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RESUMO 

 

OLIVEIRA, J. R. S. USO DE INFORMAÇÕES GEODÉSICAS PARA ESTUDOS 

TECTÔNICOS NO PANTANAL. 2018. p. 69. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Geociências, Universidade de São Paulo, Brasil.  

 

O presente estudo tem como objetivo principal analisar o contexto tectônico e 

geodinâmico do Pantanal, a partir de dados provenientes dos Sistemas Globais de 

Navegação Por Satélite (GNSS). Essa dissertação é estruturada no formato de dois 

artigos. Para tanto, foram usados dados geodésicos de monitoramento contínuo e 

periódicos. No primeiro capítulo discute-se a compartimentação tectônica atual da 

Bacia do Pantanal com base em dados geodésicos e integração com dados 

sismológicos, lineamentos estruturais e modelos de velocidade para placa Sul-

americana. Os resultados mostram que grande parte da bacia está sendo alçada, ao 

passo que o seu entorno e a parte sul estão sendo rebaixados, conforme sugerem 

os valores da componente Up (vertical). Este comportamento pode ser explicado 

pela presença de falhas normais E-W ou de falhas oblíquas ENE com componente 

extensional para sul, as quais em ambos os casos são coincidentes com a 

orientação de lineamentos cartografados a partir de imagens de satélites na Bacia 

do Pantanal. No segundo capitulo é apresentada uma análise das variações das 

altitudes geodésicas, causadas por imposição de carga em superfície. Os resultados 

indicam que os deslocamentos possuem amplitude que varia de 40 a 140 milímetros 

por ano, corroborando a hipótese de que os pulsos de cheia e seca no Pantanal que 

apresentaram amplitudes de 3,6 a 7,6 metros têm relação direta com os 

deslocamentos nas altitudes GNSS. Além disso, é proposto que a imposição de 

carga em superfície, imposta pelos rios que compõem o Pantanal e registradas nos 

dados GNSS, pode estar agindo como um gatilho para desencadear a sismicidade 

registrada na bacia.  

 

Palavras-chave: Pantanal, GNSS, tectônica, geodinâmica, geodésia 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, J. R. S. USO DE INFORMAÇÕES GEODÉSICAS PARA ESTUDOS 

TECTÔNICOS NO PANTANAL. 2018. p. 69. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Geociências, Universidade de São Paulo, Brasil.  

 

The main objective of this study was to analyze the Pantanal's tectonic and 

geodynamic context, based on data from the Global Navigation Satellite Systems 

(GNSS). This dissertation is structured in the format of two articles. For this purpose, 

continuous and periodic geodetic data were used. The first chapter discusses the 

current tectonic compartmentalization of the Pantanal Basin, based on geodetic data 

and integration with other data sources like seismic, structural lineaments and 

velocity models for South American plate. The results show that a large part of the 

basin is being raised, while its surroundings and the southern part are being lowered, 

as suggested by the values of the Up component. This behavior can be explained by 

the presence of normal EW faults or oblique faults ENE with extensional component 

to the south, which in both cases are coincident with the orientation of lineaments 

mapped from satellites images in the Pantanal Basin. In the second chapter, an 

analysis of the variations of the geodesic altitudes caused by surface loading is 

presented. The results indicate that the displacements have an amplitude ranging 

from 40 to 140 millimeters per year, corroborating the idea that the flood and dry 

pulses in the Pantanal that presented amplitudes of 3.6 to 7.6 meters have direct 

relation with the displacements in the GNSS altitudes. In addition, it was proposed 

that the surface loading, imposed by the Pantanal rivers, and recorded in the GNSS 

data, may be acting as a trigger for the seismicity observed in the basin. 

 

Keywords: Pantanal, GNSS, tectonics, geodynamics, geodesy 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) é o termo usado para 

designar as diferentes constelações de satélites artificiais operantes atualmente. As 

constelações com maior número de satélites em órbita são: NAVSTAR-GPS 

(Sistema norte-americano) e GLONASS (Sistema Russo), sendo que a primeira 

conta com 32 satélites e a segunda, com 28 satélites (MONICO, 2007).  

Usando sinais transmitidos pelos GNSS, as posições dos receptores 

terrestres podem ser calculadas com alta precisão. Ao contrário dos métodos de 

levantamento geodésico mais antigos, que envolviam a medição periódica de 

ângulos, distâncias ou elevações entre pontos, o GNSS pode fornecer três das 

componentes (latitude, longitude e altitude) de forma rápida e eficaz. Este sistema é 

composto por três segmentos: espacial, de controle e de usuários (MONICO, 2007).  

No âmbito do segmento de controle, atualmente existem diversos centros que 

são responsáveis pela disponibilização de dados GNSS, podendo ser citados, 

dentre eles, o IGS (International GNSS Service), o NGL (Nevada Geodetic 

Laboratory) e o SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). No 

Brasil, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é responsável pelo 

Sistema Geodésico Brasileiro e pela RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento 

Continuo), que conta atualmente com 121 estações geodésicas instaladas. Além 

disso, existem as redes estaduais de marcos geodésicos, que possuem suas 

coordenadas homologadas pelo IBGE.  

Embora o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) tenha sido 

primeiramente desenvolvido para o posicionamento geodésico e para a navegação, 

esse sistema possibilitou a análise de diversos fenômenos terrestres, permitindo que 

os estudos de deslocamento de placas, deformações, dentre outros, fossem feitos 

com maior confiabilidade. Após a consolidação da teoria da Tectônica de Placas 

ou Tectônica Global é cada vez mais comum o surgimento de modelos 

geodésicos e geofísicos que visam estimar a taxa de deslocamento dos 

continentes. Dentre os modelos mais conhecidos e difundidos pode-se citar: 

NNR-NUVEL-1A; APKIM2000; APKIM8.8; VEMOS2009 (SOUZA, 2013). 

 Blewitt (1993) apresenta um panorama dos avanços do Sistema Global de 

Posicionamento de 1978 a 1992, com o uso de técnicas geodésicas para estudos 
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geodinâmicos. O autor mostra que os avanços foram significativos e que as posições 

fornecidas pelo GPS chegam a níveis milimétricos, em escalas locais. Bock et al. 

(1993) relatam que, medidas de deformação crustal em regiões tectonicamente 

ativas, são mais efetivas com o uso do Sistema Global de Posicionamento. 

 Argus et al. (1995) realizaram estudo da movimentação de placas e a 

deformação crustal associada, com base em dados coletados com o Sistema 

Global de Posicionamento. Os resultados indicaram diferenças pouco 

significativas em comparação com o modelo NNR-NUVEL-1A.  

No âmbito da rede SIRGAS, alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos. É o 

caso do estudo realizado por Drewes & Heidbach (2012), que determinaram o 

modelo de velocidade planimétrico (VEMOS 2009) para a placa sul-americana e do 

Caribe.  

Soto (2006) realizou a estimativa da velocidade de deformação da rede 

SIRGAS na área dos Andes chilenos, utilizando observação de GPS periódica e 

contínua e comparou os resultados com diferentes modelos de velocidade 

geofísicos e geodésicos disponíveis. Os resultados indicaram que os modelos 

de velocidades NNR-NUVEL-1A e APKIM 2000 não explicam o movimento na 

região de deformação dos Andes chilenos.  

Marotta et al. (2013) estimaram a taxa de deformação intraplaca da região 

sul-americana, baseada em observações geodésicas na rede SIRGAS. No total 

foram utilizadas 140 estações. Os resultados mostraram diferenças na taxa de 

deformação ao longo da placa, sendo a porção oeste, localizada próxima à zona de 

subducção dos Andes, a que apresentou deformações mais significativas. 

 Sánchez & Drewes (2016) indicam que eventos sísmicos de grandes 

proporções causam mudanças na posição e velocidade de estações geodésicas. Os 

autores realizaram estudo para determinar um novo modelo de deformação para 

América Latina e Caribe (VEMOS 2015), após notável evento sísmico ocorrido em 

2010 no Chile e no México, que gerou descontinuidades de 4 m em algumas 

estações. Conforme descrito pelos autores, o modelo (VEMOS 2015) é baseado em 

soluções multianuais de 456 estações de monitoramento contínuo. 

A imposição de cargas na superfície terrestre é outro fenômeno que pode ser 

avaliado usando métodos geodésicos. As deformações causadas por esse tipo de 

evento são visíveis em séries temporais de dados GNSS e afetam, principalmente 
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grandes sistemas fluviais continentais, conforme demonstrado por Bevis et al. (2005) 

em um estudo de caso na Bacia Amazônica.  

Outro grande sistema fluvial existente no Brasil é o do Pantanal. A Bacia do 

Alto Paraguai (BAP) compreende 4,3% do território brasileiro, englobando os 

Estados de Mato Grosso do Sul (51,8%) e de Mato Grosso (48,2%), incluindo duas 

grandes regiões fisiográficas, sendo a primeira a do Pantanal ou Planície do 

Pantanal, com cerca de 140.000 km², e a segunda a do Planalto, que circunda a 

planície, com aproximadamente 217.000 km² (WWF,2009).  

Muito embora o Pantanal seja conhecido pela sua rica biodiversidade e por 

ser um importante ecossistema, do ponto de vista geológico é ainda pouco 

conhecido. Sabe-se que o Pantanal é uma planície úmida, dominada por um sistema 

de leques aluviais. Constitui uma bacia sedimentar tectonicamente ativa, de idade 

cenozoica, caracterizada por mudanças climáticas e tectônicas que vêm ocorrendo 

desde o final do Pleistoceno (ASSINE, 2003). O Pantanal é um ambiente 

extremamente dinâmico onde se observa altas taxas de sedimentação, avulsões, 

sismos dentre outros eventos (ASSINE, 2005; FACINCANI et al., 2011). Tendo em 

vista que o Pantanal é uma importante entidade geotectônica, estruturada por falhas 

nas suas bordas e com intensa atividade sísmica, o presente trabalho visa analisar 

essa dinâmica por meio de informações geodésicas.  

Sendo assim, esta dissertação está sendo apresentada no formato de dois 

artigos científicos, que tratam principalmente da aplicação de técnicas geodésicas 

para estudos tectônicos e geodinâmicos no Pantanal. O primeiro artigo “ANÁLISE 

DOS DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DO PANTANAL E SEU 

ENTORNO POR MEIO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS” apresenta uma análise 

dos deslocamentos horizontais e verticais atuais da Bacia do Pantanal, baseado em 

observações geodésicas periódicas e contínuas e sua relação com a tectônica 

(Neotectônica). No segundo artigo intitulado “VARIAÇÃO SAZONAL DAS 

ALTITUDES GEODÉSICAS NO PANTANAL: IMPLICAÇÕES GEODINÂMICAS” é 

apresentado uma análise das variações das altitudes geodésicas, causadas por 

imposição de carga em superfície e as implicações geodinâmicas para a Bacia do 

Pantanal. 
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OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral utilizar informações geodésicas 

para estudos tectônicos e geodinâmicos na bacia sedimentar do Pantanal e no seu 

entorno, partindo do princípio de que a bacia é tectonicamente ativa. Os objetivos 

específicos são: analisar o contexto de movimentação no domínio da bacia e 

correlacioná-lo com dados sismológicos e lineamentos estruturais, determinar as 

áreas onde ocorrem soerguimentos ou subsidência com base nas altitudes 

geodésicas, bem como analisar a ocorrência de deslocamentos cíclicos nas altitudes 

geodésicas e qual o seu impacto na geodinâmica na bacia.  
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1 ANÁLISE DOS DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DO 
PANTANAL E SEU ENTORNO POR MEIO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS 

 

 

Resumo: O Pantanal é uma bacia sedimentar cenozoica marcada por atividade 
tectônica e ocorrência de sismos. Do ponto de vista geológico, a Bacia do Pantanal 
é ainda pouco compreendida, devido em grande parte a ecassez de afloramentos na 
região. A tectônica moderna (Neotectônica) tem tido um papel fundamental na 
evolução da paisagem do Pantanal, com o atual padrão de drenangem sendo 
grandemente controlado por estruturas. Os rios que compõem a planície pantaneira 
possuem padrão distributário, formando uma paisagem composta por grandes 
leques aluviais. Os Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) permitem 
analisar diversos fenômenos terrestres como, por exemplo, a velocidade de 
deslocamento de placas litosféricas, deformação causada pela imposição de cargas 
sobre a crosta, dentre outros. Este trabalho apresenta uma análise dos 
deslocamentos horizontais e verticais atuais da Bacia do Pantanal, baseado em 
observações geodésicas periódicas e contínuas.  A integração de dados geodésicos 
com lineamentos estruturais, modelo de deslocamento horizontal e mecanismos 
focais de sismos mostra que as estações localizadas no centro da bacia sofrem 
influência do campo de esforços compressivos E-W, atuante na região. Limites 
tectônicos foram evidenciados pela diferença de comportamento das estações na 
componente Up. A direção das componentes E e N coincidem com a direção das 
principais estruturas conhecidas na bacia. 
 
Palavras-chave: Pantanal, geodésia, GNSS, neotectônica,  
 

 

1.1 Introdução 

 

A Bacia do Alto Paraguai abriga uma das maiores extensões úmidas do 

planeta, denominada Pantanal. Caracterizado por uma rica biodiversidade, o 

Pantanal foi elevado a Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), e Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela 

UNESCO em 2000. Formado por leques aluviais de regime distributário, o Pantanal 

recebe sedimentos do planalto, que são transportados pelos diversos rios que 

compõem a paisagem pantaneira. O principal fator que rege a evolução atual da 

planície pantaneira é a alternância dos pulsos anuais de cheias e secas e, apesar de 

apresentar uma gênese comum, o Pantanal é caracterizado por suas diferentes sub-

regiões que constituem diferentes unidades de paisagem (MIOTO et al, 2012).  

Apesar de o Pantanal ser conhecido pela sua rica biodiversidade e por ser 

um importante ecossistema, do ponto de vista geológico é ainda pouco conhecido. 
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As primeiras descrições geológicas se devem a Almeida (1945 e 1965), o qual, com 

base em informações geomorfológicas, chama atenção para a presença de falhas de 

mergulho (Falha do Vale da Banda Alta), entre as serras do Urucum e de Santa 

Cruz, com rejeito máximo medido de 300 metros. O autor descreve também 

escarpas de falha na borda oeste do planalto da Bodoquena, correspondendo as 

falhas submeridianas paralelas ao curso geral do rio Paraguai, nas bordas da Bacia 

do Chaco, algumas sendo já bem conhecidas, como as do Lago de Ipacaraí, a leste 

de Assunção, já referidas por Eckel (1959).   

Sabe-se que o Pantanal é uma planície úmida, dominada por um sistema de 

leques aluviais e é caracterizado como uma bacia sedimentar tectonicamente ativa, 

de idade cenozoica, marcada por mudanças climáticas e tectônicas que vêm 

ocorrendo desde o final do Pleistoceno (ASSINE, 2003; ASSINE & SOARES, 2004). 

Outra evidência da atividade tectônica no Pantanal é que o mesmo é classificado 

como uma das zonas sísmicas do Brasil, como observado inicialmente por Branner 

(1912). 

Conforme descrito por Ussami et al. (1999), a Bacia do Pantanal originou-se 

devido a esforços distensionais no arco flexural do orógeno andino há cerca de 2,5 

Ma. O regime de subsidência é defendido pelos mesmos autores. Apesar da 

subsidência atual, a região hoje ocupada pelo Pantanal foi anteriormente uma área 

positiva, isto porque a história evolutiva da bacia insere-se no contexto da depressão 

do Alto Paraguai que, segundo Almeida (1965) e Ab’Sáber (1988), era ao final do 

Mesozoico um arco tectônico elevado, que separava as bacias do Paraná e do 

Chaco, comportando-se como divisora de águas da paleodrenagem continental.  

Por se tratar de uma bacia tectonicamente ativa, a Bacia do Pantanal é 

estruturada por falhas, as quais foram sugeridas incialmente com base em 

observações geomorfológicas (ALMEIDA, 1945, 1965) e têm sido mapeadas 

ultimamente por meio de dados de sensoriamento remoto (PARANHOS et al., 2013). 

Riccomini & Assumpção (1999) apresentam os registros geológicos da tectônica 

quaternária no Brasil e fazam uma comparação com os dados geofísicos disponíveis 

à época, quando identificaram e descreveram a presença de falhas ativas na Bacia 

do Pantanal. Muitas dessas falhas são associadas à reativação do Lineamento 

Transbrasiliano, que é uma estrutura que se estende desde a Bacia do Chaco no 

Paraguai até o Nordeste brasileiro, com direção NE (SOARES et al., 1998; ASSINE, 
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2003, dentre outros). Outras estruturas também foram identificadas na Bacia do 

Pantanal, a exemplo do Lineamento do Rio Negro, descrito por Mendes (2008), que 

limita o sul da região da Nhêcolandia, um vasto campo de lagoas que compõem a 

paisagem Pantaneira. Essa estrutura se prolonga em território boliviano, onde passa 

a ser denominada de Cinturão Tucavaca (LITHERLAND et al., 1989; SOUSA, 2017)  

Embora o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) tenha sido 

primeiramente desenvolvido para o posicionamento geodésico e para a navegação, 

esse sistema possibilitou a análise de diversos fenômenos terrestres, de forma a 

apresentar novas aplicações nas últimas décadas (CHEN et al., 2004; GALGANA et 

al., 2007; FERRANTI et al., 2014). O estudo de modelos de velocidade para placas 

litosféricas é uma das aplicações do GNSS, sendo desenvolvidas com base em 

soluções geodésicas (KREEMER et al. 2014). 

Paranhos et al. (2013) realizaram um estudo dos lineamentos estruturais do 

Pantanal, extraídos visualmente de imagens do satélite CBERS-2B, sensor WFI, 

juntamente com levantamentos de campo, realizados em rochas pré-cambrianas e 

paleozoicas que afloram no entorno da bacia. Os autores identificaram as direções 

NS, NE e NW, as mesmas observadas nas imagens e nos dados de campo, 

sugerindo uma possível reativação dessas estruturas durante o Quaternário.  

Tendo em vista que a Bacia do Pantanal é uma importante entidade 

geotectônica da Plataforma Sul-Americana, estruturada por falhas e com intensa 

atividade sísmica, o presente trabalho visa analisar essa dinâmica por meio de 

informações geodésicas. Para tanto, são utilizados dados geodésicos periódicos e 

contínuos para caracterizar a movimentação atual da bacia. 

 

 

1.2 Material e Métodos 

 

A evolução tecnológica tem possibilitado a realização de levantamentos 

geodésicos cada vez mais acurados. Este item apresenta uma descrição da 

área de estudo e sua localização. Além disso, apresenta um panorama dos 

procedimentos, origem e processamento dos dados utilizados no presente 

trabalho. 
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1.2.1 Área de estudo 

 

A Bacia do Pantanal (BP) é uma depressão tectônica interior, cujo 

embasamento é constituído principalmente por rochas metamórficas de baixo-grau e 

magmáticas neoproterozoicas do Grupo Cuiabá (ASSINE, 2003). A realização de 

estudos geológicos no Pantanal constitui-se num grande desafio, em função da 

extensa planície na região e na escassez de afloramentos. Resta então o estudo 

com métodos indiretos (geofísicos, sensores remotos) ou diretos nas rochas do 

entorno do mesmo, para assim melhor entender a origem e a evolução da BP. A 

figura 1.1 apresenta as principais unidades que compõem a bacia.  

 

Figura 1.1. Localização da área de estudo e as principais unidades que compõem a 
Bacia do Pantanal e seu entorno.  

 

A BP é composta em sua maioria por rochas sedimentares e coberturas 

quaternárias. Já no seu entorno são encontradas ocorrências de rochas vulcânicas 

da Formação Serra Geral que estão relacionadas ao evento de ruptura do 

Gondwana. Terrenos metamórficos são encontrados na borda leste da bacia e 

também ao sul, constituindo as rochas mais antigas do embasamento da bacia. Em 

termos de unidades tectônicas, as principais que circundam a BP acham-se 

apresentadas por Paranhos et al. (2013) como sendo o Cinturão Paraguai (NNE-
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SSW), o Cinturão Tucavaca (EW-EEW), a Serra da Bodoquena (NS), e a borda leste 

do Pantanal (NS).  

 

1.2.2 Rede Geodésica 

 

As redes geodésicas têm sido amplamente densificadas por diversos países 

a partir do ITRF (International Terrerstrial Reference Frame), geralmente com a 

adoção de referenciais geodésicos regionais (PROL et al. 2014). O SIRGAS 

(Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), por exemplo, é uma rede 

regional, que foi implantada e densificada em 2000. Os arquivos semanais do 

SIRGAS são obtidas por meio das soluções produzidas individualmente por centros 

de análise. Após a combinação destas soluções, o SIRGAS produz arquivos finais, 

que são identificados por cccyyPwwww, em que ccc representa o centro de 

combinação, yy indica os últimos dígitos do ano, P representa a técnica GNSS e 

wwww corresponde a semana GNSS (PROL et al., 2015).  

O Brasil possui uma rede de monitoramento GNSS que integra a rede 

SIRGAS, denominada RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo). 

Atualmente existem 121 estações GNSS em operação no país. O IBGE gerencia 

uma rede de marcos geodésicos, que não tem monitoramento continuo (figura 1.2). 

Essa rede secundária serve de apoio para levantamentos geodésicos, onde não há 

cobertura de estações da RBMC.  
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Figura 1.2. Localização dos marcos geodésicos da rede estadual e das estações de 
monitoramento contínuo.  A figura indica os limites entre a Bacia do Alto Paraguai e 
a Bacia Sedimentar do Pantanal, além de apresentar as estações usadas no 
presente trabalho e sua distribuição em relação à área da bacia.  
 

 O processo de determinação das coordenadas desses marcos envolveu a 

utilização de receptores GPS/GNSS de alta acurácia e a realização de ao menos 

duas ocupações. A época de implantação desses marcos pode mudar de acordo 

com a região do país, mas geralmente coincidem entre os anos de 2002 e 2003. A 

utilização de observações periódicas em análise de deformações e deslocamentos é 

viável mesmo quando o número de estações permanentes não é satisfatório (SOTO, 

2006; CASULA et al., 2007; PESCI et al., 2009). Com base em observações 

geodésicas é possível calcular a velocidade de deslocamento de um determinado 

ponto na superfície terrestre. Para a placa Sul-americana, ou seja, na área de 

abrangência da rede SIRGAS existem soluções multianuais que fornecem as 

velocidades das estações geodésicas, calculadas a partir de séries temporais. 
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1.2.3 Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)   

 

 O IBGE fornece o serviço de PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) de 

forma gratuita e online. No PPP apenas um receptor é usado para estimar as 

coordenadas de um determinado local, sem a necessidade da adoção de estações 

de referência. Desse modo, o usuário obtém coordenadas referenciadas ao 

SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) e ao ITRF 

(International Terrestrial Reference Frame) por meio de um processamento preciso. 

A utilização desta técnica de processamento no estudo de deformação e 

deslocamento de redes geodésicas tem sido cada vez mais comum, visto que os 

resultados obtidos têm sido satisfatórios (MATSUOKA et al., 2009; ABD-ELAZEEM 

et al., 2011; OCALAN et al., 2016) 

 Perez et al. (2003) discutem a utilização do PPP em análises de deformação 

e campo de velocidades de estações GNSS. Os autores realizaram um estudo de 

caso para a placa Sul-Americana e fizeram uma comparação com os modelos ITRF, 

NNR-NUVEL 1A e APKIM 2000. Os resultados foram satisfatórios e a acurácia 

observada para as estações foi de cerca de 0,6 mm/ano para as componentes 

horizontais e verticais. Essa técnica de processamento foi empregada no presente 

estudo para correção das observações geodésicas periódicas.  

 

1.2.4 Modelo VEMOS2015   

 

O atual modelo de velocidades para a placa Sul-americana (VEMOS2015) foi 

calculado a partir de medições GNSS, registradas depois dos fortes terremotos 

ocorridos no Chile e no México em 2010. Este modelo é baseado na solução 

multianual SIR15P01, que inclui dados de 456 estações GNSS de monitoramento 

contínuo observados entre 14 de março de 2010 e 11 de abril de 2015. A cobertura 

do VEMOS2015 é de 55°S, 110°W até 32°N, 35°W com uma resolução espacial de 

1° x 1°. A incerteza média da predição é ±0,6 mm/a na direção norte-sul e ±1,2 

mm/a na direção E-W (SIRGAS, 2018; SÁNCHEZ & DREWES, 2016).  
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1.2.5 Obtenção e processamento dos dados 

 

 Com o objetivo de analisar os deslocamentos verticais e horizontais do 

Pantanal e seu entorno, foram utilizadas observações geodésicas periódicas e 

contínuas. Entre julho de 2016 e outubro de 2017, foram realizadas campanhas de 

campo para revisitar alguns marcos selecionados de acordo com a logística e 

também de acordo com área de interesse do trabalho (figura 1.2). Os rastreios foram 

realizados com um receptor Topcon HIVER GGD de frequência L1 L2 (figura 1.3), 

com precisão horizontal de 3 mm+ 0,5 ppm e vertical de 5 mm+ 0,5 ppm. Cada 

marco foi rastreado por dois períodos de no mínimo quatro horas, considerando um 

intervalo de oito a dez horas, entre o primeiro e o segundo rastreio. Estes 

parâmetros foram definidos seguindo orientações disponibilizadas pelo IBGE. 

 

 

Figura 1.3. Alguns dos marcos geodésicos rastreados durante as campanhas de 
campo. O marco possui uma rosca de pino centrado reforçado. Construído em 
concreto, estes marcos possuem fundação de dois metros de profundidade.  
 

As coordenadas dos marcos rastreados foram corrigidas usando o serviço 

de PPP do IBGE.  Para realizar esta correção é necessário transformar os arquivos 

de observação para o formato RINEX. O manual do usuário para o PPP é 

disponibilizado no site do IBGE, onde é possível verificar que as correções aplicadas 

neste processamento são as seguintes: Correção de órbitas e relógios dos Satélites, 
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sendo que existem três tipos de órbitas (Final, Rápida e Ultra-rápida); Correção de 

perturbações ionosféricas por meio de mapas da ionosfera denominados IONEX; 

Correção dos desvios e variações dos centros de fase das antenas informando 

apenas o modelo e número de série da antena utilizada; Correção da variação da 

carga oceânica usando o modelo FES2004; Correção da ondulação Geoidal com o 

modelo MAPGEO2015 e Transformação entre referenciais geodésicos (IBGE, 2017). 

 De posse das coordenadas corrigidas realizou-se um cálculo para 

determinar a direção e magnitude dos deslocamentos dos pontos (marcos 

geodésicos) analisados, tendo como época de referência as coordenadas oficiais 

dos marcos, disponibilizadas pelo IBGE. Para tanto foi estabelecido o seguinte 

cálculo: 

 

 

 

 

 

Onde ,  e  representa a média das coordenadas leste, norte e 

Up em metros, na época , obtida nos trabalhos de campo com receptor Topcon 

HIPER V. Já ,  e  representam as coordenadas de referência nas 

componentes leste, norte e Up na época , obtidas no site do IBGE.  

representa a diferença em anos entres as coordenadas na data do levantamento e a 

coordenada de referência. O valor de  é igual a 2000,4, sendo coincidente com a 

data de materialização do referencial SIRGAS 2000, ao passo que   muda de 

acordo com a data em que a coordenada foi obtida.  Para transformar o resultado da 

unidade de metros para milímetros, realizou-se então a multiplicação por 1000.  

O monitoramento contínuo mantido pelo IBGE tem sido aprimorado 

constantemente. Nesse sentido, houve a inclusão de novas estações na rede 
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(RBMC), as quais não constam na solução multianual SIR15P01, sendo as estações 

MSCO, MSCB, MSPP, MSDR, MSAQ, MTLE e MTLA. Desse modo, foi necessário 

realizar uma compilação das velocidades fornecidas pelo IBGE e as velocidades 

presentes da solução SIR15P01, que constam para área do Pantanal e seu entorno.  

As velocidades compiladas são compatíveis em seu referencial de origem e 

também quanto ao método empregado para seu cálculo, que foi neste caso o 

método dos mínimos quadrados, conforme descrito por Sánchez & Drewes (2016), e 

estão referenciadas a um sistema de coordenadas local. Além das velocidades 

compiladas, que apresentam dados nas três componentes (E, N, Up), o grid 

denominado VEMOS2015 também foi usado, a fim de suprir as áreas que não 

contam com cobertura de dados GNSS. Ressalta-se, no entanto, que este modelo 

apresenta apenas as componentes horizontais e que as velocidades verticais 

apresentadas neste estudo, referem-se aos dados coletados em campo e as 

velocidades compiladas, ambas expressas em milímetros por ano.  

 

1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A análise dos deslocamentos (velocidades) para a placa Sul-americana torna-

se importante para entender a dinâmica da região do Pantanal e seu entorno. A 

deformação em redes geodésicas está diretamente relacionada a eventos que 

causam deformações na crosta. Segundo Lima (2000), a placa Sul-americana 

encontra-se em um regime de compressão horizontal e encurtamento. Os esforços 

que a placa Sul-americana está sendo submetida advém, principalmente, da 

abertura da cadeia meso-oceânica atlântica e da zona de convergência da placa de 

Nazca por debaixo da placa Sul-americana. Esses esforços geram sismos ou 

terremotos que podem ser estudados por meio de dados de estações GNSS.  Além 

disso, perturbações locais também são observadas como fatores que causam 

deformações nas redes geodésicas (MANSON et al., 2000; TEIXEIRA & FERREIRA, 

2005; PROL et al., 2015). Alguns exemplos que podem ser citados: Grandes 

reservatórios de usinas hidroelétricas, falhas geológicas, etc. 

Nesse sentido, as velocidades da placa Sul-americana, advindas da solução 

SIR15P01, contemplando as velocidades compiladas do IBGE, foram plotadas em 

ambiente SIG, a fim de obter uma representação desse fenômeno. Para tanto, foi 
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utilizado o complemento Vector Field Renderer do software QGIS 2.14. A figura 1.4 

apresenta o mapa com as velocidades das estações geodésicas nas componentes 

E, N, Up.  

Nota-se que no interior da placa os vetores possuem orientação NWe NNW, 

enquanto que na zona de subducção andina (central e norte) os vetores orientam-se 

nas direções NNE, NE, E. Já na região sul dos Andes observa-se vetores NW 

tendendo para W. Essa mudança de direção está relacionada com um terremoto de 

magnitude 7,8 que ocorreu no Chile em 2010 (SÁNCHEZ & DREWES, 2016). A 

componente Up evidencia uma dinâmica mais ativa na região andina em relação ao 

interior da placa.  

 

 

Figura 1.4. Vetores de velocidades em milímetros por ano da solução SIR15P01 
com as velocidades do IBGE para a placa Sul-americana. Em (a), os vetores nas 
componentes E, N. Em (b), os vetores na componente Up.  As linhas presentes no 
mapa representam os limites de placas. 

 

Visando obter uma representação contínua dos deslocamentos verticais 

observados na figura 1.4b foi realizada uma interpolação pelo método de curvatura 

mínima, com ajuste de tensão definido em 0,9 (CALAIS et al., 2006; MAZZINI & 



 

 

 

16 

 

SCHETTINI, 2009). A figura 1.5 apresenta o mapa de deslocamentos verticais para 

a Placa Sul-Americana, com os limites da região Andina e o limite da Bacia do 

Pantanal. Nota-se que a região Andina apresenta valores de Up variando entre 5 e 

10 milímetros por ano, o que de fato é esperado, devido ao processo orogenético 

que ocorre nesta região. Esse processo orogenético causa um abatimento na região 

localizada após a zona que está sendo soerguida, o que também é observado na 

figura 5, com estações variando de -10 a -5 milímetros por ano. Note-se, porém, que 

na foz do Rio Amazonas e também na região onde está localizado o Pantanal, os 

deslocamentos verticais são mais significativos, com a componente Up variando 

entre 15 a 20 mílímetros por ano.  

 

Figura 1.5. Velocidades verticais interpoladas para a placa Sul-americana. Foi 
usado como dado de entrada as velocidades da solução SIR15P01 e as velocidades 
do IBGE. O método utilizado foi o de curvatura mínima com ajuste de tensão fixado 
em 0,9. 

 

Para melhor compreender a dinâmica da região do Pantanal e seu entorno, foi 

realizada uma análise regional, por meio de integração dados GNSS contínuos e 
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periódicos, modelo de velocidades horizontal (VEMOS 2015), lineamentos 

estruturais, e mecanismos focais de sismos. O Pantanal é uma bacia sedimentar 

tectonicamente ativa, sendo, assim, a utilização da geodésica torna-se fundamental 

para de fato evidenciar esse aspecto. A análise da figura 1.6a mostra que os 

deslocamentos horizontais possuem direção N-S, tendendo em sua maioria para 

NW. Nota-se também alguns vetores orientados na direção NE. Na componente E, o 

menor valor observado foi para estação MSCO (Corumbá, Mato Grosso do Sul), com 

deslocamento de -5,6 milímetros por ano e o maior foi de 5,7, registrado na estação 

MTLA (Pontes e Lacerda, Mato Grosso). Para a componente N, o menor valor 

observado foi 6,5 na estação MSCB (Corumbá, Mato Grosso do Sul) e o maior foi de 

23,2 na estação MTLA. Os deslocamentos verticais (figura 1.6b) possuem valores 

negativos, em grande parte nas estações localizadas no planalto e valores 

ligeiramente positivos nas estações localizadas na planície, com o valor máximo de 

23,3 milímetros por ano, observado na estação MSCB, e o valor mínimo de -11,3 por 

ano, na estação SGOT (São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul). 

 

 

Figura 1.6. Vetores de velocidades para região do Pantanal e entorno. Este mapa 
contempla os dados das estações periódicas, além das velocidades da solução 
SIR15P01 e IBGE. Em (a), os deslocamentos das componentes E, N. Em (b), o 
deslocamento da componente Up.  
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Trabalhos recentes evidenciaram a presença de controle estrutural na 

hidrografia que compõem a BP, onde a maior parte das sub-bacias que a compõem 

são classificadas como assimétricas, indicando atividade neotectônica (PARANHOS 

et al., 2017).  

Paranhos et al. (2013) realizaram a fotointerpretação dos principais 

lineamentos presentes na bacia. Os resultados indicam os lineamentos com direção 

E-W como sendo os mais jovens. A direção E-W fica evidente quando se analisa o 

modelo atual de velocidades horizontais para a placa Sul-americana (VEMOS 2015), 

sobrepondo-se aos lineamentos com comprimento maior ou igual a 25 quilômetros, 

como mostra a figura 1.7.  No entanto, notam-se algumas discrepâncias em relação 

aos vetores apresentados na figura 6a. Isso se deve ao fato de que a resolução 

espacial deste modelo é de 1º x 1º de espaçamento. Ressalte-se que este modelo é 

estimado pelo método dos mínimos quadrados e o mesmo utiliza como base dados 

de estações de monitoramento contínuo da solução multianual SIR15P01, que, 

como visto anteriormente, não contempla as velocidades do IBGE. Porém, na região 

centro-norte do Pantanal, onde a cobertura de estações é esparsa, este modelo 

atende de forma satisfatória. De modo geral, os vetores das figuras 6a e da figura 7 

se complementam, pois ambos marcam a direção das principais estruturas 

presentes na bacia. É o caso do sistema E-W e também do sistema N-S que marca 

tanto a borda oeste, onde o Rio Paraguai encontra-se encaixado, como a borda leste 

da bacia, aqui controlada pela escarpa de Maracaju-Campo Grande.  
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Figura 1.7. Vetores de velocidades do modelo VEMOS 2015 em milímetros por ano 
sobrepostos aos lineamentos estruturais presentes na Bacia do Pantanal. O 
comprimento das setas indica a magnitude do deslocamento. Este modelo é usado 
como campo de velocidades para ajustamentos de coordenadas referenciadas ao 
sistema geodésico SIRGAS 2000. 
 

O Pantanal é dividido em sub-regiões que possuem características distintas 

(ADÁMOLI, 1982; SILVA & ABDON, 1998; MIOTO ET AL., 2012). Essas divisões 

levam em conta aspectos como: vegetação, solo, hidrológicos, fitogeográficos, 

dentre outros. Os lineamentos estruturais são indicativos de que a região do 

Pantanal é compartimentada em diferentes blocos.  Os vetores de deslocamento Up 

são compatíveis com esses diferentes blocos definidos para o Pantanal, como 

mostra a figura 1.8. É possível observar que as estruturas coincidem com os limites 

de domínios que estão sendo elevados e domínios que estão sofrendo abatimento. 

Destaca-se, na Fig. 1.8a, uma estrutura conhecida como Lineamento do Rio Negro 

(MENDES, 2008), que se comportou como uma falha e promoveu o alçamento do 
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bloco ao norte e o rebaixamento do bloco ao sul. De fato, esta região possui 

características muito peculiares, como a presença de um campo de mais de dezoito 

mil lagoas ao norte dessa estrutura, as quais não são observadas na parte sul dessa 

estrutura (OLIVEIRA et al., 2017). Isso reforça a indicação de um limite tectônico que 

teria causado um isolamento da região onde as lagoas são encontradas. Como visto 

na figura 1.6b, o entorno da BP apresenta valores em sua maioria de Up negativos, 

indicando movimento de subsidência. Assine (2003) relata que a velocidade de 

dissecação do relevo no planalto adjacente a leste (Figura 1.8b) é significativa. 

 

Figura 1.8. Vetores da componente Up sobrepostos aos lineamentos estruturais em 
quatro locais diferentes. Os quadros mostram regiões onde os deslocamentos 
marcam limites tectônicos.  
 

Em linhas gerais, as estações localizadas próximas a lineamentos estruturais 

sofrem influência geodinâmica, de modo que a resposta se reflete na direção e 

magnitude dos deslocamentos. É o caso da estação apresentada na figura 1.8c, que 

apresenta Up positivo e está localizada próxima a uma estrutura de direção N-S, a 

qual controla o curso do rio Paraguai. No contexto de movimentação na componente 

Up é possível identificar outro limite tectônico entre a Serra da Bodoquena e o 

Pantanal, visto que as estações localizadas na figura 1.8d estão em subsidência, ao 

passo que naquelas situadas ao norte do lineamento do Rio Negro o comportamento 

é oposto. Outra evidência desse limite é a idade diferente das rochas nos dois 
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domínios, pois as da BP são constituídas por sedimentos cenozóicos e a Serra da 

Bodoquena, por rochas pré-cambrianas.  

A análise de mecanismos focais de sismos permite obter informações a 

respeito do campo de tensões na crosta, permitindo assim o melhor conhecimento 

da sismicidade intraplaca. Sabe-se que a sismicidade intraplaca está associada com 

zonas de fraqueza na crosta e relacionada com a concentração de esforços na parte 

superior da mesma (MAZZOTTI, 2007; TALWANI, 2014).  

Assumpção et al. (2016) apresentam um estudo sobre os mecanismos focais 

de sismos na placa Sul-Americana e obtiveram um novo modelo de campo de 

esforços para a região. Os autores relatam que para a região das bacias do Chaco e 

Pantanal, esse campo de esforços é puramente compressivo e possui direção E-W, 

o que vai ao encontro ao trabalho de Ussami et al. (2000), os quais já haviam 

observado este comportamento. Dias et al. (2016) caracterizaram um sismo de 

magnitude 4,8, que ocorreu em Coxim, Mato Grosso do Sul, na Bacia do Pantanal. 

Os autores descartam que este evento teve relação direta com o Lineamento 

Transbrasiliano. Neste mesmo trabalho foram analisados outros sismos que 

ocorreram na região do Pantanal, onde se observou que os eventos foram 

resultantes de movimentos compressionais orientados na direção E-W e vertical.  

Os sismos que ocorrem no Pantanal são geralmente rasos, variando de 5 a 6 

quilômetros de profundidade na crosta superior (DIAS et al. 2016). Rosa et al. (2016) 

realizaram estudo da espessura crustal das bacias do Chaco e do Paraná, onde 

observou-se um afinamento crustal que se prolonga até a BP com valores de 

espessura crustal entre 28-30 quilômetros. Souza et al. (2004) relatam que o 

embasamento da BP possui falhas sub-horizontais, com mergulho para Oeste e com 

esforço compressivo de direção E-W, provocando subsidência e soerguimento de 

diferentes blocos no interior do embasamento.  

Os resultados das análises de mecanismos focais de terremotos 

apresentados por Assumpção et al. (2016) foram inseridos no contexto de 

movimentação da componente Up do Pantanal e arredores (figura 1.9a), além dos 

sismos já registrados na BP (figura 1.9b), visando identificar uma possível 

correlação.  

Os dados disponíveis de mecanismos focais para o Pantanal remetem a três 

eventos sísmicos, sendo dois deles caracterizados por uma família de falhas de 
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empurrão com componente transcorrente, e um evento caracterizado como uma 

falha transcorrente.  

 

 

Figura 1.9. A figura (a) apresenta os campos de esforços determinados a partir da 
análise de mecanismo focais de terremotos, sobrepostos aos vetores da 
componente Up. A designação C1 e C2 representa a qualidade do sinal usado para 
interpretar o tipo de falha. A figura (b) mostra os sismos registrados na Bacia do 
Pantanal e os lineamentos interpretados a partir de imagens de satélite.  
 

O modelo tectônico disponível para a BP a caracteriza como uma bacia em 

subsidência (USSAMI, 1999). No entanto, o que se observa atualmente, a partir dos 

dados geodésicos, é uma ligeira elevação na parte central da BP e um rebaixamento 

do seu entorno e do bloco ao Sul. Nota-se que o campo de esforços compressivo (E-

W), evidenciado pela análise de mecanismos focais de sismos, pode estar 

condicionando os deslocamentos positivos na componente Up de algumas estações 

localizadas no interior da bacia.  

O alçamento do bloco central da BP e o rebaixamento do bloco sul 

dificilmente poderiam ser explicados por falhas inversas N-S, deduzidas a partir da 

análise de mecanismos focais de sismos evidenciados na região, uma vez que esse 

quadro tectônico pode ser desencadeado pela presença de falha normal orientada 
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ao redor de E-W e neste caso o campo de esforço principal (σ1) seria vertical, o que 

não é compatível com o campo de tensão  definido por Dias et al. (2016) e 

Assumpção et al. (2016). Alternativamente, esse quadro tectônico pode ser 

explicado por uma falha oblíqua de direção ao redor de ENE com componente 

extensional para sudoeste, a qual seria compatível com um campo de esforços E-W 

considerado para o Pantanal (DIAS et al. 2016; ASSUMPÇÃO et al. 2016) e neste 

caso corresponderia a um contexto tectônico em regime transtrativo.  

Ressalte-se que dos mais de 30 sismos registrados na BP (figura 9b), apenas 

três deles foram analisados e determinados os mecanismos focais, razão pela qual o 

campo de esforços definidos até então está sujeito a mudanças.  Assim sendo, 

novos dados de determinação de mecanismos focais dos demais sismos observados 

no Pantanal irão trazer informações adicionais que poderão reforçar o quadro 

disponível ou modificá-lo significativamente.  É provável que os sismos observados 

ao longo do Lineamento do Rio Negro possuam mecanismo focal que permitam 

caracterizar uma falha normal. 

 

1.4 CONCLUSÕES 

 

A análise de observações geodésicas contínuas e periódicas evidenciou a 

compartimentação tectônica do Pantanal, não detectada por outros métodos de 

investigação disponíveis. Os resultados mostraram que grande parte da bacia está 

sendo alçada, ao passo que o seu entorno e a parte sul estão sendo rebaixados, 

conforme sugerem os valores da componente Up situados entre -11,3 a 23,2 

milímetros por ano. O campo compressivo de direção E-W pode estar influenciando 

este comportamento, uma vez que a resposta desse esforço pôde ser verificada na 

componente Up. Já os valores da componente E tiveram uma variação entre -5,6 a 

5,7 milímetros por ano e a componente N apresentou variação de 6,5 a 23,2 

milímetros por ano. A compartimentação transversal da bacia com o alçamento do 

bloco central e rebaixamento do bloco sul pode ser explicada pela presença de 

falhas normais E-W ou de falhas oblíquas ENE com componente extensional para 

sul, as quais em ambos os casos são coincidentes com a orientação de lineamentos 

cartografados a partir de imagens de satélites na Bacia do Pantanal.  

A integração dos dados geodésicos com dados de lineamentos estruturais e 
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mecanismos focais de sismos mostrou que a Bacia do Pantanal se encontra 

atualmente sujeita a um campo de esforços compressivo, responsável pelo 

soerguimento de grande parte da região do Pantanal. No entanto, as determinações 

dos mecanismos focais de terremotos disponíveis na literatura não são 

representativas, uma vez que os registros sísmicos no Pantanal somam mais de 

trinta eventos, dois quais foram analisados menos de 10%. Desse modo, no 

momento não é possível definir se os movimentos verticais ocorridos na parte sul da 

bacia estão relacionados com falhas normais ou oblíquas, ficando esta definição na 

dependência da análise de mais dados de mecanismos focais de sismos.  

A partir dos resultados aqui apresentados conclui-se que dados geodésicos 

são importantes para o estudo de movimentos vertical e horizontal atuais de 

segmentos da crosta terrestre, constituindo-se assim numa valiosa metodologia 

disponível para estudos neotectônicos em regiões que possuam rede de 

monitoramento GNSS, sendo uma ferramenta útil na investigação da geodinâmica 

das placas litosféricas. 
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2 VARIAÇÃO SAZONAL DAS ALTITUDES GEODÉSICAS NO PANTANAL: 
IMPLICAÇÕES GEODINÂMICAS 
 
 
Resumo: A Bacia do Pantanal está inserida no contexto da Bacia Hidrográfica do 
Alto Paraguai (BAP) e possui uma área de aproximadamente 140.000 km². O 
Pantanal é um ambiente extremamente dinâmico, caracterizado pela sazonalidade 
dos pulsos de cheia e seca. Os Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) 
possibilitam a análise de diversos fenômenos terrestres como, por exemplo, a 
deformação causada pela imposição de cargas sobre a crosta. Este trabalho 
apresenta uma análise das variações das altitudes geodésicas, causadas por 
imposição de carga em superfície e suas implicações para a dinâmica na Bacia do 
Pantanal. Para tanto, foram utilizados séries temporais de dados GNSS da Rede 
Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) e dados de cota linimétrica da 
Agência Nacional de Águas (ANA). Análises estatísticas mostraram que as séries 
temporais possuem correlação moderada a forte. As amplitudes observadas foram 
de 40 a 140 milímetros para as séries do GNSS e de 3,6 a 7,6 metros para as cotas 
linimétrica. Os resultados indicaram que técnicas geodésicas podem ser usadas 
para monitoramento da geodinâmica do Pantanal.   
 
Palavras-chave: Pantanal, geodésia, GNSS, geodinâmica, cheias 
 
 

2.1 Introdução 

  

 Os Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) são uma 

importante ferramenta em estudos de geociências, visto que com base em soluções 

geodésicas é possível analisar diversos fenômenos terrestres. Em domínios 

dinâmicos como o Pantanal, a geodésia traz enorme contribuição à medida que a 

origem e a evolução da Bacia do Pantanal possuem ainda muitas questões 

pendentes. Embora o Pantanal seja lembrado por possuir uma rica fauna e flora, sua 

geodinâmica também é um ponto que merece destaque. A Bacia do Pantanal tem 

idade cenozoica. O modelo proposto por Ussami et al. (1999) posiciona o surgimento 

da bacia à 2,5 Ma e a relaciona ao último evento compressivo do orógeno andino, 

porém o seu desenvolvimento se deu em resposta a esforços distensionais ocorridos 

no arco flexural (forebulge) da bacia de antepaís (foreland) do Chaco (Assine, 2004). 

 Trabalhos recentes como os de Assine et al. (2015) sugerem que a bacia 

pode ter sido originada no Eoceno e estaria associada a eventos de soerguimento 

no sudeste brasileiro. Por se tratar de uma bacia tectônica e sismicamente ativa 

(ASSINE, 2003, 2004, FACINCANI et al. 2011; DIAS et al. 2016, dentre outros), 

verifica-se a presença de lineamentos estruturais, visíveis em imagens de satélite 
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(Paranhos et al., 2013), cuja reativação pode estar relacionada com a atividade 

sísmica do Pantanal. Além disso, a região da bacia é caracterizada por intensa 

atividade sísmica e observa-se a atuação de um sistema compressivo E-W, 

interpretado por meio de análise de mecanismos focais de terremotos (DIAS et al., 

2016). Os rios desempenham papel fundamental na construção da paisagem 

pantaneira. O seu baixo gradiente topográfico faz com que a maioria deles tenham 

padrão distributário, além de facilitar a formação de leques aluviais, que são 

facilmente encontrados no Pantanal (ASSINE, 2005; MERINO et al., 2015). O Rio 

Paraguai atua como um coletor das águas que adentram a planície. O escoamento 

das águas no Pantanal se dá de Leste para Oeste e de Norte para Sul, criando, 

assim, áreas onde a água se acumula, devido ao seu baixo gradiente de 

escoamento (GONÇALVES et al., 2011).  

 Este acúmulo de água causa sobrepeso na crosta, possibilitando, assim, 

analisar este fenômeno por meio da geodésia, como demonstrado em estudos 

recentes. Ao analisar uma estação geodésica em Antuco, Chile, Bevis et al. (2003) 

verificaram movimentos verticais não constantes de cerca de 50 mm, causados por 

variações de volume de um lago localizado a 20 km de distância da estação. Bevis 

et al. (2005), ao analisarem dados geodésicos da estação de Manaus, identificaram 

um ciclo de deslocamento vertical com variações de 50 a 75 mm, causado pela 

variação anual do Rio Amazonas. 

Borsa et al. (2014) estudaram desde 2013 a região da costa oeste dos 

Estados Unidos que tem passado por uma grande seca intensa ultimamente. Com a 

utilização de dados de precipitação e estações GNSS foi possível observar uma 

elevação média de 5 mm, chegando até 15 mm nas montanhas da Califórnia. Prol et 

al. (2015) observaram uma forte anti-correlação entre o aumento do nível de água do 

Rio Aquidauana com a redução da altitude geodésica. Os resultados mostraram que 

o GNSS pode auxiliar no monitoramento do nível de alagamento do Pantanal.  

Assim, visando contribuir para a discussão sobre a geodinâmica no 

Pantanal, este trabalho objetiva analisar as variações das altitudes geodésicas, 

causadas por imposição de carga em superfície e suas implicações para a bacia. 

Para isso, foram utilizadas séries temporais de dados GNSS da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo (RBMC) e dados de cota linimétrica da Agência Nacional 

de Águas (ANA). 
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2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Área De Estudo 

 

O Pantanal está inserido no contexto da Bacia do Alto Paraguai, na região 

Centro-Oeste do Brasil (figura 2.1). Em termos de sua geologia, a bacia é coberta 

por sedimentos quaternários, depositados pelos sistemas de leques aluviais. O 

Pantanal é uma vasta planície com gradiente topográfico muito baixo e de lento 

escoamento superficial das águas, sendo inundável sazonalmente nos meses de 

verão e outono (ASSINE, 2003). Devido ao processo de cheia e seca não ocorrer de 

forma homogêna, nota-se no Pantanal uma compartimentação em termos de 

unidades de Paisagem. Nesse sentido, diversos autores têm proposto a separação 

de sub-regiôes no Pantanal. É o caso do trabalho de Mioto et al. (2012), que 

utilizando imagens de satélites, dividiram a bacia em dezoito diferentes sub-regiões. 

 

Figura 2.1 Localização da Bacia do Alto Paraguai, Pantanal e Chaco. Os rios que 
adentram a planície em sua maioria estão orientados na direção E-W, enquanto que 
o Rio Paraguai se orienta na direção N-S. Modificado de Bravo et al. (2012). 
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Gonçalves et al. (2011) relatam que a precipitação média anual da bacia é de 

1.396 mm, variando entre 800 mm a 1.600 mm e as chuvas mais intensas são 

observadas na região do planalto. Segundo estes autores, a declividade dos 

terrenos que integram as planícies e pantanais mato-grossenses varia de 50 a 30 

cm/km no sentido leste-oeste e de 3 a 1,5 cm/km de norte para o sul. 

 

2.2.2 Obtenção e processamento dos dados  

 

A densificação da RBMC inseriu o Pantanal no contexto de monitoramento 

GNSS contínuo, tornando possível a realização de novos estudos, como este. A 

localização das estações utilizadas neste estudo é apresentada na figura 2.2. O 

IBGE (Instituto brasileiro de geografia e estatística) disponibiza os dados GNSS de 

monitoramento contínuo no formato RINEX, sem correção prévia. O arquivo 

disponibilizado corresponde a um dia de monitoramento (vinte quatro horas) e 

contém informações a respeito do modelo da antena e órbita dos satélites.  As 

estações usadas no trabalho foram: CUIB (Cuiabá, MT), MSCG (Campo Grande, 

MS), MSCO (Corumbá, MS) MSCB (Fazenda Nhumirim, Corumbá, MS) e MSAQ 

(Aquidauana, MS).  

Para correção dos dados GNSS, foi aplicada a técnica de Posicionamento 

por Ponto Preciso (PPP), que é um serviço gratuito fornecido pelo IBGE de forma 

on-line. O PPP tem se mostrado uma importante ferramenta de processamento de 

dados GNSS à medida que os resultados obtidos possuam boa qualidade 

(TEFERLE et al., 2007; ALVES et al., 2011; LEANDRO et al., 2011). As correções 

aplicadas neste processamento são: Correção de órbitas e relógios dos Satélites 

sendo que existem três tipos de órbitas (Final, Rápida e Ultra-rápida), Correção de 

perturbações Ionosféricas com uso de mapas da ionosfera denominados IONEX, 

Correção dos desvios e variações dos centros de fase das antenas informando 

apenas o modelo e o número de série da antena/receptor utilizado, Correção da 

variação da carga oceânica usando o modelo FES2004, Correção da ondulação 

Geoidal com o modelo MAPGEO2015 e Transformação entre referenciais 

geodésicos (IBGE, 2017). 

Por se tratar de uma ferramenta on-line, o processamento manual dos dados 

seria inviável, considerando que o processo envolve: upload dos dados, download 
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do arquivo corrigido e extração das informações posicionais corrigidas. Visando 

automatizar este processo, foi utilizado um software gratuito para construção de 

séries temporais de dados GNSS, denominado RINEX Edition, que é fundamentado 

em linguagem de programação C orientada para objetos e Java (NASCIMENTO, 

2017). Desse modo, obteve-se as séries de dados corrigidos em formato de texto, 

referenciados ao sistema geodésico SIRGAS 2000.  Os dados de cota dos rios 

foram obtidos no site HidroWeb da Agência Nacional de Àguas (ANA), que 

disponibiliza as séries históricas de monitoramento. Nesse sentido, foram 

selecionados pontos de monitoramento mais próximos às estações GNSS a fim de 

obter uma boa correlação entre os dados.   

 

Figura 2.2. Localização da área de estudo delimitada pelo retângulo em vermelho. 
Nota-se a distribuição das estações GNSS e dos pontos onde estão localizadas as 
estações fluviométricas. A figura tem como base um modelo digital de elevação. O 
Pantanal fica evidenciado pelo ton cinza claro nos limites da área de estudo. 
 

De posse dos dados GNSS corrigidos e das cotas linimétricas, realizou-se 

algumas análises estatísticas para caracterizar ambas as séries temporais. Para 
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tanto, os dados foram importados no software Minitab, que fornece ferramentas para 

análise de séries temporais. Foi aplicado um filtro de média móvel para reduzir os 

ruídos diários do conjunto de dados. A correlação entre os dados GNSS e as cotas 

linimétricas foi calculada com base no teste de Spearman. O coeficiente de 

correlação de Spearman baseia-se nos valores classificados de cada variável, em 

vez de os dados brutos. A correlação de Spearman é muito usada para avaliar 

relações envolvendo variáveis ordinais (MINITAB, 2000). Como resultado final, foram 

gerados gráficos de correlação entre as variáveis analisadas no software Microsoft 

Excel.  

 

2.3 Resultados e Discussão  

 

As maiores médias de precipitação para o Pantanal e para a Bacia 

Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP) são observadas durante o verão, enquanto que 

no inverno o nível de precipitação é baixo ou quase zero. As estaçôes CUIB e 

MSCG (figura 2.3) apresentaram boa disponibilidade de dados com período de 

dados entre 2010 e 2017. Nota-se que, à medida que a cota linimétrica está baixa, 

as altitudes do GNSS tendem a sofrer uma elevação positiva ao passo que, com o 

aumento no nível dos rios em decorrência das chuvas, a tendência é observar um 

rebaixamento nas altitudes GNSS. Desse modo, tem-se caracterizado uma 

correlação inversa. Este comportamento se repete ao longo do ano e coincide com a 

troca de estações. No entanto, como descrito por Prol et al. (2015), o efeito de 

imposição de carga não é instantâneo, existindo, portanto, uma translação temporal 

de sete semanas. 
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Figura 2.3. Série temporal de dados GNSS e linimétricos para as estações CUIB, 
Localizada em Cuiabá, Mato Grosso e para a estação MSCG, localizada em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. Nota-se uma correlação inversa causada pela 
imposição de carga na na superfície da crosta. 

 

As estações MSCO, MSAQ e MSCB (figura 2.4), apresentaram menor 

disponibilidade de dados. Mesmo assim, a correlação inversa também é 

evidenciada. Na estação MSAQ verificou-se um período sem dados para a série de 

altitudes GNSS. Porém, a partir da correlação inversa com os dados de cota, pode-

se ter uma ideia de como as altitudes geodésicas variaram nesse período. Para a 

estação MSCB, os registros de variação da cota linimétrica compreendem um curto 

período de observações, o que prejudicou, de certo modo, a análise visual dos 

resultados.  
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Figura 2.4. Série temporal de dados GNSS e linimétricos para as estações MSCO, 
Localizada em Corumbá, Mato Grosso do Sul; MSAQ, localizada em Aquidauana, 
Mato Grosso do Sul, e MSCB, localizada na Fazenda Nhumirim, Município de 
Corumbá, Mato Grosso do Sul.  

 

A análise estatística das séries temporais mostrou que as mesmas não 

possuem uma distribuição normal. Desse modo, como descrito por Nascimento 

(2016), recomenda-se a utilização do coeficiente de correlação de Spearman. A 

tabela 1 apresenta os valores de correlação para as estações GNSS e fluviométricas 

analisadas.  
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Tabela 1: Coeficientes de correlação de Spearman. 

 
Os valores obtidos no cálculo de correlação são negativos, corroborando, 

assim, a correlação inversa observada nas figuras 3 e 4. Pelos valores apresentados 

infere-se que a correlação entre as variáveis é moderada a forte. De fato, a variação 

sazonal de grandes sistemas fluviais pode ser analisada por meio de dados 

geodésicos e fluviométricos. Utilizando dados de radar, Dettmering et al. (2016) 

realizaram o monitoramento do nível de água no Pantanal e verificaram uma 

variação sazonal da altura da lâmina d’água de cerca de 1,5 metros de amplitude, 

com os níveis máximos observados entre os meses de janeiro e junho. Segundo Dill 

& Dobslaw (2013), a comparação da deformação na superfície por carga hidrológica 

modelada, com as séries temporais de estações GNSS, mostra que as estimativas 

de carga hidrológica global são capazes de explicar até 54% dos movimentos 

verticais observados nas altitudes GNSS, causados pela água continental. 

Guimarães et al. (2012) realizaram estudo dos deslocamentos causados por 

imposição de carga hidrológica na bacia amazônica e verificaram que a variação 

sazonal dos rios, que compõem a bacia, causa deslocamentos verticais na altitude 

GNSS da ordem de 80 a 100 milímetros por ano. No Pantanal, os valores de 

amplitude na altitude GNSS variaram entre 40 e 140 milímetros por ano, sendo que 

a maior amplitude foi observada na estação MSCG, e os menores, nas estações 

MSAQ e MSCB.  A amplitude das cotas linimétricas foi de 3,6 a 7,6 metros, o que 

contrasta com os valores apresentados por Dettmering et al. (2016). Isto pode ser 

explicado pela diferença entre os métodos, sendo que neste estudo foram usadas 

medições in-situ. A imposição de carga pela massa d’água dos rios do Pantanal não 

deve ser considerada como o único fator que causa deslocamentos na altitude 

geodésica. Caldas (2014) observou que as variações na rede GNSS/SP podem 

estar sendo condicionadas pelas atividades de uma falha geológica, situada no 

oeste do Estado de São Paulo. Sabe-se que a Bacia do Pantanal é estruturada por 

falhas (ASSINE, 2003; PARANHOS et al., 2013), sendo que muitas delas estão 

ativas atualmente. Há também uma alta atividade sísmica na bacia (BRANNER 
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1912; DIAS et al., 2016), a qual pode ser o resultado da reativação de falhas ou de 

descontinuidades presentes no substrato da baciade. A figura 2.5 mostra que 

algumas estações GNSS estão localizadas próximas a lineamentos estruturais. 

Considerando o Pantanal como um grande reservatório natural d’água, existe a 

possibilidade de que os sismos registrados na bacia podem estar sendo induzidos 

pelo sobrepeso da massa d’água, que teria peso suficiente para causar o aumento 

da tensão e funcionar como um gatilho para desencadear sismos induzidos na 

região.  Caldas & Chaves (2015) relatam que o acúmulo de grande carga hidrológica 

dos reservatórios das barragens de Usinas Hidrelétricas (UHE) pode contribuir para 

a subsidência da superfície da Terra, além de induzir a deformação na crosta 

terrestre e ocasionar sismos em regiões antes assísmicas.  

 

Figura 2.5. A figura mostra a distribuição dos sismos registrados na Bacia do 
Pantanal, com base no boletim sísmico do IAG/USP. Os lineamentos estruturais são 
os propostos por Paranhos et al. (2013). Nota-se que os sismos ocorrem próximos 
às estruturas mapeadas na bacia. Algumas estações podem estar sob a influência 
dessas estruturas, uma vez que se localizam próximas a alguns epicentros de 
sismos.  

 

Alguns dos sismos observados no Pantanal são anterios à implantação da 

rede GNSS de monitoramento contínuo impossibilitando assim, a análise de efeitos 
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pós-sismicos nas altitudes. Em alguns casos são baseados em registros históricos, o 

que prejudica a determinação de mecanismos focais de tais eventos. Este tema 

deve ser explorado futuramente e, portanto, não constitui objetivo deste trabalho. 

Outro fator que merece destaque são as Usinas Hidrelétricas (UHE) e Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs), que estão em operação ou em estudo para 

implantação na borda leste da Bacia do Pantanal (figura 2.6). Teixeira & Ferreira 

(2010) relatam que a formação de um reservatório artificial altera as condições 

mecânicas e hidráulicas das rochas, em virtude do peso da massa d’água e 

infiltração do fluido em subsuperfície, causando pressões internas nas camadas 

rochosas mais profundas. Segundo estes autores, a combinação destes dois 

aspectos pode gerar sismos, caso as condições locais sejam propícias.  

 

 

Figura 2.6. Localização dos empreendimentos hidrelétricos na Bacia do Alto 
Paraguai. Adaptado de Ecoa, Pantanal.  
 
 

Gupta (2002) realizou uma revisão dos terremotos causados pela instalação 

de reservatórios artificiais em diversas partes do globo, onde pode-se verificar que, 

até os anos 1990, mais de 90 deles já haviam desencadeado sismos. O impacto da 

instalação de reservatórios na região do Planalto deve ser melhor avaliado e 

monitorado. Em função disso, as redes geodésicas tornam-se uma importante 

ferramenta e de baixo custo para o monitoramento deste tipo de fenômeno. Em 

linhas regais, dois sistemas de carga de superfície estariam atuando no contexto da 
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BAP e do Pantanal, o que poderia potencializar o desencadeamento de atividades 

sísmicas já observadas na região.  

 

2.4 CONCLUSÕES  

 

A variação sazonal das altitudes geodésicas no Pantanal mostra que os 

deslocamentos possuem amplitudes que variam de 40 a 140 milímetros por ano. Isto 

implica que os pulsos de cheia e seca no Pantanal, que apresentaram amplitudes de 

3,6 a 7,6 metros, têm relação direta com os deslocamentos nas altitudes GNSS, 

porém não deve ser considerado como o único fator que pode estar causando 

deformação. Foi possível observar uma correlação inversa entre as altitudes GNSS 

e as cotas linimétricas. Com base no teste de correlação de Spearman, as séries 

foram caracterizadas como possuindo correlação moderada a forte. A técnica de 

Posicionamento por Ponto Preciso mostrou-se uma ferramenta eficaz no 

processamento de dados GNSS, podendo ser usada em estudos de deformação por 

imposição de carga em superfície.   

As implicações geodinâmicas deste trabalho residem no fato de que a 

imposição de carga em superfície, imposta pelos rios que compõem o Pantanal, e 

registradas nos dados GNSS, pode estar agindo como um gatilho para desencadear 

a sismicidade registrada na bacia. Nesse sentido, as redes de monitoramento GNSS 

ajudam a entender essa dinâmica, pois, como demonstrado aqui, os receptores 

possuem sensibilidade milimétrica e são, portanto, capazes de registrar variações 

verticais da crosta nessa ordem de grandeza.  

A instalação de UHEs e PCHs na Bacia do Alto Paraguai é outro ponto que 

merece atenção das autoridades governamentais, dos pesquisadores e da 

comunidade em geral, pois sismos induzidos por reservatórios artificiais podem 

ocorrer na região, a exemplo de situações similares mencionadas na literatura. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização da geodésia em estudos tectônicos e geodinâmicos vem 

crescendo cada vez mais, principalmente por se tratar de uma ferramenta que 

permite fazer análises com precisão milimétrica.  Desse modo, as estações GNSS 

de monitoramento contínuo e também as estações periódicas fornecem subsídios 

para monitorar as atividades tectônicas, sismológicas e geodinâmicas do Pantanal.  

O primeiro capítulo permitiu caracterizar e quantificar a movimentação atual 

da Bacia do Pantanal, por meio do uso de dados GNSS contínuos e periódicos. A 

compilação de dados de diferentes fontes provou ser uma alternativa viável, à 

medida que diversos centros de análises produzem suas próprias soluções 

geodésicas para cálculos de velocidades GNSS. A técnica de Processamento por 

Ponto Preciso utilizada nas observações periódicas mostrou-se eficaz, permitindo 

integrar os resultados com as soluções provenientes do monitoramento contínuo. A 

análise integrada com mecanismos focais de sismos e lineamentos estruturais 

permitiu evidenciar a compartimentação tectônica do Pantanal, bem como sugerir 

que parte da movimentação observada estaria associada a um campo de esforços 

compressivos.  

No segundo capítulo foi possível demonstrar que as altitudes geodésicas no 

Pantanal sofrem deslocamentos não constantes, devido à sazonalidade dos rios que 

compõem a bacia. A amplitude desses deslocamentos se assemelha a de outros 

grandes sistemas fluviais, como é o caso da Bacia Amazônica. A análise das 

altitudes do GNSS e as cotas dos rios mostrou que há uma correlação inversa entre 

as variáveis, também evidenciada no teste de Spearman. No entanto, como 

indicado, outros fatores devem ser considerados na geodinâmica da bacia, como, 

por exemplo, os sismos e lineamentos estruturais. A imposição de carga em 

superfície, causada pelos rios que compõem o Pantanal, pode estar agindo como 

um gatilho para desencadear a sismicidade atual registrada na bacia.  

Recomenda-se, em trabalhos futuros, a realização de estudos que consigam 

determinar os efeitos pré e pós-sísmicos no Pantanal, com base na análise de 

variação das coordenadas estimadas com técnicas de posicionamento geodésico.  
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5 APÊNDICES 

Relatorio de processamento das observações periódicas 
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Cipolândia, distrito de Aquidauana/MS 

 

 



 

 

 

49 

 

Corixão, Rio Negro/MS 

 

 

 



 

 

 

50 

 

Coxim/MS 

 

 

 

 



 

 

 

51 

 

Miranda/MS 

 

 

 

 



 

 

 

52 

 

Pedro Gomes/MS 

 

 

 



 

 

 

53 

 

Porto Murtinho/MS 
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São Gabriel do Oeste/MS 
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Lista de coodenas e velocidades usadas no software QGIS para gerar as 

figuras do capitulo 1. 

 

PONTO E N dE dN dh Fonte 

ADQN 628062,3 7735947,3 -2,45 11,871 -8,037 Autor 

BDQN 533302,7 7727349,5 -1,47 11,706 -5,000 Autor 

BNTO 553988,3 7664656,2 -1,97 11,588 -6,294 Autor 

BAMA 595469,7 7833939,6 -1,37 12,287 -6,037 Autor 

CIPO 667961,4 7773616,1 -3,07 11,656 -3,681 Autor 

CORX 673993,3 7884422,8 -4,23 12,253 0,700 Autor 

COXI 739465,4 7953091,1 -3,25 12,607 -4,233 Autor 

MIRD 564655,4 7759909,2 5,03 14,509 -3,190 Autor 

NHUM 539652,4 7900387,2 -4,46 11,976 3,054 Autor 

PDGM 758353,1 7995836,7 -2,88 12,454 -5,951 Autor 

PMUR 408703,7 7599723,0 -2,82 12,180 0,814 Autor 

RION 711643,4 7849908,1 -2,55 13,313 0,920 Autor 

RVDE 728435,4 7908016,4 -3,13 12,945 -4,110 Autor 

ROCH 721006,4 7792310,1 -3,16 14,018 -0,736 Autor 

SGOT 754394,7 7852724,3 -1,08 14,577 -11,330 Autor 

SONR 737935,0 8054071,0 -5,37 12,546 -2,147 Autor 

CUIB 599737,4 8280040,9 -3,90 13,500 2,400 SIR15P01 

MSCB 540325,2 7900382,7 1,57 6,530 23,310 IBGE 

MSCG 756591,5 7737803,4 -3,30 14,200 -8,500 SIR15P01 

MSCO 432958,1 7898661,4 -5,65 14,870 -2,350 IBGE 

MSDR 713367,1 7544231,9 -3,41 11,220 -3,190 IBGE 

MSPP 642971,0 7497697,6 -0,45 9,330 17,510 IBGE 

MTLA 247515,7 8315063,9 5,73 23,230 -4,850 IBGE 

MTLE 791483,9 8278569,0 1,55 15,320 -6,990 IBGE 

MTVB 182572,8 8338844,8 -4,70 10,200 -3,100 SIR15P01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


