O uso do sensoriamento remoto para identificação da influencia de barramentos na
dinâmica de inundação do Pantanal de Poconé, Mato Grosso.
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Resumo. As ações antrópicas podem interferir na amplitude e periodicidade do regime hidrométrico natural dos
sistemas rios-planícies de inundação, e promover mudanças nos padrões temporais e espaciais de inundação no
Pantanal. A degradação por ações de diversas fontes impactadoras originadas pela exploração indiscriminada dos
recursos naturais, dentre elas os aterros, é considerada como uma das principais causas dos impactos sobre as
planícies alagáveis, por modificar as características naturais do regime hidrológico, tal como a magnitude. O
presente trabalho tem como objetivo analisar os padrões da dinâmica de inundação através da utilização de
imagens temporais Land Sat 5 TM, obtidas nos anos de 2006 a 2009, na rodovia MT 370, no município de
Poconé, MT, com o uso das técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, para identificação de
possíveis mudanças na dinâmica de inundação. Para composição das imagens utilizou-se o modelo RGB, com a
seguinte composição: R3G4B5 sendo manipuladas no Spring 5.1 que é um SIG de utilização livre. Para o
tratamento das imagens foi utilizado o contraste equalizado para identificação do solo úmido e dos barramentos
da circulação de água, provenientes das obras de aterro e pavimentação da MT 370. A produção dos mapas
temáticos foi gerada no Scarta 5.1, que é incluso no pacote do Spring 5.1. Os resultados obtidos mostram a
possibilidade de utilização das técnicas do sensoriamento remoto nos estudos das atividades que podem interferir
na dinâmica de inundação de áreas alagáveis em pequena escala.
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Abstract. Anthropogenic actions can interfere with the amplitude and frequency of scheme hydrometric natural
systems of the rivers flood plains, and to promote changes in the temporal and spatial patterns of flooding in the
Pantanal region. The degradation of shares from various sources by the original impact indiscriminate
exploitation of natural resources, among them the landfills, is considered a major cause of impacts on floodplains
by modifying the natural characteristics of the hydrological regime, as the magnitude. This paper aims to analyze
the patterns of the dynamics of flooding through the use of temporal images Land Sat TM 5, obtained in the
years 2006 to 2009, on the road MT 370, in the municipality of Poconé, using techniques remote sensing and
GIS, to identify possible changes in the dynamics of flooding. For composition of the images we used the RGB
model, with the following composition: R3G4B5 being handled in Spring 5.1 that GIS is a free to use. For the
treatment of images was used to identify equalized the contrast of the wet soil and water circulation of buses,
from the earthworks and paving of 370 MT. The production of thematic maps was generated in scart 5.1, which
is included in the package of Spring 5.1. The results show the possibility of using remote sensing techniques in
studies of the activities that can interfere with the dynamics of flooding of wetlands on a small scale.
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1. Introdução
O Pantanal constitui-se como a maior planície alagável do mundo e engloba um mosaico de
diferentes tipos de habitats, que sustenta uma rica diversidade aquática e terrestre. É um
bioma constituído por diferentes corpos d'água dentre os quais se destacam as baías ou as
lagoas, os corpos d'água que possuem sua gênese relacionada ao aterramento da grande
depressão pantaneira por depósitos fluviais (NUNES, 2003).
Devido a esta característica a planície de inundação ocupa uma posição intermediária
entre sistema aberto, sistema de transporte, sistema fechado e sistema acumulativo. O período
de acumulação de substâncias seguido de seu transporte pode ocorrer em pequenos períodos
associado ao ritmo do pulso de inundação. Durante o período de vazante, os corpos d´água
lênticos são caracterizados como sistemas lacustres e sistemas acumulativos. Assim,
conforme o nível de água do rio sobe estes ambientes assumem a função de reservatórios,
entretanto, durante o período de cheia podem se tornar canais de transporte de água (JUNK,
1997).
Assim, o conceito de dinâmica de inundação é baseado nas características hidrológicas do
rio, sua bacia de drenagem e sua planície de inundação (JUNK, 1997). As planícies de
inundação são áreas que recebem periodicamente o aporte lateral das águas de rios, lagos, da
precipitação direta ou de lençóis subterrâneos. As implicações decorrentes da regularidade do
padrão de inundação, e da sua duração, são de importância ecológica, sendo de sua
responsabilidade as modificações anuais do ambiente, determinando que as fases terrestres e
aquáticas sejam distintas (JUNK, 1989).
Entretanto, ações antrópicas podem interferir na amplitude e periodicidade do regime
hidrométrico natural dos sistemas rios-planícies de inundação e promover mudanças nos
padrões temporais e espaciais (AGOSTINHO et al., 2000). A degradação por ações de
diversas fontes impactadoras originadas pela exploração indiscriminada dos recursos naturais,
dentre elas os aterros, é considerada como uma das principais causas dos impactos sobre as
planícies alagáveis, por modificar as características naturais do regime hidrológico, tal como a
magnitude. (AGOSTINHO; ZALEWSKI, 1996; ROCHA et al., 1998).
Nesta perspectiva, os empreendimentos, como a Rodovia MT 370, podem provocar a
barragem do fluxo d’água e impedir que esse fluxo atue na planície de inundação, o que pode,
a curto e a longo prazo, provocar interferências na dinâmica do pulso de inundação no
Pantanal de Poconé, Mato Grosso.
Para este tipo de estudo, a tecnologia de sensoriamento remoto favorece a obtenção de
informações instantâneas sobre amplas áreas que possibilitam monitorar as variações espaçostemporais das extensões dos lagos e das áreas alagáveis (FRANÇA, 2005). Assim, o

monitoramento da planície de inundação, com uso do geoprocessamento e sensoriamento
remoto, torna-se uma importante ferramenta para avaliar possíveis mudanças na dinâmica de
inundação decorrentes de ações antrópicas.
2. Objetivo
O objetivo deste trabalho foi analisar a dinâmica de inundação através da utilização de
imagens Land Sat 5 TM, nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, na rodovia MT 370, no
município de Poconé, MT, com o uso de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento
remoto, para identificação de possíveis mudanças na dinâmica de inundação ocasionadas
pelas obras de aterro e pavimentação da rodovia.
3. Material e Método
3.1 Área de estudo
O Pantanal de Mato de Grosso é uma depressão sazonalmente alagável, totalmente contida na
bacia de drenagem do Alto Paraguai e compreende aproximadamente 140.000 Km2. O bioma
está situado no extremo oeste do território brasileiro, nos estados de Mato Grosso
(compreende os municípios de Poconé, Santo Antonio do Leverger, Cáceres, Barão de
Melgaço e Nossa Senhora do Livramento) e Mato Grosso do Sul (compreendendo os
municípios de Corumbá, Ladário, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Miranda e Aquidauana)
(RADAMBRASIL, 1982).
A área de estudo localiza-se na Rodovia MT 370 (figura 01), que também leva o nome de
Estrada Parque Poconé-Porto Cercado, criada pelo Decreto 1474/2000. A área de estudo
inicia no km 10, que tem como referência a ponte do Rio Bento Gomes e finaliza no km 40,
localizado na RPPN SESC Pantanal. Seu acesso é feito pela BR-364 até o entroncamento da
MT-060.
No dia 9 de maio de 2006, foi autorizado o início das obras de aterro e pavimentação
asfáltica da MT-370, que liga Poconé à localidade de Porto Cercado. Nas margens dessa
rodovia há fazendas, hotéis e pousadas, tendo como destaque os cursos d’água, como os rios
Bento Gomes, Pixaim, Cuiabá, além de campos alagados ricos em fauna e flora.

Figura 01. Mapa da área de estudo: MT 370.

3.2 Produções dos mapas temáticos
Para a edição e produção dos mapas temáticos utilizou-se um notebook da marca Positivo
com Processador Intel® Core™2 Duo, memória de 4 GB e HD de 320 GB, e o SPRING 5.1,
que é um Sistema de Informação Geográfica-SIG de livre acesso, podendo ser adquirido no
site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE (www.inpe.br). O primeiro passo para
a produção dos mapas temáticos foi a aquisição das imagens de satélite Landsat 5 TM da
órbita 226 cena 71 nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, obtidas gratuitamente no site do
INPE.
Para composição das imagens utilizou-se o modelo RGB, com a composição R3G4B5.
Nesta composição, a banda 3 (vermelho) é ideal para identificar solo exposto, a banda 4
(infravermelho próximo) permite uma melhor identificação de diferentes tipos de formação
vegetacional e a banda 5 (infravermelho médio) propicia uma melhor identificação dos corpos
hídricos.
Neste trabalho, o método de Índice de Diferença Normalizada da Água (Normalized
Difference Water Index – NDWI), descrito por McFeeters (1996), não foi satisfatório. Este
método delimita as feições da água e realça as regiões de profundidades mais acentuadas,
utilizando o infravermelho próximo e o verde visível para realçar a presença de tais feições,
enquanto elimina a influência do solo e da vegetação terrestre.
Para analisar a distribuição da água e de áreas de solo úmido utilizou-se a técnica de
contraste equalizado. Tem como objetivo a máxima variância do histograma de uma imagem,
ficando esta com o melhor contraste, propiciando um melhor detalhamento dos padrões de
inundação das áreas que apresentaram alagamento inferior a 80 cm, sendo comprovado por
visitas de campo. Esta operação aproxima o histograma da imagem original para um
histograma uniforme, calculando o seu histograma acumulado e utilizando este como função
de intensidade (SPRING, 1996).
Para ajustar os posicionamentos das imagens foram obtidos pontos de controle, com a
utilização de um aparelho de GPS da marca Garmin Etex, sendo que a confiabilidade do
ajuste depende do número e distribuição dos pontos e precisão do aparelho de GPS (SPRING,
1996). Os pontos de controle também foram utilizados para criação de mapas vetoriais de vias
de acesso e mapas matriciais da área de estudo.
A produção dos Mapas Temáticos Matriciais para avaliação da dinâmica de inundação
entre os anos de 2006 a 2009 foram geradas no Scarta 5.1, que é incluso no pacote do Spring
5.1.
4 Resultados e Discussão
Na figura 2 é possível verificar as médias de precipitação mensal entre os anos de 2006 a
2010. Nota-se uma mudança no padrão de inundação no mês de janeiro de 2007 e no mês de
novembro de 2009. Segundo Junk et al. (2006), a dinâmica de inundação no Pantanal de Mato
Grosso coincide com período de chuvas e as inundações são bimodal e plurianual.

Figura 02. Precipitação mensal dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Fonte: Agritempo (2010).

A precipitação média anual do Pantanal Norte varia entre 1000 mm a 1.400 mm. Devido a
esse padrão na dinâmica de inundação nota-se um reflexo na variação anual do nível de água
que ocorre no rio Cuiabá, altamente influenciado pela precipitação local e difícil drenagem da
água da chuva pelo solo (TARIFA, 1986; PONCE, 1995).
A figura 03 ressalta, por meio da tonalidade azul, a planície inundada na região da
Estrada Parque. A tonalidade rosa representa o solo úmido nos campos de murundu e as áreas
de pastagens exóticas. Nota-se, nesta imagem, uma uniformidade no padrão de inundação.

Figura 03. Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2006.

Na figura 04, referente ao ano de 2007, ao analisar o padrão de inundação na região, a
tonalidade azul representa a planície alagada da região enquanto que o solo úmido nos
campos de murundus e os campos de pastagens exóticas estão representados pela cor
magenta. Nas imagens das figuras 3 e 4, a coloração azul escuro indica uma maior
concentração de água em algumas regiões da planície, esta coloração representa áreas
alagadas com profundidade mais acentuada em relação aos demais padrões de coloração.
Nota-se também que as dinâmicas de inundação são similares.

Figura 04. Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2007.

Na figura 05, referente ao ano de 2008, pode-se observar uma mudança no padrão de
inundação. Nota-se também que a água representada pela tonalidade azul está concentrada ao
lado sudoeste da MT 370. Este padrão coincide com o início das obras de aterro dos primeiros
20 km da MT 370 até 5 km após o rio Bento Gomes.

Figura 05. Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2008.

Na figura 06, referente ao ano de 2009, nota-se a persistência na mudança do padrão de
inundação. Percebe-se que a área apresenta uma maior profundidade representada pela
tonalidade azul escuro, localizado no lado sudoeste da MT 370. O padrão apresentado nas
figuras 5 e 6 podem indicar que o aterro está provocando o barramento da água, que está
interferindo na dinâmica de inundação.

Figura 06. Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2009.

Na comparação das imagens dos anos de 2006 e 2009 (figura 07) percebe-se que há uma
mudança no padrão de inundação. Ao longo da rodovia existe a distribuição de manilhas para
propiciar o fluxo da água. Talvez a quantidade e a distribuição destas não sejam suficientes
para manter a dinâmica de inundação. Em visita de campo foi observado que a distribuição
das manilhas restringiu-se apenas às entradas das propriedades rurais e aos corixos. Neste
sentido, é necessário que as empresas realizem estudos detalhados sobre vazão e fluxo de
água para o Pantanal, antes da implantação de empreendimentos que podem ser potenciais
causadores de mudanças na dinâmica de inundação.

Figura 07. Imagem comparativa do ano de 2006 e 2009.

As inundações periódicas no Pantanal têm sua origem em fatores de ordens naturais, tais
como: a uniformidade topográfica, os fracos desníveis de drenagem e a predominância de
litologias sedimentares recentes. Estas reduzem o escoamento das águas superficiais,
resultantes das chuvas periódicas anuais que caem na bacia do Alto Paraguai, principalmente
nos seus afluentes superiores (ALVARENGA et al., 1984).
Em função da topografia plana, 3-5cm, sentido norte-sul e 5-25 cm no sentido leste-oeste
(CARVALHO, 1986), e dos afloramentos rochosos na porção sul do Pantanal (próxima ao
planalto da Bodoquena), que fizeram com que o rio Paraguai fosse represado até conseguir
alcançar a soleira das rochas e seguir em direção ao Chaco (SILVA, 1986; PONCE, 1995),
fazem com que as águas desçam lentamente na planície pantaneira, inundando-a em quase
toda sua extensão. Assim, empreendimentos que causam mudanças nos padrões de inundação
podem afetar grandes áreas na região da planície de inundação no Pantanal, como é o caso da
MT 370.
Ao observar a figura 08, pode-se notar a diferença na dinâmica de inundação em um
mesmo ponto da MT 370, sendo o lado sudoeste (esquerdo) e noroeste (direito).

Figura 08. Comparação da dinâmica de inundação do mês de janeiro de 2009 do lado esquerdo e direito
próximo ao Km 21 da MT 370.

As alterações verificadas nas imagens ocorreram após o início das obras de aterro e
pavimentação da MT 370. Ao todo são dezenove lagoas criadas com a retirada do solo para
confecção de caixas de empréstimo para o aterro da MT 370. Estas lagoas possuem uma
profundidade que varia entre três e cinco metros. As caixas de empréstimo acumulam água e
sedimento, impedindo o seu fluxo na planície e inundação.
Para Emiko (2008), existem inter-relações da rede alimentar aquática no Pantanal e o
pulso de inundação. Grande contribuição na rede alimentar é dada pelo pulso de inundação,
quando os componentes provenientes da vegetação terrestre alagada contribuem em grande
parte como fonte alimentar ou mesmo geradores de alimentos, particularmente na produção
de detritos orgânicos, resultantes da decomposição da vegetação terrestre alagada.
Igualmente, há a contribuição na forma de flores, frutos e sementes para as espécies
herbívoras e de algas que crescem aderidas a esta vegetação alagada.
A natureza da perturbação sazonal do pulso de inundação gera uma sucessão cíclica de
espécies que se alternam entre espécies terrestres e aquáticas. O pulso da umidade contribui
para diversidade florística destas formações, sendo sua manutenção extremamente importante,
devendo as fases, aquática e terrestre, serem analisadas como lados de uma mesma
comunidade (REBELLATO; CUNHA, 2005). Assim, como há uma concentração e uma

inundação mais prolongada na região sudoeste da planície de inundação, pode ocorrer na
região uma mudança na paisagem e na composição das espécies vegetais.
As áreas de planícies de inundação, caracterizadas por períodos de cheia e seca, como o
Pantanal, são de extrema importância para a manutenção da riqueza biológica. As variações
hidrológicas são determinantes dos processos biológicos e ecológicos, possibilitando o acesso
aos locais de desenvolvimento de várias espécies. Cheias duradouras podem maximizar a
chance de reprodução de algumas espécies, como os peixes, e a presença de ambientes
apropriados para o desenvolvimento das formas jovens, ocasionando conseqüentemente, um
maior sucesso reprodutivo. No entanto, as alterações do regime hidrológico, decorrentes de
barragens, podem provocar impacto acentuado na fauna e flora na planície de inundação do
Pantanal, o que pode ocorrer na região da estrada Parque SESC Pantanal.
5. Conclusões
O Pantanal, como um todo, é caracterizado por uma enorme superfície de acumulação de
topografia bastante plana e freqüentemente sujeita a inundações, sendo a rede de drenagem
comandada pelos rios Cuiabá, Bento Gomes e o Paraguai. As alterações antrópicas em
planícies inundáveis, citando como exemplo, o barramento da dinâmica de inundação
ocasionado pelas obras de aterro e pavimentação da MT 370, causam modificações na
dinâmica de inundação ocasionando uma má distribuição dos compostos orgânicos e
inorgânicos que são transportados pela água nos períodos de cheia, o que pode alterar a
paisagem da região.
Os trabalhos de construção de estradas são fatores que acarretam impactos no pulso de
inundação e necessitam de estudos de avaliação de impactos ambientais que levam em
consideração as particularidades da planície de inundação do Pantanal. Tais impactos
relacionam-se tanto ao meio físico e biótico quanto meio antrópico. Várias pesquisas
aplicaram técnicas de sensoriamento remoto no estudo de ambientes aquáticos, na detecção e
delineamentos de corpos de água, aplicando também essa ferramenta na documentação da
extensão da planície de inundação. Tais estudos, entretanto, têm caráter regional e apresentam
claramente os efeitos das flutuações dos níveis da água sobre esta planície de inundação,
faltando, ainda, uma avaliação da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto para análises
locais que permitam avaliar a dinâmica da água em sistemas de lagos complexos.
Neste trabalho, sugere-se a continuidade do monitoramento da dinâmica de inundação na
região da MT 370 para verificação do efeito da mudança no padrão de inundação bem como
na riqueza e abundancia das espécies da fauna e flora.
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