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Resumo  

O Pantanal é uma área mundialmente conhecida por ser uma das maiores planícies com 

alagamentos sazonais do mundo. Do ponto de vista de seus sistemas deposicionais, é uma área 

importante na caracterização de sistemas fluviais distributivos, característicos de áreas 

subsidentes e com grande relevância na interpretação do registro estratigráfico de sistemas 

fluviais em bacias sedimentares. Entretanto, os aspectos temporais da evolução dos sistemas 

fluviais do Pantanal são ainda pouco investigados, sendo ainda mais escassos os estudos com 

abordagem de investigações de sua subsuperfície. Como forma de contribuir para a 

compreensão da evolução temporal dos sistemas fluviais na região, o presente estudo apresenta 

os resultados de levantamentos de Radar de Penetração do Solo (GPR – Ground Penetrating 

Radar) e interpretação de radar fácies no Megaleque do Rio Taquari, no lobo meandrante do 

rio de mesmo nome, no Pantanal. Como resultado, após o processamento das informações 

coletadas, foram selecionadas nove seções GPR representativas do sistema, nas quais foram 

identificadas três radar fácies. Através da interpretação destas, foi possível identificar 

geometrias deposicionais em profundidades distintas do padrão formado pelos sistemas atuais, 

interpretadas como um sistema entrelaçado possivelmente de maior vazão que o atual e que 

implicam em transformações no sistema fluvial do rio Taquari no Quaternário, possivelmente 

devido a mudanças climáticas. 

 

Palavras chaves: Radar de Penetração do Solo; Radar fácies; Sistemas fluviais; Pantanal.  
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Abstract 

The Pantanal is internationally recognized as one of the largest seasonally flooded areas 

in the world. From a depositional systems point of view, it is important in the characterization 

of distributive fluvial systems, typical of subsiding areas and bearing great relevance for the 

interpretation of the fluvial rock record preserved within sedimentary basins. Despite that, the 

temporal aspects of the evolution of the fluvial systems in Pantanal are still poorly investigated, 

and studies based on subsurface surveys are even more scarce. As a means to contribute for the 

understanding of the fluvial systems evolution in the region, this  dissertation presents the 

results of Ground Penetrating Radar (GPR ) surveys and radar facies interpretation in the 

Taquari river megafan, specifically in the meandering lobe of the homonymous river in the 

Pantanal. After data processing, nine GPR sections representative of the system were selected, 

in which three radar facies were identified. Their interpretation lead to the identification of 

subsurface depositional geometries which are distinct from the modern day patterns, interpreted 

as a braided system possibly with greater discharge than the modern meandering river. This 

implies in changes in the Taquari fluvial system in the Quaternary, probably due to climate 

change. 

 

Keywords: Ground Penetrating Radar; Radar facies; Fluvial systems; Pantanal 
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1. Aspectos Gerais  

  

1.1 Introdução 

Esta pesquisa teve o apoio da CAPES com a concessão de bolsa de mestrado. A 

aquisição dos dados geofísicos de GPR foi realizada por uma equipe composta por: Mestrando 

Rodrigo Diego Derubeis (Instituto de Geociências - IGc - USP), Técnico Samuel Pedro Egídio 

(Samuca), Prof. Dr. Mauricio Guereiro (Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas – CECS , Universidade Federal do ABC – UFABC) e Prof. Dr. Fábio Taioli (Instituto 

de Geociências - IGc - USP), sendo este último o responsável pela aquisição, que foi financiada 

pelo projeto FAPESP 2014/0688992 denominado “Mudanças paleo-hidrológicas, cronologia 

de eventos e dinâmica sedimentar no Quaternário da Bacia do Pantanal”, em desenvolvimento 

desde 2014 e coordenado pelo Prof. Dr. Mario Luis Assine (Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas - Universidade Estadual Paulista UNESP - Rio Claro). 

A pesquisa trata da identificação de geometrias deposicionais na Bacia do Pantanal no 

Quaternário, mais especificamente no Megaleque do Rio Taquari, com a utilização de Radar de 

Penetração do Solo (GPR – Ground Penetrating Radar)  em sucessões sotopostas aos depósitos 

do sistema fluvial ativo, e das implicações para a evolução desse sistema.  

Sob o ponto de vista geológico, o Pantanal é uma ampla área subsidente (Ussami, 1999) 

na qual predominam sistemas deposicionais fluviais da Bacia do Rio Paraguai, incluindo 

amplas planícies de inundação e cinturões de canais dos principais rios. Nessa área, é marcante 

a presença de megaleques aluviais dos principais tributários do Rio Paraguai, destacando-se os 

rios São Lourenço e Taquari. Assim, a região compõe uma das maiores planícies com 

alagamentos sazonais do mundo, com amplas planícies inundáveis, presença de lagos 

permanentes e temporários e ciclos de cheias periodicamente regulares.  

 Os sistemas fluviais do Pantanal são altamente dinâmicos, registrando mudanças 

ambientais nas últimas décadas (Assine, 2003), como as alterações dos cursos dos rios e a 

variação da vazão. No caso específico do Rio Taquari, onde foram coletados os dados deste 

estudo, também observa-se, em um período recente, alterações ao longo de seu curso e 

variações de sua vazão, que possui média anual no período de 1966 a 2003 de 320 m3/s, na 
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estação fluviométrica de Coxim localizada na cidade homônima, próxima de onde foram 

coletado os dados.  Essa dinâmica relaciona-se aos padrões radiais de canais reliquiares e ativos 

encontrados nos megaleques. Contudo, a dinâmica histórica pode não refletir os padrões de 

variação em escala de tempo mais longa.  

Os aspectos temporais da evolução desses sistemas ao longo do Quaternário são ainda 

pouco investigados e são particularmente raros os estudos com abordagem de investigações de 

sua subsuperfície. Como forma de contribuir para a compreensão da evolução temporal dos 

sistemas fluviais na região, o presente estudo apresenta os resultados de levantamentos de Radar 

de Penetração do Solo (GPR – Ground Penetrating Radar) e interpretação de radar fácies no 

Megaleque do Rio Taquari, no lobo meandrante do rio de mesmo nome, no Pantanal, com o 

objetivo de identificar geometrias deposicionais em profundidade e de testar a hipótese de 

variações significativas nos padrões de canais e barras ao longo do tempo geológico. 

A presente dissertação está organizada em seis capítulos: o primeiro deles, intitulado 

“Aspectos Gerais”, apresenta uma breve introdução da pesquisa, com informações sobre a sua 

realização, como o local de desenvolvimento, a justificativa, o método empregado e os 

objetivos; o segundo capítulo, “Contextualização da Pesquisa”, aborda a geologia da área 

estudada, os procedimentos específicos do método empregado, a importância de outras 

pesquisas já realizadas com o mesmo método neste ambiente ou em ambientes semelhantes e a 

metodologia utilizada  para a interpretação dos dados obtidos;  no terceiro capítulo, “Aspectos 

Específicos”, foram detalhados os locais de aquisição dos dados e a forma como foram obtidas 

as informações que posteriormente foram processadas  com o software selecionado. No capítulo 

quatro, denominado “Resultados”, são apresentadas as radar fácies identificadas, suas 

interpretações e as seções obtidas com o método empregado, processadas e interpretadas. No 

quinto capítulo, “Discussão”, são apresentadas as análises e interpretação dos dados em termos 

das características dos sistemas responsáveis pelos elementos arquiteturais e limites litológicos 

identificados no quarto capítulo, enfatizando as diferenças entre os depósitos antigos e os 

sistemas atuais. Por fim, no sexto capítulo, “Conclusão”, são sintetizados os dados e 

interpretações.  
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1.2 Objetivos 

 

A presente dissertação tem como objetivo principal investigar as estruturas sedimentares 

preservadas em subsuperfície em áreas selecionadas do Megaleque do Rio Taquari, afluente da 

margem esquerda do Rio Paraguai na região do Pantanal. Buscou-se testar a hipótese de 

modificações significativas nos estilos de canais e na arquitetura deposicional em decorrência 

das modificações climáticas do fim do Pleistoceno e do Holoceno. Para tanto, os objetivos 

parciais foram:  

1) Testar a eficácia da investigação geofísica de radar de penetração do solo (Ground 

Penetrating Radar – GPR) na interpretação de geometrias deposicionais em 

subsuperfície no Pantanal, dada a grande variabilidade de resposta desse método em 

função das características do substrato.  

2) Confirmada a eficiência do método na região, identificar estruturas sedimentares, 

elementos arquiteturais e limites litológicos, com base em interpretações de radar fácies, 

comparando três regiões de investigação e suas evoluções ao longo do tempo. 
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2. Conclusão  

 

O presente estudo foi proposto para investigar a região do Pantanal, mais 

especificamente o lobo meandrante do Rio Taquari, no Megaleque de mesmo nome. A 

metodologia utilizada, o Ground Penetrating Radar - GPR, mostrou-se eficaz na tarefa de 

imagear a subsuperfície, sendo possível observar estruturas em uma profundidade próxima a 

10 m, ou seja, podemos afirmar que o método GPR se mostrou eficaz neste estudo do Pantanal.   

Foi possível identificar três radar fácies, denominadas R1, R2 e R3. R1 foi interpretada 

como limites contínuos de séries de laminação cruzada, que por suas dimensões não permitiram 

a observação de estratos cruzados dentro da resolução, e de níveis contínuos de depósitos de 

decantação. Provavelmente, tratam-se de depósitos de planície de inundação. R2 foi 

interpretada como barras, originadas com a deposição de sedimentos nas curvas do rio e o 

acúmulo dos sedimentos trazidos pelo fluxo do rio nas margens convexas. R3 foi interpretada 

como estratificações cruzadas acanaladas de dunas de médio a pequeno porte.  

Outro intuito deste trabalho foi o de observar possíveis diferenças entres as três regiões 

investigadas, porém não foi observada nenhuma variação significativa nos padrões de 

refletores, o que pode ser explicado devido à pequena distância entre essas três regiões. 

Foram observadas variações verticais de radar fácies em praticamente todas as seções. 

R1, a mais superficial, sendo-lhe atribuídas características de mais recente, e R3 a mais 

profunda e mais antiga. Estas variações na distribuição das radar fácies foram interpretadas 

como alterações de ambiente deposicional e as prováveis causas dessas alterações podem ser 

as mudanças climáticas ocorridas no passado, em escala global e regional, com a passagem de 

depósitos de rios de maior vazão, talvez entrelaçados, formados em um dos ciclos de maior 

precipitação do fim do Pleistoceno, passando a sistemas com características semelhantes aos 

atuais rios meandrantes. 

. 
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