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RESUMO 
 

Fluindo de norte para sul, o rio Paraguai apresenta uma compartimentação muito complexa na Bacia do Pantanal, pois 
atravessa domínios geológicos e morfológicos distintos. A norte, na região de Cáceres, em terras baixas da Depressão 
do Alto Paraguai, o Paraguai já se apresenta como um rio aluvial, uma vez que é responsável por agradação num 
cinturão de meandros embutido num vale entrincheirado em depósitos aluviais mais antigos. Esta configuração está 
intimamente associada à existência do leque aluvial do Corixo Grande - Paraguai, que vem sendo construído pelo rio 
Paraguai na entrada da planície sedimentar do Pantanal, onde o rio deflete para leste. Neste ponto, o canal adquire 
padrão distributário, perdendo água para a planície de inundação não só devido ao extravasamento, mas também devido 
à existência de pontos de rompimento de diques e de construção de leques de espraiamento. Na planície são visíveis 
complexos de avulsão e vários canais abandonados, alguns ainda ativos durante as cheias. Após a confluência dos dois 
canais principais, que delineiam a ilha de Taimã, há uma diminuição drástica no gradiente topográfico compondo com a 
planície fluvial do Cuiabá uma paisagem repleta de lagoas, sazonalmente inundável, típica do Pantanal Mato-grossense. 
 
Palavras chaves: Rio Paraguai, Pantanal Mato-grossense, geomorfologia fluvial, padrões de canal. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The Upper Paraguay drainage basin is situated in west-central Brazil, near the Bolivian border. The river flows from 
north to south and its altitudes ranges from 130m (Cáceres) to 80m (Nabileque). In the Pantanal wetland, the Paraguay 
is the trunk river of an alluvial depositional tract characterized by complex geomorphologic zonation resulted from an 
intricate geologic evolution from the Late Pleistocene to the present. This paper focuses the Paraguay River at the 
northern portion of the Pantanal wetland, in the Caceres Municipality (Mato Grosso State), where four different 
geomorphologic zones were characterized. Upstream, the Paraguay plain is a meander belt confined in a valley incised 
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on older alluvial deposits. Downstream, the river deflects 90° to east at the entrance to the Pantanal wetland and 
acquires a distributary pattern. The fluvial discharge diminishes in the Pantanal due to the presence of many points and 
channel outflow. Many avulsion belts and abandoned channels are visible within the floodplain, some of them still 
active during flood events.  
 
Keywords: Paraguay River, Pantanal wetland, fluvial geomorphology, channel pattern 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O rio Paraguai tem suas nascentes no planalto 
dos Parecis no Estado do Mato Grosso. Fluindo de norte 
para sul, o rio percorre uma extensão de 2.621km, dos 
quais 1693km em território brasileriro, até sua 
confluência com o rio Paraná na altura da cidade de 
Corrientes,na Argentina (INNOCENCIO, 1977). Sua 
bacia hidrográfica tem uma área total de 1.095.000 km², 
abrangendo terras do Centro-Oeste do Brasil (estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), da Bolívia, do 
Paraguai e da Argentina (ANA, 2004). 

Com base em trechos com características 
morfológicas distintas e dominados por processos 
geológicos diferentes, ALMEIDA (1945) subdividiu o 
rio em quatro segmentos: 1) Paraguai Superior - das 
suas nascentes à foz do rio Jauru; 2) Alto Paraguai - da 
foz do rio Jauru à foz do rio Apa; 3) Médio Paraguai - 
da foz do rio Apa até a cidade de Lomas Valentinas; e 
4) Paraguai Inferior - de Lomas Valentinas até 
confluência com o rio Paraná. Os dois segmentos 
superiores foram englobados em um só pelo PCBAP 
(1997), sob a denominação bacia do Alto Paraguai, 
sendo nesta acepção utilizada neste trabalho. 

A bacia do Alto Paraguai é ainda muito pouco 
conhecida no que concerne ao meio físico. A maior 
parte dos trabalhos realizados apresentam abordagem 
regional, como é o caso dos levantamentos das folhas 
Cuiabá (SD.21) e Corumbá (SE.21) realizados pelo 
RADAMBRASIL (BRASIL 1982a,b). Neste aspecto, 
merece destaque como importante fonte de dados os 
resultados do Plano de Conservação da Bacia do Alto 
Paraguai-Pantanal (PCBAP, 1997), que teve como 
objetivo a realização de levantamentos das 
características físicas e biológicas, dos recursos naturais 
e das áreas de risco na bacia do Alto Paraguai. 

Grande parte da área da Bacia do Alto 
Paraguai é constituída pelas planícies sazonalmente 
inundáveis dos pantanais mato-grossenses. Os rios 
existentes nestas planícies apresentam características 
muito diferentes de rios em outras regiões do Brasil, 
sendo comum rios com padrão de drenagem 
distributário, que formam sistemas de leques aluviais  
de variadas dimensões (ASSINE & SOARES 2004).  

Considerando as peculiaridades da área e a 
possibilidade de interferência direta no canal do rio 
Paraguai, representada por projetos de construção de 
uma hidrovia, estudos focalizados nos sistemas fluviais 
da região são essenciais para o planejamento de projetos 
de ocupação e conservação da área. Pesquisas que 
envolvam trabalhos de cartografia geomorfológica são 

assim fundamentais para a discriminação de áreas com 
diferentes características físicas e compreensão dos 
processos físicos de erosão e sedimentação associados à 
dinâmica dos sistemas fluviais. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 
apresentar uma proposta de compartimentação 
geomormorfológica da planície fluvial do rio Paraguai 
no na borda norte do Pantanal de Mato Grosso, entre as 
coordenadas 15°45’00’’ e 17°30’00’’ S e 57°15’00’’ e 
58°30’00’’ W, (Figura 1).   
 
 

 
 
Fig. 1 - Mapa da Bacia do Alto Paraguai com indicação 

da área estudada. (modif. de ASSINE et al., 2005) 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A compartimentação da planície fluvial foi 

baseada na interpretação e mapeamento de elementos 
morfológicos e de zonas homólogas em imagens de 
satélite (Figura 2). Para subsidiar as interpretações 
foram também analisados dados de outros sensores 
remotos, tais como imagens de radar e fotografias 
aéreas verticais, e construídos modelos digitais de 
elevação a partir de dados SRTM da NASA. 

O método de análise utilizado para a 
compartimentação baseou-se na caracterização do 
padrão da rede de drenagem (tributário ou distributário) 
e da relação espacial da planície com diferentes 
unidades fisicas do seu entorno (geomorfológicas e 
geológicas).   

Para discriminar diferentes compartimentos, 
desde a foz do rio Seputuba até a Ilha de Taimã, o 
contorno da planície fluvial foi cartografada buscando-
se verificar a presença de terraços fluviais. A presença 
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de terraços marginais mais antigos é elemento 
importantíssimo para a reconstituição de eventos de 
erosão e agradação fluvial ao longo do tempo geológico, 
e critério principal para discriminar segmentos onde a 
planície encontra-se confinada ou não.  

Após a identificação dos trechos onde a 
planície é confinada ou não, procurou-se identificar 
elementos morfológicos dentro da planície no intuito de 
obter critérios adicionais para definir os diferentes 
compartimentos geomorfológicos. Para tal, foram 
quantificados atributos geométricos (largura da planície 
e índice de sinuosidade do canal), mapeadas formas 
deposicionais (canais ativos, barras em pontal, depósitos 
de diques marginais, paleocanais e lagos em meandros 
abandonados) e reconhecidos pontos de rompimento dos 
diques marginais. 

Com relação ao macroambiente onde está 
inserida a planície fluvial, atenção especial foi dada à 
identificação de formas deposicionais pretéritas 
impressas na paisagens adjacentes à planície atual, 
dando-se ênfase ao mapeamento de paleocanais, formas 
relictas que testemunham importantes mudanças 
hidrológicas na área. 

Paralelamente, fez-se um sobrevôo para 
dirimir dúvidas e obter melhor documentação dos 
elementos mapeados, registrando-se através de 
fotografias aéreas oblíquas detalhes de várias das 
feições morfológicas. Além disso, duas campanhas de 
campo também foram realizadas para caracterizar mais 
detalhadamente o canal e a planície de inundação em 
cada compartimento. Embora os resultados destes 
trabalhos tenham fornecido importantes subsídios para a 
compartimentação geomorfológica, os dados obtidos 
não serão aqui apresentados. Farão parte de uma futura 
publicação na qual serão detalhadas características 
físicas de cada compartimento, tais como perfis de 
canal, granulometria dos sedimentos, tipologia das 
barras fluviais, vazão, altura dos terraços marginais etc. 

 
3. RESULTADOS  
 

O curso do rio Paraguai em sua extensão foi 
compartimentado, de montante para jusante, em quatro 
segmentos com características geomorfológicas 
distintas, expressadas em termos de diferentes 
elementos morfológicos e de processos fluviais 
atuantes, denominados de I a IV de norte para sul 
(Figura 3). 

Os dois compartimentos situados a norte (I e 
II) têm como característica comum o fato de que a 
planície encontra-se embutida em um vale etrincheirado 
escavado em depósitos mais antigos de idade 
quaternária, com terraços marginais cujas altitudes 
decrescem para jusante. A bacia de drenagem tem forma 
assimétrica, uma vez que os afluentes da margem direita 
são mais longos que os da margem esquerda. Na 
margem direita os principais tributários são os rios 
Seputuba, Cabaçal e o Jauru.   

No compartimento I, definido da foz do rio 
Seputuba até a foz do rio Jauru, a planície fluvial possui 

extensão de 71km e largura média de 6km (Figura 4). 
Neste segmento a planície de inundação apresenta 
inúmeras barras em pontal e lagoas em meandros 
abandonados, e o rio meandra pela planície com largura 
média de 150m e índice de sinuosidade de 2,2.  

Compreendendo o trecho da foz rio Jauru até a 
altura de localidade conhecida como Baía das Éguas, o 
compartimento II tem extensão de 35km e planície de 
inundação com aproximadamente 4km de largura. Neste 
segmento o canal é retilíneo, tem largura média de 
200m e índice de sinuosidade de 1,1 apresentando 
barras alternadas e várias ilhas fixas. Já a planície de 
inundação apresenta canais menores com alta 
sinuosidade, de natureza reliquiar, mas ainda ativos 
durante as cheias. Destaca-se que a planície é 
assimétrica uma vez que o rio corre nas proximidades 
de sua margem esquerda, ladeando terrenos pré-
cambrianos da província serrana ou, em alguns locais, 
estreitos terraços de depósitos aluviais quaternários 
(Figura 4). 

A direção do rio Paraguai, aproximadamente 
NNE nos compartimentos I e II, muda bruscamente para 
SE onde os terraços marginais desaparecem e a planície 
fluvial se desconfina abrindo em forma divergente 
(Figura 3). O rio adquire padrões muito diferentes nos 
compartimentos III e IV, área em que a planície fluvial 
não está encaixada entre terraços marginais. 

Embora não configure um cinturão de 
meandros como no compartimento I, o rio Paraguai 
volta a apresentar padrão meandrante no compartimento 
III, com a presença de barras em pontal, de ilhas e 
barras vegetadas no interior do canal, e de meandros 
abandonados na planície de inundação (Figura 5). Neste 
segmento o rio tem 51km de extensão, largura média de 
250m, índice de sinuosidade de 1,6, estando presentes  

O compartimento IV inicia-se cerca de 5km 
antes da  bifurcação do canal principal do rio Paraguai 
nas proximidades do ponto conhecido como Castelo de 
Areia. Os dois canais distributários apresentam alta 
sinuosidade, havendo, no decorrer dos últimos anos, 
progressivo aumento da vazão no canal denominado 
Bracinho, em detrimento da descarga fluvial no canal 
principal situado a sul. Ao longo do compartimento a 
descarga fluvial decresce para jusante devido à perda de 
água para a planície que se alarga, tanto por 
transbordamento durante as inundações quanto por 
rompimento de diques marginais (Figura 6).  

Os dois canais voltam a se unir delineando a 
ilha de Taiamã. A partir da reunificação dos canais o rio 
continua apresentando alta sinuosidade e largura mais 
reduzida até a altura da Lagoa Uberaba, compondo uma 
planície repleta de lagoas, sazonalmente inundável, 
típica do Pantanal Mato-grossense. 

A análise das imagens permitiu também 
reconhecer e cartografar uma complexa rede de 
paleocanais no leque do Corixo Grande – Paraguai 
(ASSINE, 2003). Muitos dos paleocanais são ativos 
durante as cheias funcionando como sistema de 
drenagem das águas que escoam para a franja do leque, 
alcançando o Corixo Grande que coleta as águas e as 
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transporta em direção à planície do rio Paraguai (Figura 3).   
 
 

 
 
Fig. 2 - Imagem de satélite da área estudada (composição falsa cor RGB 742 com pixel 
reamostrado para 15m a partir da fusão com a banda 8; fonte: mosaico NASA Geocover 
Circas 2000) 
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Fig. 3 - Mapa geomorfológico, com destaque para a compartimentação da planície do rio Paraguai  
 
 
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Uma bacia hidrográfica é um sistema físico 

natural, compondo uma estrutura de inteiração de 
processos e formas que executa a elaboração da 
paisagem e é mantida pela entrada, transferência e 

saída de energia e matéria. A bacia de drenagem 
representa a zona de entrada onde ocorre a captação da 
água e a produção de sedimentos, a rede hidrográfica é 
composta pelos dutos de transporte de água e de 
sedimentos, e a foz é a zona de saída do sistema 
(SOUZA FILHO, 1993). 
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Fig. 4 – Planície fluvial do rio Paraguai no segmento 
entrincheirado, em imagem que mostra nitidamente os 
padrões de canal meandrante no compartimento I e 
retilíneo no compartimento II (imagem de satélite 
Landsat 7, 07/09/2001, banda 5)  
 
 

 A presente disposição dos compartimentos 
identificados na planície do rio Paraguai, da foz do rio 
Seputuba à extremidade leste da ilha Taiamã, 
representa um momento na evolução do sistema. As 
tendências de mudança são condicionadas pela 
dinâmica interna que caracteriza o funcionamento do 
próprio sistema (processos autogênicos) e por variáveis 
externas do macroambiente no qual o sistema está 
inserido (processos alogênicos relacionados à tectônica 
e ao clima). 

Na porção norte da área estudada, que 
compreende os compartimentos I e II, a disposição 
espacial da planície fluvial está fortemente 
condicionada pela estrutura geológica do faixa 
Paraguai, um cinturão dobrado de idade 
neoproterozóica relacionado à orogênese Brasiliana. 
Nesta área o rio Paraguai corre direção aproximada 
NNE, ocupando a parte mais baixa de uma ampla 
estrutura sinclinal assimétrica, cujo flanco oeste 
mergulha suavemente para leste e é recoberto por 
depósitos fanerozóicos (ALVARENGA E 
TROMPETTE, 1993). Devido a esta estruturação, os 
rios Jauru, Padre Inácio, Cabaçal e Seputuba, principais 
afluentes do rio Paraguai na área, encontram-se no 
flanco mais suave da estrutura sinclinal, situada na 
margem direita do rio Paraguai (Figuras 2 e 3). 

O flanco leste da estrutura sinclinal apresenta 
mergulho muito mais acentuado, constituindo a borda 
do planalto residual do Alto Paraguai, este 
caracterizado por relevo tipo apalachiano esculpido em 
rochas metamórficas dobradas da província Serrana. A 
lineraridade do contato e o truncamento das dobras das 
da província Serrana indicam que a existência de 
importante falha normal de direção NNE separando o 
planalto da área mais baixa a oeste .  

Nos dois compartimentos superiores, a 
planície fluvial está encaixada em vales fluviais 
limitados por terrraços marginais, escavados em 
depósitos aluviais quaternários, na superfície dos quais 
podem ser identificados paleocanais e pequenos lagos 
de forma circular. No compartimento I não há controle 
estrutural evidente uma vez que a planície é um 
cinturão de meandros que tem a forma de um arco de 
grande curvatura. o compartimento II é, por outro lado, 
evidente o condicionamento estrutural do canal do rio, 
que corre quase que paralelo ao traço de falha (Figura 
4). Detalhes sobre as características do rio nestes dois 
compartimentos superiores podem ser encontrados nos 
trabalhos de SOUZA (2004) e de SILVA (2006). 

Os compartimentos III e IV apresentam 
características completamente distintas uma vez que a 
planície de inundação não está condicionada pela 
presença de terraços e as águas de inundação se 
espraiam de forma divergente em relação ao canal, já 
na planície do Pantanal.  
 Os dois compartimentos inferiores (III e IV) 
constituem o principal sítio de sedimentação na área, 
onde está sendo construído o lobo distributário atual do 
leque do Corixo Grande - Paraguai. Nesta concepção, a 
mudança brusca do canal para leste no início do 
compartimento III resultou de importante fenômeno de 
avulsão que causou uma mudança brusca no curso do 
rio, que antes corria para sul dentro do leque. Feições 
morfológicas existentes no local corroboram tal 
interpretação (Figura 5). 

Canais abandonados do rio Paraguai podem 
ser observados na planície de inundação atual, 
testemunhando a ocorrência de importantes eventos 
mais jovens de avulsão fluvial. O fenômeno continua 
ocorrendo, constituindo uma característica importante 
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dos dois compartimentos situados mais a sul, 
especialmente do compartimento IV. Registra-se a 
existência de importantes pontos de rompimento dos 
diques marginais no início do compartimento (Figura 
6), fazendo com que parte das águas do rio escoe para a 
planície onde formam uma complexa rede de canais 

anastomosados, da qual faz parte o Riozinho do Canzi 
(Figura 3).  

Situação semelhante, de planície confinada a 
montante e não-confinada a jusante ocorre também no 
rio Taquari, que vem construindo um megaleque no 
Pantanal desde o Pleistoceno (ASSINE, 2003).  

 
 

 
 

Fig. 5 – Deflexão do rio para SE marcando o início do Compartimento III. Destaca-se o desconfinamento 
da planície, na qual é visível antigo canal do rio Paraguai, abandonado devido a fenômeno de avulsão 
fluvial (imagem de satélite Landsat 7, 03/09/2002, banda 5)  

 

 
 

Fig. 6 – Padrão de drenagem do tipo distributária que caracteriza o compartimento IV.  Em dois pontos de 
rompimento do dique marginal parte da água do rio é drenada para a planície de inundação, onde formam 
uma rede de canais anastomosados. Outros pontos de rompimento ocorrem a jusante, com formação de 
leques de espraiamento (crevasse splays) na ilha Taiamã (imagem de satélite Landsat 7, 03/09/2002, 
banda 5) 
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Como no rio Taquari, também no rio Paraguai 
há uma diminuição da vazão a partir do ponto em que o 
rio sai do segmento confinado e entra na planície 
distributária, local onde está sendo construído o lobo 
atual de sedimentação. A diminuição da vazão, 
verificada na análise das imagens, é comprovada pelos 
registros de descarga fluvial da estação fluviométrica 
de Porto Conceição, situada a sul da Ilha de Taiamã  
(Figura 7).   
 
 

 
 
Fig. 7 - Descarga fluvial média mensal no ano de 2000, 
medida em três estações fluviométricas (para 
localização da estações ver figura 3). 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A compartimentação do rio Paraguai na área 
estudada reveste-se de importância econômica e 
ambiental, pois o rio, que é uma importante via de 
transporte de pessoas e de commodities agrícolas e 
minerais, vem sofrendo assoreamento em vários 
pontos, o que tem exigido obras de dragagem para 
manter sua navegabilidade. Para a adequada 
compreensão da evolução do rio é necessário que cada 
compartimento da planície fluvial seja estudado em 
detalhe, buscando-se estabelecer parâmetros essenciais 
da planície e do canal, tais como potência específica da 
corrente e declividade do canal, e a existência de falhas 
geológicas ativas. 

Um dos grandes desafios para se compreender 
o funcionamento dos sistemas naturais e as mudanças 
ambientais no Pantanal Mato-Grossense é entender as 
causas da existência de planícies fluviais confinadas 
(entrincheiradas) nas porções superiores dos leques 
aluviais e de planícies não-confinadas nas porções 

distais (planície sazonalmente inundáveis do Pantanal). 
Esta configuração está diretamente relacionada com a 
dinâmica de construção e abandono dos lobos nos 
leques aluviais, na qual o fenômeno das avulsões tem 
papel significativo, como tem ocorrido no megaleque 
do rio Taquari (ASSINE, 2005) e é certamente o caso 
do Corixo Grande – Paraguai. 

Tanto os processos autogênicos como 
alogênicos promovem mudanças no nível de base, que 
por sua vez altera gradientes hidráulicos, promovendo 
mudanças nos sítios onde ocorrem processos de erosão 
e deposição. Queda e subseqüente elevação do nível de 
base na área do Pantanal, por exemplo, podem explicar 
a origem do entrincheiramento dos compartimentos I e 
II por erosão remontante e a posterior agradação 
fluvial. Desta forma, a compreensão das variáveis do 
macroambiente e de como o sistema funciona são 
fundamentais para o entendimento da paisagem atual e 
das possíveis tendências de mudanças no futuro. 
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Resumo

Fluindo de norte para sul, o rio Paraguai apresenta uma compartimentação muito complexa na Bacia do Pantanal, pois atravessa domínios geológicos e morfológicos distintos. A norte, na região de Cáceres, em terras baixas da Depressão do Alto Paraguai, o Paraguai já se apresenta como um rio aluvial, uma vez que é responsável por agradação num cinturão de meandros embutido num vale entrincheirado em depósitos aluviais mais antigos. Esta configuração está intimamente associada à existência do leque aluvial do Corixo Grande - Paraguai, que vem sendo construído pelo rio Paraguai na entrada da planície sedimentar do Pantanal, onde o rio deflete para leste. Neste ponto, o canal adquire padrão distributário, perdendo água para a planície de inundação não só devido ao extravasamento, mas também devido à existência de pontos de rompimento de diques e de construção de leques de espraiamento. Na planície são visíveis complexos de avulsão e vários canais abandonados, alguns ainda ativos durante as cheias. Após a confluência dos dois canais principais, que delineiam a ilha de Taimã, há uma diminuição drástica no gradiente topográfico compondo com a planície fluvial do Cuiabá uma paisagem repleta de lagoas, sazonalmente inundável, típica do Pantanal Mato-grossense.

Palavras chaves: Rio Paraguai, Pantanal Mato-grossense, geomorfologia fluvial, padrões de canal.
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The Upper Paraguay drainage basin is situated in west-central Brazil, near the Bolivian border. The river flows from north to south and its altitudes ranges from 130m (Cáceres) to 80m (Nabileque). In the Pantanal wetland, the Paraguay is the trunk river of an alluvial depositional tract characterized by complex geomorphologic zonation resulted from an intricate geologic evolution from the Late Pleistocene to the present. This paper focuses the Paraguay River at the northern portion of the Pantanal wetland, in the Caceres Municipality (Mato Grosso State), where four different geomorphologic zones were characterized. Upstream, the Paraguay plain is a meander belt confined in a valley incised on older alluvial deposits. Downstream, the river deflects 90° to east at the entrance to the Pantanal wetland and acquires a distributary pattern. The fluvial discharge diminishes in the Pantanal due to the presence of many points and channel outflow. Many avulsion belts and abandoned channels are visible within the floodplain, some of them still active during flood events. 


Keywords: Paraguay River, Pantanal wetland, fluvial geomorphology, channel pattern


1. Introdução


O rio Paraguai tem suas nascentes no planalto dos Parecis no Estado do Mato Grosso. Fluindo de norte para sul, o rio percorre uma extensão de 2.621km, dos quais 1693km em território brasileriro, até sua confluência com o rio Paraná na altura da cidade de Corrientes,na Argentina (Innocencio, 1977). Sua bacia hidrográfica tem uma área total de 1.095.000 km², abrangendo terras do Centro-Oeste do Brasil (estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), da Bolívia, do Paraguai e da Argentina (ANA, 2004).


Com base em trechos com características morfológicas distintas e dominados por processos geológicos diferentes, Almeida (1945) subdividiu o rio em quatro segmentos: 1) Paraguai Superior - das suas nascentes à foz do rio Jauru; 2) Alto Paraguai - da foz do rio Jauru à foz do rio Apa; 3) Médio Paraguai - da foz do rio Apa até a cidade de Lomas Valentinas; e 4) Paraguai Inferior - de Lomas Valentinas até confluência com o rio Paraná. Os dois segmentos superiores foram englobados em um só pelo PCBAP (1997), sob a denominação bacia do Alto Paraguai, sendo nesta acepção utilizada neste trabalho.

A bacia do Alto Paraguai é ainda muito pouco conhecida no que concerne ao meio físico. A maior parte dos trabalhos realizados apresentam abordagem regional, como é o caso dos levantamentos das folhas Cuiabá (SD.21) e Corumbá (SE.21) realizados pelo RADAMBRASIL (BRASIL 1982a,b). Neste aspecto, merece destaque como importante fonte de dados os resultados do Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai-Pantanal (PCBAP, 1997), que teve como objetivo a realização de levantamentos das características físicas e biológicas, dos recursos naturais e das áreas de risco na bacia do Alto Paraguai.


Grande parte da área da Bacia do Alto Paraguai é constituída pelas planícies sazonalmente inundáveis dos pantanais mato-grossenses. Os rios existentes nestas planícies apresentam características muito diferentes de rios em outras regiões do Brasil, sendo comum rios com padrão de drenagem distributário, que formam sistemas de leques aluviais  de variadas dimensões (Assine & Soares 2004). 

Considerando as peculiaridades da área e a possibilidade de interferência direta no canal do rio Paraguai, representada por projetos de construção de uma hidrovia, estudos focalizados nos sistemas fluviais da região são essenciais para o planejamento de projetos de ocupação e conservação da área. Pesquisas que envolvam trabalhos de cartografia geomorfológica são assim fundamentais para a discriminação de áreas com diferentes características físicas e compreensão dos processos físicos de erosão e sedimentação associados à dinâmica dos sistemas fluviais.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de compartimentação geomormorfológica da planície fluvial do rio Paraguai no na borda norte do Pantanal de Mato Grosso, entre as coordenadas 15°45’00’’ e 17°30’00’’ S e 57°15’00’’ e 58°30’00’’ W, (Figura 1).  



Fig. 1 - Mapa da Bacia do Alto Paraguai com indicação da área estudada. (modif. de Assine et al., 2005)


2. Materiais e Métodos


A compartimentação da planície fluvial foi baseada na interpretação e mapeamento de elementos morfológicos e de zonas homólogas em imagens de satélite (Figura 2). Para subsidiar as interpretações foram também analisados dados de outros sensores remotos, tais como imagens de radar e fotografias aéreas verticais, e construídos modelos digitais de elevação a partir de dados SRTM da NASA.


O método de análise utilizado para a compartimentação baseou-se na caracterização do padrão da rede de drenagem (tributário ou distributário) e da relação espacial da planície com diferentes unidades fisicas do seu entorno (geomorfológicas e geológicas).  

Para discriminar diferentes compartimentos, desde a foz do rio Seputuba até a Ilha de Taimã, o contorno da planície fluvial foi cartografada buscando-se verificar a presença de terraços fluviais. A presença de terraços marginais mais antigos é elemento importantíssimo para a reconstituição de eventos de erosão e agradação fluvial ao longo do tempo geológico, e critério principal para discriminar segmentos onde a planície encontra-se confinada ou não. 


Após a identificação dos trechos onde a planície é confinada ou não, procurou-se identificar elementos morfológicos dentro da planície no intuito de obter critérios adicionais para definir os diferentes compartimentos geomorfológicos. Para tal, foram quantificados atributos geométricos (largura da planície e índice de sinuosidade do canal), mapeadas formas deposicionais (canais ativos, barras em pontal, depósitos de diques marginais, paleocanais e lagos em meandros abandonados) e reconhecidos pontos de rompimento dos diques marginais.


Com relação ao macroambiente onde está inserida a planície fluvial, atenção especial foi dada à identificação de formas deposicionais pretéritas impressas na paisagens adjacentes à planície atual, dando-se ênfase ao mapeamento de paleocanais, formas relictas que testemunham importantes mudanças hidrológicas na área.

Paralelamente, fez-se um sobrevôo para dirimir dúvidas e obter melhor documentação dos elementos mapeados, registrando-se através de fotografias aéreas oblíquas detalhes de várias das feições morfológicas. Além disso, duas campanhas de campo também foram realizadas para caracterizar mais detalhadamente o canal e a planície de inundação em cada compartimento. Embora os resultados destes trabalhos tenham fornecido importantes subsídios para a compartimentação geomorfológica, os dados obtidos não serão aqui apresentados. Farão parte de uma futura publicação na qual serão detalhadas características físicas de cada compartimento, tais como perfis de canal, granulometria dos sedimentos, tipologia das barras fluviais, vazão, altura dos terraços marginais etc.

3. Resultados 


O curso do rio Paraguai em sua extensão foi compartimentado, de montante para jusante, em quatro segmentos com características geomorfológicas distintas, expressadas em termos de diferentes elementos morfológicos e de processos fluviais atuantes, denominados de I a IV de norte para sul (Figura 3).


Os dois compartimentos situados a norte (I e II) têm como característica comum o fato de que a planície encontra-se embutida em um vale etrincheirado escavado em depósitos mais antigos de idade quaternária, com terraços marginais cujas altitudes decrescem para jusante. A bacia de drenagem tem forma assimétrica, uma vez que os afluentes da margem direita são mais longos que os da margem esquerda. Na margem direita os principais tributários são os rios Seputuba, Cabaçal e o Jauru.  


No compartimento I, definido da foz do rio Seputuba até a foz do rio Jauru, a planície fluvial possui extensão de 71km e largura média de 6km (Figura 4). Neste segmento a planície de inundação apresenta inúmeras barras em pontal e lagoas em meandros abandonados, e o rio meandra pela planície com largura média de 150m e índice de sinuosidade de 2,2. 


Compreendendo o trecho da foz rio Jauru até a altura de localidade conhecida como Baía das Éguas, o compartimento II tem extensão de 35km e planície de inundação com aproximadamente 4km de largura. Neste segmento o canal é retilíneo, tem largura média de 200m e índice de sinuosidade de 1,1 apresentando barras alternadas e várias ilhas fixas. Já a planície de inundação apresenta canais menores com alta sinuosidade, de natureza reliquiar, mas ainda ativos durante as cheias. Destaca-se que a planície é assimétrica uma vez que o rio corre nas proximidades de sua margem esquerda, ladeando terrenos pré-cambrianos da província serrana ou, em alguns locais, estreitos terraços de depósitos aluviais quaternários (Figura 4).

A direção do rio Paraguai, aproximadamente NNE nos compartimentos I e II, muda bruscamente para SE onde os terraços marginais desaparecem e a planície fluvial se desconfina abrindo em forma divergente (Figura 3). O rio adquire padrões muito diferentes nos compartimentos III e IV, área em que a planície fluvial não está encaixada entre terraços marginais.


Embora não configure um cinturão de meandros como no compartimento I, o rio Paraguai volta a apresentar padrão meandrante no compartimento III, com a presença de barras em pontal, de ilhas e barras vegetadas no interior do canal, e de meandros abandonados na planície de inundação (Figura 5). Neste segmento o rio tem 51km de extensão, largura média de 250m, índice de sinuosidade de 1,6, estando presentes 

O compartimento IV inicia-se cerca de 5km antes da  bifurcação do canal principal do rio Paraguai nas proximidades do ponto conhecido como Castelo de Areia. Os dois canais distributários apresentam alta sinuosidade, havendo, no decorrer dos últimos anos, progressivo aumento da vazão no canal denominado Bracinho, em detrimento da descarga fluvial no canal principal situado a sul. Ao longo do compartimento a descarga fluvial decresce para jusante devido à perda de água para a planície que se alarga, tanto por transbordamento durante as inundações quanto por rompimento de diques marginais (Figura 6). 

Os dois canais voltam a se unir delineando a ilha de Taiamã. A partir da reunificação dos canais o rio continua apresentando alta sinuosidade e largura mais reduzida até a altura da Lagoa Uberaba, compondo uma planície repleta de lagoas, sazonalmente inundável, típica do Pantanal Mato-grossense.

A análise das imagens permitiu também reconhecer e cartografar uma complexa rede de paleocanais no leque do Corixo Grande – Paraguai (Assine, 2003). Muitos dos paleocanais são ativos durante as cheias funcionando como sistema de drenagem das águas que escoam para a franja do leque, alcançando o Corixo Grande que coleta as águas e as transporta em direção à planície do rio Paraguai (Figura 3).  



Fig. 2 - Imagem de satélite da área estudada (composição falsa cor RGB 742 com pixel reamostrado para 15m a partir da fusão com a banda 8; fonte: mosaico NASA Geocover Circas 2000)






Fig. 3 - Mapa geomorfológico, com destaque para a compartimentação da planície do rio Paraguai 


4. discussão dos resultados

Uma bacia hidrográfica é um sistema físico natural, compondo uma estrutura de inteiração de processos e formas que executa a elaboração da paisagem e é mantida pela entrada, transferência e saída de energia e matéria. A bacia de drenagem representa a zona de entrada onde ocorre a captação da água e a produção de sedimentos, a rede hidrográfica é composta pelos dutos de transporte de água e de sedimentos, e a foz é a zona de saída do sistema (Souza Filho, 1993).




Fig. 4 – Planície fluvial do rio Paraguai no segmento entrincheirado, em imagem que mostra nitidamente os padrões de canal meandrante no compartimento I e retilíneo no compartimento II (imagem de satélite Landsat 7, 07/09/2001, banda 5) 


 A presente disposição dos compartimentos identificados na planície do rio Paraguai, da foz do rio Seputuba à extremidade leste da ilha Taiamã, representa um momento na evolução do sistema. As tendências de mudança são condicionadas pela dinâmica interna que caracteriza o funcionamento do próprio sistema (processos autogênicos) e por variáveis externas do macroambiente no qual o sistema está inserido (processos alogênicos relacionados à tectônica e ao clima).


Na porção norte da área estudada, que compreende os compartimentos I e II, a disposição espacial da planície fluvial está fortemente condicionada pela estrutura geológica do faixa Paraguai, um cinturão dobrado de idade neoproterozóica relacionado à orogênese Brasiliana. Nesta área o rio Paraguai corre direção aproximada NNE, ocupando a parte mais baixa de uma ampla estrutura sinclinal assimétrica, cujo flanco oeste mergulha suavemente para leste e é recoberto por depósitos fanerozóicos (Alvarenga e Trompette, 1993). Devido a esta estruturação, os rios Jauru, Padre Inácio, Cabaçal e Seputuba, principais afluentes do rio Paraguai na área, encontram-se no flanco mais suave da estrutura sinclinal, situada na margem direita do rio Paraguai (Figuras 2 e 3).

O flanco leste da estrutura sinclinal apresenta mergulho muito mais acentuado, constituindo a borda do planalto residual do Alto Paraguai, este caracterizado por relevo tipo apalachiano esculpido em rochas metamórficas dobradas da província Serrana. A lineraridade do contato e o truncamento das dobras das da província Serrana indicam que a existência de importante falha normal de direção NNE separando o planalto da área mais baixa a oeste . 


Nos dois compartimentos superiores, a planície fluvial está encaixada em vales fluviais limitados por terrraços marginais, escavados em depósitos aluviais quaternários, na superfície dos quais podem ser identificados paleocanais e pequenos lagos de forma circular. No compartimento I não há controle estrutural evidente uma vez que a planície é um cinturão de meandros que tem a forma de um arco de grande curvatura. o compartimento II é, por outro lado, evidente o condicionamento estrutural do canal do rio, que corre quase que paralelo ao traço de falha (Figura 4). Detalhes sobre as características do rio nestes dois compartimentos superiores podem ser encontrados nos trabalhos de Souza (2004) e de Silva (2006).

Os compartimentos III e IV apresentam características completamente distintas uma vez que a planície de inundação não está condicionada pela presença de terraços e as águas de inundação se espraiam de forma divergente em relação ao canal, já na planície do Pantanal. 


Os dois compartimentos inferiores (III e IV) constituem o principal sítio de sedimentação na área, onde está sendo construído o lobo distributário atual do leque do Corixo Grande - Paraguai. Nesta concepção, a mudança brusca do canal para leste no início do compartimento III resultou de importante fenômeno de avulsão que causou uma mudança brusca no curso do rio, que antes corria para sul dentro do leque. Feições morfológicas existentes no local corroboram tal interpretação (Figura 5).

Canais abandonados do rio Paraguai podem ser observados na planície de inundação atual, testemunhando a ocorrência de importantes eventos mais jovens de avulsão fluvial. O fenômeno continua ocorrendo, constituindo uma característica importante dos dois compartimentos situados mais a sul, especialmente do compartimento IV. Registra-se a existência de importantes pontos de rompimento dos diques marginais no início do compartimento (Figura 6), fazendo com que parte das águas do rio escoe para a planície onde formam uma complexa rede de canais anastomosados, da qual faz parte o Riozinho do Canzi (Figura 3). 


Situação semelhante, de planície confinada a montante e não-confinada a jusante ocorre também no rio Taquari, que vem construindo um megaleque no Pantanal desde o Pleistoceno (Assine, 2003). 



Fig. 5 – Deflexão do rio para SE marcando o início do Compartimento III. Destaca-se o desconfinamento da planície, na qual é visível antigo canal do rio Paraguai, abandonado devido a fenômeno de avulsão fluvial (imagem de satélite Landsat 7, 03/09/2002, banda 5) 




Fig. 6 – Padrão de drenagem do tipo distributária que caracteriza o compartimento IV.  Em dois pontos de rompimento do dique marginal parte da água do rio é drenada para a planície de inundação, onde formam uma rede de canais anastomosados. Outros pontos de rompimento ocorrem a jusante, com formação de leques de espraiamento (crevasse splays) na ilha Taiamã (imagem de satélite Landsat 7, 03/09/2002, banda 5)




Como no rio Taquari, também no rio Paraguai há uma diminuição da vazão a partir do ponto em que o rio sai do segmento confinado e entra na planície distributária, local onde está sendo construído o lobo atual de sedimentação. A diminuição da vazão, verificada na análise das imagens, é comprovada pelos registros de descarga fluvial da estação fluviométrica de Porto Conceição, situada a sul da Ilha de Taiamã  (Figura 7).  




Fig. 7 - Descarga fluvial média mensal no ano de 2000, medida em três estações fluviométricas (para localização da estações ver figura 3).


5. Considerações Finais


A compartimentação do rio Paraguai na área estudada reveste-se de importância econômica e ambiental, pois o rio, que é uma importante via de transporte de pessoas e de commodities agrícolas e minerais, vem sofrendo assoreamento em vários pontos, o que tem exigido obras de dragagem para manter sua navegabilidade. Para a adequada compreensão da evolução do rio é necessário que cada compartimento da planície fluvial seja estudado em detalhe, buscando-se estabelecer parâmetros essenciais da planície e do canal, tais como potência específica da corrente e declividade do canal, e a existência de falhas geológicas ativas.


Um dos grandes desafios para se compreender o funcionamento dos sistemas naturais e as mudanças ambientais no Pantanal Mato-Grossense é entender as causas da existência de planícies fluviais confinadas (entrincheiradas) nas porções superiores dos leques aluviais e de planícies não-confinadas nas porções distais (planície sazonalmente inundáveis do Pantanal). Esta configuração está diretamente relacionada com a dinâmica de construção e abandono dos lobos nos leques aluviais, na qual o fenômeno das avulsões tem papel significativo, como tem ocorrido no megaleque do rio Taquari (ASSINE, 2005) e é certamente o caso do Corixo Grande – Paraguai.

Tanto os processos autogênicos como alogênicos promovem mudanças no nível de base, que por sua vez altera gradientes hidráulicos, promovendo mudanças nos sítios onde ocorrem processos de erosão e deposição. Queda e subseqüente elevação do nível de base na área do Pantanal, por exemplo, podem explicar a origem do entrincheiramento dos compartimentos I e II por erosão remontante e a posterior agradação fluvial. Desta forma, a compreensão das variáveis do macroambiente e de como o sistema funciona são fundamentais para o entendimento da paisagem atual e das possíveis tendências de mudanças no futuro.
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