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RESUMO

O Pantanal constitui-se na maior planície alagável do mundo, englobando um mosaico de
diferentes tipos de hábitats, sustentando rica diversidade aquática e terrestre, é constituído por
diferentes corpos d'água dentre os quais destacam-se as baías ou lagoas, corpos d'água que
possuem sua gênese relacionada ao aterramento da grande depressão pantaneira por depósitos
fluviais. A variação dos níveis da água provoca uma série de transformações nas
características limnológias dos corpos d’água promovendo assim, o aumento ou diminuição
dos fatores limnológicos citando como exemplo o potencial de hidrogênio, a transparência da
água, dos materiais em suspensão e da concentração de nutrientes entre outros, Estas
variações no nível hidrológico podem ocasionar uma mudança temporal na estrutura de uma
paisagem, que são fortemente formadas e alteradas pela ação do homem. A despeito disto, o
ambiente em estudo vem sendo degradado pela ação de diversas fontes de impacto, como os
aterros que são considerados uma das principais causas de impactos sobre as planícies
alagáveis, por modificarem as características naturais do regime hidrológico. Várias pesquisas
aplicaram técnicas de sensoriamento remoto no estudo de ambientes aquáticos, na detecção e
delineamentos de corpos de água, para este tipo de estudo, a tecnologia de sensoriamento
remoto favorece a obtenção de informações instantâneas sobre amplas áreas e fornece
imagens de cobertura global da terra em crescente qualidade e resolução, possibilitando o
monitoramento das variações espaços-temporais das extensões dos lagos e áreas alagáveis. O
presente trabalho tem como objetivo comparar os padrões da dinâmica de inundação dos anos
de 2006 a 2010, na rodovia MT 370, no município de Poconé MT, através da utilização das
bandas R3G4B5 do satélite Land Sat 5 TM, editadas no Spring 5.1 que é um Sistema de
informações geográficas livre e monitorar as variáveis limnológicas nos meses de janeiro a
maio de 2010 datas coincidentes com o período de chuva da região, analisar as mudanças na
paisagem quantitativas e qualitativas, através da técnica de classificação de classes temáticas.
Os resultados obtidos através da utilização das técnicas do geoprocessamento mostraram que
a dinâmica de inundação se manteve de forma homogênea nos anos de 2006 a 2008, não
alterando a paisagem da região, porém, nos anos de 2009 e 2010 esta dinâmica foi alterada
pelas obras de aterro e pavimentação da MT 370 alterando a paisagem da região, afetando as
variáveis limnológias.
Palavras – chave: sensoriamento remoto, Pulso de inundação, Poconé.
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1 INTRODUÇÃO
O Pantanal constitui-se uma das maiores planície alagável do mundo, englobando um
mosaico de diferentes tipos de habitats, sustentando rica diversidade aquática e terrestre, é
constituído por diferentes corpos d'água dentre os quais destacam-se as baías ou lagoas,
corpos d'água que possuem sua gênese relacionada ao aterramento da grande depressão
pantaneira por depósitos fluviais (NUNES, 2003).
Neste sentido, as planícies de inundação são formas oriundas da referida ação fluvial e
podem ter definições diferentes de acordo com o enfoque do estudo: Topograficamente, podese dizer que planície constitui-se numa superfície relativamente uniforme, próxima ao rio;
hidrologicamente é definida como uma superfície sujeita a inundação periódica;
geologicamente, é a área do vale fluvial recoberta com materiais depositados pelas cheias;
Geomorfologicamente trata-se de uma forma de terreno composta de material inconsolidado
depositado pelo rio em épocas distintas (ANDRADE, 2008).
Devido a esta característica, as planícies de inundação, ocupam 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 associada ao ritmo do pulso de inundação. Durante o período de
vazante, os corpos d´água lênticos são sistemas lacustres e acumulativos. 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, para Andrade (2008), além da já referida importância ecológica, na questão
dos pulsos de inundação é importante conhecer a probabilidade de recorrência dos pulsos de
inundação. Os estudos de recorrência de pulsos são uma importante ferramenta
geomorfológica, em função do significado geomórfico desses fenômenos.
O conceito de dinâmica de inundação é baseado nas características hidrológicas do rio,
sua bacia de drenagem e sua planície de inundação. As planícies de inundação são áreas que
recebem periodicamente o aporte lateral das águas de rios, lagos, da precipitação direta ou de
lençóis subterrâneos e as implicações decorrentes da regularidade do padrão de inundação, e
da sua duração, são de importância ecológica, sendo, de sua responsabilidade as modificações
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anuais do ambiente, determinando fase terrestre e aquática distinta (JUNK, 1997; JUNK
1989).
A variação dos níveis da água provoca uma série de transformações nas características
limnologias dos corpos d’água promovendo assim, o aumento ou diminuição dos fatores
limnológicos citando como exemplo o potencial de hidrogênio, a transparência da água, dos
materiais em suspensão e da concentração de nutrientes entre outros (ESTEVES, 1998).
Estas variações no nível hidrológico podem ocasionar uma mudança temporal na
estrutura de uma paisagem, que são fortemente formadas e alteradas pela ação do homem.
Mudanças temporais na estrutura de uma paisagem podem acarretar uma serie de mudanças
nas características naturais e funcionais de um sistema hídrico, este tipo de mudança temporal
na estrutura de uma paisagem acaba sendo mais grave porque ocorrem lentamente seguindo
uma direção como tendência de continuar nela (LANG, 2009).
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 variáveis limnológicas (AGOSTINHO et al., 1998).
A despeito disto, o ambiente em estudo vem sendo degradado pela ação de diversas
fontes de impacto. Os aterros são considerados as principais causas de impactos sobre as
planícies alagáveis, por modificarem as características naturais do regime hidrológico, tais
como época e magnitude (AGOSTINHO; ZALEWSKI, 1996; ROCHA et al., 1998). Nota-se
também, a influência das alterações hidrológicas nas flutuações populacionais de
comunidades biológicas e fazem supor que a variabilidade é imprescindível ao processo
sucessional e garantia de perpetuação da biota (COMUNELLO, 2001).
Apesar da importância ecológica dos lagos, são escassos os estudos e conjuntos de
dados existentes que incluam informações a respeito da localização, extensão e outras
características básicas de corpos d´água abertos e áreas alagáveis em escala global (FRANÇA,
2005). Suas grandes dimensões, sua dinâmica sazonal e principalmente a dificuldade de
acesso limitam o conhecimento sobre tais áreas, o que faz do Sensoriamento Remoto uma
ferramenta viável para sua caracterização e monitoramento.
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Várias pesquisas aplicaram técnicas de sensoriamento remoto no estudo de ambientes
aquáticos, na detecção e delineamentos de corpos de água (SMITH, 1997; FRAZIER; PAGE,
2000; FORTIN et al., 2000); Pesquisas realizadas por Sippel et al. (1992), Novo et al., (1997),
Hess et al., (2003) aplicam essa ferramenta na documentação da extensão da planície de
inundação das Várzeas Amazônicas em termos regionais.
Para este tipo de estudo, a tecnologia de sensoriamento remoto favorece a obtenção de
informações instantâneas sobre amplas áreas e fornece imagens de cobertura global da terra
em crescente qualidade e resolução, possibilitando o monitoramento das variações espaçostemporais das extensões dos lagos e áreas alagáveis (FRANÇA, 2005). Neste contexto, o
monitoramento dos ambientes dessa planície de inundação torna-se uma importante
ferramenta para avaliar possíveis mudanças na dinâmica de inundação decorrente de ações
antrópicas.
A utilização de técnicas como o Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento
aumentaram significativamente nas últimas décadas, isso em função de que as mencionadas
técnicas são bastante eficazes para as ciências do ambiente, especialmente as que trabalham
com os fenômenos ligados a superfície terrestre, podendo assim reduzir significativamente
estes custos (VALERIANO, 2004).
Assim, este trabalho tem por objetivo analisar, quantificar e classificar os padrões da
dinâmica de inundação ocorridos ao longo dos anos de 2006 a 2010, na rodovia MT 370,
Estrada Parque, no município de Poconé, com o uso das técnicas do geoprocessamento e
georreferenciamento.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O Pantanal Mato-Grossense situado na porção Central da América do Sul, ocupando
no Brasil uma área de aproximadamente 138.183 km² sendo 35 % ocupado pelo estado do
Mato Grosso pelos municípios de Barão de Melgaço, Cáceres, Curvelândia, Itiquira, Nossa
Senhora do Livramento, Poconé e Santo Antônio do Leverger e 65 % ocupado o estado do
Mato Grosso do Sul pelos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena,
Bonito, Caracol, Corguinho, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Negro,
Rio Verde de Mato Grosso, e Sonora, sendo todos pertencentes à Bacia do Alto Paraguai.
Encontra-se localizado entre os paralelos 16º a 22º Latitude S e os meridianos 53º a 58º
Longitude W (DA SILVA, 2009).
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 pelo rio Paraguai, com altitude variando de 80 a 150 m acima do nível do mar, e
declividade de 37 cm/km.
O clima é marcado por duas estações bem definidas de chuva e seca, onde o período
de inundação ocorre de janeiro a abril (verão). Possui precipitação média que varia em torno
de 800 a 1.200 mm, e a temperatura média anual variando entre 27°C e 29°C em janeiro e
18°C a 23°C em julho (DOUROJEANNI, 2006).
A vegetação é estimada em cerca de 2.000 espécies de fanerógamas, incluindo 200
exóticas, sendo leguminosas e gramíneas as principais famílias, as quais perfazem quase ¼ da
flora. Aproximadamente 1000 espécies, ou mais da metade, são terrestres e herbáceas. A
origem da flora do Pantanal vinha sendo atribuída à influência de Cerrado, Amazônia, Mata
Atlântica e Chaco, sem o devido levantamento de espécies (POTT, 2003).

O Pantanal de Poconé apresenta de três a cinco meses inundado e os meses de janeiro
a abril representam os de maiores enchentes, com duração média de 43 dias e amplitude de
0,50 m, (PCBAP, op. cit, versão preliminar).
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A Rodovia Poconé Porto Cercado (figura 01), tem pouco mais de 40 Km, que também
leva o nome de Estrada Park Poconé Porto Cercado - criada pelo Decreto 1474/2000 localizam-se na região sudoeste de Mato Grosso. Seu acesso é feito, a partir de Cuiabá, pela
rodovia BR-364 até o entroncamento da MT-060, e daí até a sede do município de Poconé.

Figura 01 Mapa representativo da Área de estudo.

No dia 8 de maio de 2006 deu início as obras de pavimentação asfáltica de um trecho
dos 40 quilômetros da MT-370, que liga Poconé à localidade de Porto Cercado.
Nas margens dessas estradas há fazendas, hotéis e pousadas e, um dos seus destaques
são os cursos d’água do rio Bento Gomes, rio Pixaim, rio Cuiabá e campos alagados, ricos em
fauna e flora. As unidades de conservação adentram a planície inundável - do Pantanal.
2.2 Coleta de campo
A coleta de campo foi realizada na MT 370 Estrada Parque Poconé - Porto Cercado
em Mato Grosso. Ao longo do km 10, onde fica localizado a Ponte do Rio Bento Gomes até o
km 40, onde fica localizado o SESC Pantanal, localizada na longitude W 56°33’39”, latitude
S 16°33’33”, longitude w 56°17’34”, latitude S 16°14’50”, e os períodos escolhidos para
testes e avaliação do potencial dos dados disponíveis, ocorreram no período de 15 de janeiro
de 2010 a 15 de maio de 2010, com a finalidade de: 1) reconhecimento da área de estudo; 2)
coleta das principais variáveis limnológicas.
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2.2.1 Reconhecimento da área de estudo
A área de estudo tem aproximadamente 95.146,740 ha, com início no quilômetro 10
onde teve inicio o aterro para pavimentação da MT 370, após a Ponte do Rio Bento Gomes
até o quilômetro 40 sede do hotel SESC Pantanal. Nesta fase a utilização do GPS foi
importante para determinar dos pontos de referências que foram utilizados para a composição
dos mapas, e pontos de controle para o georeferenciamento das imagens de satélite.
2.2.2 Coleta das principais variáveis limnológicas
As variáveis limnológicas foram aferidas uma vez por mês, durante os meses de
janeiro a maio de 2010, com uso de aparelhos digitais portáteis, inseridos diretamente no
epolímnio às margens dos corpos hídricos. Os pontos de coleta foram distribuídos do lado
direito a sudoeste, e do lado esquerdo a noroeste da MT 370.
O motivo da escolha das principais variáveis limnológicos neste caso o pH, o oxigênio
dissolvido, a temperatura da água, a condutividade elétrica e a turbidez, deve se ao fato dos
resultados serem obtidos de imediato através de equipamentos digitais portáteis.
Para determinação do oxigênio dissolvido utilizou-se um oxímetro digital da marca
Lutron DO 5510; para aferir a condutividade elétrica da água utilizou-se um condutivímetro
da marca Lutron CD 4303; para a aferição do pH e da temperatura da água utilizou-se o
pHmêtro digital da marca Lutron PH 206, visto que tal aparelho comporta as duas funções; a
turbidez foi mensurado com disco de Secchi seguindo a metodologia descrita por Pompêo
(1999).
2.3 Verificação das informações obtidas através da interpretação de imagens
Neste trabalho, foi utilizada imagens do satélite LandSat 5 TM, que contribui para o
mapeamento temático da superfície terrestre, cuja resolução espacial é 30 x 30m utilizando
análise temporal de 16 dias com visada vertical.

Para a análise das dinâmicas de inundação foi utilizada imagens de diferentes anos,
porém, obtidas datas semelhantes, que coincidem com o período de chuva no Pantanal de
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Poconé. Sendo assim, as imagens escolhidas para analise da dinâmica de inundação foram dos
anos de 2006 a 2010.
2.3.1 Produção de mapas temáticos
Para a produção e edição dos mapas temáticos utilizou-se o programa livre SPRING
5.1. Onde o primeiro passo para a produção dos mapas temáticos foi a aquisição das imagens
do satélite Landsat 5 TM, obtidas gratuitamente no site do INPE (www.inpe.br). As imagens
pertencem a orbita 226 número cena 71 dos anos de 2006 a 2010. Para composição das
imagens utilizou-se o modelo RGB, utilizando a seguinte composição R5G4B3. Nesta
composição a banda 3 (vermelho) é ideal para identificar solo exposto e a banda 4
(infravermelho próximo) permite uma melhor identificação de diferentes tipos de vegetação e
a banda 5 ( infravermelho médio) propícia uma melhor identificação de corpos hídricos.
Neste trabalho, não foi utilizado o método de Índice de Diferença Normalizada da
Água (Normalized Difference Water Index – NDWI) descrito por McFeeters (1996), pelo fato
do método delinear as feições da água e realçá-las somente em profundidades mais acentuadas
utilizando o uso do sinal refletido nas regiões do infravermelho próximo e do verde visível
para realçar a presença de tais feições enquanto elimina a influência do solo e vegetação
terrestre.
Assim, para o tratamento das imagens utilizou-se a técnica de realce de contraste que
tem por objetivo melhorar a qualidade das imagens, utilizado o contraste mínimo e máximo
que melhora, e torna os pontos mais escuros da imagem realçados, e controla a saturação dos
pontos mais claros, propiciando um maior detalhamento nos padrões de inundação das áreas
que apresentaram alagamento inferior a 80 cm sendo comprovado por visitas a campo.
Para a identificação da distribuição de água e do solo úmido utilizou-se o contraste
equalizado, que tem como objetivo obter a máxima variância do histograma de uma imagem,
obtendo assim, uma imagem com o melhor contraste. 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).

18

Para a correção do posicionamento das imagens foram obtidos pontos de controle,
com a utilização de um GPS Garmin Etex, sendo que o desempenho desses pontos depende
do seu número, distribuição e precisão de localização (Spring, 1996). Estes pontos de controle
também foram utilizados para criação de mapas vetoriais das vias de acesso, e mapas
matriciais da área de estudo (CÂMARA et al, 1996).
A produção dos mapas temáticos 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, e
manipulados em um notebook da marca Positivo com Processador Intel® Core™2 Duo,
memória de 4 GB e HD de 180 GB.
2.3.2 Classificação de classes temáticas
Foram selecionadas amostras coletadas em campo com auxílio de GPS de navegação
da marca Garmim etrex, posteriormente lançados em um SIG (SPRING).
Para desenvolver o processo de classificação foi adotada a classificação
supervisionada do tipo Maxver, com liminar de aceitação de 99,9%, que consiste no
conhecimento do analista a partir do conhecimento da área de estudo, ou por inferências
relaciona as imagens com as classes de cobertura da terra que deseja classificar (SPRING,
1998).
Este tipo de classificação visa enquadrar cada pixel em uma classe, e esses conjuntos
de pixels de uma determinada classe constituem um conjunto de treinamento para a classe
determinada. Os parâmetros estatísticos para analisar as classes temáticas são: 1) à
heterogeneidade de ambientes; 2) tipos de cobertura dentro da área de estudo e 3)
insuficiência da disponibilidade de dados de campo, (CARVALHO-JUNIOR, 2005).
2.3.3 Critérios para Classificação das classes temáticas de paisagem
Para estabelecer os critérios para classificação da paisagem, teve como base Nunes da
Cunha (1990), que identificou quatro sistemas de vegetação na mesma área de estudo: os
sistemas naturais, sistemas de transição, sistemas secundários e artificializados, com uso do
sensoriamento remoto.
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Segundo os mesmos autores, nos Sistemas Naturais se enquadram as florestas
estacionais semidecidual, as savanas florestadas, as savanas arborizadas, as savanas-parque
(campo de murundus e campo denso de murundus) e as savanas gramíneo-lenhosas. Os
Sistemas de Transição apresentam essas mesmas formações, porém, em forma de encraves ou
ecótonos, tratadas como unidades associadas de mapeamento incluindo também a floresta
sempre verde sazonalmente inundável. Os Sistemas Secundários e artificializados
correspondem a áreas antropizadas em diferentes formações vegetacionais e graus de sucessão
ecológica, como área de ocupação humana e o uso das terras por atividades agropecuária, que
modificaram o ambiente, deixando marcas na paisagem.
Baseado nos sistemas identificados por Nunes da Cunha (1990); Almeida et al. (2001),
e por reconhecimento em campo das fitofisionômias da área de estudo Morais e Silva (no
prelo) foi criada e adaptada uma tabela por Santos e Morais (no prelo) indicando as classes e
os critérios para escolha das classes temáticas a serem classificadas.
Tabela 01. Critérios e representação de cores para classificação das classes temáticas adaptada
por Santos e Morais (2010).
Classes
Corpos
Hídricos
Campo de
Pastagem
Campo de
inundação
Mata alagada

Cor Representada
Azul claro

Verde claro

Critérios
Rios, Lagos com profundidade acima de 5
Metros.
Campo de Murundus, Pastagem Exótica e
nativa, Solo Exposto.

Azul escuro

Campo de murundu, pastagem exótica e
nativa, solo exposto.

Verde escuro

Cambarazal, mata de galeria, Vegetação
Aquática, Vegetação Arbustiva em corixos,
Vazante entorno de Baías, Caapões de Mata.

Depois de concluído o processo de classificação, foi feito um mapeado das classes
temáticas para quantificar a estrutura da paisagem que cada classe ocupa na área de estudo.
Os mapas Temáticos obtidos através da classificação das imagens editadas tiveram como
função a avaliação das mudanças na paisagem dos anos de 2006 a 2010.
Para analisar os componentes da paisagem da área de estudo foram utilizados os
critérios descritos por (Forman & Godron 1986) sendo:
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A Matriz: Que é determinada pelo componente de área que tem que ser dominante e
representar cerca de 50% da área de estudo.
As Manchas de recursos: Que estão relacionadas à existência heterogênea especifica
de recursos naturais, tendo origem da distribuição heterogênea.
As Manchas introduzidas: Que são manchas planejadas, ou seja, planejadas pela ação
do homem. Para o mesmo autor as manchas introduzidas podem ser consideradas como
manchas de distúrbios com distúrbios crônicos originando através de perturbações dentro da
matriz, citando como componentes da paisagem os fragmentos de solo exposto e campos de
pastagem exótica.
Os Corredores: que apresentam uma estrutura linear com elevada relação de
comprimento e largura, e desempenham um papel importante como conexões entre os
elementos da paisagem.
Para produção dos Mapas Temáticos para análise da paisagem foi utilizado o
programa Scarta 5.1, que é incluso no pacote do Spring 5.1.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Interpretação de imagens obtidas por satélite
Na figura 2 é possível verificar as médias de precipitação mensal entre os anos de
2006 a 2010. Segundo Junk et al. (2006), a dinâmica de inundação no Pantanal de Mato
Grosso coincide com período de chuvas, indicando que as inundações no Pantanal Norte são
do tipo bimodal e plurianual.

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

Nota-se na figura 03 que a precipitação total do ano de 2008 foi de 1734,7 mm, e do
ano de 2010 fechou com 926,8 mm, visto que não houve leitura do mês de dezembro.

Figura 03 Precipitação anual 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
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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 04 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 também, nesta imagem uma uniformidade no padrão de
inundação.

Figura 04 Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2006.

Na figura 05, 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 4 e 5, 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 em ambas as imagens são similares.
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Figura 05 Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2007.

Na figura 06, 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 06 Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2008.

Na figura 07, 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.
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Figura 07 Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2009.

A figura 08 referente ao ano de 2010, é possível verificar uma concentração de água
representada na cor azul do lado esquerdo ao sudoeste da MT 370, fica evidente a influencia
do barramento no fluxo de água. Neste sentido, vale ressaltar que no lado direito a noroeste da
MT 370 o fluxo da fluxo de água é conduzido pelos pontos onde estão distribuídas as
manilhas de drenagem.

Figura 08 Imagem equalizada da MT 370 no ano de 2010.

Na comparação das imagens dos anos de 2006 e 2009 (figura 09) 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

25

e fluxo de água para o Pantanal, antes da implantação de empreendimentos que podem ser
potenciais causadores de mudanças na dinâmica de inundação.

Figura 09 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 lesteoeste (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.

26

Ao observar a figura 10, 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 10 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
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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.
3.2 Variáveis limnológicas.
Segundo Agostinho et al. (2000), 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 variáveis limnológicas.
Os resultados obtidos com as coletas limnologias (figura 11) indicaram que os valores
variam de acordo com os índices de precipitação. Segundo Junk et al. (1989), a área de
superfície (águas abertas) e a profundidade são submetidas a flutuações do nível da água que
influenciam sazonalmente as características limnológicas dos corpos de água.
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Figura 11 Características Limnologicos dos pontos de coleta Lagoa 01 ao sudoeste da MT 370 (A1, A2, A3, A4)
e Lagoa 04 ao noroeste da MT 370 (B1, B2, B3, B4).
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As alterações nos valores da turbidez da lagoa 01 conforme ilustrada (figura 12),
localizada na coordenada UTM X: 551222 Y: 8195018 ao sudoeste da MT 370 coincidem
com as variações das precipitações mensais, e das conexões com os corpos hídricos
provenientes da planície de inundação que movimentam as partículas de sedimentos de
acordo com seu gradiente topográfico tornando, assim, a água com menor turbidez devido a
maior amplitude de circulação caracterizando uma área de transporte.

Figura 12 Lagoa 01.
Fonte: SANTOS (2010).

Já na lagoa 04 (figura 13), localizada na coordenadas X: 555010 Y: 8191994 a
noroeste da MT 370. Observa-se que os valores alteraram em menor proporção. Isso se deve a
falta de conexão da lagoa 04 com os corpos hídricos, e pelo barramento pela MT 370. A falta
de circulação de água na lagoa 04 faz com que os sedimentos fiquem acumulados tornado a
turbidez da água mais elevada caracterizando como lagoa de deposição.

Figura 13 Turbidez Lagoa 04.
Fonte: MONTAGNER (2010).

Para Esteves (1998), o sedimento pode ser considerado como o resultado da integração
de todos os processos que ocorrem em um ecossistema aquático. Na maioria desses
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ecossistemas, o sedimento é o compartimento que apresenta maior concentração de nutrientes,
funcionando, neste caso, como reservatório de nutrientes para os demais compartimentos.
A lagoa 04 apresentou os maiores valores da condutividade elétrica com relação à
lagoa 01, por virtude da mesma apresentar características de uma lagoa de acumulação.
Segundo DA SILVA (1999), os valores da condutividade elétrica variam de acordo com o
regime hidrológico. Nos períodos em que há maior circulação de água a condutividade
elétrica é mais elevada devido à circulação mais concentrada de materiais dissolvidos
oriundos das conexões dos corpos hídricos da região e dos compostos orgânicos e inorgânicos
contidos no solo da região.
A grande diferença entre os valores da condutividade elétrica obtidos na Lagoa 04
devem-se em função do solo da região e a alta concentração de sedimentos suspensos.
Segundo o Guia de excursão de estudos de solos (2002) o Plintossolos Argilúvicos é um solo
imperfeitamente ou mal drenado, é rico em Produtos de decomposição das litologias
supracitadas, Caracterizam-se principalmente pela presença de expressiva plintitização com
ou sem petroplintita (concreções de ferro ou cangas). O Plintossolo Álico é rico em íons Fe+,
e íons de Al3+. Os valores de condutividade elétrica podem ter influenciado no padrão de
coloração das lagoas conforme figura 14.

Escala
Figura 14 Imagem Land Sat 5 TM do mês de abril representando a concentração de material dissolvido e
acumulado nas lagoas 01 e 04.

Segundo Florezano (2007) quanto maior a quantidade de material suspenso na água
maior será a reflexão, não permitindo que os raios eletromagnéticos penetrem a lamina
d’água, neste caso podendo ser observado na lagoa 04 representado pela cor azul claro. O
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mesmo autor afirma que quanto maior a circulação de água em um sistema aberto maior será
a absorção dos raios eletromagnéticos, devido à clareza da água, sendo representada na cor
azul marinho na lagoa 01 (figura 14).
No mês de abril a lagoa 04 apresentou a turbidez de 0,05 cm e a condutividade de 52,4
µs, a lagoa 01 apresentou a turbidez de 0,31cm e a condutividade de 14,3 µs. Ao analisar a
figura 15, fica evidente que há conexão da lagoa 01 com os corpos hídricos que alagam a
região, já na lagoa 04 não existe conexão entre os corpos hídricos tendo como interferência as
obras de aterro e pavimentação, que elevaram em cerca de três metros a MT 370.

Escala
Figura 15 Imagem equalizada Land Sat 5 TM do mês de abril representando a conexão da lagoa 01 com os
corpos hídricos decorrentes da inundação, e o isolamento da lagoa 04.

Os valores de oxigênio dissolvido aumentaram com relação à precipitação decorrentes
dos períodos de coleta. Para Esteves (1988) a concentração da matéria orgânica reduz o
oxigênio dissolvido, pela baixa taxa de fotossíntese do fitoplancton tendo com principal fator
compostos sedimentares que interferem na clareza da água. Nos meses de janeiro e fevereiro
as taxas de oxigênio dissolvido mantiveram em hipoxia sendo semelhante nos dois pontos de
coleta, porem no mês de março a taxa de precipitação foi de 165,2mm, aumentando a
concentração do oxigênio dissolvido em 7,5 Mg/l este aumento considerável deve-se a
movimentação dos sedimentos maiores de matéria orgânica que ocasionaram o aumentando a
oxigenação da água.
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Para Esteves (1988) o pH aumenta, da mesma forma que aumenta os teores de Fe2+ e
Mn2+ em solução devido a redução de compostos do solo pela inundação. Os índices do pH na
lagoa 01 variaram em virtude da dinâmica de inundação que promove uma maior circulação
reduzindo os compostos presentes no solo conforme visto na (figura 11). O aumento gradativo
do pH deve-se ao fato do ambiente não ter a presença de macrófitas aquáticas, que ajudam a
reduzir a turbidez da água servindo como filtro, sendo que as mesmas são as principais
produtoras de Matéria orgânica no ecossistema. A falta das macrófitas na lagoa 04
possibilitou o aumento gradativo do pH. Segundo o mesmo autor o pH também pode ter
aumentado gradativamente em virtude do tipo de solo da região que é do tipo Argilúvicos
(acido).
3.3 Análise das mudanças de paisagem
Para Lang (2009), uma paisagem é formada por arranjos com determinadas funções, e
as mudanças em sua estrutura são observadas descritivamente e quantitativamente e, além
disso, apresentam processos que contribuam para sua determinada visão.
A área de estudo possui aproximadamente 95.146 ha. A figura 16 representa a
classificação supervisionada Maxver do ano de 2006. A área ocupada pela classe Mata
alagável é de 47.750 ha ou 50% da área total, seguida pela classe Campo de inundação com
37.235 ha ou 39% da área total, e pelas classes com menor representação Campo de pastagem
ocupando 8.426 ha ou 9% da área total e Corpos hídricos ocupando 1.733 ha ou 2% da área
total.
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Escala
Figura 16 Mapa de classificação supervisionada do ano de 2006.

A figura 17 representa a classificação do ano de 2007. A classe Mata alagada ocupa
46.389 ha ou 49% da área de estudo, seguida pela classe Campo de inundação que ocupa
41.738 ha ou 44% da área de estudo, e a classe Campo de pastagem ocupando 6.372 ha ou 7%
da área total e a classe Corpos hídricos ocupando 647 ha ou 1% da área de estudo.

34

Escala
Figura 17 Mapa de classificação supervisionada do ano de 2007.

A figura 18 representa a classificação do ano de 2008. A classe Mata alagada ocupa
45.922 ha ou 48% da área total, seguida pela classe Campo de inundação com 40.412 ha ou
42% da área de estudo, e a classe Campo de pastagem ocupando 8.029 ha ou 8% da área total
e a classe Corpos hídricos representando 783 ha ou 1% da área total.
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Escala
Figura 18 Mapa de classificação supervisionada do ano de 2008.

A figura 19 representa a classificação do ano de 2009, ano do início das obras de
aterro e pavimentação da MT 370. A classe Mata alagada ocupa 36.753 ha ou 39% da área de
estudo, a classe Campo de inundação ocupa 20.768 ha ou 22% da área de estudo, a classe
Campo de pastagem ocupa 35.865 ha ou 38% da área de estudo, a classe Corpos hídricos
ocupa 1.760 ha ou 2% da área total.
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Escala
Figura 19 Mapa de classificação supervisionada do ano de 2009.

A figura 20 representa a classificação do ano de 2010, nota-se que a classe Mata
alagada ocupa 48.035 ha ou 50% da área de estudo, a classe Campo de inundação ocupa
21.217 ha ou 22% da área de estudo, a classe Campo de pastagem ocupa 24.745 ha ou 26% da
área de estudo, a classe Corpos hídricos ocupa 1.149 ha ou 1% da área de estudo.
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Escala
Figura 20 Mapa de classificação supervisionada do ano de 2010.

Os padrões de mudanças nos elementos da paisagem das classes analisadas para os
anos de 2006, 2007, 2008 foram similar, apresentando pouca alteração na distribuição
espacial das classes de paisagens. Nos anos de 2006, 2007, 2008, a matriz representada pela
classe Mata alagada obteve a média de 49% da área total, as manchas de recursos
representadas pela classe Campo de inundação obtiveram a média de 41,66%, as manchas
introduzidas representadas pela classe Campo de pastagem obtiveram a média de 8%, seguida
pelos corredores representados pela classe Corpos hídricos tendo a média de 1,33%.
Entres os anos de 2009 e 2010, pode-se notar mudança na distribuição dos elementos
da paisagem, onde a classe Campo de pastagem aumentou em ambos os anos, e a classe
Campo de inundação apresentou diminuição em sua distribuição conforme figura 21.
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Figura 21 Distribuição das classes temáticas nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

As mudanças indicadas através do processo de classificação demonstram que houve
alterações nos elementos que compõem a paisagem e nos seus processos naturais, como a sua
funcionalidade. Assim, as características funcionais de uma paisagem são agregadas em cinco
grupos de funções ecológicas sendo: função do habitat: servindo como ambiente de moradia
para diversas populações; função de proteção: protegendo algumas populações contra
predação e eventuais ações antrópicas; função de regulagem: regulando o fluxo de energia em
todo sistema; função de transporte: transportando pelo curso d’água algumas espécies animais
e vegetais; função de desenvolvimento: desenvolvendo novos habitats em um ecossistema
(LANG, 2009).
Para Lang (2009), as funções são sempre direcionadas para uma finalidade e
representam a dimensão dos processos que ocorrem numa paisagem. Neste caso, a área de
estudo desempenha varias funções ecológicas, como: transporte de sedimentos e propágulos,
fluxo de energia e refúgios. Desta forma, a área pode ser considerada como paisagem de
múltipla funcionalidade com integração de funções que ocorrem ao mesmo tempo e, estão
relacionadas à mesma unidade de paisagem com uma autentica superposição de funções.
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Sendo assim, a vegetação pode ser um indicador na mudança da paisagem na área de
estudo. Morais et al

(2009), fez um levantamento da vegetação lenhosa em campo de

murundu localizado na mesma área de pesquisa, onde foram encontrados 11 famílias e 15
espécies. Dentre as espécies amostradas a Curatella americana L. é a espécie mais
dominante, e com maior freqüência pelo fato de serem tolerantes aos excessos de água no
solo, e por ser uma árvore de cerrado que suporta certo grau de saturação estacional.
Para Pott (2009), em anos secos árvores pioneiras avançam sobre campos arenosos,
como C. americana. A dinâmica da vegetação depende de ciclos hidrológicos naturais
sazonais e plurianuais, do manejo, e de causas antrópicas externas. Esse entendimento da
dinâmica de vegetação é essencial para manejo do Pantanal.
Sendo assim, o barramento que impede a dinâmica de circulação de água para o lado
noroeste da MT 370, propiciando mudanças nas características funcionais da paisagem,
impedindo o fluxo da água, o que pode afetar no transporte de sedimentos e sementes,
possibilitando o avanço da Curatella americana sobre os campos de inundação. Este
processo, também pode alterar a profundidade do lençol freático no lado noroeste da MT 370,
fazendo com que este fique mais profundo, e conseqüentemente podem ocorrer o avanço das
espécies de savana lenhosa e floresta.
Segundo dados obtidos por Rebellato (2005) as espécies vegetais de herbáceas
encontradas no período de cheia que caracterizam a classe campo de pastagem e Campo de
inundação na área de estudo foram: a Bacopa myriophylloides, Cyperus haspan, Digitaria
fuscescens, Eleocharis minima, Cuphea sp., Murdannia sp., Phyllanthus hyssopifolioides,
Phyllanthus stipulatus, Pontederia parvifolia e Sipania biflora.
No período de estiagem tiveram como espécies típicas (anfíbias): Euphorbia,
thymifolia, Wedelia brachycarpa, Ludwigia octovalvis, Hydrolea spinosa e Combretum
lanceolatum, que podem ocorrer tanto em ambientes mais úmidos quanto nos mais secos. Das
espécies identificadas por Rebellato (2009) a Diodia kuntzei e a Reimarochloa brasiliensis
são eliminadas dos campos inundáveis por não suportarem um grande período de estresse
hídrico.
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Para Pott (2000) a diminuição na circulação de água no Pantanal pode causar a
cerradização, que ocasionaria a redução dos campos e, conseqüentemente, de espécies
herbáceas, as quais são a maioria. Assim, em ambos os casos, se o nível hidráulico elevar ou
diminuir, ambas as mudanças no regime de inundação simplificam paisagens diversas e
causam perda de diversidade de hábitats e, portanto, de diversidade de espécies.
Nas figuras 16, 17, 18, podemos verificar que a função de habitat para as espécies
vegetais não foi afetada, pois a dinâmica de inundação ocorreu de maneira homogênea na
planície estudada, representadas pela classe temática Campo de inundação. Porém, nas figuras
19 e 20 fica perceptível uma possível alteração na função de transporte ocasionando
mudanças na função de habitat, o que pode ter provocado uma sucessão das espécies vegetais
aquáticas representadas pela classe temática campo de inundação por espécies de herbáceas,
representada pela classe temática campo de pastagem.
As figuras 19 e 20 indicam a concentração do alagamento no lado sudoeste (lado
esquerdo) nos Campos de pastagem e nos Campos de murundus representados pela classe
Campo de inundação. Fica evidente que a dinâmica de inundação do lado sudoeste da MT 370
é afetada no que se refere ao acúmulo e concentração de água classificado e identificado pela
classe Campo de inundação. O acumulo de água por um maior período pode ocasionar a
persistência espécies vegetais aquáticas no lado sudoeste.
Já no lado noroeste (lado direito) houve um aumento considerável na classe Campo de
pastagem nos anos de 2009 (figura 19) e 2010 (figura 20), este aumento deve-se a diminuição
do fluxo d’água, ocasionando o aparecimento de espécies vegetais típicas de período de
estiagem como: herbáceas exóticas citando como exemplo a Brachiaria sp que são utilizadas
para o pastejo da região. O barramento causado pela MT 370 favorece o aparecimento de
diversas espécies de herbácea, que são sensíveis aos regimes hidrológicos do Pantanal na
época de cheia ocasionando a mudança brusca na paisagem.
Segundo Nunes da Cunha e Junk (2004), o avanço da espécie Vochysia divergens
(cambará) sobre os campos nativos sazonalmente inundáveis no Pantanal ocorrem devido a
fatores ambientais que intensificaram em alguns anos as cheias, que compõem os períodos
plurianuais de inundação. Segundo os mesmos autores a dominância de ciclos úmidos facilita
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a espécie Vochysia divergens a expandir sobre os campos, caracterizando-se como um
importante modificador de paisagens.
Nunes da Cunha et al. (2000), afirma que é a alta taxa de crescimento da Vochysia
divergens sob intensa luminosidade, é também uma espécie com tolerância à condição de
prolongado alagamento, suas plântulas possuem a capacidade para manter suas folhas intactas
embaixo da superfície da água e grande produção de sementes que são dispersas pelo vento e
água. Por outro lado, áreas onde a espécie tem baixa tolerância ao estresse da seca suas
populações são reduzidas pelo efeito de períodos plurianuais de grandes secas.
Neste sentido, um período mais prolongado da inundação no lado sudoeste da MT 370
pode ocasionar uma dispersão e ocupação desta região. A figura 22 identifica uma área
ocupada por Vochysia divergens (cambará), caso persista esta perturbação estas manchas pode
favorecer a dispersão e dominância desta espécie na área de estudo. Por outro lado, pode
ocorrer nesta planície uma restrição na dispersão desta espécie no lado noroeste.

Escala
Figura 22. Área de Cambarázal sujeita ao período maior de inundação.
Fonte: SANTOS (2010).

Para Lang (2009), mudanças em uma paisagem que ocorrem de maneira lenta
seguindo uma única direção com tendência contínua podem ocasionar mudanças irreversíveis
no ambiente, tornado o mesmo vulnerável aos processos antrópicos.
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4. CONCLUSÕES
No Pantanal alterações antrópicas em planícies inundáveis citando o exemplo dos
barramentos provenientes das 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 e
conseqüentemente alteram a paisagem da região.
Os trabalhos de construção de estrada é o fator que acarreta impactos no Pulso de
inundação. Tais impactos relacionam-se tanto ao meio físico e biótico quanto meio antrópico.
Pesquisas que aplicam técnicas de sensoriamento remoto no estudo de ambientes
aquáticos, em escala local ou regional podem identificar os efeitos dos empreendimentos
impactantes na planície de inundação permitindo um melhor planejamento para implantação
das atividades impactante.
Esses estudos, entretanto, têm caráter regional e não 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 abundância das espécies da fauna e flora.
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