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 “O ser humano esqueceu que a água vem da chuva e a comida vem 

do solo. Passamos a acreditar que a água e nosso alimento são 

produtos de uma corporação.” 

Vandana Shiva  

 

 



RESUMO 

A alteração no uso e ocupação do solo, bem como a implantação de barragens para uso 

hidrelétrico, têm afetado a produção de sedimentos nas vertentes e disponibilidade destes nos 

rios do Centro-Oeste do Brasil nas últimas décadas. Ainda são poucos os estudos que 

quantifiquem tais impactos, dificultando o entendimento da resposta dos rios frente às 

mudanças ambientais passadas e em curso. Procurando preencher parte dessa lacuna, esta 

pesquisa teve como objetivo investigar a resposta geomorfológica e sedimentar do Rio Cuiabá 

(MT) frente a essas intervenções antrópicas desde o ano de 1985. Foram analisados três 

parâmetros no canal: as barras fluviais, largura e taxa de migração. Para isso, utilizou-se série 

temporal de imagens de satélite da missão Landsat. Os resultados demonstram que um aumento 

significativo das barras fluviais entre 1985 e 2000 foi causado pela intensa conversão de 

vegetação nativa em terras agrícolas, o que favoreceu a erosão dos solos e disponibilidade de 

sedimentos para o canal. Após o ano de 2000, observou-se uma diminuição das barras fluviais, 

sugerindo uma diminuição no aporte de sedimentos devido à instalação da hidroelétrica de 

Manso e outras barragens menores. Com relação à taxa de migração do canal e largura não 

foram encontradas alterações muito significativas ao longo do período analisado. Assim, 

entende-se que as mudanças antrópicas na Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá afetam 

diretamente a estrutura e funcionamento do canal, sendo as barras fluviais mais sensíveis a tais 

alterações.  

Palavras-chave: Morfologia fluvial; perturbações antrópicas; aporte de sedimentos; Pantanal; 

Bacia do Alto Paraguai.  

 

 

 

 

 



Abstract 

The change in land use and occupation, as well as the implementation of dams for hydroelectric 

use, has affected the production of sediments in the slopes and their availability in the rivers of 

Central-West Brazil in recent decades. There are still few studies that quantify such impacts, 

making it difficult to understand the response of rivers to past and ongoing environmental 

changes. Seeking to fill part of this gap, this research aimed to investigate the geomorphological 

and sedimentary response of the Cuiabá River (MT) to these human disturbances since 1985. 

Three parameters were analyzed in the channel: river bars, width and migration rate. A time 

series of satellite images from the Landsat mission was used for this. The results demonstrate 

that a significant increase in river bars between 1985 and 2000 was caused by the intense 

conversion of native vegetation to agricultural land, which favored soil erosion and sediment 

load for the channel. After the year 2000, there was a decrease in river bars, suggesting a 

decrease in the contribution of sediments due to the installation of the Manso hydroelectric 

plant and other smaller dams. Regarding the channel migration rate and width, no significant 

changes were found over the analyzed period. Thus, it is understood that human changes in the 

Cuiabá River Basin directly affect the structure and functioning of the channel, with the river 

bars being more sensitive to such changes. 

Keywords: River morphology; anthropic disturbances; sediment load; wetland; Upper 

Paraguay Basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

A anatomia e o funcionamento dos sistemas fluviais dependem diretamente da 

produção, transporte e deposição dos sedimentos vindos de toda a bacia hidrográfica, e estes 

são controlados por fatores ambientais externos, como a cobertura vegetal, clima e barragens 

(LEOPOLD et al., 1964; SCHUMM, 1977). Com isso, se alterados, os fatores externos 

modificam o regime de vazões e aporte de sedimentos no canal, levando à transformações na 

largura, profundidade, formas de leito e em alguns casos até mesmo provocam metamorfose no 

padrão do canal (BULL, 1991; TOFELDE et al., 2019). 

As alterações mais comuns nos rios brasileiros são mudanças de canais entrelaçados 

para meandrantes, geração de níveis de terraços pela alternância de períodos de agradação e 

incisão (STEVAUX, 2000; ASSINE et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2019; PUPIM et al., 2019). 

Porém, nos últimos séculos as atividades antrópicas têm se mostrado o principal agente de 

alterações nos fatores externos, como na derrubada de florestas, urbanização, criação de 

pastagens e de barragens, e com isso modificam a dinâmica dos sistemas fluviais de maneira 

mais abrupta (KNOX, 1977; GREGORY, 2006).  Mesmo sendo complexo o padrão de 

respostas frente a esses distúrbios, nota-se a relação entre as alterações antropogênicas e 

mudanças no fluxo da água e aporte de sedimentos (WOLMAN, 1967; TRIMBLE, 2010).  

Na Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá (BHRC) (Figura 1) essas alterações no uso da 

terra estão correlacionadas ao início da ocupação do Centro-Oeste do Brasil e Mato Grosso 

(FIGUEIREDO et al., 2018). O núcleo da bacia começou a ser povoado no início do século 

XVIII, com a busca por indígenas e rumores de riquezas minerais na região de Cuiabá (Siqueira, 

2002). A ocupação do Estado pode ser dividida em fases: a primeira tendo início no século 

XVIII, com a mineração; a segunda com a pecuária extensiva, durante o século XIX até 1870; 

a terceira com a internacionalização da navegação do Rio Paraguai e diversificação econômica, 

ocorrendo após 1870; e outra com o processo de integração econômica e modernização de áreas, 

no período de 1940 a 1960 (HIGA & MORENO, 2009).  

No entanto, a fase mais intensa do processo de ocupação da região foi a partir da década 

de 1970, com o estímulo do governo federal para a produção agrícola em grande escala e 

modernizada na região, com incentivos financeiros e fiscais (HIGA & MORENO, 2009). O 

“sucesso” dessa fase é expresso pelo aumento significativo do desmatamento no Estado do 

Mato Grosso e na Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá, havendo uma alteração ainda mais 

significativa a partir da década de 1980 que resultou na supressão de 29% da cobertura vegetal 

natural até o ano de 2020 (MAPBIOMAS, 2022). 
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Além das mudanças de uso e ocupação do solo, o Rio Cuiabá vem sendo alterado nos 

últimos anos pela implantação de barragens para a construção de hidrelétricas e construção de 

obras de infraestrutura em sua bacia, como rodovias e hidrovias, que alteram o regime das 

inundações, dinâmica sedimentar e de nutrientes, colocando em risco o funcionamento e 

capacidade de regeneração desse sistema (CALHEIROS et al., 2009). A presença da barreira 

física de uma barragem também impede a movimentação de peixes migratórios, na época de 

piracema, afetando a produção pesqueira a médio e longo prazo (FERNANDES et al., 2009; 

SUZUKI et al., 2009).  

Figura 1:  Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá (BHRC), sendo destacado o trecho a partir da 

cidade de Santo Antônio do Leverger, área de estudo neste projeto – Imagem Google Earth, 2021.  

 

Fonte: Autoria própria. 

Neste cenário de múltiplas perturbações antropogênicas, entende-se que o regime de 

vazão e suprimento de sedimentos no canal são alterados, podendo levar a mudanças parciais 

ou irreversíveis na estrutura e funcionamento dos canais (GREGORY, 2006). Com isso, as 

barras fluviais mostram-se como importante indicador dessas mudanças, sendo elas simples 

feições deposicionais formadas no leito de canais fluviais até complexas formas decorrentes de 

múltiplos eventos erosivos e deposicionais (COLLINSON, 1986). Além disso, a largura e taxa 

de migração do canal estão intimamente associadas a mudanças no curso do rio e ao 



12 
 

desenvolvimento da planície de inundação, sendo fundamental a compreensão do seu processo 

no entendimento das feições fluviais (HOOKE, 1979).  

Estudos prévios mostram que as mudanças nos fatores externos, naturais ou 

antropogênicos, podem causar respostas complexas e diversas nos sistemas fluviais (ex. 

GREGORY, 2006; WOOHL, 2020). Respostas que são dependentes da sensibilidade de cada 

sistema à mudança, que é a probabilidade, ou potencial, de um rio mudar para um novo regime 

comportamental após os fatores externos passarem por distúrbios (FRYRS, 2017), e com as 

mudanças em suas bacias entende-se que os sistemas fluviais em geral são atingidos de forma 

mais abrupta do que seriam alterados em contexto sem mudanças antrópicas (KNOX, 1977; 

GREGORY, 2006). 

O Rio Cuiabá tem extrema importância na conservação da diversidade biológica e 

cultural da região, mantendo fauna e flora diversos e únicos, tal qual o bem-estar e costumes 

tradicionais da população, como no caso da pesca, de subsistência e comercial, que pode ser 

alterada pelas ações antrópicas de mudanças de uso e ocupação do solo assim como 

implementação de usinas hidrelétricas, fazendo com que essa realidade entre em declínio 

(FIGUEIREDO et al., 2018). Portanto, entende-se a relevância social e econômica, assim com 

natural e cultural do Rio Cuiabá, pelos serviços de regulação, suporte e produção prestados por 

ele. 

A melhor compreensão de como ações antrópicas mudam a dinâmica e morfologia deste 

rio poderá contribuir para futuros planos de conservação da área e gestão do uso do solo, assim 

como para políticas públicas de implantação e fiscalização de usinas hidrelétricas.  

2. OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa é investigar a resposta sedimentar e geomorfológica 

do Rio Cuiabá frente as alterações antrópicas em sua bacia hidrográfica, dadas pela mudança 

no uso e ocupação do solo assim como por instalações de usinas hidrelétricas, tendo como 

período de análise os últimos 35 anos. Para isso foram quantificadas barras fluviais, taxa de 

migração do canal e alterações em sua largura, utilizando a interpretação de uma série temporal 

de imagens Landsat. Dessa maneira, os objetivos específicos estabelecidos foram:  

• Organizar um banco de dados com uma série temporal de imagens de satélite da série 

Landsat;  

• Mapear barras fluviais, taxa de migração do canal e sua largura para cada ano ao longo 

da série temporal;  
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• Quantificar alterações dos indicadores morfológicos analisados;  

• Correlacionar mudança no uso e ocupação do solo e construção de barragens para usinas 

hidrelétricas com as alterações dos indicadores morfológicos analisados. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O Rio Cuiabá situa-se na porção centro sul do Estado do Mato Grosso, com 

aproximadamente 750 km de extensão, tendo sua bacia hidrográfica cerca de 29.000 km2 

(SANTOS, 2013). Suas nascentes situam-se na porção norte da Bacia do Alto Paraguai, sendo 

formado pelo encontro dos rios Cuiabá da Larga e Cuiabá do Bonito, que nascem no município 

de Rosário Oeste (SOS PANTANAL, 2022). Apresenta canal sob leito rochoso até as 

imediações da cidade de Santo Antônio do Leverger e canal aluvial único com padrão 

predominantemente meandrante até sua foz, quando encontra o Rio Paraguai, diferenciando-se 

dos sistemas fluviais distributivos formadores dos megaleques da borda leste da Bacia do 

Pantanal (PUPIM et al., 2017, ANTAQ, 2013). 

A série hidrológica anual, medida em seis estações fluviométricas ao longo do baixo 

curso do rio, mostra que ele é um sistema sazonal típico, com 28% do fluxo de água fluindo na 

estação seca e 78% na estação chuvosa (Figura 2), já a descarga fluvial sofre com variações na 

extensão do rio, com uma tendência de menor descarga para jusante, que só é alterada onde o 

rio recebe os fluxos de seus afluentes (PUPIM et al., 2017). A carga sedimentar transportada 

pelo Rio Cuiabá é de 4,5x106 toneladas por ano até a estação de Cuiabá, e de cerca de 5,6x106 

toneladas por ano mais a jusante, na estação de Porto Alegre (PCBAP, 1997). 

Figura 2: Vazão média mensal do Rio Cuiabá, indicando aumento do valor mínimo após 2002, com a instalação 

da barragem de Manso. 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela ANA, 2022a.  
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O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo AW – Tropical 

Chuvoso (BRASIL, 1997), com regime sazonal controlado majoritariamente por massas de ar 

originárias da zona tropical, principalmente pelo Anticiclone do Atlântico Sul, com precipitação 

média anual de 1335mm (NIMER, 1988). O regime de chuvas apresenta dois períodos, o 

chuvoso, de outubro a abril, com o período de dezembro a fevereiro representando 60% da 

precipitação anual, e o seco, de maio a setembro, sendo agosto o mês a apresentar valores muito 

baixos, inferiores a 10mm, além disso a temperatura média anual varia em torno de 22°C a 

25°C (BRASIL, 1997).  

O Rio Cuiabá tem grande parte de seu percurso sobre rochas pré-cambrianas, dos grupos 

Alto Paraguai e Cuiabá (Figura 3), assumindo características tipicamente aluviais na altura da 

cidade de Santo Antônio do Leverger, quando ele entra na planície do Pantanal (PUPIM et al., 

2017). Tem predominância da Formação Pantanal (Cenozoico) e Grupo Cuiabá 

(Neoproterozoico), mas também ocorrem outras unidades litoestratigráficas, como depósitos 

aluvionares, Formação Salto das Nuvens, Grupo Pontes e Lacerda, Coberturas Detrito-

Lateríticas Ferruginosas e Formação Aquidauana (BRASIL, 1997).  
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Figura 3: Mapa geológico da BHRC. 

 

 Fonte: Adaptado de Serviço Geológico do Brasil, 2022.  

A BHRC possui diversas unidades geomorfológicas (Figura 4), apresentando chapadas, 

como a Chapada dos Guimarães, depressões, como a Depressão Cuiabana e a Depressão do 

Alto Paraguai, planaltos, como o Planalto dos Parecis, planícies, sendo uma delas a Planície 

Amazônica, serras, como a Serra de São Vicente, além de outras, como regiões de pantanal e 

patamares (BRASIL, 1982).  
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Figura 4: Geomorfologia da BHRC.  

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2021.  

Apresenta predominância de Plintossolos (Figura 5), que tem como principal 

característica o ciclo de redução e oxidação de ferro, levando a formação de plintita (mistura de 

argila, pobre em carbono orgânico e rica em minerais como ferro e alumínio, com grãos de 

quartzo e outros minerais), e quando exposto a alterações entre períodos chuvosos e secos pode 

gerar a petroplintita (com geração de nódulos ou concreções ferruginosas) (SANTANA & 



17 
 

AZARIAS, 2021; EMBRAPA, 2022a). Ainda, Neossolos (solos pouco evoluídos compostos de 

material mineral ou orgânico com menos de 20 cm de espessura, sem horizonte B diagnóstico) 

e Argissolos (solos de profundidade média, moderadamente drenados e com horizonte B 

textural, com cores vermelhas a amarelas sob horizonte A ou E mais claros) são encontrados 

em grandes áreas na bacia (EMBRAPA, 2022b; CUNHA et al., 2021).  

Figura 5: Principais solos encontrados na BHRC. 

 

 Fonte: Adaptado de IBGE, 2018.  
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A BHRC apresenta altitudes que variam aproximadamente de 100 m a 900 m (Figura 

6), predominando os níveis altimétricos entre 200 m e 300 m. Os locais com menores altitudes 

estão localizados nas planícies e regiões de pantanais ao sul, onde ocorrem ao longo do ano 

temperaturas mais baixas, com média anual de 25 e 26°C. Já os locais com elevações acima de 

600 m ficam predominantemente na Chapada dos Guimarães, a leste, com regiões moldadas 

em Formas Erosivas do tipo Superfície Pediplanada em litologias terciárias e climas 

mesotérmicos ou tropicais de altitude, com temperaturas médias mais baixas, entre 22 e 23°C 

(CHIARANDA, et al., 2016; TARIFA, 2011).  

Figura 6: Mapa hipsométrico da BHRC. 

 

 Fonte: Adaptado de Miranda, 2005. 

A BHRC insere-se na Região Fitoecológica das Savanas, definida como uma vegetação 

xeromorfa, principalmente de clima estacional que recobre solos lixiviados aluminizados, 

apresentando hemicriptófitos, geófitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte, com 
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lenhosas apresentando brotos foliares com cascas grossas e rugosas (BRASIL, 1982; VELOSO, 

1992), e possui predominância da Savana Arbórea Aberta com Floresta de Galeria, sendo uma 

formação campestre com árvores com média de altura de 5 a 8 metros e tapete gramíneo-

lenhoso (CHIARANDA, 2002). Em 2020, a cobertura natural da bacia representou cerca de 

70% do seu território (Figura 7), com a maior parte das áreas preservadas nas planícies do 

Pantanal e as áreas de uso antrópico majoritariamente nos planaltos do alto Rio Cuiabá 

(MAPBIOMAS, 2020).  

Figura 7: Uso e cobertura do solo da BHRC.  

 

Fonte: Adaptado de MapBiomas, 2022.  
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O uso das terras e aptidões agrícolas da Bacia do Rio Cuiabá pode ser descrito com base 

em três divisões: o Alto Rio Cuiabá, situado entre os municípios de Nobres e Chapada dos 

Guimarães, com vegetação do tipo Cerrado e com monoculturas de soja, milho e arroz 

predominantes; o Médio Rio Cuiabá compreende uma área de depressão, que fica entre regiões 

mais altas do planalto e o início da planície inundável, com vegetação mais diversificada e 

maior densidade populacional; o Baixo Rio Cuiabá, compreendendo os municípios de Barão de 

Melgaço e Poconé, constituído de planície de inundação, baixa densidade populacional e 

extensa exploração agropecuária (FIGUEIREDO & SALOMÃO, 2009).  

A fauna presente na região é bastante diversa por abranger porções dos domínios 

morfoclimáticos de Cerrado e Pantanal, com destaque a herpetofauna, composta por 64 espécies 

de anfíbios e 152 de répteis, representando cerca de metade das 460 espécies registradas no 

Estado do Mato Grosso (FIGUEIREDO et al., 2018).  

A BHRC possui atualmente Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), Centrais de 

Geração Hidrelétrica (CGHs) e Usinas Hidrelétricas (UHE) (Figura 8), que consistem na 

construção de uma barragem para geração de energia, totalizando 9 empreendimentos em 

funcionamento (ECOA, 2020). Além disso, a instalação de outras 6 PCHs ao longo do Rio 

Cuiabá, propostas pela Maturati Participações S.A e Meta Serviços e Projetos LTDA, estavam 

sendo estudadas, mas foram proibidas pela Lei Ordinária n°11.865, de 30 de agosto de 2022, 

que proíbe a construção de UHEs e PCHs em toda a sua extensão (MATO GROSSO, 2022).  

Os empreendimentos já existentes afetam intensamente os processos naturais do rio, já 

que este possui alto valor econômico e social, além de ser fundamental para a fauna, 

principalmente com relação aos peixes ali existentes, sendo importante considerar que ocorre 

no Rio Cuiabá cerca de 50% da reprodução das espécies de peixes da bacia do Pantanal (SOS 

PANTANAL, 2022). Ainda, segundo a Agência Nacional De Águas (ANA), o rio é 

caracterizado como zona vermelha para instalação hidrelétricas, sendo desta maneira uma 

região onde tais empreendimentos gerariam grande impacto ambiental, não só para a BHRC 

mas também para toda a Bacia do Alto Paraguai  (ANA, 2020).  
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Figura 8: Localização das barragens para uso hidrelétrico existentes na BHRC – Imagem Google Earth, 2022. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Compilação e organização do banco de dados 

Os dados utilizados foram organizados em um banco de dados georreferenciados em 

Sistema de Informações Geográfica (SIG), por intermédio do programa QGIS (3.18.3), 

incluindo dados de agências governamentais e instituições de monitoramento ambiental com o 

propósito de agregar informações, servindo como base para consultas, referências e construção 

de novos dados. As imagens utilizadas foram adquiridas pelo satélite Landsat, sensor TM (Land 

Remote Sensig Satelite – Thematic Mapper) e OLI (Operational Land Imager), com 30 metros 

de resolução, do ano de 1985 a 2020, obtidas pelo site earthexplorer.usgs.gov assim como pela 

plataforma Google Earth Engine (2022).  

A seleção das imagens Landsat para cada ano foi escolhida por meio de análises do 

hidrograma do rio, a partir dos dados disponíveis no portal da Agência Nacional de Águas 

(ANA) – www.ana.gov.br, tendo como referência valores mais baixos, com cotas próximas a 

250, durante o período de seca. Tal procedimento visou minimizar os efeitos de variação do 

nível da água, principalmente na quantificação das barras fluviais, já que em períodos de chuva 

o nível mais alto da água no canal submerge essas feições. Foram utilizadas para isso as 

informações presentes no banco de dados das estações Santo Antônio do Leverger e Barão de 

http://www.ana.gov.br/
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Melgaço. Mas, em alguns anos a série de dados fornecida pela ANA estava incompleta (como 

em 1985 e 1991), e dessa maneira não se sabe com exatidão a cota do rio na imagem utilizada. 

Além disso, pela baixa disponibilidade de imagens, para o ano de 1990 a utilizada foi retirada 

de um período com maiores cotas fluviais, e em outros anos (como 1989 e 1998) foram 

necessárias duas imagens para análise, principalmente pela existência de nuvens em trechos do 

rio (Apêndice A).  

O processamento digital das imagens Landsat envolveu o uso da banda infravermelho 

para a classificação supervisionada dos elementos de interesse, assim como aplicação de realce 

de contraste linear e composição colorida RGB, que melhor representa as tonalidades reais das 

feições, sendo escolhida a composição colorida que permitiu melhor visualização das feições 

analisadas, para melhor avaliação das imagens (MENEZES & ALMEIDA, 2012). As imagens 

adquiridas pelo satélite Landsat 5 e 7 foram feitas a partir da composição das bandas 5, 4 e 3, 

já as do Landsat 8 foram compostas pelas bandas 6, 5 e 4.  

Para análise da evolução do desmatamento, ou seja, da mudança do uso e ocupação do 

solo entre os anos analisados, utilizou-se o conjunto de dados do Projeto Mapbiomas – 

mapbiomas.org, que utiliza processamento em nuvem e classificadores automatizados 

desenvolvidos e operados a partir da plataforma Google Earth Engine (2022), na geração de 

uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da terra no Brasil.  

Na análise de implantação de barragens para usinas hidrelétricas e pequenas centrais 

hidrelétricas foram utilizados dados já existentes na literatura, assim como informações 

disponíveis no site da Agência Nacional de Águas (ANA) - www.ana.gov.br, e da ONG 

Ecologia e Ação (Ecoa) – www.ecoa.org.br que fornece dados brutos acerca da existência de 

hidrelétricas na Bacia do Rio Paraguai, possibilitando a verificação do tipo de barragem (ex. 

reservatório ou fio d’água), datas de implantação das obras e início das operações.  

4.2. Análise das barras fluviais  

O mapeamento das barras fluviais foi feito ao longo do Rio Cuiabá, com área de estudo 

delimitada em 100 km a partir da cidade de Santo Antônio do Leverger. A identificação e 

mapeamento das barras fluviais, para cada um dos períodos acima apresentados, foi realizada 

por meio de interpretação visual, seguindo critérios básicos apresentados por Verstappen 

(1977).  

A identificação e o mapeamento de barras fluviais nos anos analisados foram realizados 

por meio da criação de shapefile no software QGIS, que possibilita a extração das informações 

dessas feições, dando origem a quatro indicadores: a quantidade de barras fluviais; área em 

http://www.ana.gov.br/
http://www.ecoa.org.br/
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planta ocupadas pelas barras; tamanho relativo, podendo ser classificadas em pequenas, médias 

ou grandes; tipo de barra em relação a sua posição no canal (longitudinais e laterais) 

(LATRUBESSE et al., 2009). Para classificação das barras em pequena, média ou grande, 

foram utilizados os valores estabelecidos para a análise das barras fluviais presentes no Rio 

Taquari em outro projeto desenvolvido por mim e submetido para publicação em Pupim et al. 

(submetido), em que foi feita a média da área de todas as barras do canal, e com base nesse 

valor estimados os limites de cada classificação, tendo barras pequenas tamanho de 0,001 km2 

a 0,02 km2, barras médias 0,021 km2 a 0,05 km2 e barras grandes maiores do que 0,051 km2 

(Figura 9).  

Figura 9: Exemplo da classificação das barras fluviais por tamanho. 

 

Fonte: Autoria própria.  

Esses indicadores foram analisados em toda a área de estudo, realizando-se divisões ao 

longo desse percurso, com trechos de 10 km cada, totalizando 10 trechos, para que com isso 

fosse possível identificar possíveis controles locais no processo de erosão e sedimentação das 

barras fluviais.  

4.3. Análise da migração e largura do canal 

Assim como na análise das barras fluviais, para o mapeamento da migração e largura 

do canal o trecho analisado foi segmentado em 10 partes com 10 km cada, para que fosse 

possível a identificação de controles locais. Realizou-se o mapeamento do canal por meio da 

classificação supervisionada, que consiste na identificação de diferentes feições na imagem a 

partir dos padrões de energia eletromagnética variados, e nesse procedimento utiliza-se 

algoritmos para nomeação dos pixels que identificam os tipos de cobertura terrestre 

(LILLESAND & KIEFER, 1994). Com isso, utilizou-se o plugin SCP (Semi-Automatic 

Classification), disponível no QGIS, que a partir de pequenas amostras representativas 

selecionadas permitiu a classificação das classes de uso do solo em cada imagem. O método 

utilizado foi o de Maximum Likelihood Classification, que considera a ponderação das 
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distâncias das médias utilizando parâmetros estatísticos (CRÓSTA, 1992). Apenas duas classes 

diferentes foram criadas, sendo elas “água” e “outros”, que possibilitou a diferenciação do rio 

e o restante das feições.   

Para a determinação da largura do rio, em cada ano foram mapeadas as suas duas 

margens do canal e gerado posteriormente um polígono (Figura 10), e com base na área de cada 

seguimento, totalizando 10 seguimentos de 10 km cada, foi determinada a largura, sendo 

utilizado para isso a fórmula 1.   

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                  (1) 

Figura 10: Exemplo polígono gerado para análise da largura do canal.  

 

Fonte: Autoria própria.  

A taxa de migração do canal foi determinada por meio da criação de uma linha central 

(Figura 11), gerada automaticamente a partir da ferramenta Collapse Dual Lines To Centerlines, 

disponível no programa ArcGIS, com base na definição das margens do rio, sendo comparada 

nos anos analisados. Dessa maneira, comparou-se a linha de 1985 com a de 1986, a de 1986 

com a de 1987, e assim por diante até o último ano mapeado, sendo este o ano de 2020. Para 

que fosse quantificada a migração do canal, criou-se um polígono entre as duas linhas centrais, 

estas correspondentes aos anos avaliados, como descrito anteriormente, e com isso foi possível 

analisar a área em que ocorreu o deslocamento do rio. Depois, na determinação da taxa de 

migração do canal de cada ano analisado foram utilizadas as fórmulas 2 e 3.  
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𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑐 =
𝐶1 + 𝐶2

2
                                                        (2) 

 

𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎𝐶
              (3) 

 

Onde: C1 é o comprimento do canal no primeiro ano analisado; C2 o comprimento do 

canal no segundo ano analisado. 

Figura 11: Exemplo linha central gerada para análise da migração do canal.  

 

Fonte: Autoria própria. 

4.4. Análise e comparação da relação entre as mudanças antrópicas e indicadores 

morfológicos  

Os resultados obtidos na análise da migração do canal, alteração nas barras fluviais e 

largura do rio, foram por fim confrontados com os dados de desmatamento (vegetação nativa e 

não nativa), mudanças de uso da terra (pasto, agricultura, uso urbano, etc) e construção de 

barragens para uso hidrelétrico ao longo do período analisado, sendo elaborados gráficos que 

viabilizam a verificação da correlação, ou não, dos processos descritos.  

5. RESULTADOS 

5.1. Uso do solo e instalação de barragens  

A BHRC possui atualmente 9 barragens instaladas para uso hidrelétrico, entre elas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), Centrais de Geração Hidrelétrica (CGHs) e Usinas 

Hidrelétricas (UHE). Nenhuma delas fica no Rio Cuiabá, mas sim em seus afluentes, em que a 
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primeira foi construída em 1969 e as mais recentes começaram a operar em 2015 (Tabela 1). A 

mais próxima do Rio Cuiabá é a CGH Fazenda São José, que apresenta a menor potência, e a 

PCH São Tadeu I é a mais próxima da área de estudo, localizada no município de Santo Antônio 

do Leverger e com 18.000 KW de potência, mas a barragem de maiores dimensões é a de 

Manso, construída no ano de 2000 e com 210.000 KW de potência.  

Tabela 1: Indicação das barragens para uso hidrelétrico existentes na BHRC.  

 

Fonte: ANA, 2022b; ECOA, 2020. 

O aumento da área para uso antrópico é crescente desde o início do período analisado. 

As áreas de uso antrópico aumentaram de 12%, com relação a área total da bacia, em 1985 para 

29% em 2020, representando crescimento aproximado de 142% (Figura 12). Com base nos 

dados do MapBiomas (2022), o uso antrópico mais abrangente na área é a agropecuária, que 

ocupava cerca de 11,5% do total em 1985 e atingiu 28,2% em 2020. Ainda, as maiores taxas de 

transformação de áreas naturais para antrópicas foram encontradas entre os anos de 1998 e 

2000, quando foi de 20,11% para 22,47% (aumento de 2,36%). Em contrapartida, os menores 

valores ocorreram entre 2009 e 2011, indo de 25,64% para 26,05% (aumento de apenas 0,41%).  

 Figura 12: Aumento da área de uso antrópico na BHRC.  

 

Fonte: Elaborado a partir de Mapbiomas, 2022.  

Tipo Nome
Início de 

Operação
Município Rio Potência (KW)

CGH Fazenda São José 31.12.1982 Rosário Oeste Ribeirão Triste 120

UHE Manso 28.11.2000 Chapada dos Guimarães Rio Manso 210.000

CGH Glicério Rocha ...... Nova Brasilândia Ribeirão Caianã 3.000

CGH Portal do Vale 15.05.2015 Chapada dos Guimarães Rio Roncador 3.000

CGH Oeiras 19.03.2015 Chapada dos Guimarães Rio Roncador 3.000

CGH Vale do Rocador 23.10.2015 Chapada dos Guimarães Rio Roncador 3.000

PCH Casca II 31.12.1953 Chapada dos Guimarães Rio Casca 3.520

UHE Casca III 31.12.1969 Chapada dos Guimarães Rio da Casca 12.420

PCH São Tadeu I 23.12.2010 Santo Antônio do Leverger Rio Arica-Mirim 18.000
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5.2. Barras fluviais 

A análise das barras fluviais presentes no Rio Cuiabá demonstra que todas as barras 

mapeadas foram do tipo sem vegetação e laterais. Dessa maneira, não foram criados gráficos 

para diferenciação e análise das barras nessas categorias de vegetação e posição com relação ao 

canal.  

A quantidade e a área das barras fluviais seguem tendências similares (Figura 13). Há 

uma tendência no aumento das barras entre 1985 e 1992, quando passam de 8 (ocupando cerca 

de 0,41 km2) para 33 (com área em planta de 0,84 km2). Depois disso, nota-se uma relativa 

estabilidade até os anos 2000. Mas, em 2001 nota-se uma grande queda no número dessas 

barras, indo de 27 para 18, bem como na área em planta, que passa de 0,94 km2 para 0,35 km2. 

A partir de 2012 a tendência de diminuição fica mais evidente, sendo possível observar a queda 

continua na quantidade e área das barras fluviais até o ano de 2020. 

Figura 13: O gráfico mostra em verde a quantidade total de barras fluviais encontradas no canal, já a linha 

laranja a área total ocupada por elas em km2.  

 

Fonte: Autoria própria. 

Na análise por trechos de canal, 10 trechos de 10 km cada, o trecho 1 é o que apresenta uma 

maior área ocupada pelas barras fluviais (Figura 14), ocorrendo uma queda acentuada nos anos 

de 2000 – 2001. A quantidade dessas feições por trecho também foi analisada, mas não há um 

padrão notável ou alterações significativas (Figura 15).  
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Figura 14: Área total de barras fluviais em km2 em cada um dos dez trechos delimitados. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Figura 15: Quantidade de barras fluviais por trecho do rio. 

 

Fonte: Autoria própria.  

Ainda, as feições foram analisadas com base na sua classificação em tamanho (Figura 

16), sendo que as barras pequenas predominaram, variando de 3 em 1985 a 28 no ano de 2011. 

De 1985 para 1987 aumentaram de 3 para 21 barras, valor que diminuiu para 8 em 1990. No 

ano de 1991 aumentam para 23, apresentando valores menores até 2011, ano em que os valores 

começam a diminuir.  
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As barras médias são as principais encontradas no canal depois das pequenas, com 

exceção do ano de 1985, quando as barras grandes apresentaram valores maiores. Essas barras 

apresentam tendência de aumento de 1985 a 1996, indo de 3 para 14, respectivamente. Os anos 

de 1997 e 1998 representam uma queda nessa tendência, e depois ocorre até 2020 um período 

de maior estabilidade nos valores obtidos.  

Por fim, as barras classificadas como grandes são encontradas em menores quantidades 

ao longo do Rio Cuiabá, não variando muito ao longo da série temporal. O maior valor 

encontrado foi obtido no ano de 2000, quando a quantidade de barras grandes no canal chegou 

a 7, seguido por valores que variaram entre 1 e 3 até 2010, ano em que o gráfico indica 

estabilidade, já que somente uma barra é encontrada no canal até 2020.  

Figura 16: Quantidade total de barras fluviais conforme classificação por tamanho. 

 

Fonte: Autoria própria.  

5.3. Largura do canal 

A largura média do canal apresentou grande variabilidade ao longo do período de análise 

(Figura 17). Os valores encontrados ficaram entre 94 e 126 metros, sendo o menor valor 

referente ao ano de 2014 e o maior a 1999. Percebe-se diversos picos no gráfico, principalmente 

nos primeiros anos analisados, em que a variação é muito maior, indo, por exemplo, de 125 no 

ano de 1992 para 97 em 1993. Mas, no início dos anos 2000 a amplitude das variações diminui, 

apresentando valores menos discrepantes entre dois anos seguidos e demorando um maior 

período para variar, sendo a mudança mais drástica ocorrida entre 2001 (117 metros) e 2002 
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(100 metros), ficando evidente a tendência de diminuição entre os picos da largura do canal 

após 2002.  

Figura 17: Largura média em metros do Rio Cuiabá nos anos de análise.  

 

Fonte: Autoria própria.  

 Além disso, a largura foi analisada nos diferentes trechos delimitados do rio (Figura 18). 

Com isso, percebe-se que em cada trecho os valores mínimos e máximos não divergem 

excessivamente entre si, e de maneira geral os trechos 1 e 2 apresentaram valores maiores ao 

longo dos anos analisados e o trecho 10 as menores larguras, mas sem apresentar variações 

significativas ao longo do período analisado.  

Figura 18: Largura em metros de cada trecho delimitado no canal.   

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.4. Taxa de migração do canal 

De maneira geral, a taxa média de migração do Rio Cuiabá não sofreu muitas alterações 

ao longo do período de análise. O menor valor encontrado ocorreu em 2004-2005, quando a 

migração foi de 0,004 km/ano, já o maior em 1985-1986, com 0,032. Nota-se que a média da 

migração permaneceu na maior parte do tempo entre 0,005 e 0,01, com exceção de dois picos 

mais evidentes no gráfico (Figura 19).  

O primeiro pico ocorreu em 1985-1986, e o segundo entre 1997 e 1998, mas ainda muito 

inferior ao relatado anteriormente, com apenas 0,012 de migração nesse período. Nos anos 

finais, a partir de 2015, nota-se a baixa migração do canal, com valores bem estáveis, variando 

em torno de 0,005 e 0,006.  

Figura 19: Taxa de migração média do Rio Cuiabá.  

 

Fonte: Autoria própria. 

A taxa de migração também foi analisada nos diferentes trechos de 10 km delimitados ao 

longo do canal. Com base no gráfico (Figura 20), entende-se que os padrões de mudança 

seguem os descritos anteriormente, onde em 1985-1986 o trecho 10 é responsável pela grande 

alteração, quando atinge uma taxa de 0,241, com os outros trechos possuindo valores muito 

mais baixos e próximos a 0. Dessa mesma maneira, ocorre um pequeno aumento da taxa de 

migração no trecho 9 no período de 1997-1998, muito inferior ao primeiro, com apenas 0,032.  

 

 



32 
 

Figura 20: Taxa de migração por trecho ao longo do período de análise.  

 

Fonte: Autoria própria.  

6. DISCUSSÃO 

Os resultados indicam mudanças significativas nas barras fluviais nos últimos 35 anos, 

mas a migração do canal e largura não apresentaram alterações expressivas. A taxa de migração 

e alterações na largura estão correlacionadas com a carga sedimentar disposta no canal, visto 

que o aumento da descarga de sedimentos está associado a alteração no comprimento do 

meandro, assim como no aumento da largura do canal, essa influenciada também pela coesão 

das margens do rio (CONSTANTINE et al., 2014; DUNNE & JEROLMACK, 2020). A 

tendência na diminuição da largura após 2002 pode estar correlacionada ao controle da vazão 

pela barragem de Manso. A estabilidade das taxas de migração do canal (sem ou pouca 

migração) é explicada pelo fato de as margens do canal serem predominantemente compostas 

por sedimentos lamosos e com elevada coesão (PUPIM et al., 2017), o que dificulta o processo 

erosivo das margens concavas e mantem a posição do canal relativamente estável.  

Com exceção da alta taxa de migração encontrada entre 1985 – 1986 e um outro pico 

menor entre 1998 e 1999, que ocorreram devido ao abandono de um meandro nos trechos 10 e 

9 do canal (Figura 21), entende-se que esses dois padrões analisados (largura e taxa de 

migração) não foram sensíveis as mudanças ocorridas na bacia na escala de tempo analisada, e 

isso pode estar diretamente ligado a um tempo de resposta mais longo para esses parâmetros ou 

maior resiliência a essas alterações.  
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Figura 21: Abandono de um meandro no décimo trecho analisado entre 1985 e 1986. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A quantidade e área ocupada por barras fluviais é relativamente baixa no Rio Cuiabá, 

cerca de duas a três vezes menor se comparada com outros rios que drenam a margem leste da 

Bacia do Alto Rio Paraguai, como o Taquari (FERNANDES et al., 2021) e o São Lourenço 

(SOUZA, 2023). Essa menor frequência de barras fluviais no Rio Cuiabá pode ser explicada 

pela menor susceptibilidade a erosão das rochas que estão nos planaltos e pelo desmatamento 

mais tardio e em menor proporção na BHRC.  

No entanto, é notória a tendência de aumento entre 1985 e 2000 na área e quantidade de 

barras fluviais presentes no canal. O aumento das barras fluviais é coincidente com o aumento 

das mudanças no uso da terra, com conversão de vegetação natural em pastos e áreas agrícolas 

de monoculturas (Figura 22). Ainda, observa-se que a queda abrupta em 1990 está 

correlacionada ao uso de uma imagem com maior cota hidrográfica neste ano, visto que com o 

nível da água mais alto essas feições são submersas e ficam menos visíveis para análise.  

Figura 22: Alteração da área ocupada pelas barras fluviais e crescimento das áreas de uso antrópico na bacia. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Mesmo com o aumento do desmatamento para criação de áreas de uso antrópico 

percebe-se a diminuição drástica na área em planta ocupada pelas barras assim como sua área 

a partir dos anos de 2000 e 2001, sendo observada a tendência de diminuição nessas variáveis 

até o ano de 2020. Pela exposição do solo ao intemperismo (com o aumento da erosão e 

escoamento superficial de água) o Rio Cuiabá permanece recebendo uma elevada carga de 

sedimentos, mas pela implantação da barragem de Manso no ano de 2000, a maior presente em 

toda a bacia (com reservatório de aproximadamente 427 km2) e no principal afluente do Rio 

Cuiabá, esse material é retido e não disponibilizado para o canal, gerando um déficit a jusante 

(ELETROBRAS, 2022; STEVAUX et al., 2009).  

Ainda, ao longo de toda a série temporal observa-se a maior presença de barras 

pequenas. Isso se deve ao fato de que o sedimento de fundo se estabiliza no canal, e após um 

certo tempo emerge, formando as barras fluviais inicialmente de menor tamanho. A união de 

barras menores leva ao aumento da quantidade das médias e grandes, que indicam o contínuo 

aporte de sedimentos no rio (CHARLTON, 2008; LELI, 2015).  

Essa dinâmica predomina até o ano de 2000, quando com o início das operações da 

barragem de Manso a tendência de aumento das barras maiores é cessada, e somente as 

pequenas continuam aumentando. Esse efeito pode ocorrer pela fragmentação de barras maiores 

bem como a sua diminuição pela falta de sedimentos carreados para o canal, como 

exemplificado pela figura 23.  

Figura 23: Indicação de trecho do rio em que fica evidente a diminuição das barras fluviais, principalmente no 

local destacado (círculo vermelho) em que a barra se fragmenta em duas menores.  

 

Fonte: Autoria própria.  

Acerca do tipo de barra em relação ao canal (laterais ou longitudinais) e existência ou 

não de vegetação, só foram encontradas barras laterais e sem vegetação ao longo da área de 

análise. A formação das barras laterais está correlacionada a zona de baixa velocidade perto das 

margens, dessa maneira é gerada uma zona de águas mais calmas entre essa área e o fluxo 



35 
 

principal, levando a uma área de deposição ativa da carga sedimentar transportada, que 

promove a formação desse tipo de barra (CHARLTON, 2008; STEVAUX, 1994; LELI, 2015).  

A existência de apenas barras sem vegetação indica a entrada contínua e recente de 

sedimentos e menor tempo de residência desse material no canal, dessa maneira. Com essa 

acelerada dinâmica sedimentar, a colonização por vegetação é limitada, visto que somente a 

permanência por tempo relativamente longo dessa feição no canal possibilita a presença de uma 

cobertura vegetal, a princípio normalmente composta por gramíneas e que evolui com o tempo 

para espécies de maior porte, proporcionando maior estabilidade à barra (CORENBLIT, 2020; 

LELI, 2015).  

7. CONCLUSÃO  

Dessa maneira, pode-se concluir que a metodologia empregada permitiu atingir os 

objetivos propostos e identificar as alterações ocorridas nos indicadores estabelecidos. A partir 

dos resultados, entende-se que devido ao crescimento de áreas antrópicas na região dos 

planaltos houve o aumento de sedimentos carreados para o rio por meio da erosão das encostas, 

consequentemente alterando a estrutura e funcionamento do canal fluvial.  

As barras fluviais demonstraram maiores alterações pelo desequilíbrio do sistema, visto 

que até o ano de 2000 demonstraram tendência de aumento, tanto em quantidade como em área. 

A partir de 2001, a criação da barragem de Manso gerou a retenção de sedimentos e uma 

diminuição significativa na quantidade e área das barras fluviais do ano de 2000 para 2001, 

seguido pela diminuição desses parâmetros até 2020.  

Ainda, as alterações na largura e taxa de migração do canal não foram significativas ao 

longo da série temporal, apontando que esses indicadores possuem um maior tempo de resposta 

a modificações feitas ao longo da bacia ou maior resiliência a elas.  

Portanto, a análise e entendimento da alteração da dinâmica do Rio Cuiabá proveniente 

das mudanças antrópicas em sua bacia pode auxiliar em ações de planejamento ambiental da 

área, para que se conserve a qualidade do rio e seu entorno, assim, garantindo as condições 

básicas necessárias para os moradores locais e manutenção dos ecossistemas.  
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9. APÊNDICE 

APÊNDICE A – Especificação das imagens escolhidas para as análises 

 

Ano Dia
Cota 

hidrográfica
Landsat

1985 16.05 s/dados 5

1986 07.08 226 5

1987 25.07 228 5

1988 15.10 258 5

1989 31.08 e 02.10 213 e 246 5

1990 30.05 442 5

1991 05.08 s/dados 5

1992 08.09 328 5

1993 25.07 225 5

1994 28.07 242 5

1995 04.11 240 5

1996 05.10 229 5

1997 09.11 233 5

1998 05.06 e 07.07 251 e 314 5

1999 08.06 e 11.08 241 e 303 5

2000 25.05 210 5

2001 28.05 e 08.08 236 e 294 5 e 7

2002 27.08 258 7

2003 23.09 250 5

2004 23.07 257 5

2005 08.06 250 5

2006 14.08 250 5

2007 16.07 246 5

2008 04.09 246 5

2009 06.08 250 5

2010 22.06 258 5

2011 12.08 241 5

2012 05.07 e 21.07 259 e 242 7

2013 16.07 238 8

2014 04.08 250 8

2015 07.08 248 8

2016 24.07 231 8

2017 11.07 244 8

2018 30.07 238 8

2019 05.10 242 8

2020 01.06 236 8


