
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

 

ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DADOS HIDROLÓGICOS DA 

BACIA DO RIO CUIABÁ E A ESTAÇÃO DE PORTO CERCADO-MT  

 

Ildette Soares França 
1
 & Ricardo Santos Silva Amorim

2
 

 

Resumo – O rio Cuiabá possui importância estratégica no Estado de Mato Grosso, pois mais de um 

terço da população do Mato Grosso está localizada em sua área de drenagem. É um dos principais 

rios da bacia do Alto Paraguai e contribui para formar uma das maiores áreas alagáveis e referência 

em biodiversidade no mundo, o Pantanal. Com a construção da Usina de Manso diversos estudos na 

área de modelagem tem sido realizado para contribuir com a bacia hidrográfica do Rio Cuiabá. O 

principal objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição relativa das áreas do baixo Rio Cuiabá 

(Altitude < 200) e alto Rio Cuiabá (Altitude > 200) sobre os dados de vazão da estação de Porto 

cercado, localizada no município de Poconé-MT, na região do pantanal mato-grossense. A área 

estudada envolveu a bacia do Rio Cuiabá com exutorio em Porto cercado, onde foram analisadas 10 

estações fluviométricas e 31 estações pluviométricas. Concluiu-se que existe uma contribuição 

relativa diferenciada entre as estações do baixo e alto rio Cuiabá, onde os resultados evidenciam 

maior contribuição das estações pluviométricas de altitudes < 200,00 m. 

 

Abstract – The Cuiabá River has strategic importance in the State of Mato Grosso, because more 

than one third of the population of the state of Mato Grosso is located in its drainage área. It is one 

of the major rivers of the Upper Paraguay basin and helps to form one of the largest wetland area 

and reference in biodiversity in the world, the Pantanal. With the construction of the Manso 

hydroeletric several studies in the área of modeling has been done to contribute to with the drainage 

basin of the Cuiabá River. The main objective this paper was to evaluate the relative contribution of 

areas of the Lower Rio Cuiabá (Altitude < 200) and upper Rio Cuiabá (Altitude> 200) on the data 

flow station Porto Cercado, located in the municipality of Poconé-MT in the region of Pantanal of 

Mato Grosso.The area studied involved the basin of the Cuiabá River to exutorio in Porto cercado 

where they were analyzed 10 flow stations and 31 rainfall stations. It was concluded there is a 

different relative contribution between the low and high seasons of the Cuiabá River, where the 

results reveal a greater contribution of rainfall stations with altitudes < 200.00 m. 
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INTRODUÇÃO  

 O Estado de Mato Grosso com uma disponibilidade de água de 258.242 m3/hab./ano, 

correspondente ao quinto lugar quanto à disponibilidade dos recursos hídricos nacionais. Possui o 

privilégio e a responsabilidade de ter em seu território as principais nascentes de três grandes bacias 

hidrográficas brasileiras: a Amazônica, a Araguaia/Tocantins e a bacia Platina.  A bacia Platina ou 

do rio da Prata é formada pelos rios Paraná, Uruguai e Paraguai Moura (2006). 

 A bacia do rio Paraguai, que se localiza nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

recebe a denominação de bacia do Alto Paraguai e tem como um de seus principais rios o Cuiabá. 

Este possui importância estratégica no Estado, pois mais de um terço da população do Mato Grosso 

está localizada em sua área de drenagem, onde 46% das fontes de captação de água para consumo 

doméstico de diversos municípios que compõe a sub-bacia provêm deste corpo d’água. O rio 

Cuiabá também banha a planície Pantaneira, extravasando suas águas para fora do leito no período 

de cheia, inundando campos e lagoas e contribuindo para formar uma das maiores áreas alagáveis 

contínuas e também uma das áreas referências em biodiversidade no mundo SEMA/MT (2006). 

 Localizada na porção central da bacia do Alto Paraguai, denominada Baixada Cuiabana, a 

bacia hidrográfica do rio Cuiabá estende-se por treze municípios, cuja rede de drenagem ocupa uma 

área de aproximadamente 41.000 km²: Entre os municípios que estão sob maior influencia do Rio 

Cuiabá e seus afluentes podem ser citados: Acorizal, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, 

Nobres, Santo Antonio do Leverger, Barão de Melgaço, Cuiabá e Várzea Grande, sendo os dois 

últimos as principais cidades mato-grossenses. Cuiabá e várzea Grande somam 800 mil habitantes, 

com crescimento populacional médio de 1,3 % ao ano segundo o censo do IBGE. IBGE (2010). 

 O rio Cuiabá é utilizado para fins domésticos e industriais, não só como fonte de 

abastecimento, mas, também, como receptor de efluentes. Após sua formação, pela união dos rios 

Manso e Cuiabazinho, deságua no Rio Paraguai, depois de ter percorrido 980 km. No seu curso 

natural, o rio Cuiabá possui características topográficas distintas. É constituída por duas grandes 

formações naturais com características bióticas e abióticas definidas e próprias: a planície do 

Pantanal e as áreas de planalto e serras circunvizinhas. Próximo as nascentes, em altitudes acima de 

500m, o seu comportamento é semelhante aos rios de planalto, após receber contribuições de alguns 

afluentes importantes, o rio Cuiabá encontra o Rio Paraguai em cota topográfica aproximada de 90 

m e declividades em torno de 9 cm/km.  Lima (2001) 

 Pelo fato de estar inserida na região hidrográfica do Paraguai e ser um dos principais rios na 

formação do pantanal, bioma de extrema importância para o continente, a bacia do rio Cuiabá, 

contempla uma série de trabalhos. Precisamente com a construção da Usina de Manso diversos 

estudos na área de modelagem tem sido realizado para contribuir com a bacia hidrográfica de uma 

forma geral. Paes (2011) 
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 Libos (2008) fez um comparativo de quantidade e qualidade de água por meio de analise de 

regressão e Sistema de informações geográficas - SIG. Baseado na avaliação estatística e de dados 

hidrometerologicos, Shirashi (2003) analisou as vazões medias e máxima do rio Cuiabá para estudar 

a alteração de seu comportamento depois da construção da UHE manso, elaborando ainda mapas de 

inundação para diversos períodos de retorno. Paes (2011) avaliou a influência de Manso na 

atenuação das cheias no rio Cuiabá. 

 Inserido neste contexto, o Rio Cuiabá, pela sua importância merece estudo destacado, 

portanto, este trabalho contribui com aqueles já realizados. Assim, neste estudo, foram analisadas 

séries de chuva e vazão em vários postos hidrometeorológicos na bacia do rio Cuiabá desde 1922. O 

principal objetivo foi avaliar a contribuição relativa das áreas do baixo Rio Cuiabá (Altitude < 200) 

e alto Rio Cuiabá (Altitude > 200) sobre os dados de vazão da estação de Porto cercado, localizada 

no município de Poconé-MT, na região do pantanal mato-grossense. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Localização da área de estudo  

 A bacia do Rio Cuiabá está localizada no centro geodésico da America do Sul, ao sul do 

Estado de Mato Grosso. Compreendida entre os paralelos 14º 12’ e 16º 10’S e meridianos 54º 40’ e 

56º 56’ W, a bacia do rio Cuiabá integra a região hidrográfica do Alto Paraguai, a qual pertence à 

bacia do Rio Paraná-Paraguai. Para este estudo foi delimitada a bacia do rio Cuiabá com exutório 

em Porto cercado, onde está localizada a estação fluviométrica de mesma denominação, objetivo 

principal deste trabalho.  

 Neste estudo foram analisados dados de 10 estações ou postos fluviométricos e 31 estações 

pluviométricas obtidos no site da Agencia Nacional de Águas, ANA. Dentre estas, foram utilizadas 

somente as estações com dados de vazão. A figura 1 apresenta a localização das estações utilizadas, 

os municípios no entorno da bacia do rio Cuiabá e a localização da área de estudo na bacia do Alto 

Paraguai e no Estado de Mato Grosso. 

 

Analise dos dados  

Os dados dos postos fluviométricos e pluviométricos foram e analisados no programa Excel 

2007. A análise estatística foi feita com o programa SPSS, versão 15. 
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Figura 1- Localização da área de estudo 

 

Após a análise inicial dos dados feita através de uma planilha para tabulação de todos os 

dados das estações, com a finalidade de organizar e resumir todas as informações,fez-se a analise 

estatistica dos dados para analisar o comportamento simultâneo de duas variáveis, buscando 

estabelecer eventuais associações entre elas, como uma representação simplificada deste 

comportamento. No presente estudo, foi examinado o caso mais simples de amostras de somente 

duas variáveis X e Y, aplicando a correlação e regressão linear entre as variáveis. As variáveis 

analisadas foram os dados das estações fluviométricas e pluviométricas das estações da bacia do 

Rio Cuiabá com os da estação fluviométrica de porto cercado, respectivamente. Nestas análises as 

estações foram separadas em altitudes menores e maiores que 200,00 m. 

 

Dados pluviométricos e fluviométricos 

Foram utilizadas médias mensais de chuva e vazão do banco de dados da ANA, com registro 

no período de 1920-2010. Estas informações foram obtidas no Portal Hidroweb e estão 

apresentados na tabela 1.   

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

Tabela 1- Postos Fluviométricos e Pluviométricos utilizados 

Nº CÓDIGO TIPO IDENT. NOME PERIODO MUNICIPIO ALTIT.  
(m) 

1 66140000 fluvio MAR Marzagão 1979 a 2006 Nobres 282,00 

2 66160000 fluvio QUE Quebó 1972 a 2006 Nobres 192,90 

3 66163000 fluvio MAN ponte do rio manso 1982 a 1990 

Chapada dos 

Guimarães 276,00 

4 66201000 fluvio FTP fazenda taperão 1972 a 1990 

Chapada dos 

Guimarães 263,00 

5 66210000 fluvio JEB 

jusante eixo da 

barragem 1972 a 1990 

Chapada dos 

Guimarães 220,30 

6 66240000 fluvio PCI Porto de cima  1972 a 1979 

Chapada dos 

Guimarães 300,00 

7 66250001 fluvio ROS Rosário oeste 1966 a 2006 Rosário Oeste 179,30 

8 66255000 fluvio ACO Acorizal 1965 a 2006 Acorizal 163,30 

9 66260002 fluvio CUI Cuiabá 1977 a 1986 Cuiabá 140,00 

10 66340000 fluvio PCE Porto cercado  1969 a 2006 Poconé 114,00 

11 1454002 pluvio NBR Nova Brasilandia 1983 a 2010 Nova Brasilandia 424,00 

12 1455000 pluvio PCI Porto de cima  1972 a 1979 
Chapada dos 
Guimarães 300,00 

13 1455001 pluvio QUEG Quebó Grande 1971 a 1971 Nobres 308,00 

14 1455002 pluvio COI 
Coimbra/Porto de 

Cima 1968 a 1981 Rosário Oeste  300,00 

15 1455003 pluvio CUIZ Cuiabazinho 1968 a 1980 Alto Paraguai 258,00 

16 1455004 pluvio CVE Corrente Verde 1970 a 2009 

Chapada dos 

Guimarães 529,00 

17 1455006 pluvio SJC 

Faz. São Jose dos 

Campos 1982 a 1990 

Chapada dos 

Guimarães 389,00 

18 1455007 pluvio FCVE 

Faz. Corrente 

Verde 1982 a 1998 

Chapada dos 

Guimarães 468,00 

19 1455008 pluvio FRZ Fazenda Raizama 1981 a 2010 Rosário Oeste  203,00 

20 1456004 pluvio QUE Quebó Grande 1972 a 2010 Nobres 215,00 

21 1456006 pluvio ROS Rosário Oeste 1943 a 1983 Rosário Oeste  136,00 

22 1456008 pluvio ROSP 

Rosário oeste 

(PCD) 1968 a2010 Rosário Oeste  193,00 

23 1555001 pluvio CHA 
Chapada 

Guimarães 1968 a2010 
Chapada dos 
Guimarães 529,00 

24 1555003 pluvio USI Usina I 1966 a1968 Cuiabá 300,00 

25 1555004 pluvio SVS 
São Vicente da 

Serra 1968 a 1989 
Santo Antonio de 

Leverger 529,00 

26 1555007 pluvio USIC 

Usina Casca III 

PR2 1982 a 2010 

Chapada dos 

Guimarães 487,00 

27 1555009 pluvio SVI 
São Vicente  

83363 1998 a 1998 
Santo Antonio de 

Leverger 800,00 

28 1556000 pluvio NSG N. Sra da Guia 1971 a 2010 Cuiabá 240,00 

29 1556001 pluvio NSL 
N.S.Livramento-
Bosque F Barros 1971 a2010 

Nsa Sra de 
Livramento 225,00 

30 1556002 pluvio CUIP 

Cuiabá  83361  

(PCD) 1995 a 1998 Cuiabá 145,00 

31 1556003 pluvio COX 
Coxipó da Ponte 

83360 1922 a 1966 
Santo Antonio de 

Leverger 223,00 

32 1556004 pluvio CUI Cuiabá 1963 a 1985 Cuiabá 186,00 
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Nº CÓDIGO TIPO IDENT. NOME PERIODO MUNICIPIO ALTIT.  

(m) 

33 1556005 pluvio ACO Acorizal 1969 a 2010 Acorizal 173,00 

34 1556006 pluvio FSE 

Seco (Fazenda 

Seco) 1969 a 2010 

Nsa Sra de 

Livramento 156,00 

35 1556007 pluvio SED Sta Edwirges 1975 a 2010 

Santo Antonio de 

Leverger 169,00 

36 1556008 pluvio SAN 

Sto. Antonio 

Leverger (UFMT) 1987 a 1998 

Santo Antonio de 

Leverger 140,00 

37 1556009 pluvio UFMT 

Cuiabá-Campus 

UFMT 1988  a 1994 Cuiabá 184,00 

38 1655000 pluvio BNO Baia Nova 1968 a 2010 

Santo Antonio de 

Leverger 150,00 

39 1655002 pluvio MEL Barão de Melgaço 1968 a 2010 Barão de Melgaço 158,00 

40 1656001 pluvio PCE 

Porto Cercado 

(PCD) 1968 a 2010 Poconé 119,00 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Coeficientes de correlação foram calculados entre as séries de vazão em alguns postos 

fluviométricos na bacia do rio Cuiabá e a estação fluviométrica de Porto cercado (tabela 2). As 

séries mostram que para os postos situados em altitudes menores que 200 metros, o coeficiente de 

correlação na estação PCE_F são mais altos e positivos, sugerindo uma media a forte correlação. 

Somente a estação fazenda taperão (FTP) apresentou fraca correlação possivelmente explicada pela 

insuficiência de dados. As vazões para altitudes acima de 200 m também mostram tendências 

positivas significativas aos níveis de 1%. Todas as correlações entre as estações se mostraram 

significativas a 1%, ou seja, são significantes a 99 % de confiança.  

 

Tabela 2- Analise de Correlação das estações fluviométricas 

correlaçaõ< 200 correlação > 200 

  QUE ROS ACO CUI   MAR MAN FTP JEB PCI 

PCE_F 
,535

**
 ,678

**
 ,636

**
 ,713

**
 

PCE_F 
,510

**
 ,604

**
 ,179

**
 ,580

**
 ,579

**
 

 

** Correlação significativa a 1% (2 tailed) 

 

A tabela 3 demonstra o resultado da correlação entre as estações pluviométricas e a estação 

fluviométrica de porto cercado. Para as estações com altitudes menores que 200,00 m de 13 

correlações, 12 são significativas a 1 % e somente uma não foi significativa. Já para as estações 

com altitudes maiores que 200,00 m de 19 correlações, 15 são significativas a 1 % , 1 a 5%,  3 não 

foram significativas. As séries mostram que para os postos pluviométricos, os valores de coeficiente 
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de correlação na estação PCE_F mostram tendências positivas e apresentam uma fraca correlação. 

As estações CUIP  não apresentaram correlação, possivelmente pela insuficiência de dados. 

 

Tabela 3- Analise de Correlação das estações pluviométricas 

correlação <200 correlação >200 

  PCE_F +200 PCE_F 

ROS ,199
**

 NBR ,129
**

 

ROSP ,088
**

 QUE ,158
**

 

CUIP  PCI ,144
**

 

COX ,140
**

 QUEG ,070 

CUI ,194
**

 COI ,044
*
 

ACO ,142
**

 CUIZ ,107
**

 

FSE ,119
**

 FRZ ,152
**

 

SED ,143
**

 CVE ,140
**

 

SAN ,102
**

 SJC ,139
**

 

UFMT ,102
**

 FCVE ,149
**

 

BNO ,113
**

 CHA ,175
**

 

MEL ,144
**

 USI  

PCE_p ,113
**

 SVS ,204
**

 

    USIC ,170
**

 

    FES -,120 

    SVI ,153
**

 

    NSG ,157
**

 

    NSL ,165
**

 

    PCE_p ,113
**

 

 

** Correlação significativa a 1% (2 tailed) 

* Correlação significativa a 5% (2 tailed) 

 

Em relação à fluviometria, verificou-se que uma resposta mais destacada para a estação de 

porto de cercado, apresentando um comportamento direto das vazões das estações, isto pode ser 

explicado porque uma variável está na origem da outra. 

 No entanto, os dados que associam a precipitação e a vazão na estação de porto mostraram 

uma relação não muito direta entre essas variáveis.  

É importante salientar que variáveis altamente correlacionadas não representam 

necessariamente qualquer relação de causa e efeito. Naguettini (2007) diz que correlação representa 

simplesmente a tendência que as variáveis apresentam quanto à sua variação conjunta. Assim, a 

medida da correlação não indica necessariamente que há evidências de relações causais entre duas 

variáveis. As evidências de relações causais devem ser obtidas a partir do conhecimento de todos os 

processos envolvidos.  

A tabela 4 mostra o resultado da analise de regressão aplicados para verificação do 

comportamento da série. O modelo escolhido nesta pesquisa foi o linear onde foram analisados o 

caso mais simples de amostras de somente duas variáveis X e Y. A verificação de adequação do 
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ajuste foi analise do R
2
. O resultado de R

2 
ficou entre 0,02 e 0, 508. Assim, de 2% a 50% de 

variância é explicada pelo modelo. 

O modelo linear definido pela equação: 

 Q PC = a + b Xi ,                         (1)    

onde Q PC  é a vazão em porto cercado e X os dados das estações pluvio e fluvio,  demonstra que 

para maiores valores de b, maior é a contribuição em Porto Cercado. 

  O resultado da tabela 4 demonstra que os valores de b são maiores para o grupo de estações 

pluviométricas com altitudes menores, o que indica que a maior contribuição em porto cercado é 

proveniente dos dados de chuva das estações do baixo rio Cuiabá. 

 

Tabela 4 - Analise de regressão linear 

Estação Tipo Altitude R R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

COEF. a COEF. b 

PCE- QUE Fluvio <200 ,535 ,286 ,286 263,516 ,663 

PCE- ROS Fluvio <200 ,678
a
 ,459 ,459 206,843 ,349 

PCE-ACO Fluvio <200 ,636
a
 ,405 ,405 217,926 ,354 

PCE- CUI Fluvio <200 ,713
a
 ,508 ,508 238,531 ,299 

PCE- MAR Fluvio >200 ,510
a
 ,260 ,260 268,008 ,913 

PCE-MAN Fluvio >200 ,604
a
 ,365 ,365 237,450 1,365 

PCE-FTP Fluvio >200 ,179
a
 ,032 ,032 288,290 ,635 

PCE- JEB Fluvio >200 ,580
a
 ,336 ,336 222,464 ,653 

PCE-PCI Fluvio >200 ,579
a
 ,335 ,335 206,945 ,718 

PCE_F- ROS puvio <200 ,199
a
 ,040 ,039 346,666 3,390 

PCE_F- 

ROSP puvio <200 

,167
a
 ,028 ,028 317,087 2,778 

PCE_F- COX puvio <200 ,140
a
 ,020 ,020 323,587 2,606 

PCE_F- CUI puvio <200 ,194
a
 ,038 ,037 315,625 2,959 

PCE_F- ACO puvio <200 ,142
a
 ,020 ,020 320,936 2,092 

PCE_F- FSE puvio <200 ,119
a
 ,014 ,014 326,456 1,843 

PCE_F- SED puvio <200 ,143
a
 ,021 ,020 344,239 2,439 

PCE_F- SAN puvio <200 ,102
a
 ,010 ,009 343,309 1,388 

PCE_F- BNO puvio <200 ,113
a
 ,013 ,013 310,081 1,569 

PCE_F- MEL puvio <200 ,144
a
 ,021 ,021 319,453 2,119 

PCE_F- 

PCE_P puvio <200 

,113
a
 ,013 ,013 310,081 1,569 

PCE_F- NBR puvio >200 ,129
a
 ,017 ,016 319,880 1,748 

PCE_F- PCI puvio >200 ,144
a
 ,021 ,020 316,012 2,414 

PCE_F- COI puvio >200 ,044
a
 ,002 ,002 303,120 ,485 

PCE_F- 

CUIZ puvio >200 

,107
a
 ,011 ,011 303,590 ,863 

PCE_F- CVE puvio >200 ,140
a
 ,020 ,020 307,928 1,558 

PCE_F-SJC puvio >200 ,139
a
 ,019 ,019 353,554 2,416 

PCE_F- 

FCVE puvio >200 

,149
a
 ,022 ,022 317,948 2,226 

PCE_F- FRZ puvio >200 ,152
a
 ,023 ,023 317,918 2,302 

PCE_F- QUE puvio >200 ,158
a
 ,025 ,025 325,291 2,318 
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Estação Tipo Altitude R R 

quadrado 

R quadrado 

ajustado 

COEF. a COEF. b 

PCE_F- CHA puvio >200 ,175
a
 ,031 ,030 314,413 2,140 

PCE_F- SVS puvio >200 ,204
a
 ,042 ,042 315,284 3,233 

PCE_F- 

USIC puvio >200 

,170
a
 ,029 ,029 313,103 2,283 

PCE_F- SVI puvio >200 ,153
a
 ,023 ,023 324,998 1,840 

PCE_F- NSG puvio >200 ,157
a
 ,025 ,024 322,833 2,699 

PCE_F- NSL puvio >200 ,165
a
 ,027 ,027 317,235 2,711 

PCE_F- 

PCE_ P puvio >200 

,113
a
 ,013 ,013 310,081 1,569 

 

CONCLUSÕES 

Registros hidrometeorológicos da bacia do rio Cuiabá, foram analisados com a finalidade de 

avaliar a contribuição relativa das áreas do baixo Rio Cuiabá (Altitude < 200) e alto Rio Cuiabá 

(Altitude > 200) sobre os dados de vazão da estação de Porto cercado, localizada no município de 

Poconé-MT, na região do pantanal mato-grossense. 

A avaliação da contribuição relativa na bacia do rio Cuiabá salientou alguns pontos 

importantes com respeito às respostas dos postos fluviométricos e pluviométricas sobre os dados de 

vazão em porto cercado. 

Existe uma contribuição relativa diferenciada entre as estações do baixo e alto rio Cuiabá, 

onde os resultados evidenciam maior contribuição das estações pluviométricas de altitudes  < 

200,00 m. 

Em média a vazão em PCE depende 3 vezes mais do grupo de estações pluviométricas do que 

das fluviometricas. 
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