
Introdução  

O sistema Chaco-Pantanal corresponde a uma extensa área de planície localizada 
no centro da América do Sul, onde se destaca a Bacia do Alto Paraguai (BAP), que 
engloba parte de territórios de quatro países: Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina.  

Consiste num espaço de fronteira que possui diferentes legislações, habitado por 
populações de quatro nacionalidades, com diversos grupos étnicos e origens que 
sustentam expressiva e complexa herança sócio-cultural. 

O Pantanal foi habitado por populações indígenas até meados do século XIX, 
sendo mencionada a existência de aproximadamente 70 nações pertencentes aos grupos 
linguísticos Tupi-Guarani e Arawak. Ainda no século XX, os índios que sobreviveram à 
guerras, massacres, e as enfermidades compunham uma população importante, mas até 
os anos 60 continuaram sendo expulsos das poucas terras que possuíam, até que o índio 
se tornou bugre e o branco o dono das terras (Proença, 1990). 

As terras baixas do Chaco que correspondem ao oriente boliviano passaram a ser 
ocupadas a partir da década de 1950, quando os espaços tradicionais andinos foram 
ultrapassados (Martinez et al, 2003; Bruslé, 2005).  

A região do Chaco – Pantanal possui culturas e língua diferentes, resume 
problemas comuns representados por diversos assentamentos ali presentes, sobretudo, 
pelas dificuldades de acesso a terra no meio rural; a exclusão dos direitos de cidadania; 
a marginalização dos povos indígenas e a usurpação dos seus territórios; o processo de 
favelização nas cidades; a falta de alternativas de emprego e renda entre outros. 

Tanto no Brasil como na Bolívia o processo de ocupação do território, na 
maioria das vezes influenciado pelas políticas públicas: de assentamentos, de malha 
viária, e de fomento à produção agrícola e pecuária, causam a fragmentação dos 
ambientes importantes, como no caso da região chaco-pantaneira  (Alger,Lima, 2005). 

Tais aspectos de cunho econômico, social e político que marcam as sociedades 
sul-americanas, exigem para sua superação, políticas públicas direcionadas ao combate 
da pobreza e à melhoria da qualidade de vida dessas populações.  
As comunidades estudadas: a de “San José da La Frontera”, localizada na Província de 
Angel Sandoval, criada no período de incorporação de áreas do Chaco, na década de 50, 
mais precisamente em 1953 (MARTINEZ et al., 2003), com cerca de 70 famílias 
distribuídas em aproximadamente 1.431 hectares, e o “Assentamento Corixinha”, com 
73 famílias distribuídas numa área de 3.413 ha, cadastradas pelo Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) e assentados pelo INCRA em 2001. Dista 
aproximadamente 80 Km da sede Municipal de Cáceres/MT , e cerca de 20 quilômetros 
da cidade de  San Matias / BO, tendo como principal via de acesso a BR 070 Cáceres 
San Matias, a qual liga este dois municípios, e se torna o único meio integração dos 
assentados com o mundo urbano.  

Esse trabalho teve por objetivo a escolha de um banco de dados para armazenar 
as informações geradas pelos levantamentos realizados pelo projeto “Estudo 

comparativo sobre o uso dos recursos naturais na fronteira Brasil-Bolívia: o caso do 

Assentamento “Corixinha”/Cáceres/MT-Brasil e da Comunidade Rural  “San José de 

la Frontera”/San Matias-Bolívia”.  
 

Revisão de Literatura  
 

Notas breves sobre o Pantanal e o Chaco 
 



Formado há milhares de anos com o soerguimento da Cordilheira dos Andes, o 
Pantanal é a maior planície de inundação contínua do planeta, localizado na porção 
central da América do Sul, extremo norte da Bacia Platina, entre os paralelos 15°45 a 
22°15 de latitude Sul e os meridianos 54°45´ a 58° de longitude Oeste, ocupando uma 
área de 139.558 km2 na Bacia do Alto Paraguai. Essa posição geográfica lhe confere 
relevância particular, uma vez que representa o elo entre os domínios do Cerrado no 
Brasil Central, do Chaco na Bolívia e no Paraguai e da Região Amazônica ao Norte do 
continente (Brasil, 1979; Da Silva, 1990; Silva, 1995). 

O Chaco (chaku: significa território de caça) é uma região de 
aproximadamente 1.280.000 km² e compreende partes dos territórios paraguaio, 
boliviano, argentino, e brasileiro (ao sul do Pantanal) que representa uma pequena área 
na região sudoeste. A porção que abrange os países vizinhos tem a denominação de 
“Gran-Chaco” ou simplesmente Chaco (Figura 1) a parte brasileira recebe a designação 
de Pantanal (Fernandes; Bezerra, 1990; Eiten, 1983; Prado et al., 1992). 

A região Oriente da Bolívia compreende três quintos do território boliviano, 
formada por baixas planícies de muitos rios e grandes pântano no extremo sul, a menos 
habitadas do país. O Chaco boliviano, torna-se pantanoso na estação chuvosa e semi-
desértico nos meses de seca.  

O Departamento de Santa Cruz, o maior da Bolívia  tem como capital a cidade 
de Santa Cruz de la Sierra),  possui 15 provícias dentre elas a de Angel Sandoval, que se 
encontra a 8 km de divisa com o Brasil e distante 736 km da capital do Departamento, 
considerada uma das zonas menos habitadas desse país.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Localização da região do Gran Chaco–Pantanal 
Fonte: Wikipedia, 2007 
 
Processo de ocupação do território de mato-grossense:  

 
Aspectos sobre o conceito de território 
 
O conceito de território tem sido muito usado na promoção do desenvolvimento, 

o atual governo o tem adotado em vários de seus Ministérios, como o de 
Desenvolvimento Agrário, da Integração Nacional, o do Turismo, etc. No entendimento 
do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), 2002, “territórios” 
são regiões pré-definidas em função de sua identidade cultural, ou de suas 
características ecológicas ou socioeconômicas. Para outros, territórios são espaços da 

 



ação social, ou coletiva, de determinados grupos, e outros ainda vêem os territórios 
como resultado das relações de poder não restritas ao Estado (Becker 1983; Raffestin 
1993), podendo-se  entender o território como  sendo a porção de natureza e do espaço e 
com esse entendimento foi utilizado no trabalho.  

Segundo Ferreira e Rossetto (2005), o Município de Cáceres passou a ser alvo 
de políticas de reforma agrária a partir de meados de 1996, principalmente em áreas 
próximas a região de fronteira Brasil-Bolívia, embora muitas dessas áreas estivessem 
sendo ocupadas por posseiros, as terras estavam classificadas como devolutas ou vazias, 
sendo então distribuídas para trabalhadores rurais por intermédio do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

 
Uma analogia com “Território digitais” 

 
Câmara et al., 2004, explicam “territórios digitais” como as diferentes 

representações da realidade geográfica num ambiente computacional. Os tipos de dados 
utilizados para construir os territórios podem ser subdivididos em três grandes 
subcategorias: 1. dados do meio físico-biótico, 2. dados cadastrais e 3. dados 

socioeconômicos. Os dados do meio físico-biótico descrevem os diversos componentes 
da natureza e da paisagem, sendo oriundos de mensuração através de instrumentos, 
incluem, por exemplo: tipos de solo, geologia, vegetação e geomorfologia. Os dados 
cadastrais descrevem os elementos da apropriação do território pelo homem, com ênfase 
no espaço produzido e com os limites estabelecidos em contratos legais. Os dados 
socioeconômicos são representativos do tipo de ocupação do território e capturam 
diferentes aspectos da condição de vida da população e são dados obtidos através de 
censos, ou de coleta sistemática desses números. 

Em linhas gerais, mudanças de uso e de cobertura do solo são determinadas por 
uma complexa rede de fatores biofísicos (características dos solos, clima, topografia, 
etc.) e sócio-econômicos (população, tecnologia, condições econômicas, decisões 
políticas de planejamento, etc.). Para tal buscou-se ferramentas que cumprissem os 
objetivos desejados. 

 
Explanação sobre os softwares usados 
 

A fim de cumprir com o objetivo do trabalho, foram pesquisadas ferramentas 
que permitiriam o desenvolvimento de sites e de um Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados (SGBD) que atendesse as necessidades do projeto.  

A pesquisa teve enfoque no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 
PostgreSQL e no ambiente de desenvolvimento de NetBeans. O SGBD PostgreSQL é 
um banco de dados relacional, que oferece mecanismos eficientes de segurança e 
integridade de dados, além de suportar quase todas construções SQL (Structured Query 
Language). É um software Open Source, ou seja  de livre distribuição, possuindo uma 
grande quantidade de recursos se comparado aos banco de dados comerciais existentes.
 Explicando mais detalhadamente tem-se: no meio do código JSP é introduzido 
um código um SQL, linguagem de pesquisa declarativa para banco de dados, que será 
responsável por realizar consultas no banco de dados. É através do SQL que as 
operações de inclusão, alteração e exclusão serão realizadas no PostgreSQL, este 
processa o SQL e executa. Esta conexão só acontece por causa de uma classe 
“Conexão.java” que faz a ligação do JSP com o PostgreSQL. 

O postgreSQL inicialmente foi desenvolvido na Universidade de Berkeley, 
Califórnia e  a partir de 1996, firmou-se como um projeto de software Open Source, 



desenvolvido por uma comunidade de voluntários sob a coordenação do PostgreSQL 
Global Development Group. 

O NetBeans IDE (Integrated Development Environment) é um ambiente de 
desenvolvimento  integrado, baseado em padrões e em módulos e escrito na linguagem 
de programação Java. É também um ambiente gratuito e de código aberto.  

A ferramenta NetBeans é usada para auxiliar no desenvolvimento do site,  bem 
como outros componentes garantindo assim o funcionamento do site. A ferramenta em 
questão foi escolhida porque possui um servidor Web (Tomcat) embutido o que 
facilitou o seu desenvolvimento. O NetBeans que foi  inicialmente um projeto de um 
estudante desenvolvido na República Checa em 1996, hoje em dia é um processo Open 
Source, para o qual muitas pessoas contribuem para seu desenvolvimento. 

 
  

Metodologia  

 
A metodologia utilizada foi caracterizada pela pesquisa bibliográfica sendo 

embasada principalmente por publicações disponíveis na Internet ou em Congressos da 
área.  

O sistema operacional utilizado foi o Windows XP por ser o sistema utilizado no 
computador existente no acervo do Grupo de estudos GECA. Além disso, o Windows 
XP se apresenta como um sistema operacional de fácil utilização e manutenção. 

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) utilizado foi o PostgreSQL, 
por ser “open-source”, ou seja possui um  código fonte visível, fato que possibilita 
realizar alterações no sistema gerenciador (SGBD)  uma vez que esse se apresenta 
seguro e flexível, podendo ser utilizado para diversos fins dependendo da necessidade, 
além de ser gratuita a sua utilização. Além disso, outro fator importante para a escolha 
do mesmo foi em relação ao seu desempenho, característica que mede o rendimento. 
Pelo fato de ser Open-Source, existem muitos documentos sobre o mesmo disponíveis 
na Internet, o que facilita a sua utilização. 

A linguagem utilizada para a construção do site foi o JSP (Java Server Pages), 
uma linguagem totalmente portável, podendo ser executada em qualquer sistema 
operacional que possua um navegador (programa para acessar sites na Internet). A 
linguagem JSP permite interação de programas desenvolvidos na linguagem JAVA, 
facilitando o seu uso no projeto, visto que os acessos ao banco se davam através do 
JAVA. Juntamente com o JSP foi utilizado o HTML que é responsável pela formatação 
e apresentação dos dados na tela. 

A ferramenta utilizada para desenvolver o site foi o NetBeans, recaindo a 
escolha desse ambiente por ser integrado, já que agrega diversas funcionalidades ao 
ambiente de desenvolvimento. Com o NetBeans, foi possível a criação dos mecanismos 
necessários para a conexão com o banco de dados e a criação do site, tudo numa só 
ferramenta.Para a criação do logotipo para o site, foi utilizada a ferramenta Photoshop, 
que é um software para manipulação de imagens. Sendo a idéia principal deixa-lo 
hospedado no site do Departamento de Geografia e ao Laboratório de Biogeografia. 
 

Resultados e Discussão  

  
Após a definição das ferramentas utilizadas em primeira instância, iniciou-se a 

fase de estudos, bem como o levantamento de requisitos de como seria o web site a ser 



desenvolvido. Paralelamente era realizado um estudo sobre as áreas a serem abordadas 
neste projeto. 

Inicialmente, foi iniciado um estudo dos bancos de dados disponíveis, levando 
em conta requisitos como: licenças para utilização, desempenho, suporte, e recursos. 
Depois de realizado o estudo, foi necessária a opção de algum dos bancos disponíveis, 
sendo esta positiva em relação ao PostgeSQL. 

Primeiramente foi construída uma base de dados, utilizando o SGBD 
PostgreSQL. Esta base de dados foi alimentada com algumas informações para serem 
utilizados para diversos fins, de acordo com as necessidades do projeto.   

Posteriormente, foi iniciada a construção do site utilizando a ferramenta 
NetBeans, sendo que esta foi escolhida por que possui um servidor web embutido 
(Tomcat), necessário para a apresentação das páginas desenvolvidas em JSP. A 
linguagem escolhida para a construção do site foi o JSP, juntamente com o HTML. O 
JSP permite a utilização de programas feitos em JAVA em ambientes web, 
característica importante, pois a conexão com o banco de dados, bem como a 
autenticação, criptografia de senhas entre outras funcionalidades foram desenvolvidas 
na linguagem JAVA. O servidor Tomcat é responsável por garantir o funcionamento e 
acesso dos componentes desenvolvidos em JAVA na aplicação web. 
 Foi desenvolvido o site para o Grupo de Estudos de Geografia Agrária, 
Conservação da Biodiversidade e Pantanal (GECA) no qual está incluído o projeto 
relacionado ao estudo dos assentamentos “Corixinha”, localizado em Cáceres, Mato 
Grosso, Brasil e o assentamento de “San Jose de La Frontera” localizado em San 
Matias, Bolívia. O site possui diversas áreas, onde os usuários do mesmo podem 
visualizar fotos relacionadas ao projeto (Figura 02), extrair informações sobre os 
assentamentos, bem como informações relacionadas à fauna, flora e tipos de solo. Essas 
informações podem ser acessadas pelo usuário por intermédio dos mecanismos de 
buscas implementadas para cada uma das áreas citadas. Foi desenvolvido um sistema de 
permissões, onde apenas usuários autenticados e com os devidos privilégios possam 
fazer inserções e atualizações nos dados do banco de dados. Para receber a autenticação, 
o usuário deve efetuar o login no site. As senhas utilizadas pelos usuários são 
armazenadas no banco de forma criptografada, este sistema existe porque foi 
desenvolvido um sistema em JAVA que transforma a senha digitada pelo usuário, em 
um texto criptografado. Isso garante que possíveis ações de terceiros mal intencionados, 
possam capturar as senhas dos usuários do site. Depois de efetuar o login, o usuário 
poderá acessar determinadas áreas do site, não disponíveis para qualquer usuário, estas 
páginas expiram após um determinado tempo de inatividade, que atualmente é de cinco 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Layout da página principal do site. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Página de Cadastros do administrador 
 

Para agregar uma marca ao projeto, foi desenhado um logotipo para o mesmo. 
Para isso, foi utilizado um software de edição de imagens. Com esse software, foi 
possível dar ao logo um efeito de “água”, que tem grande relação com o pantanal. 

O site também serve como ferramenta de inserção e atualização das informações 
contidas no banco de dados, muitas delas em português e espanhol, no caso os nomes 
científicos de alguns representantes animais e vegetais utilizados na região, 
proporcionando uma maior divulgação dos resultados e que poderá ser alimentado 
enquanto estiver ativo.  

 

Conclusões 
 

O projeto fez uso de ferramentas livres e recaindo as escolhas para aquelas com 
melhor rendimento entre as opções disponíveis no mercado, possibilitando seu 
preenchimento à medida que novas informações forem acrescidas quando da 
continuidade das pesquisas na região, recaindo sobre  o Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados (SGBD) PostgreSQL e no ambiente de desenvolvimento de NetBeans.  

A linguagem JSP é uma ótima linguagem para quem busca dinamicidade, 
flexibilidade e uma maior interatividade com o banco de dados. O banco de Dados 
PostgreSQL é recomendada para aplicações que exigem segurança na troca de 
informações entre a página Web e o banco de dados, confiabilidade e a integridade dos 
mesmos 

O site também serve como ferramenta de inserção e atualização das informações 
contidas no banco de dados, muitas delas em português e espanhol, no caso os nomes 
científicos de alguns representantes animais e vegetais presentes e utilizados na região, 
proporcionando uma maior divulgação dos resultados e que poderá ser alimentado 
enquanto estiver ativo.  

O banco de dados armazena informações relacionadas aos recursos naturais e 
socioeconômicas, sendo as mesmas úteis para ampliar conhecimento de área de 
fronteira ainda pouco estudada. 
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