


O projeto “Prevenção, Mitigação e Adaptação para comunidades pantaneiras frente 
aos eventos climáticos extremos” tem como objetivo estruturar e implementar um 
Sistema de Comunicação e Alerta Permanente para difusão de informações acerca de 
eventos climáticos extremos no Pantanal, com base no saber da população local e no 
conteúdo disponibilizado por ferramentas oficiais em funcionamento.

Queremos chegar à estimativa mais aproximada sobre o que está por vir quando o 
assunto é clima e, em especial, sobre o ciclo de cheias e secas do Pantanal brasileiro. De 
forma que a informação chegue antes, das águas, da seca e antes da calamidade.

Sabemos que não será fácil, afinal, devemos lembrar que “o Pantanal não é apenas um. 
Estudos realizados pela Embrapa Pantanal identificam onze ‘Pantanais’, onde cada um 
apresenta características próprias de solo, vegetação e clima. São eles: Cáceres, Poconé, 
Barão de Melgaço, Paraguai, Paiaguás, Nhecolândia, Abobral, Aquidauana, Miranda, 
Nabileque e Porto Murtinho” (Embrapa, 2017). São cerca de 3,5 mil espécies de plantas, 
124 de mamíferos, 463 de aves e 325 de peixes (ICMBio, 2016). 
Além disso, temos vários outros fatores que devem entrar no processo de análise como 
as alterações antrópicas, isto é, àquelas provocadas pelo ser humano na nossa grande 
Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. 

Bom, nosso desafio está posto e, para entender melhor tudo isso, precisamos dialogar 
mais a respeito e trabalhar conjuntamente!
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APRESENTAÇÃO“Reaprendendo com os ciclos 

hidrológicos do Pantanal”



O Pantanal possui regime sazonal, ou seja, durante alguns meses 
do ano, boa parte de sua planície permanece alagada. O pulso 
de inundação, ou onda de cheia, faz com que diferentes áreas 
apresentem picos de inundação em épocas diferentes do ano.

O Pantanal é rodeado pelos planaltos de Maracaju-Campo Grande 
e Taquari-Itiquira a leste, Guimarães e Parecis a norte, Urucum - 
Amolar a oeste e Bodoquena na parte sul. É uma ampla planície 
com baixa declividade, sendo de 3 a 15 cm por quilômetro no 
sentido de Norte a Sul e de 30 a 50 cm por quilômetro de Leste 
para Oeste (Padovani, 2010). Tais características fazem com que 
o escoamento das águas seja lento e propicie maior tempo de 
permanência de água no sistema, nutrindo o grande sistema 
formado por baías, corixos e vazantes.

Devemos ressaltar que o sistema de drenagem da Bacia do Alto 
Paraguai (BAP) é muito complexo, sendo formado por mais 

de 300 rios, diversas vazantes, corixos e baías, que podem ser 
conectadas, ou não, por canais temporários. Os principais rios 
formadores do Pantanal são: Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, 
Itiquira, Taquari, Aquidauana, Negro e rio Miranda. Todos têm 
suas nascentes no planalto, em uma altitude que varia de 250 a 
750 metros, assim como seus principais tributários.

A BAP é formada por uma rede de rios com aproximadamente 
4.000 Km de extensão, que pode ser dividida em 30 sub-bacias 
hidrográficas, das quais podemos destacar 8, que conduzem suas 
águas para o grande dreno do Pantanal, que é o rio Paraguai. Ele 
cruza a planície no sentido norte/sul e suas sub-bacias principais 
são: Jauru; Cabaçal; Sepotuba; Cuiabá (que inclui a do São 
Lourenço e a do Piquiri); Taquari; Negro; Miranda (que inclui a 
do Aquidauana); e, fechando a Bacia do alto Paraguai tem-se a 
sub-bacia do Apa. 

Cada uma destas sub-bacias tem características únicas, pois estão 
inseridas em regiões geológicas e com regimes pluviométricos/
hidrológicos particulares, que conferem características físico-
químicas-biológicas-ecológicas (limnológicas), também distintas.

A natureza do pulso de inundação se difere entre as regiões. Em 
algumas, observa-se um pulso causado principalmente pelas 

ENTENDENDO OS CICLOS 
HIDROLÓGICOS DO PANTANAL 

O Pantanal é a maior área alagável do planeta.

enchentes dos rios, em outras, são causados apenas pelas chuvas 
locais, sem qualquer influência dos rios, ou também ocorrem 
pelas junções das enchentes e chuvas locais. Assim, os pulsos 
de inundação na planície não dependem apenas dos índices 
pluviométricos (chuvas) nas cabeceiras dos rios formadores 
do Pantanal, mas de toda a dinâmica geomorfológica própria 
deste grande sistema de áreas úmidas, que inclui inclusive a 
profundidade do lençol freático.

Fo
nt

e:
 R

el
at

ór
io

 T
éc

ni
co

 d
e 

Ge
om

or
fo

lo
gi

a 
(P

ro
du

to
 

do
 C

on
vê

ni
o 

M
J/

SD
E/

FD
D 

no
. 0

08
4/

20
11

).

Mapa da Bacia hidrográfica do Alto Paraguai, com os principais rios e as 
comunidades /grupos visitados pela ECOA. 



O Pantanal possui duas estações bem definidas, uma de chuva e 
outra de estiagem, que não necessariamente correspondem aos 
períodos de cheias e secas.

A partir de 1900, os pulsos de inundação começaram a ser 
registrados no rio Paraguai, em Ladário/MS, e com base nestes 
registros, pesquisadores como Galdino e colaboradores (2002) 
afirmam que estamos vivendo o maior e mais intenso ciclo 
de cheia do Pantanal. Aspectos climáticos e geomorfológicos 
(solo) diferenciados entre o planalto e a planície são também 
fundamentais para a manutenção desses ciclos. 

A seca ocorre todos os anos e tem como característica os baixos 
valores de precipitação, ou seja, pouca chuva. A seca no Pantanal 
pode ser mais ou menos intensa, dependendo da variação do 
nível de chuva e pode variar também de acordo com a sub-
região pantaneira (Embrapa Pantanal, 2007).

Quando o volume de água recebido pelo rio é grande e em sua 
calha não há canais de drenagem- o rio transborda ocupando 
grande área -, é o que chamamos de enchente. A inundação 
é um tipo de enchente, que ocorre quando o nível de água 
ultrapassa os limites da calha e se espalha por áreas de entorno. 

As inundações podem: Ser repentinas, bruscas, enxurradas; ser 
lentas ou de planície; atingir comunidades ribeirinhas; e ainda, 
alcançar as cidades a beira rio. 

Cheias e secas são características naturais do Pantanal, 
entretanto, eventos extremos vêm acontecendo nos últimos 
anos afetando de maneira negativa comunidades vulneráveis 
que habitam o Pantanal. 

Em 2011, uma grande cheia fez com que a subida das águas fosse 
rápida, o que acarretou no isolamento de inúmeras comunidades 
e provocou grandes prejuízos econômicos para diversos setores, 
principalmente, para o turismo e pecuária.

TEIA DO TEMPO: CICLOS DE CHEIA 
E SECA NO PANTANAL 



Neste gráfico, temos os dados da régua da Marinha do Brasil que fica no município de Ladário (MS). No Pantanal, é a maior série histórica, trazendo os níveis do rio Paraguai desde o ano de 1900, ou seja, temos ai 117 
anos de medições. Nele podemos observar os grandes ciclos de cheias e de secas, e o atual período de cheia que estamos vivendo desde 1974.
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Medir o nível de água no rio é uma tarefa muito importante. 
É através dessa atividade que podemos conhecer melhor seu 
comportamento e saber quando devemos nos preocupar, 
seja por uma condição de cheia se aproximando, ou por uma 
condição de seca.

Para quem mora em suas margens ou trabalha nas águas de um 
rio, compreender a variação de seus níveis pode ser fundamental 
para determinar o momento certo de retirada dos familiares de 
suas casas, bem como para saber a reação do meio ambiente 
com o aumento ou diminuição da água, uma vez que o rio se 
relaciona diretamente com as outras formas de vida. 

¹ Vazão é o volume de água que passa por uma determinada seção de um rio dividido por um intervalo de tempo. No caso de vazão de rios, é dada em 
metros cúbicos por segundo (m3.s-1), sendo que 1m3.s-1 corresponde a 1000l.s-1 (litros por segundo).

São aquelas ocasionadas pela ação humana. Desde os 
tempos antigos a humanidade provoca alterações no meio 
onde vive através de suas ações. Sempre que se faz uso de 
um recurso do meio ambiente, promove-se uma alteração 
em seu curso natural. Nós necessitamos dos recursos naturais 
para sobrevivência, mas podemos fazer uso dele de forma 
responsável, de modo a não prejudicar seu funcionamento 
natural. Algumas ações antrópicas têm acarretado impactos 
extremamente negativos em algumas regiões pantaneiras. Aqui 
destacamos: hidrelétricas, hidrovia, mineração, queimadas e 
desmatamento.

Para a geração de energia é necessário represar o rio e construir 
uma barragem que captará a água formando um reservatório, 
cujo tamanho varia de acordo com a classificação da hidrelétrica. 
A água é levada ao sistema encarregado de transformar sua força 
em eletricidade. No final, a água retorna ao rio e isso faz com que 
se considere as hidrelétricas como fonte renovável de energia. 

Hidrelétricas

As técnicas de medição dos níveis do rio, também conhecido como 
índice fluviométrico, levam em consideração o escoamento da 
água, o nível de água e suas vazões¹. As medições são realizadas 
por diferentes agentes e de formas diversas. Assim temos:

- Estações manuais ou convencionais: ou réguas graduadas. 
São lances de réguas que determinam o nível do rio através do 
alcance da água em suas marcações. Os dados são registrados 
por uma pessoa que faz a observação das réguas, sendo duas 
leituras diárias, uma às 7h e outra às 17h.

- Estações Automáticas com transmissão Telemétrica: são 
estações equipadas com sondas e que realizam leituras a cada 
15 minutos dos níveis dos rios (entre outros dados) e transmitem 
automaticamente os dados via satélite, ou celular, de hora em 
hora para uma central de dados.

Tanto os dados manuais como os telemétricos são lançados 
em um banco de dados, conhecido como Sistema de 
Informações Hidrológicas, ou HidroWeb. É um website onde 
as informações estão disponíveis à população. As informações 

são de responsabilidade de órgãos governamentais, como ANA 
(Agencia Nacional de Águas), CPRM (Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais), EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.) e Itaipu Binacional.

Também é de responsabilidade da ANA a Sala de Situação que 
funciona “como um centro de gestão de situações críticas e 
auxilia a tomada de decisões, permitindo a adoção antecipada 
de medidas que minimizem efeitos de secas e inundações.” A 
Sala de Situação é alimentada pelo Hidroweb.

A Marinha do Brasil também realiza o monitoramento do nível 
dos rios através do Serviço de Sinalização Náutica do Oeste. Este 
serviço disponibiliza boletins diários com o nível da água nos 
locais onde a Marinha tem base. 

http://hidroweb.ana.gov.br/default.asp
(Sala de Situação da ANA)

http://www.mar.mil.br/ssn-6/
(Serviço de Sinalização Náutica do Oeste)

http://www.imasul.ms.gov.br/sala-de-situacao/  
(Sala de Situação do Mato Grosso do Sul)

http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=3791:sala-de-situacao-
2017&catid=35:recursos-hidricos&Itemid=629
(Sala de Situação do Mato Grosso)

PARA ENTENDER UM CORPO 
D`ÁGUA FERRAMENTAS DISPONÍVEIS ALTERAÇÕES ANTRÓPICAS



Entretanto, na realidade do Pantanal, seja Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH) ou Grandes Centrais Hidrelétricas (GCH), 
elas são capazes de alterar todo o ciclo natural de inundações. 
A fauna, que se guia pelos ciclos de seca e cheia para orientar 
seus fluxos migratórios, períodos reprodutivos, entre outras, fica 
instável a cada vez que a hidrelétrica inunda ou represa a água. 
Isso provoca um verdadeiro desequilíbrio ambiental.

Todo o sistema de funcionamento natural das áreas úmidas que 
envolvem Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai ficará 
comprometido pela ação antrópica.

Situação do Pantanal hoje, segundo dados do Banco de 
Informações de geração, hoje a Bacia do Alto Paraguai possui 38 
barragens² em funcionamento:

8 Usinas Hidrelétricas (GCH ou UHEs);

30 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs);

94 empreendimentos estão em fase de estudo (que devem 
ser implementados nos próximos anos).

Uma hidrovia é composta basicamente de vias traçadas no 
curso do rio, embarcações para o transporte de cargas e/
ou pessoas, terminais de carga e descarga que, acabam por 
incentivar a instalação de estaleiros, para concerto e reparação 
de embarcações).

A Hidrovia Paraguai – Paraná, projetada para o Pantanal, é um 
plano dos 5 países da Bacia da Prata para transformar os rios 
Paraguai e Paraná em um canal industrial de navegação ao 
longo dos 3.400 km desde Cáceres, Brasil, até Nova Palmira, no 
Uruguai.

Recentemente, o plano de construção da hidrovia foi revisado 
para possibilitar a navegação industrial em outros rios do 
Pantanal. Como afirma Alcides Faria (2014), Diretor Institucional 
da Ecoa, “o projeto envolve grandes agências de financiamento, 
governamentais e não-governamentais. As dragagens para a 
retirada de areia do leito para seu aprofundamento, por exemplo, 
serão permanentes e em maior extensão e volume do que é 
realizado hoje, porque como é sabido, o rio carreia todo tempo 
sedimentos e o material retirado pelas dragas e depositado nas 
margens será transportado rio abaixo no período de águas altas, 
o que requererá mais e mais dragagens.” Em geral, uma obra 
de grande impacto, somada a retenção de água pelas represas, 

causará um imenso desequilíbrio no meio para a reprodução dos 
peixes, por exemplo, e em consequência, para a pesca, atividade 
geradora de trabalho e renda no Pantanal.

A mineração é a atividade de extração de riquezas minerais 
de solos e formações rochosas. Ao falarmos nos aspectos 
econômicos, a mineração é uma atividade expressiva no 
Brasil, mas o lucro de sua exploração é concentrado nas mãos 
de empresas e do Estado. Para comunidades e populações 
que vivem no entorno das áreas onde se extrai o minério, os 
impactos vão desde a contaminação do solo e da água, e do ar 
que carrega partículas de minerais, até no cotidiano das famílias, 
pois além do maquinário para a extração dos minerais, causando 
ruídos, há também o transporte, via fluvial ou terrestre, ambas 
tem seus impactos. 
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² São classificadas de acordo com a capacidade de geração de energia elétrica, sendo que cada 1 Megawatt (MW) gera energia para até 1000 casas. 
Assim as PCHs  geram de 1 a 30 MW e as GCHs  geram mais de 30 MW).

Hidrovias

Mineração



No Pantanal Brasileiro, “são explorados o ferro, o manganês e o 
calcário no Pantanal sul - Maciço do Urucum, e ouro e diamante 
no Pantanal norte – Maciço Cuiabá-Cáceres. No Urucum, em 
Corumbá, situa-se uma das maiores jazidas de manganês da 
América Latina, com mais de 100 bilhões de toneladas; e as de 
ferro, que estão estimadas em 2 bilhões de toneladas.” (ECOA, 
2016).

Queimadas são caracterizadas como ocorrência de fogo em áreas 
de vegetação. Já incêndio é o fogo fora de controle, que causa 
prejuízos ao meio ambiente, destruindo florestas, causando a 
morte de animais, podendo até destruir comunidades e causar 
a morte de pessoas. As causas do incêndio podem ser naturais, 

criminosas ou acidentais. Usar o fogo para limpeza de áreas é 
uma prática utilizada que pode levar aos incêndios, uma vez que 
o fogo pode facilmente fugir ao controle, através da ação do 
vento, por exemplo. 

No Pantanal, em anos de águas mais baixas, visualizamos altos 
índices de queimada, como mostra o gráfico do INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais), que realiza o monitoramento 
em tempo real das queimadas, em parceria com o Prev-fogo/
Ibama. 
O gráfico abaixo traz a série histórica para o Pantanal (o ano de 
2017 – aqui traz os focos ativos até a data de 06/07/2017). Para 
dados atualizados (em tempo real).

Aqui apresentamos alguns dados do Estudo realizado pela 
SOS Pantanal: Atlas da Bacia do Alto Paraguai / Pantanal - 
Monitoramento da Cobertura Vegetal e Uso do Solo - Período 
2014 a 2016.

No mapa ao lado é possível observar na BAP o desmatamento 
por ações antrópicas, sobretudo nas áreas de planalto, onde 
estão as nascentes dos rios que correm para a planície. No 
planalto sobraram 39% de vegetação natural (tons de verde), 
enquanto na planície esse índice é de 84,3%. Alguns números:

- Na BAP as áreas de Pastagem (em amarelo) passaram de 
10.461.925 ha em 2002 para 11.784.198 ha em 2016 (aumento 
de 1.322.273 ha).

- No Pantanal as Pastagens passaram de 1.506.437 ha em 2002 
para 2.000.090 ha em 2016 (aumento de 493.653 ha).

A taxa de desmatamento acumulado para o período de 2002 a 
2016 é de 15,7%, equivalente a 23.700 Km². Entre 2014-2016, a 
planície perdeu 1.039 Km² (mais de 145 mil campos de futebol) 
de vegetação nativa. No Planalto, as áreas de monocultura e 
a pecuária (amarelo e laranja) associadas ao desmatamento, 
comprometem a proteção de rios e nascentes, contribuem com 
o assoreamento e interferem na quantidade e na qualidade das 
águas, em especial na planície.

Queimada

Desmatamentos

http://www.inpe.br/queimadas/estatistica_estados 
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“A proposta deste material é chamar atenção para a conservação do Pantanal, da Bacia do 
Alto Paraguai. Aqui temos informações sobre os ciclos hidrológicos, ferramentas de leitura e 

monitoramento dos rios e trazemos algumas alterações antrópicas implantadas no território. A 
proposta aqui é auxiliar os pantaneiros/as a voltar a entender o Pantanal, e na medida do possível 

fornecer bases para possam se prevenir contra os eventos climáticos extremos. “


