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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Rossi (2006) a Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai – BAP é composta por três grandes biomas: 

Amazônia, Cerrado e Pantanal e possui encraves de Mata Atlântica (conforme o mapa da Área da Lei nº 

11.428 de 2006, ajustado à escala 1:1.000.000 pelas cartas do RADAM 1:1.000.000). 

 

Os principais rios (e nascentes) da BAP localizam-se no Planalto, área mais alta, e seguem em direção a 

planície pantaneira, continua Rossi (2006). A exploração intensiva do planalto por atividades de pecuária, 

nos últimos 70 anos, e de agricultura associada à conversão de Áreas Naturais para Áreas Antrópicas 

favorecem a ocorrência de processos erosivos e o assoreamento dos cursos fluviais no próprio planalto e, 

especialmente, na planície, dadas as condições hidrodinâmicas dos cursos d´água.  

 

Retendo parte das águas em micro bacias, amenizando os efeitos hidrodinâmicos a jusante das Barragens, 

garantindo para o ano todo um nível de água que torne viável os arranjos produtivos irá fixar a população 

na região. A sustentabilidade do ecossistema se dará quando associarmos também o emprego de técnicas 

de conservação dos solos e o respeito aos limites ambientais.  

 

Para a conservação dos biomas do Pantanal, afirma o professor Assine (2015), é importante levar em 

conta a bacia hidrográfica como um todo e não só a planície alagável. Afinal, tudo está interligado. O 

equilíbrio ambiental e os processos ecológicos do Pantanal são determinados por eventos, naturais ou não, 

que ocorrem nas partes altas da bacia hidrográfica. 

 

“A ocupação humana e a agropecuária não são a causa da alteração no trajeto dos rios … Mas elas a 

aceleram por aumentar o transporte de sedimentos do planalto para a planície.”  

Assine, 2015. 

 

A implantação de um programa (conjunto) de micro Barragens trata de parte do problema nas partes altas 

e evita o transporte dos sedimentos. Possui ainda a possibilidade de uma implantação gradual, ao rítmo da 

disponibilidade financeira, por micro bacias, com retorno de imediato para cada grupo de comunidades 

beneficiadas, com pequenos impactos ambientais. 

                                                           
1 Aluno do Curso de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional 
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2 PROBLEMATIZAÇÃO  

O Pantanal  é uma planície inundável peculiar e sensível, com altitudes variando de 80 a 150 metros, 

inserida na parte central da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, segundo o Instituto Sos Pantanal E Wwf- 

Brasil (2015). É uma depressão geográfica circundada pelos planaltos da bacia. As partes altas têm 

altitudes entre 200 e 1.000 metros. É banhado pelo rio Paraguai e seus afluentes. Inundada anualmente 

por ocasião das enchentes, quando vasto lençol aquático recobre quase toda a região.  São chamadas 

erroneamente de cordilheiras as partes mais elevadas do Pantanal, enquanto e suas partes mais baixas 

constituem as baías ou lagos. Sua localizações podem ser vistas na Figura 1. Enquanto os corixos  são os 

canais que interligam os lagos durantes as cheias. 

 
Figura 1: Declividades do Estado de Matogrosso 

Fonte: PLANÍCIE e PLANALTO: Biomas do IBGE, 2004 

O  levantamento e mapeamento dos remanescentes da cobertura vegetal do PROBIO apresenta o bioma 

do Pantanal como formado principalmente por uma savana estépica, alagada em sua maior parte, com 250 

mil km² de extensão, altitude média de 100 metros, situado no sul de Mato Grosso e no norte e oeste de 

Mato Grosso do Sul, além de também englobar o norte do Paraguai e leste da Bolívia (que é chamado de 

chaco boliviano), considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Em que 

pese o nome, há um reduzido número de áreas pantanosas na região pantaneira. Além disso, tem poucas 

montanhas, o que facilita o alagamento. 

Por que o Pantanal alaga? 

Para o professor Assine (2015), as chuvas ocorrem com maior freqüência nas cabeceiras dos rios que 

deságuam na planície. As precipitações acontecem concentradas em três meses apenas no ano, iniciando-

se em novembro, nas regiões altas, subindo o nível de água dos rios, provocando as enchentes. 

Simultaneamente o rio Paraguai recolhe a contribuição de seus afluentes, que nesta época também 

enchem, não havendo como escoar toda a água acumulada. As águas se espalham e cobrem, 

continuamente, vastas extensões em busca de uma saída natural, que só é encontrada centenas de 

quilômetros adiante, no encontro com o rio Paraná, que deságua no rio da Prata e este, no Oceano 

Atlântico, fora do território brasileiro.  As cheias chegam a cobrir até 2/3 da área pantaneira. 
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Ocupação e atividades econômicas 

Os primeiro a chegarem e se fixarem na região do Pantanal foram os europeus e seus descendentes, a 

partir no século 18, implantando a pecuária na região. Esta atividade econômica tornou-se a mais 

importante e ocupa, hoje, o planalto das bordas da bacia e a planície alagável. 

O Instituto Sos Pantanal E WWF- Brasil (2015) o rebanho do Pantanal é estimado em 22 milhões de 

cabeças de gado, responsável por cerca de 65% da atividade econômica nos estados do Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. 

Estudos da Embrapa Pantanal, continua Instituto Sos Pantanal E WWF- Brasil (2015)  a pesca constitui a 

segunda maior atividade econômica do Pantanal, gerando recursos da ordem de 40 milhões de reais ao 

ano. A cultura local habilita no cardápio das população ribeirinhas o pescado oriundo da pesca de 

subsistência. Mais recentemente, a pesca esportiva se tornou o principal atrativo do turismo regional, 

especialmente no Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, a pesca esportiva se tornou o principal atrativo 

do turismo regional, especialmente no Mato Grosso do Sul. Especialistas acreditam  que essa atividade 

quando desenvolvida de maneira responsável, pode contribuir para a sustentabilidade econômica da 

região. 

Barragens de controle de cheias 

O Brasil optou por uma matriz energética baseada em grandes hidrelétrica, segundo Andrade (2013), com 

fortes impactos ambientais, altos custos, tempos imensos de implantação dos projetos, obras com mais de 

10 anos para serem construídas, e por consequência, tempo de retornos longo. Sem falar no impacto 

ambiental causado, principalmente na implantação de seu lago. Na maioria não foi levado em conta o 

aspecto cultural.  

 

Outras foram dimensionadas não só para gerar energia, mas também com o objetivo de conter um volume 

de espera para cheias.  

 

Porém nunca se pensou uma solução integrada geral que vise a fixação do nativo a sua região, respeitando 

a sua cultura, desenvolvendo o seu arranjo produtivo,  por consequência, a melhoria da renda e a 

diminuição dos impactos ambientais. 

Recentemente o governo federal implantou, relata UFPE (2014), uma série de barragens na  região da 

Mata Sul pernambucana (Bacia do Una, Mundaú e Sirinhaém), num total de 5, que foi atingida por 

frequentes cheias. Nos anos de 2000, 2005, 2010 e 2011 as chuvas provocaram grandes estragos na região 

e, além de acarretar perdas humanas, trouxeram prejuízos materiais à população. 
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FIGURA 2:  Localização das Barragens do Estado de Pernambuco e no destaque as pertencentes ao programa de prevenção 

de enchentes da região da Mata Sul Pernambucana 

Fonte: Revista Brasileira de Geografia Física, vol 07, n.04, Recife, Brasil, 2014, UFPE, p. 3. 

 

A presente proposta apresenta uma diferença fundamental em relação às outras três barragens já 

implantadas no Estado de Pernambuco que é o foco de evitar as enchentes, segundo UFPE (2014). A 

região do leito do rio Una, densamente ocupada, impossibilitava a implantação de barragens ao longo de 

seu curso, então a solução foi fazer nos atores que o alimentam. Garantindo, assim, a navegabilidade e 

diminuindo os impactos ambientais. No caso pernambucano as barragens foram construídas nos rios 

Pirangi, Panelas e Riacho dos Gatos, afluentes do Rio Una, conforme podemos observar na Figura 2. 

Outra aplicabilidade  

No Estado do Maranhão, existe uma região com uma característica similar a do Pantanal, com cerca de 

1.700.000 hectares constitui a maior planície inundável da costa brasileira, localizada no limite da 

Amazônia Legal, a região dos Grandes Lagos, também conhecida com Baixada Maranhense. Segundo 

Andrade (2013) esta área incorpora uma complexa interface de ecossistemas, possibilitando variados 

habitats para espécies da fauna terrestre e aquática, incluindo aves migratórias e animais ameaçados, além 

de espécies vegetais que são importantes para a economia local. Devido a essas características, em 1991, 

a região foi instituída como Área de Proteção Ambiental (APA), e em 2000, reconhecida pela Convenção 

das Zonas Úmidas de Importância Internacional como sítio Ramsar.  

Durante quatro meses, esta região enche formando lagos que banham 11 municípios, as águas permanecem por 

mais quatro meses, e nos quatro meses seguintes, os de estiagem, a área fica completamente seca, completa 

Andrade (2013). Nestes municípios, e em particular nos quatro mais atingidos,  Anajatuba, Bacurituba, Cajapió e 

Viana, nenhuma atividade econômica prospera, devido a falta d´água, dificuldade de acesso na época das cheias. A 

baixada detém o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país e outros indicadores sociais muito baixos, 

complementa a Embrape Cocais (2014). 

 

Nos últimos 50 anos já foram estudadas várias soluções. Na época do Brasil Grande, década de 70, foi 

desenvolvido um projeto para a implantação de um grande dique, de 72 km de extensão a um custo atual 

estimado  de R$600milhoes. Devido a seu grande impacto ambiental e a inundação de um parque 

arqueológico. 

Uma saída para este problema, foi mapear toda a bacia hidrológica da Baixada, identificando as suas 

subbacias, num total de 39,  e propor a implantação de 17 Barragens, onde havia possibilidade de 
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desenvolver a economia familiar da região e fazer a interligação rodoviária.  Porém este programa 

continua na esfera de projeto.  

Em tempo, há uma grande diferença entre o Pantanal, que possui um solo arenoso, segundo ROSSI 

(2006), enquanto a Baixada que é formado por uma área argilosa, mangues. 

Recursos para implantação do programa 

A implantação de um programa de Barragens no Pantanal pode ser enquadrada no Programa de 

Conservação e Gestão de Recursos Hídricos - PCGRH e ser complementada por outros enquadramentos 

em  programas federais.  Atualmente, o Programa PCGRH atua nas bacias hidrográficas dos rios São 

Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraíba do Sul e Alto Paraguai (Pantanal), segundo o Ministério da 

Cidades (2010/2011). 

O programa de implantação de Barragens pode ser incorporado diretamente ao Plano Nacional de 

Recursos Hídricos especialmente com o seu Programa VI: Programa de Usos Múltiplos e Gestão 

Integrada de Recursos Hídricos. O programa VI apresenta dimensões relacionadas à gestão ambiental da 

bacia, voltadas ao seu desenvolvimento sustentável, buscando estabelecer a vinculação tanto com as 

diretrizes gerais da Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, expressas na Lei nº 9.433/97, como 

com as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, Lei nº 6.938/1981 e da Política 

Nacional de Mudança do Clima – PNMC, Lei nº 12.187/2009, além de buscar resguardar coerência com 

outras Políticas Nacionais. 

 

3 OBJETIVOS DE ESTUDO E INVESTIGAÇÃO 
 

3.1 Geral 

 

Apresentar uma proposta de solução que reduzir o movimento hidrodinâmico na planície mato-grossense, 

contribuindo para a melhoria das condições de vida das populações ribeirinhas da micro bacia hidrológica 

do rio Cuiabá, bacia do alto Paraguai e região do planalto mato-grossense.   

 

3.2  Específicos 

 

São objetivos específicos: 

 Determinar as subbacias hidrológicas que formam a bacia hidrológica do rio Cuiabá; 

 

 Localizar e quantificar as populações ribeirinhas ao longo da bacia hidrológica do rio Cuiabá; 

 

 Identificar os locais possíveis de implantação das barragens ao longo do rio Cuiabá; 

 

 Determinar quais barragens teriam impactos econômicos e caráter de agente de desenvolvimento 

para região; 

 

 Classificar por ordem de importância econômica e de agente desenvolvedor de cada possível 

barragem; 
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 Identificar os arranjos produtivos e culturais de cada área de implantação de barragens e as 

necessidades de infraestrutura para o efetivo desenvolvimento da região; 

 

 Apresentar uma proposta de implantação, um sequenciamento, para um programa de barragens 

alavancador de um desenvolvimento; 

 

 Determinar o efeito hidrodinâmico que este programa de barragens causaria na planície utilizando 

um modelo matemático de simulação.  

 

 

4 INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

4.1 Fundamentação 

 

Este Projeto pretende ser um instrumento técnico de informação sobre o Pantanal, propondo uma 

ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais, sem impactar negativamente a cultura 

regional e o meio ambiente. Sua construção partiu  de dados e informações  integradas em uma base 

geográfica que classifica o território segundo suas potencialidades e vulnerabilidades, propondo diretrizes 

de uso. 

  

Para tal, as diretrizes metodológicas do zoneamento ecológico-econômico (ZEE) do Ministério do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2006, 2014d) devem ser contempladas. Isso implica algumas restrições no seu 

desenvolvimento, relacionadas ao nível de detalhes oferecidos pela escala dos mapas temáticos. A fim de 

atender aos os anseios de setores econômicos e segmentos sociais e políticos e as condições físico-

bióticas locais e regionais, este Projeto vai considerar as limitações e potencialidades ambientais e 

socioeconômicas. 

O esquema visto na figura Figura 3, proposto pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE/PR) apresenta a  síntese da vulnerabilidade natural e da análise social fornece condições 

de classificar as zonas, buscando expressar os graus de restrições em preservação, conservação e manejo 

controlado, bem como as possibilidades de expansão e consolidação das atividades socioeconômicas, 

respeitando a legislação atual 

 

 
Figura 3: Classificação das potencialidades e fragilidades das unidades de análise 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006) 
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Feitas estas considerações regulatórias e políticas, a parte técnica é baseada numa solução adotada em 

várias partes do mundo para o controle de cheias, que são a construção de barragens ao longo dos rios 

como forma de mitigar o problema.  O algo de novo é a preocupação com o viés do desenvolvimento 

sustentável e causar o menor dano cultural e ambiental. 

Para avaliar os impactos da implantação do programa de Barragens no hidrodinâmico da planície 

pretende-se utilizar um modelo matemático de simulação por Células de Escoamento, o MODCEL, criado 

por Marcelo Gomes Miguez (2001) durante o desenvolvimento de sua tese de mestrado, “Modelação 

Matemática de Grandes Planícies de Inundação, através de um Esquema de Células de Escoamento, com 

Aplicação ao Pantanal Mato-Grossense”, em 1994 e que foi aperfeiçoado, e, em 2001, o mesmo Miguez 

apresentou uma nova versão do modelo, com a finalidade de aumentar o grau de representatividade dos 

fenômenos das cheias urbanas através da criação de novos tipos de células e ligações e foi a sua tese de 

doutorado na COPPE/UFRJ. 

 

O MODCEL é um modelo computacional hidrodinâmico, que permite uma representação adequada tanto 

dos escoamentos que se concentram na calha fluvial, como dos que ocorrem por sobre as planícies de 

inundação, sendo assim capaz de representar as diversas interações da bacia em estudo, possibilitando 

ainda simular intervenções futuras na região. 

  

Assim como em qualquer modelo, o grau de detalhamento desejado na resposta e o tipo de dado que se 

deseja analisar vai ser o fator determinante para que se possa escolher o tamanho das células em relação à 

bacia hidrográfica. As células podem ser de vários tipos como, por exemplo, de canal, planície, 

reservatório, encosta, galeria, entre outras.  

 

4.2  Procedimentos metodológicos 

Para determinar as subbacias hidrológicas que formam o rio Cuiabá, teremos como base o trabalho da 

Agencia Nacional de Água – ANA, Bacia Hidrográficas: Sub-bacias da bacia do Alto Paraguai e 

complementaremos com a análise de cartas como:  

a) BIOMAS: Base de Biomas do IBGE, 2004; 

b) PLANÍCIE e PLANALTO: Biomas do IBGE, 2004 (1ª aproximação). 

c) Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006 (RADAM 1:1.000.000). 

d) REGIÕES do Pantanal: Silva e Abdon, 1998. 

f) MUNICÍPIOS e UNIDADES DA FEDERAÇÃO: Malha Municipal Digital do Brasil do IBGE, 

2013. 

 

Para determinar o impacto sócio econômico iremos trabalhar os com dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios e do ultimo senso demográfico. Localizando e quantificar as populações 

ribeirinhas, ao longo da bacia hidrológica do rio Cuiabá. Complementaremos com as imagens de satélites 

disponibilizadas pela Nasa e Google.  

 

Para analisar e comparar quantitativamente as medidas propostas no hidrodinâmico da planície pretende-

se utilizar um modelo matemático de simulação. O modelo imaginado é o MODCEL - Modelo de Células 

de Escoamento, por se tratar de um modelo hidrodinâmico gratuito, que permite a simulação do 

escoamento entre planícies e rio com características variáveis e a análise dos níveis d’água e vazões 

provocados por determinado evento. 

 

Desenvolvimento dos recursos de pesquisa 

Serão consolidadas informações em cartas existentes, na seguinte sequencia:  

- com o posicionamento das subbacias do Rio Cuiaba;  

- com a localização e a quantidade (escala de cores) da população ribeirinhas; 
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- com a posição de cada barragem possível; 

- com o programa de barragens. 

 

Aplicação dos recursos  

- Construção do modelo da bacia hidrográfica do Rio Cuiabá no simulador; 

- Introduzir as barragens possíveis no simulador, dentro da sequencia proposta no programa. 

 

Impactos Esperados  

Espera-se compreender o real impacto no hidrodinâmico da planície.  

 

 

4.3. Cronograma Inicial 

 

 
 

 

 

 

 



12 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE,  JOSÉ RONILMAR DE.  Potenciais impactos da implantação dos sistemas de diques na 

área de proteção ambiental da baixada maranhense: causas e efeitos na sustentabilidade dos ecossistemas 

locais – São Luis – Ma – Tese de Mestrado UFMA – Universidade Federal do Maranhão, 2013. 

 

ASSINE, MARIO LUIS. Sistemas deposicionais do quaternário da bacia do Pantanal mato-grossense, 

Centro- Oeste do Brasil (n. 2007/55987-3) - Unesp/Rio Claro 

(http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/01/19/rioscom-vontade-propria) 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Zoneamento Ecológico - Econômico: Diretrizes 

Metodológicas para o Zoneamento Ecológico - Econômico do Brasil. Secretaria de Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável – SDS. Brasília, DF, 2006.131p. 

 

EMBRAPE COCAIS. Macrozoneamento do Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão. Embrape 

Monitoramento por satélite. Campinas. São Paulo. 2014 

 

INSTITUTO SOS PANTANAL, WWF- BRASIL, Monitoramento das alterações da cobertura vegetal 

e uso do Solo na Bacia do Alto Paraguai – Porção Brasileira – Período de Análise: 2012 a 2014, . 

Brasília, 2015. 

 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Sistemática 2010/2011. 

Manual para Apresentação de Propostas. Programa – 1138. Drenagem e Controle de Erosão Marítima e 

Fluvial.  

 

MIGUEZ. M. G.. Modelação Matemática de Grandes Planícies de Inundação. através de um Esquema de 

Células de Escoamento. com Aplicação ao Pantanal Mato-Grossense. 1994. Dissertação (Mestrado) - 

COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro. 1994. 

 

MIGUEZ. M. G.. Modelo Matemático de Células de Escoamento para Bacias Urbanas. 2001. Tese 

(Doutorado) - COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro. 2001 

 

PROBIO - Relatório Metodológico: Levantamento e mapeamento dos remanescentes da cobertura 

vegetal do bioma Pantanal, período de 2002 na escala de 1:250.000; Levantamento dos remanescentes de 

cobertura vegetal do bioma Cerrado. 

 

ROSS, J. L. S. - PCBAP - Plano de conservação da bacia do alto Paraguai e o zoneamento ecológico 

econômico para o Brasil. Anais 1º Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, Campo Grande, Brasil, 11-

15 novembro 2006, Embrapa Informática Agropecuária/INPE, p.667-674. 

 

SOARES, A. F.; SILVA, J. S. V.; FERRARI, D. L. - Solos da paisagem do Pantanal brasileiro – 

adequação para o atual sistema de classificação. Anais 1º Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, 

Campo Grande, Brasil, 11-15 novembro 2006, Embrapa Informática Agropecuária/INPE, p.275-284. 

 

UFPE;  Revista Brasileira de Geografia Física, vol 07, n.04, Recife, Brasil, 2014, UFPE, p. 1-9. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS: 

 

BIOMA: Base de Biomas do IBGE, 2004 (1ª aproximação) escala 1:5.000.000. 

 

PLANÍCIE e PLANALTO: Biomas do IBGE, 2004 (1ª aproximação). 

 

Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006 (RADAM 1:1.000.000). 

 

REGIÕES do Pantanal: Silva e Abdon, 1998. 

 

BACIAS HIDROGRÁFICAS: Sub-bacias da bacia do Alto Paraguai, nível 3 ANA (Agência Nacional 

de Águas). 

 

MUNICÍPIOS e UNIDADES DA FEDERAÇÃO: Malha Municipal Digital do Brasil do IBGE, 2013. 


