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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.  
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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 

 



 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

1.1 Apresentação ao tema 

 

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 

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 

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. 



 

 

 

 

 

1.2 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.  

 

1.3 Material e Métodos 

 

No âmbito do primeiro capitulo, os vetores de deslocamento das estações 

geodésicas foram obtidos com a realização de trabalhos de campo com um recptor 

Topcon HIVER GGD de frequência L1/L2 e por meio da compilação de conjuntos de 

velocidades já existentes. Foi empregrado o método de correção nas observações 

geodésicas, denominado Posicionamento por Ponto Preciso. O modelo VEMOS2015 

também foi usado, a fim de suprir as áreas que não contam com cobertura de dados 

GNSS. Os lineamentos estruturais utilizados foram os propostos por Paranhos et al. 

(2013) e os dados sismológicos de mecanismos focais propostos por Assumpção et 

al. (2016) e Dias et al. (2016). Os dados foram especializados no software QGIS 

2.14. com o uso do complemento Vector Field Renderer.  

Para o desenvolvimento do segundo capitulo foi utilizado o software RINEX 

Edition a fim de obter as séries temporais de dados GNSS corrigidas. As estações 

usadas foram: CUIB (Cuiabá, MT), MSCG (Campo Grande, MS), MSCO (Corumbá, 

MS) MSCB (Fazenda Nhumirim, Corumbá, MS) e MSAQ (Aquidauana, MS). Os 

dados de cota dos rios foram obtidos no site HidroWeb da Agência Nacional de 

Àguas (ANA), que disponibiliza as séries históricas de monitoramento. Como 

resultado final, foram gerados gráficos de correlação entre as variáveis analisadas 

no software Microsoft Excel.  

 

 



 

 

 

 

 

1.4 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-



 

 

 

 

 

SSW), o Cinturão Tucavaca (EW-EEW), a Serra da Bodoquena (NS), e a borda leste 

do Pantanal (NS). 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. 

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. 

 

1.5 Conclusões 

 

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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