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RESUMO
No

desenvolvimento

desta

pesquisa

foi

realizada

uma

classificação/ordenamento dos sistemas lacustres presentes na Planície Aluvial do
Rio Araguaia, localizados entre as cidades de Aruanã e Luiz Alves. Faz -se
também uma análise quantitativa da distribuição dos sistemas lacustres segundo
os tipos catalogados em função de sua gênese e morfologia, classificados através
de interpretação de imagens LANDSAT 5 – TM, em formato analógico do ano de
1997, e de fotografias aéreas do mês de julho de 1960.
Os procedimentos metodológicos contaram de quatro etapas: formação
teórica metodológica assim como a familiarização com produtos de sensores
remotos e sistemas de informação geográfica, trabalhos preliminares de
mapeamento geomorfológico, trabalho de campo e apresentação dos resultados
na forma de monografia.
Definiu-se neste trabalho de pesquisa, dez tipologias de lagos: a) Lagos
de Canal Abandonado; b) Lagos de Canal Abandonado Encadeado; c) Espiras de
Meandro; d) Espiras de Meandro Compostas; e) Lagos de Acreç ão Lateral; f)
Oxbows; g) Oxbows Colmatados; h) Oxbows Compostos; i) Lagos de Vale
Bloqueado; e j) Lagos de Diques Marginais.
A partir da análise quantitativa constatou que os lagos do tipo Canal
Abandonado e Canal Abandonado Encadeado são os de maior dis tribuição na
área da pesquisa. Os do tipo Espiras de Meandros e Espiras Compostas
representam um valor baixo de distribuição areal em relação aos outros tipos.
Atualmente, os sistemas lacustres possuem um papel fundamental na
dinâmica fluvial do sistema principal, pois atuam como um grande amortecedor
energético, cumprindo um importante papel ecológico.
PALAVRAS – CHAVES: Rio Araguaia, Geomorfologia fluvial, Sistemas lacustres,
Mapeamento geomorfológico, Análise quantitativa.
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INTRODUÇÃO
A água evapora dos oceanos, cai sobre o solo, converge para os rios e
escorre de volta para o mar – e parece, assim, ser um recurso ilimitado. Mas os
sistemas fluviais continentais representam uma pequena parte do total dos
recursos hídricos do planeta. (Horne & Goldman,1994 apud Bini & Sidinei, 1999).
Aproximadamente 0,019% da água do mundo está contida nos rios, lagos e outros
reservatórios superficiais no interior dos continentes.
A Tabela 1 apresenta a distribuição de água no planeta, segundo Lvovitich
(1979) in: Schowoerbel (1984), apud Sperling (1999).
Tabela 1: Distribuição de água no globo terrestre.
Volume (Km3 )

Percentual (%)

Oceanos

1.370.000 x 103

93,94

Águas

64.000 x 103

4,39

24.000 x 103

1,65

subterrâneas
Gelo
Lagos

3

280 x 10

0,019

Umidade do

85 x 103

0,006

14 x 103

0,001

1,2 x 103

0,0001

Solo
Atmosfera
(vapor d´água)
Rios
Fonte: Sperling,1999.

Com relação ao percentual de água existente nos lagos de água doce,
apenas um único ambiente (Lago Baical - Rússia) é responsável pelo elevado
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percentual de 15% do volume total de água destes lagos. Acrescentando o Lago
Tanganica (Tanzânia/Burundi/Ruanda/Zaire/Zânbia), estes dois corpos de água
perfazem quase um terço dos recursos lacustres de água doce do planeta. Com a
adição do Grandes Lagos (Região fronteiriça entre Estados Unidos e Canadá)
chega-se à metade do volume total de água doce em lagos no globo terrestre
(Sperling, 1999).
Ao considerarmos os lagos, verifica-se que estes concentram substâncias
derivadas de sua área de captação, criando condições, para que em um número
crescente de casos, a qualidade da água seja comprometida pela poluição e
eutrofização, frutos do tratamento inadequado dos esgotos e da ocupação
desordenada do solo (Brasil, 1985 apud Novo e Tundisi 1988).
As consequências do aproveitamento hídrico de tais sistemas aquáticos
são em princípio mais graves. Enquanto as águas dos rios são constantemente
renovadas, as águas dos lagos têm uma longa permanência, tornando-se sujeitos
a processos bióticos e abióticos internos os quais levam à acumulação de
substâncias de modo diverso ao do que ocorre em rios (Junk e Furch, 1985 apud
Novo e Tundisi 1988).
Além da problemática da escassez de água doce no planeta, existe ainda
uma preocupação maior, referente a distribuição desigual dos recursos hídricos (a
água é escassa em algumas regiões e abundante em outras), além disso grande
parte desse recurso está comprometido pelas diversas alterações antrópicas.
A respeito dessa pequena parcela de água doce, em relação ao total de
água disponível no planeta, é indiscutível a importância da água, não somente
como fonte da vida, mas também como produção de energia, irrigação e várias
outras utilidades.
Os estudos referentes aos recursos hídricos tornam viável, o planejamento
do uso da água e seu res pectivo monitoramento, pois fornecem desta maneira um
substrato mais sólido para a complexa tarefa de manejo destes ambientes
aquáticos, muitos dos quais já se encontram em acelerado processo de
degradação.
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O foco desta pesquisa é realizar um estudo de ordenamento/classificação
dos sistemas lacustres presentes na planície aluvial do Rio Araguaia, além de
caracterizá-los produzindo um mapa geomorfológico da área de estudo. Assim
como realizar uma análise quantitativa da distribuição dos mesmos, segundo os
tipos catalogados em função de suas variáveis geomorfológicas (morfologia,
gênese e evolução).
A área de estudo compreende parte da Planície Aluvial do Rio Araguaia
no trecho do Médio Araguaia, localizada entre as cidades de Aruanã até Luiz
Alves, entre as latitudes 13º 09’ a 14º 50’sul e longitudes 50º 35’ a 51º 05’ oeste, a
maior parte localizados no Estado de Goiás e o restante ocupando porções
vizinhas de Mato Grosso e do Tocantins (Mapa 1 – pg. 17).
Os sistemas lacustres presentes na planície aluvial do Rio Araguaia
possuem um importante papel ecológico, pois encontram-se intimamente
conectados ao sistema fluvial principal (Rio Araguaia), sofrendo portanto os
reflexos das modificações ocorridas no mesmo, assim como armazenam a água e
o sedimento transportados pelo sistema principal durante as cheias, agindo como
um berço para a grande biodiversidade aquática.
Os procedimentos metodológicos, utilizados para o estudo dos sistemas
lacustres da planície aluvial do Rio Araguaia, contemplaram basicamente quatro
etapas: formação teórica metodológica assim como a familiarização com produtos
de sensores remotos e sistemas de informação geográfica, trabalhos preliminares
de mapeamento geomorfológico, trabalho de campo e apresentação dos
resultados na forma de monografia.
A primeira etapa constou da formação teórica metodológica utilizando
leituras dirigidas em português e inglês, assim como a familiarização com produtos
de sensores remotos (Imagens LANDSAT 5 - TM e fotografias aéreas) e sistema
de informação geográfica (SPRING).
O trabalho de familiarização com o software SPRING, o qual foi utilizado
para a produção de um mapa geomorfológico e cálculos da área de estudo, foi
realizado no Laboratório de Geoprocessamento do IESA – Instituto de Estudos
Sócio-Ambientais.
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Na segunda etapa foram realizados os trabalhos preliminares de
mapeamento geomorfológico, assim como o esboço da classificação dos sistemas
lacustres na planície aluvial do Rio Araguaia.
Além de imagens LANDSAT TM – 5, composição colorida (bandas 5, 4, 3),
do ano de 1997, em formato analógico da área de estudo (Aruanã - Luiz Alves), na
escala

de

1:60.000,

foram

utilizadas

para

o

mapeamento

preliminar,

interpretações de fotografias aéreas na mesma escala, do mês de julho de 1960,
adquiridas em órgãos públicos (CPRM, AGIM e DNPM), assim como cartas
topográficas na escala de 1:100.000.
Durante a terceira etapa realizou-se trabalho de campo no período de 27
de Maio a 06 de Junho de 2001, com a finalidade de reconhecimento da área de
estudo, observar indicadores morfológicos de campo, caracterização das
morfologias lacustres e principalmente para controle dos dados obtidos através da
interpretação de imagens e fotografias aéreas em gabinete.
Em campo foram analisados cinco lagos, que devido ao seu regime
hidrológico de cheia e vazante, o qual é fortemente condicionado pelo clima,
estavam parcialmente conectadas com o canal principal.
Nestes lagos foram realizadas medições de profundidade adquiridas
através de Ecobatímetro, assim como Trena para medir a altura dos barrancos. Os
resultados das medições geraram perfis transversais de alguns pontos destes
lagos. As coordenadas, de cada ponto, foram adquiridas através do sistema de
posicionamento de satélite (GPS).
Os respectivos lagos e suas localizações geográficas estão representados
na Tabela 2, a seguir.
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Tabela 2: Lagos analisados durante trabalho de campo.
Nome do Lago

Localização Geográfica
Latitude

Longitude

S 14º 50’ 47”

W 51º 05’ 75,9”

S 14º 38’ 49”

W 50º 59’ 39”

S 14º 43’ 49”

W 51º 02’ 08”

Lago Campos – Faz. Aricá S 14º 47’ 57”

W 51º 01’ 54”

Lago Dumbazinho
(Aruanã – Go)
Lago das Cangas
(Aruanã – Go)
Lago Mata Coral
(Aruanã – Go)

(Aruanã – Go)
Lagoa Azul – Faz. Aricá

S 14º 46’ 47”

W 51º 01’ 42”

(Aruanã – Go)

Na quarta etapa os dados, obtidos através das análises e interpretações
das aerofotos e imagens de satélites assim como do trabalho de campo,
produziram um mapa georreferenciado da distribuição dos sistemas lacustres da
área de estudo (Mapa 2 - Anexo I), o qual permitiu realizar a análise quantitativa
da distribuição dos diferentes sistemas lacustres, segundo os tipos catalogados
em função de sua gênese e morfologia.
Por último destaca-se que esta pesquisa enquadra-se no programa
“Proposta de Implantação de uma Rede Integrada de Pesquisa sobre o Rio
Araguaia: Diagnóstico Ambiental, Erosão, suas Consequências e Controles”, e faz
parte do projeto “Morfodinâmica atual e evolução quaternária da Planície Aluvial
do Rio Araguaia: suas implicações ambientais” do Programa Centro Oeste do
CNPq.
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SISTEMAS LACUSTRES

Lagos são corpos d’água interiores sem comunicação direta com o mar e
suas águas têm em geral baixo teor de íons dissolvidos, quando comparadas às
águas oceânicas. Os lagos não são elementos permanentes das paisagens da
terra, pois eles são fenômenos de curta durabilidade na escala geológica, portanto
surgem e desaparecem no decorrer do tempo (Esteves, 1988).
Tais sistemas aquáticos naturais, entretanto, são pouco conhecidos
(Tundisi, 1980 apud Novo e Tundisi 1988) e correm o risco de terem seu
funcionamento natural alterado mesmo antes de terem sido convenientemente
estudados. Embora seus problemas ambientais, serem citados na mídia, pouco se
conhece a respeito de sua dinâmica hidro/geomorfológica.
As planícies de inundação caracterizam -se pela existência de vários
habitats aquáticos e transicionais entre o ambiente aquático e terrestre, que se
diferenciam quanto a morfometria, grau de comunicação com o rio principal e com
tributários secundários e quanto a hidrodinâmica (Junk e Furch, 1984 apud
Esteves, 1988).
A planície aluvial do Araguaia é formada por um complexo sistema de
lagos de distintos tipos, os quais formam um intrincado mosaico que sustenta uma
grande diversidade faunística e florística (Cantarelli e Alves, 1999) assim como
possuem um papel fundamental no comportamento morfo/hidráulico do sistema
principal.
O estudo da origem de lagos é um dos ramos mais fascinantes da
geomorfologia, e tem sido objeto de estudo de vários ramos da ciência,
especialmente a Geologia , a Geografia e a Biologia.
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A origem destes ambientes lacustres está associada à ocorrência de
fenômenos de natureza geológica. Em sua formação é de grande importância os
processos endógenos (originários do interior da crosta terrestre) e exógenos (a
partir de causas exteriores à crosta) (Esteves, 1988).
As origens mais comuns de lagos estão vinculadas a fenômenos glaciais
(movimentação ou derretimentos do gelo formado durante o período glacial),
vulcânicos (explosões, derramamento de lava) ou tectônicos (movimentação da
crosta terrestre) (Sperling, 1999).
Segundo Sperling/1999, quanto à gênese natural os lagos podem ser:
??Formados por movimentos tectônicos: A origem tectônica de lagos está
associada a movimentações que ocorreram na crosta terrestre, conduzindo ao
estabelecimento de dois fenômenos principais, as depressôes formadas por
movimentos de elevação e abaixamento da camada superficial com a finalidade
de manutenção do equilíbrio isostático (movimentos epirogenéticos); e as falhas
decorrentes de descontinuidades da crosta terrestre (Sperling, 1999).
A Figura 1 apresenta esquematicamente estes dois processos formadores
de lagos.

Figura 1 – Origem tectônica de lagos

Fonte: Sperling, 1999.
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??Origem vulcânica: Qualquer cavidade vulcânica, desde que não possua
nenhuma drenagem natural, acaba ao longo do tempo transformando-se em um
lago devido ao acúmulo de água proveniente das precipitações atmosféricas
(Sperling, 1999).
Os lagos com genêse vulcânica podem ser formados através de dois
processos (Figura 2):
a) represamento de águas de rios por meio de lava vulcânica (magma)
solidificada (Sperling, 1999);
b) explosões vulcânicas, com conseqüente criação de depressões e cavidades
(Sperling, 1999).

Figura 2 – Origem vulcânica de lagos

Fonte: Sperling, 1999.

Existe ainda a possibilidade de combinaç ão de processos vulcânicos e
tectônicos na formação de lagos. Isto ocorreu principalmente por ocasião de
abaixamentos da crosta terrestre em regiões situadas próximas a vulcões ativos
(Sperling, 1999).
??Formados por ação glacial: Esta é a origem mais comum dos lagos,
principalmente para aqueles situados em regiões de clima temperados. Os efeitos
da erosão e sedimentação, provenientes da movimentação do gelo, provocaram a
formação de milhares de depressões sobre a superfície do planeta, as quais
posteriormente se encheram de água. Deve ser lembrado que a origem glacial
engloba genericamente todos os tipos de lagos formados por processos glaciais,
independentemente se eles estiveram ou não em contato direto com uma geleira
(Sperling, 1999).
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Um dos tipos mais freqüentes de origem glacial de lagos ocorre em vales
barrados por morenas glaciais, que são sedimentos transportados por geleiras
(Sperling, 1999) (Figura 3).

Fonte: Sperling, 1999.

Figura 3 – Vales barrados por morenas glaciais.

??Formados pela dissolução de rochas: A formação destes lagos é devida
à lenta dissolução de rochas pela ação da água que percola no terreno. A
solubilização das rochas provoca a criação de depressões, cujo posterior
enchimento dá origem a lagos (Figura 4). A água, que se constitui no agente
solubilizador, pode ser proveniente da chuva ou de lençóis subterrâneos. Tais
ambientes aquáticos recebem o nome de dolinas (Sperling, 1999).

Figura 4 – Lagos formados por
Dissolução de rochas.

Fonte: Sperling, 1999.
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??Formados pelo impacto de meteoritos: Trata-se na verdade de uma
origem pouco frequente, mas que merece ser registrada. Quando ocorre a queda
de um meteorito na superfície da terra, sua gigantesca energia cinética é
repentinamente transformada em ondas de choque, que por sua vez são
convertidas em calor, provocando a geração de uma grande explosão. A cratera
formada em decorrência desta explosão pode ser futuramente preenchida com
água, ocasionando a formação do lago. Desta maneira o tamanho do lago não
corresponde ao diâmetro do meteorito, dependendo exclusivamente da magnitude
da explosão provocada por sua queda (Sperling, 1999) (Figura 5).

Figura 5 – Lagos formados por impacto de meteoritos

Fonte: Sperling, 1999.

??Formados pela atividade do vento: Os lagos formados pela ação do
vento, também conhecidos como lagos de barragem eólica ou lagos de duna, são
normalmente originários do barramento de rios devido ao deslocamento de dunas
de areia (Figura 6). Os lagos criados pela movimentação de dunas são, em geral,
de caráter temporário, apresentando ainda uma forte tendência à salinização de
suas águas devido ao processo de evaporação (Sperling, 1999).
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Figura 6 – Lagos de duna

Fonte: Sperling, 1999.

??Associados à linha costeira: Os lagos costeiros são formadas por
distintos processos geológicos que ocorrem na região próxima ao litoral.
Genericamente tais ambientes recebem a denominação de lagunas, as quais
eventualmente podem até possuir uma ligação direta com o mar, o que
evidentemente descaracteriza a sua condição própria de lago (Sperling, 1999).
Um dos principais processos formadores de lagunas é originário de
sedimentos transportados por correntes marinhas, provocando ao longo do tempo
o isolamento de uma enseada (Sperling, 1999) (Figura 7).
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Figura 7 – Lagos formados por
isolamento de enseadas.

Fonte: Sperling, 1999.

??Formados pela atividade de rios: As atividades de rios são responsáveis
pela formação de distintos tipos de lagos, seja pela deposição de sedimentos, por
inundação de várzeas ou por fechamento de meandros. Tais processos são
bastante relevantes, principalmente em países como o Brasil, caracterizados pela
existência de um denso sistema fluvial (Sperling, 1999).
Quando ocorre uma intensa deposição de sedimentos ao longo do leito de
um rio, pode ser facilitada uma elevação do seu nível na região de entrada dos
afluentes, acarretando assim a formação de lagos (Sperling, 1999).
Quando o rio, em função do relevo local, apresenta muitos meandros é
também possível que a conjunção de processos de deposição (margem interna) e
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erosão (margem externa) provoque o fechamento destes meandros, acarretando
assim a formação de lagos (Sperling, 1999).
Todos os sistemas lacustres, encontrados na planície aluvial do Rio
Araguaia, são originados fundamentalmente, pela ação da dinâmica fluvial.
Os mecanismos de erosão e deposição dos rios podem dar origem a uma
grande variedade de ambientes lacustres. Estes corpos d’água ad quirem grande
importância se forem considerados os processos bioprodutivos dos ecossistemas
originados pelos grandes rios em seus trechos médios e baixos (Drago, 1976).
Os rios durante o período de cheias transbordam e consequentemente
erodem o canal, produzindo mecanismos de equilíbrio para que a água e o
sedimento sejam transportados da melhor forma possível.
Os lagos possuem um papel importante, pois são gerados pelo rio através
de diversos processos decorrentes, como meandros abandonados, canais
abandonados, formação de banco de areia, barrancos entre outros.
Estes corpos lacustres possuem um papel fundamental no sistema fluvial
principal, pois armazenam a água e o sedimento transportados pelo rio durante as
cheias, atuando como um amortecedor energético e possibilitando o equilíbrio do
sistema como um todo, sendo berço para uma grande biodiversidade aquática.

28

PLANÍCIE ALUVIAL DO RIO ARAGUAIA
O Rio Araguaia percorre, em sua maior parte, regiões aplanadas, com
declividade média da ordem de 0,033%, apresentando trechos meândricos,
sinuosos e retílineos, alternados entre si, e larga planície de inundação
(Latrubesse, 1999).
A maioria dos rios de grande ou médio porte possui áreas alagáveis
adjacentes que, em conjunto com a calha principal, constituem os sistemas
denominados rios-planícies de inundação (Junk et al., 1989).
Ecossistemas de planície de inundação são áreas periodicamente
inundadas por enchente lateral de rios ou lagos e/ou por precipitação direta, ou
ainda pela água subterrânea, caracteriz adas pela flutuação do nível de água e
pela oscilação existente entre as fases aquática e terrestre (Junk et al., 1989).
A planície aluvial do Rio Araguaia constitui de uma larga faixa deposicional
contínua de sedimentos inconsolidados, que se estende ao longo de seu curso,
possuindo largura média de 2 a 3 Km (Latrubesse e Bayer, 2001).
Na mesma há grande variação de aspectos morfológicos associados com
a dinâmica do rio, como ilhas fluviais, diques marginais, bancos de areia, terraços,
extensas praias às margens do rio, entre outras, assim como sinais de canais
abandonados com lagos acompanhando todo o curso do paleocanal (Latrubesse
1999).
Estes vários aspectos morfológicos são visíveis de acordo com seu regime
hidrológico - de cheia e vazante, o qual é fortemente condicionado pelo clima de
duas estações (seca e chuvosa) vigentes na bacia (Latrubesse 1999).
Bayer (2001), reconhece três unidades na planície aluvial do Rio Araguaia,
duas associadas ao canal principal atual (planície de bancos acrecionados,
complexo de espiras de meandros), e uma associada às condições da
paleodinâmica fluvial do Rio Araguaia (planície com escoamento impedido) (Mapa
3).

MAPA 3 – UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DA PLANICIE ALUVIAL DO RIO
ARAGUAIA
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A planície de bancos acrecionados é uma superfície irregular, suavemente
ondulada, com pouca variação topográfica, estreita, que acompanha ao canal.
Esta faixa alongada é permanentemente modificada por processos de erosão e
sedimentação (Bayer, 2001).
Os bancos arenosos, depositados durante o final de cada ciclo de cheia,
se acrecionam lateralmente, formando uma superfície arenosa periodicamente
inundável (Bayer, 2001).
Durante as cheias esta superfície é cortada por pequenas correntes, que
removem parte do seu material para as depressões situadas entre os bancos
(Bayer, 2001).
Nestas depressões se acumulam pequenas espessuras de material mais
fino, escuro (siltes -argilas) e restos orgânicos em decomposição, que possibilitam
a ocorrência dos primeiros estados de sucessão vegetal, denominada pioneira,
composta principalmente pela associação de gramíneas baixas (Bayer, 2001).
O complexo de espiras de meandro ocupa uma posição intermediária
entre a planície de bancos acrecionados e a planície com escoamento impedido
(Bayer, 2001).
Está caracterizada pela predominância das morfologias de espiras. Estas
se caracterizam pelo alinhamento paralelo de crestas e depressões curvas e de
escassa profundidade, geradas pela migração da posição de barras de pontal
(point bars) nas curvas do canal e pela marcada atividade dos canais secundários
(paranás) (Bayer, 2001).
A planície com escoamento impedido, aparece em ambas margens como
faixas descontínuas, ocupando os setores externos as bordas da planície aluvial.
É uma unidade de área aplanada, ocupando um a posição topográfica
mais baixa que as demais unidades da planície (Bayer, 2001).
Está caracterizada pela grande quantidade de lagos, pântanos e canais
menores abandonados. Os canais abandonados são ativos somente no período
de cheias e geralmente permanecem desconectados do canal principal, se
comportando como lagos interiores durante o período de seca (Bayer, 2001).
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SISTEMA FLUVIAL PRINCIPAL – RIO ARAGUAIA

O Rio Araguaia totaliza 2.110 Km de extensão, das cabeceiras até sua foz
na confluência com o Rio Tocantins. Suas nascentes estão situadas a 850 mts,
localizadas na região da Serra do Caiapó, extremo sudoeste do Estado de Goiás.
Segundo Latrubesse e Stevaux (2001), o mesmo pode ser dividido em três
unidades: alto, médio e baixo Araguaia.
A extensão do alto Araguaia é de 450 Km, está delimitado das suas
nascentes até a cidade de Registro do Araguaia, e possui 36.400 Km2 de área de
drenagem.
Os 1.160 km de seu médio curso estende de Registro do Araguaia a
cidade de Conceição do Araguaia. No médio curso, a entrada de tributários
importantes como o Rio das Mortes, Rio Vermelho, Crixas e outros aumentam
consideravelmente a área de drenagem do Rio Araguaia para 320.920 Km 2 .
O baixo Araguaia se localiza a jusante da Ilha do Bananal, e possui uma
extensão de 500 Km até a confluência com o Rio Tocantins. Próximo à Conceição
do Araguaia, o Rio Araguaia se desenvolve numa área de rochas cristalinas do
Precambriano. A planície aluvial praticamente desaparece neste trecho.
Em sua quase totalidade o Rio Araguaia apresenta padrão de drenagem
do tipo anastomosado com ilhas e entrelaçado (Latrubesse, 1999).
Prado (2001), realizou um trabalho de mapeamento para o trecho do canal
localizado entre a cidade de Barra do Garças (MT) até a foz do rio Cristalino na
Ilha do Bananal. O objetivo foi realizar a quantificação e avaliação do ritmo das
alterações na morfologia do canal para o período compreendido entre as décadas
de 60 e 90.
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A área de estudo foi dividida em dez segmentos (Mapa 4) em função do
condicionante tectônico, que controla o canal, obedecendo os seguintes critérios
(Prado e Latrubesse, 1999):
1. Padrão tectônico que determina sua direção preferencial;
2. Diferenciação dos processos morfodinâmicos em cada segmento ora pela
predominância dos processos erosivos, ora por processos deposicionais.
O segmento 01 e 02 são os mais estáveis no que se refere à variações
ocorridas no canal e em formas dele derivadas. Neste setor o canal apresenta
trechos retilíneos, acordo com os alinhamentos tectônico-estruturais bastante
marcados neste setor. Caracteriza-se por não desenvolver planície aluvial. É a
partir do segmento 02 que começa a se verificar o incremento na quantidade de
bancos de areia, destacando também um aumento na sinuosidade do canal e
consequentemente sua extensão longitudinal (Prado, 2001).
O segmento 03 e 04 destaca-se como um setor onde o processo de
sedimentação sobressai-se sobre o processo erosivo. Apresenta tendência ao
aumento de sinuosidade bem como aumento na extensão longitudinal do canal.
Com a predominância dos processos de sedimentação neste setor do canal,
verifica-se também um maior número de canais de “paranás” assoreados, com isto
os mesmos, bem como as respectivas ilhas a eles associadas acabam por serem
incorporados à planície aluvial (Prado, 2001).
Os segmentos que seguem 05, 06, 07 e 08 apresentam particularmente a
mesma dinâmica verificada no segmento 03.
Os segmentos 09 e 10, apresentam particularidades destacáveis no
conjunto. Ambos são setores bastante ativos onde os processos erosivos e de
sedimentação são contrabalanceados, mas dando margem a uma tendência onde
os processos erosivos atuam como agentes deturpadores de variações que ao
contrário não se verifica nos segmentos anteriores (Prado, 2001).
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO E MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DOS
SISTEMAS LACUSTRES DA PLANÍCIE ALUVIAL DO RIO ARAGUAIA

A proposta metodológica de mapeamento utilizada nesta monografia
seguiu o sistema de classificação geomorfológica genética, a qual está bas eada
em relações causa efeito, considerando como essa forma foi originada. Esta
classificação é aberta, podendo ser adiconadas novas classes e novos níveis de
detalhe.
Este mapeamento procurou apresentar as formas dos lagos através de
uma classificação que permita o reconhecimento da gênese das formas, bem
como suas características morfológicas.
O mapeamento foi realizado na escala de 1:100.000 e gerou um mapa da
distribuição dos sistemas lacustres na planície aluvial do Rio Araguaia, na escala
de 1:200.000. Para a interpretação geomorfológica foram utilizadas imagens
LANDSAT TM – 5, composição colorida (bandas 5, 4, 3), do ano de 1997, em
formato análogico, na escala de 1:60.000, além de fotografias aéreas na mesma
escala, do mês de julho de 1960, assim com o cartas topográficas na escala de
1:100.000 (IBGE).
O Sistema de classificação genético é baseado na interpretação e
mapeamento de geoformas ou associação de geoformas ativas ou inativas
(Latrubesse et al, 1998).
Uma classificação é um ordenamento de objetos em grupos denominados
“classes”, na base de suas semelhanças e relações, de forma que possam se
deduzir generalizações sobre os objetos. Para evitar confusões e erros na
utilização de uma classificação, as classes devem estar definidas e delimitadas,
baseadas num conjunto de propriedades comuns e interrelacionadas (Latrubesse
et al, 1998).
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Segundo Latrubesse et al., (1998) a classificação do tipo genética é
organizada

em

vários

níveis:

os

Sistemas

Agradacionais,

os

Sistemas

Degradacionais e os Sistemas Kársticos (Tabela 3). O critério de classificação é
pela prevalência, nos mesmos, das geoformas agradacionais ou denudativas.
Tabela 3: Classificação dos Sistemas Geomorfológicos
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Estruturais – S

Blocos Falhados – Sf

Gabren

Estratos Horizontais – St

Anticlinal, Braquianticlinal

Kársticos – K
Denudacionais – D

Dobrados – Sd
Cuestas – Sc
Corpos Plutonicos - Sp

Domos, Stock

Corpos Vulcânicos - Sv

Neck, Vulcão

Denudacional com baixo de Dissecação – Di

Colinas, Morros

Controle Estrutural – Dn

Bedlands
de Aplainamento – A

Superfície Regional de
Aplainamento
Pedimentos

Agradacionais – Ag

Fluviais – F

Planície Fluvial Terraços - Altos
T

Baixos

Planícies Aluviais – Pa

Anastomosados
Braided
Meandriformes
Escoamento Impedido

Leques Fluviais – Lf
Lacustre/Palustre – L/P

Depressões Úmidas – Du
Lagos – Lg
Pântanos – Ptn
Leques Deltas – LD
Áreas Alagadas – AL
Playas/Salineas – Sn

Eólicos

Campos de Areia – CAr
Losse – Ls

Fluvio

Gravitacional Leques – LFG

(Pedimontanos) - FGP

Talus Detríticos - Tld
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Os Sistemas de Denudação subdividem -se no nível 2 em Sistemas
Denudacionais com fraco ou imperceptível controle estrutural e com forte (ou
marcante) controle estrutural (Latrubesse et al., 1998).
Dentro dos Sistemas Agradacionais temos, no nível 2, os eólicos, glaciais,
lacustres/palustres, fluviais, litorais e fluvio-gravitacionais. Cada um destes
Sistemas pode ser subdividido em níveis maiores (Latrubesse et al., 1998).
A Tabela 4 mostra como foi aplicada esta classificação no mapeamento
dos Sistemas Lacustres presentes na área de estudo desta pesquisa.
Tabela 4: Classificação genética dos Sistemas Lacustres da Planície Aluvial do Rio Araguaia
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Agradacional –

Lacustre - L

Lagos – Lg

Lagos formados pela

Canal Abandonado

dinâmica fluvial

Canal Abandonado Encadeado

Ag

Oxbow
Oxbow Composto
Oxbow Colmatado
Lago de Acreção Lateral
Lago em Espira de Meandro
Lago em Espira de Meandro
Composta
Lago em Dique Marginal
Lago de Vale Bloqueado

No reconhecimento preliminar das tipologias lacustres encontradas na
área da pesquisa, seguiu-se as classes propostas por Timms (1992), que estudou
lagos formados em regiões temperadas, mais precisamente na Austrália.
Segundo este estudo, os tipos de lagos encontrados na planície aluvial do
Rio Araguaia correspondem ao definido por Timms (1992) como: a) Lagos de
vales bloqueados; b) Oxbows; c) Canais de rios abandonados e d) Lagos em
espira de meandro.
O sistema classificatório proposto em seu trabalho entitulado “Lakes
Geomorphology” está representado na Tabela 5.
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Tabela 5: Classificação de lagos formados pela ação fluvial segundo Timms (1992).
LAGOAS EM TERRENOS ALTOS

PISCINAS DE MERGULHO
Lagoas de evorsão
Meandros encaixados

LAGOAS EM PLANÍCIE ALUVIAL

Represa fluvial

CONFINADA

Lagoas de vales bloqueados
Lagoas de dique

LAGOAS

LAGOAS EM PLANÍCIE ALUVIAL NÃO

Chifre de boi (Oxbow)

FLUVIAIS

CONFINADA

Canais de rios abandonados
Lagoas em espiras de meandros
Lagoas de bancos côncavos

LAGOAS EM PLANÍCIE ALUVIAL BAIXA

Meres

E DELTAS

Lagoas de diques deltaicos
Lagos strath

Devido a necessidade de utilizar uma classificação mais precisa para a
área de estudo, no que se refere não somente a origem mas também a sua
evolução, foi necessário acrescentar a esta classificação preliminar,

mais seis

tipologias para os sistemas lacustres presentes na planície aluvial do Rio
Araguaia.
Drago (1976), desenvolveu um trabalho semelhante na Planície Aluvial do
Rio Paraná, entitulado “Origen y Classificacion de Ambientes Leniticos en Llanuras
Aluviales”.
Com base nas classes propostas por Drago (1976) e justificando sua
utilização pela semelhança nos regimes climáticos, nos ambientes lacustres e na
dinâmica fluvial dos rios, foi realizado o ordenamento dos diferentes tipos de lagos
que se encontram na área de estudo desta pesquisa.
As classes adotadas nesta monografia definiu os seguintes tipos de lagos
presentes na área de pesquisa:
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a)

Lagos de Canal Abandonado (Figura 8) :
s 14º 26’
o 50º 59’

LEGENDA
Canal Abandonado

Outros tipos de lagos
Espira de meandro
Formação bananal
Planície Aluvial
Planície de bancos acrescidos
Complexo de espiras
Planície com escoamento impedido
0

600

1200m

Figura 8: Lago de Canal Abandonado localizado no Médio
Araguaia.
Quando
um canal se divide pela presença de uma ilha, pode ocorrer que
um dos canais receba uma maior vazão, isto significa um maior desenvolvimento
em sua extensão e profundidade.
Paralelamente, o outro canal, diminui a vazão e a velocidade de suas
águas, começando então a colmatar-se de sedimentos, sobre toda sua boca de
bifurcação. Um processo similar se repetirá na boca da confluência, onde o canal
maior acumula depósitos de areia na forma de barras que fecharão esta
desembocadura. Assim, o canal abandonado se transforma num sistema lacustre.
Durante as grandes cheias, este ambiente pode retomar sua característica
de curso de água corrente, mas a medida que os “tampões” de sedimentos em
seus extremos se elevam, aquela condição desaparece e o ambiente se
transformará definitivamente num corpo d’água estagnada.
Devido a sua origem, estes lagos apresentam espelhos d’água estreito, e
com o desenvolvimento longitudinal geralmente sinuoso, ainda podem incluir
largos trechos retos.
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Estes lagos são importantes por sua numerosidade nas planícies aluviais,
coincidindo com o expressado por Hutchinson (1957), que as considera comuns
nas planícies aluviais (Drago, 1976).
No trabalho de campo realizado, durante a pesquisa, foram analisados
dois lagos desta classe: Lago das Cangas e Lago Mata Coral. Os respectivos
lagos, localizações geográficas e perfis transversais estão representados a seguir.
Nome do Lago

Lago das Cangas

Localização Geográfica

s 14º 38’ 49”

Classificação

w 50º 59’39”

Canal Abandonado

(Aruanã – Go)

Coordenadas: s 14º 37’50”
w 50º 59’44”

Largura total: 72 m

Perfil Transversal 1 – Setor final do Lago das Cangas.

Foto 1 – Setor final do Lago das Cangas.
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Nome do Lago

Lago Mata Coral

Localização Geográfica
Latitude

Longitude

s 14º 43’ 49”

w 51º 02’ 08”

Coordenada: s 14º 43’ 17”
w 51º 01’54”

Classificação

Canal Abandonado

Largura total: 64 m

Perfil Transversal 2 – Seção final do Lago Mata Coral.

Foto 2 – Lago Mata Coral. Nesta foto nota-se uma sucessão da vegetação igapó, encontrada em
terrenos permanentemente inundados.
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Os perfis transversais foram produzidos através do uso de ecobatímetro,
cujo princípio de funcionamento é baseado na propagação de ondas sonoras na
água.
A batimetria consiste na determinação do relevo de fundo de um corpo
d´água e de sua respectiva repr esentação gráfica.
Os perfis transversais 1 e 2 evidenciam que esta classe de lagos,
especificamente os do Rio Araguaia, possuem profundidade pequena, de no
máximo 2 metros.
a) Lagos de Canal Abandonado Encadeado (Figura 9):
s 14º479’ LEGENDA
o 51º 02’

Canal AbandonadoEncadeado

Outros tipos de lagos
Espira de meandro
Formação bananal
Planície Aluvial
Planície de bancos acrescidos
Complexo de espiras
Planície com escoamento impedido
0

600

1200

1800 m

Figura 9: Lago de Canal Abandonado Encadeado localizado no
Médio Araguaia.
Estes tipos de ambientes se observam quando um canal ativo une vários
lagos. É uma combinação dos processos que originam os lagos do tipo Canal
Abandonado.
Possuem

espelhos

de

água

muito

irregulares

e

de

grande

desenvolvimento longitudinal, unidos com outros ambientes similares por trechos
de canais bem definidos.
Durante trabalho de campo, foram analisados dois lagos desta classe:
Lago do Campo e Lago Azul. Os respectivos lagos e suas localizações
geográficas estão representados a seguir:
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Nome do Lago

Lago do Campo – Faz. Aricá

Localização Geográfica
Latitude

Longitude

s 14º 47’ 57”

w 51º 01’ 54”

(Aruanã – Go)

Classificação

Canal

Abandonado

Encadeado

Foto 3: Margem direita do Lago do Campo.
Nome do Lago

Lagoa Azul – Faz. Aricá
(Aruanã – Go)

Localização Geográfica
Latitude

Longitude

S 14º 46’ 47”

W 51º 01’ 42”

Classificação

Canal

Abandonado

Encadeado

Foto 4 – Vista
panorâmica a partir
do trecho central do
Lago Azul.
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c) Lagos em Espiras de Meandro (Figura 10):
LEGENDA

s 14º 39´
o 51º 00´

Lagos em
espiras de
meandro
Outros tipos de lagos
Espira de meandro
Formação bananal
Planície Aluvial
Planície de bancos acrescidos
Complexo de espiras

0

600

1200

1800 m

Planície com escoamento impedido

Figura 10: Lagos em espiras de meandro localizado no
Denomina-se espiras de meandros aquelas séries de elevações e
depressões que se observam nas margens convexas dos meandros. Origina-se
pela migração lateral do canal acima da margem côncava. As elevações
constituem antigas margens do rio, e as depressões parte de seu canal. Nestas
depressões se estabelecem os corpos de água que denominamos lagos em
espiras. Constituem uma paisagem muito característica, integrado por vários
espelhos de água estreitos e paralelos dispostos em semicírculo.
d) Lagos em Espiras de Meandro Compostas (Figura 11):
Sua origem é a mesma dos lagos de espiras em meandros, mas não
apresentam um só espelho d’água. São originados a partir de uma série de
espiras, estes corpos apresentam um desenvolvimento maior no sentido
longitudinal se comparados aos lagos de espiras em meandro.
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LEGENDA

s 14º 42’
w 51º

Lagos em espiras de
meandros compostas
Outros tipos de lagos
Espira de meandro
Formação bananal
Planície Aluvial
Planície de bancos
acrescidos
Complexo de
espiras

600

1200

1800 m

Figura 11 – Lago em espira de meandro composta encontrada no médio Araguaia.

e) Lagos de Acreção Lateral (Figura 12):

LEGENDA

s 14º 46’
o 51º 02’

Lagos de acreções
laterais
Outros tipos de
lagos

Planície Aluvial

Planície de bancos
acrescidos
Complexo de espiras
Planície com escoamento
impedido
0
600

1200

1800 m

Figura 12 – Lago de acreção lateral localizado no trecho do médio Araguaia.

Sobre a superfície das planícies aluviais próximas dos leitos principais, as
águas de inundação originam acumulações de sedimentos de várias extensões e
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espessuras. Parte da água de inundação pode ficar retida nas zonas baixas
limitadas por estas acumulações, originando os lagos de acreção lat eral. Se a
vegetação consolida estes depósitos, aqueles corpos d’água se convertem em
ambientes estáveis.

f) Lagos Oxbows (Figura 13):
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Planície com escoamento impedido
Figura 13: Lago Oxbow localizado no médio Araguaia.

Devido a processos de erosão e sedimentação, os meandros tendem a
aumentar sua sinuosidade, chegando a estrangular os meandros vizinhos.
Podem ocorrer de duas formas distintas:
1. Por transbordamento: quando durante uma cheia, a corrente opta pelo
traçado retilíneo, cortando o meandro.
2. Por tangência a fusão: quando a exageração da curva reduz a zero a
franja de terreno que separa os dois canais paralelos (Derruau, 1966).
Uma vez estrangulado, o antigo meandro evolui para um sistema lacustre.
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g) Lagos Oxbows Colmatados (Figura 14):
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Figura 14 – Lago Oxbow Colmatado localizado no médio Araguaia.

Representam um estágio mais avançado dos lagos do tipo Oxbow. Sua
origem é a mesma, mas devido a processos de colmatação, estes corpos são
mais rasos e apresentam-se “deformados” por possuírem algum grau de
assoreamento.

h) Lagos de Oxbows Compostos (Figura 15):
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Figura 15 – Lago Oxbow localizado no médio Araguaia.
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Este tipo de lago não apresenta um só espelho d’água isolado em forma
de ferradura. São originados a partir de uma série de meandros abandonados,
estes corpos de água apresentam um desenvolvimento maior no sentido
longitudinal se comparados com os do tipo Oxbow.

i)

Lagos de Vale Bloqueado (Figura 16):
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Figura 16 – Lago de Vale Bloqueado localizado no médio Araguaia.

Estes corpos de água se originam devido a sedimentação que toma lugar
quando uma corrente tributária desemboca em um vale aluvial. O rio tributário
deposita sua carga em forma de bancos e barras de canal, as que vão sendo
remodeladas pelo mesmo e pelas águas do canal principal. Influenciado pelos
depósitos, que provocam uma diminuição da velocidade da corrente. Se este
processo continua, o vale é totalmente bloqueado, deixando um espelho d’água
destinado a transformar em um ambiente lacustre.
Durante trabalho de campo, foi analisado um lago desta tipologia: Lago
Dumbazinho. O respectivo lago, sua localização geográfica, e foto do mesmo, está
representado a seguir.
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Nome do Lago

Localização Geográfica

Lago Dumbazinho

Classificação

Latitude

Longitude

S 14º 50’ 47”

W 51º 05’ 75,9”

Vale Bloqueado

(Aruanã – Go)

Foto 5 – Local de acesso
ao Lago Dumbazinho.

j) Lagos de Diques Marginais (Figura 17): O crescimento de um banco
de areia sob a superfície tende a concentrar o fluxo da corrente nos canais que
margeiam o mesmo. Estas correntes laterais vão depositando sedimentos nas
bordas e no extremo, o que por sua vez são fixados pela vegetação. Este
processo

origina

a

elevação

de

diques

marginais.

Ao

desenvolver

longitudinalmente, estes diques marginais se unem formando entre eles uma
superfície mais ou menos côncava, onde se estabelece este tipo de lago.
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Figura 17: Lagos de Diques Marginais localizados no Médio Araguaia.
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ANÁLISE QUANTITATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS LACUSTRES
DA PLANÍCIE ALUVIAL DO RIO ARAGUAIA
O objetivo deste capítulo foi descrever quantitativamente a distribuição dos
diferentes sistemas lacustres presentes na área de estudo.
A

utilização

do

software

SPRING

permitiu

realizar

esta

análise

quantitativa. Após os processamentos dos dados, obtidos no mapeamento
preliminar, e produção final do mapa da distribuição dos sistemas lacustres, foi
realizado o cálculo da área (Km2) ocupada por cada tipo de lago dentro da planície
aluvial.
As bases cartográficas utilizadas no mapeamento, e consequentemente
na realização desta análise quantitativa, dizem respeito a época de seca na área
de estudo.
A segmentação utilizada foi adotada do trabalho realizado por Prado
(2001) onde o Rio Araguaia foi mapeado em dez segmentos (pag. 32). Os
segmentos 5,6,7,8 são os correspondentes a área desta pesquisa.
Estes dados quantitativos nos permitiu detectar melhor as analogias e
diferenças na dinâmica destes sistemas
Se descreve a área ocupada pelos dez tipos de sistemas lacustres, por
Km2, na planície aluvial do Rio Araguaia. O mapa da área total está no anexo I e
sua respectiva distribuição pode ser observada nos Gráficos 1 e 2.
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Gráfico 1 - Área da Planície Aluvial do Rio
Araguaia Ocupada por Sistemas Lacustres Área Total da Pesquisa (%)

Sistemas
lacustres

6%

Planície
aluvial sem a
presenca de
sistemas

94%

Área total da planície aluvial (área da pesquisa) em Km2 = 955,06

Gráfico 2 - Distribuição Quantitativa dos Sistemas
Lacustres - Área Total da Pesquisa (%)
Oxbows

5%

8%

2%

Canal Abandonado

21%

Vale Bloqueado

2%
Espiras de Meandros
Lago de Diques
Marginais
Oxbows Compostos

20%
14%

5%

11%
12%

Canal Abandonado
Encadeado
Espiras Compostas
Oxbows Colmatados
Lagos de Acreção
Lateral

Área total dos sistemas lacustres (área da pesquisa) em Km2 = 56,67
Da área total da planície aluvial estudada, 955,06 Km2 , 56,67 km2 é
ocupada por lagos, o equivalente a 6% do seu total.
Como se observa nos Gráficos 1 e 2, existem diferenças substanciais na
respectiva distribuição areal.
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Os lagos de Canal Abandonado e Canal Abandonado Encadeado, são os
de maior distribuição na área total da pesquisa. Dos 56,67 Km 2 ocupados pelos
sistemas lacustres na planície aluvial do Rio Araguaia, na área pesquisada, 23,23
Km2 são ocupados pelos mesmos. O que equivale a 41% da área de estudo. Isto
acontece devido a dinâmica do sistema fluvial principal, Rio Araguaia, ser
caracterizado pela grande quantidade de canais secundários (Paranás).
Os lagos do tipo Vale Bloqueado e Diques Marginais são formados devido
a grande sedimentação do sistema fluvial, somados ocupam 14,73 Km2, o que
corresponde a 26% da área de estudo, sua presença na planície aluvial, possui
número inferior apenas para os lagos formados por Canais Abandonados.
Os lagos do tipo Oxbow, Espiras de Meandros, suas variações, e os lagos
formados por acreção lateral, estão relacionados as condições de paleodinâmica
fluvial do Rio Araguaia, representam um valor baixo de distribuição areal, em
relação aos tipos de maior expressão dentro da planície, estando sua presença
restrita.
Os valores de cada segmento, e suas respectivas áreas, podem ser
observados nos gráficos e nos mapas a seguir:
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Grafico 3 - Área da Planície Aluvial do Rio
Araguaia Ocupada por Sistemas Lacustres Segmento 05 (%)
4%

Sistemas lacustres

Planície aluvial sem a
presenca de
sistemas lacustres
96%

Área total em Km2 = 163,29

Grafico 4 - Distribuição Quantitativa dos Sistemas
Lacustres - Segmento 05 (%)
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10%

Canal Abandonado

0%

23%

Vale Bloqueado
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10%
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Área total em Km2 = 6,49

Canal Abandonado
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Gráfico 5 - Área da Planície Aluvial do Rio
Araguaia ocupada por Sistemas Lacustres Segmento 06 (%)
Sistemas
lacustres

6%

Planície aluvial
sem a
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sistemas

94%

Área total em Km2 = 213,79

Gráfico 6 - Distribuicao Quantitativa dos Sistemas
Lacustres - Segmento 06 (%)
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3%
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Área total em Km2 = 12,54
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Grafico 7 - Área da Planície Aluvial do Rio
Araguaia ocupada por Sistemas
Lacustres - Segmento 07
Sistemas
lacustres

7%

Planície aluvial
sem a
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sistemas

93%

Área total em Km2 = 283,51

Gráfico 8 - Distribuição Quantitativa dos Sistemas
Lacustres - Segmento 07
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Área total em Km2 = 20,15
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Gráfico 9 - Área da Planície Aluvial do Rio
Araguaia Ocupada por Sistemas Lacustres Segmento 08
Sistemas
Lacustres
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Planície Aluvial
sem a presença
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Área total em Km2 = 294,47

Gráfico 10 - Distribuição Quantitativa dos Sistemas
Lacustres - Segmento 08
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Área total em Km2 = 17,49
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As particularidades, de cada segmento, observadas nos gráficos
3,4,5,6,7,8,9, e 10 estão listadas abaixo:
?? Os lagos em espiras de meandro compostas, ocupam na área total da
pesquisa 1,04 Km2, ocorrendo em quase sua totalidade, 1,01 Km2 o
equivalente a 97% no segmento 05. O restante, 0,3 Km2, ocorre no
segmento 08.
?? O segmento 05 apresenta a menor presença de sistemas lacustres,
6,49 Km2 o equivalente a 4% de sua planície aluvial. Em contrapartida
o segmento 07 apresenta a maior ocorrência de sistemas lacustres,
20,15 Km2, 7% de sua planície.
?? O gráfico do segmento 06 demonstra uma maior homogeneidade em
relação aos outros segmentos. Além disso, neste segmento ocorre
uma maior predominância dos lagos de canal abandonado encadeado,
5,73 Km2, 45% de sua planície aluvial.
?? Por fim, o segmento 08 é o maior da área da pesquisa em Km2 ,
equivale a 31% da área total. Em contrapartida, o mesmo apresenta
uma das áreas com menor presença de sistemas lacustres 1,8% da
área total, apresentando pouca ocupação de lagos.
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CONCLUSÕES

Com base nos dados obtidos pela pesquisa, até o presente momento, é
possível concluir:
?? Este estudo geomorfológico de classificação e ordenamento preliminar dos
lagos, evidenciou a magnitude da distribuição e área ocupada pelos sistemas
lacustres na planície aluvial do Rio Araguaia.
?? A mesma ostenta uma grande diversidade de lagos (dez categorias diferentes),
que se diferenciam tanto na morfologia quanto na gênese.
?? Os diversos lagos classificados possuem uma diferente ligação, genética e
evolutiva, com o sistema fluvial principal e consequêntemente com sua planície
aluvial.
?? Atualmente,

os lagos presentes na área de estudo, possuem um papel

fundamental na dinâmica fluvial do sistema principal, pois atuam como um
grande

amortecedor

energético,

armazenando

água

e

sedimentos

transportados pelo rio durante as cheias. Portanto qualquer uso e ocupação
nesses sistemas frágeis poderá acarretar problemas ambientais no sistema
fluvial principal (Rio Araguaia).
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