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O rio Paraguai constitui um rio importante do Brasil, com seus afluentes percorrendo 
vasta área de planície, podendo ser considerado uma imensa bacia de recepção de águas 
e sedimentos, devido à sua forma de anfiteatro.  A área de estudo corresponde-se ao 
trecho do rio Paraguai, entre a cidade de Cáceres e a Estação Ecológica da Ilha de 
Taiamã-MT. a noroeste do Pantanal Matogrossense (Pantanal do Corixo Grande-Jauru-
Paraguai e Cuiabá-Bento Gomes-Paraguaizinho). O estudo objetivou mostrar a 
dinâmica das águas do rio Paraguai,.no pantanal mato-grossense, entre a cidade de 
Cáceres e estação Ecológica de Taiamã Alguns procedimentos foram necessários: 
realização de análise dos aspectos relevantes da rede de drenagem, consultando a 
literatura disponível; realização de mapeamento (quantificação), através do Sistema de 
Informação Geográfica (software ArcView), utilizando cartas topográficas na escala de 
1:100.000 e foram, ainda, analisados os dados primários sobre o nível de água do rio 
Paraguai nas Estações Fluviométricas de Cáceres e Descalvado (120 km a jusante. Os 
picos de cheia, nas duas estações fluviométricas, acontecem entre os meses de dezembro 
e abril, começando a diminuir, gradativamente, o nível da água a partir do mês de maio. 
Comparando as informações das duas estações fluviométricas, verifica-se que a estação 
de Cáceres tem uma amplitude menor de valores de nível médio das águas sendo que, 
no período de estiagem, varia entre as cotas de 1,38 a 4,35m, enquanto no período de 
cheia varia entre as cotas de 1.98 a 5,38m.  No mesmo período, na estação de 
Descalvado os valores do nível médio das águas na estiagem variam entre as cotas 3,07 
a 5,17m, enquanto  no  período  de  cheia  as cotas varia entre 3,47 5,33 m. O nível da 
água eleva-se no canal principal, durante o período das cheias, provocando a remoção e 
remobilização de sedimentos, sendo que partes da água e dos sedimentos transportados 
vão para os canais secundários, baías e lagoas, ou transborda para as planícies 
marginais. Os maiores valores do nível da água registrados na estação de Descalvado 
podem ser atribuídos ao aumento no volume de água e carga de sedimentos ao 
desaguarem os afluentes (Sangradouro, Junco, Sovaco, Facão, Retiro, Jacobina, Padre 
Inácio, Jauru, Espinhal Comprido e Alpercatas), principalmente, o rio Jauru que possui 
maior vazão cerca 100m3/s.  
 
1. INTRODUÇÃO 

O rio Paraguai constitui um dos rios mais importantes do Brasil, com seus 
afluentes percorrendo vasta área de planície, podendo ser considerado uma imensa bacia 
de recepção de águas e sedimentos, devido à sua forma de anfiteatro.  O rio principal e 
seus afluentes percorrem grandes extensões em planícies e pantanais mato-grossenses, 
contribuindo para a manutenção das características locais do pantanal. 
 A bacia hidrográfica do Alto Paraguai abrange cerca de 496.000 km2, sendo que 
396.800 km2 pertencem ao Brasil, enquanto a área restante 99.200 km2 encontra-se em 
territórios da Bolívia e Paraguai. No Brasil, cerca de 207.249 km2 da bacia encontram-



se em Mato Grosso do Sul e 189.55 km2 em Mato Grosso, sendo que 64% desta área 
corresponde a planalto (entorno do Pantanal) e 34% à planície (Pantanal).  

O rio Paraguai é o principal canal de escoamento do Pantanal, sendo um dos rios 
mais importantes de planície no Brasil, com seus afluentes percorrendo vasta área de 
planície. Devido à sua forma de anfiteatro, pode ser considerado como uma imensa 
bacia de recepção de águas e sedimentos. Suas nascentes principais encontram-se nas 
bordas do Planalto dos Parecis, na cota altimétrica de 480m, município de Diamantino. 
Percorre a depressão do rio Paraguai com altitudes, que variam de 98 a 280m, onde 
recebe os fluxos de alguns afluentes. O rio principal e seus afluentes percorrem grandes 
extensões em planícies e pantanais mato-grossenses, contribuindo para a manutenção 
das características locais do Pantanal (RADAMBRASIL, 1982). 

Devido ao seu posicionamento geomorfológico e às características hidrológicas 
fazem, o Pantanal exerce uma função reguladora do regime hídrico, provocando o 
retardamento e o escoamento da água. O sistema fluvial e a planície de inundação 
possibilitam a manutenção da complexidade paisagística e a biodiversidade. 

O estudo objetivou mostrar a dinâmica das águas do rio Paraguai,.no pantanal 
mato-grossense no trecho entre a Cidade de Cáceres e a Estação Ecologica de Taiamã. 
Apresentando a dinâmica das águas e os principais contribuintes. 
 
MATERIAL E METODOS  

A área de estudo localiza-se no alto curso da bacia do rio Paraguai, no segmento 
fluvial entre a cidade de Cáceres e a Estação Ecológica da Ilha de Taiamã – MT (Figura 
1), a noroeste do Pantanal Matogrossense (Pantanal do Corixo Grande-Jauru-Paraguai e 
Cuiabá-Bento Gomes-Paraguaizinho). Para facilidade de estudo, o trecho foi 
subdividido em três compartimentos diferenciados pelo padrão de drenagem.  

• Área de estudo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  01 - Localização da área de estudo no rio Paraguai entre a cidade de Cáceres e a Estação 
Ecológica da Ilha de Taiamã, sua localização no Brasil e no município de Cáceres. 



• Procedimentos metodológicos  
Para analisar o regime de precipitação, sua intensidade e freqüência no corredor 

fluvial, bem como avaliar a distribuição das precipitações médias anuais e mensais, 
foram utilizados os dados relativos ao período de 1975 a 2000, registrado pela Escola 
Agrotécnica Federal e pela Estação Pluviométrica de Cáceres. 

A análise do nível médio anual da água do rio Paraguai (1975-2000) foi 
realizada, a partir dos dados coletados nas réguas instaladas na Estação Fluviométrica 
de Cáceres (Capitania dos Portos) e na Estação Fluviométrica do Descalvado (na 
fazenda Descalvado). Não foram gerados dados de vazão das bacias contribuintes, os 
índices de vazão do córrego Sangradouro e rio Jauru, foram obtidos de trabalhos 
anteriores. ANTUNES et al. (2000) que estimam o deflúvio superficial do córrego 
Sangradouro e nos RELATÓRIOS TÉCNICOS DA BACIA DO ALTO PARAGUAI 
(1972) e do PCBAP (1997) encontra-se dados sobre  a vazão do rio Jauru.  

A primeira situa-se em frente à Capitania dos Portos, na cidade Cáceres, à 
margem esquerda do rio Paraguai, sendo a Marinha responsável pelo registro. A 
segunda régua encontra-se na fazenda Descalvado, na margem direita do rio, em frente 
à sede da fazenda Descalvado, sendo responsável pelo registro a Companhia de 
Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM).   

Para caracterização das bacias contribuintes dividiu-se o trecho em estudo em 
três compartimentos morfológicos, na confecção dos mapas e quantificação da área 
utilizou o Sistema de Informação Geográfica (softwares ArcView), tendo como base as 
cartas topográficas (Cáceres e Descalvado) na escala de 1:100.000 do DSG. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 O rio Paraguai possui, como principais afluentes em sua margem direita, os rios 
Cabaçal, Jauru e Sepotuba, enquanto, na sua margem esquerda, recebe fluxo dos rios 
Cuiabá, São Lourenço, Piquiri, Taquari, Negro, Miranda e Apa. As bacias contribuintes 
do rio Paraguai, que possuem nascentes no planalto, apresentam elevados índices de 
precipitação, sendo que parte dessa precipitação alcança o canal, principalmente, pelo 
escoamento superficial, contribuindo com grande quantidade de água e carga de 
sedimentos para calha do rio  Paraguai e afluentes. 
 As feições peculiares, registradas na área em questão, possuem uma 
terminologia tipicamente regional, ou seja, baías, braços, corixos, furados e vazantes. 
As baías constituem áreas deprimidas, contendo água, delineando formas circulares, 
semicirculares ou irregulares. As vazantes são áreas de depressão. Na época de 
enchentes, essas depressões servem de escorredouro entre as baías e têm caráter de 
curso fluvial intermitente. Corixos são pequenos cursos de água permanentes, drenam 
pequenas extensões e servem de conexão entre as lagoas, baías e  rios. Os braços 
correspondem a pequenos cursos, geralmente perenes, conectados ao rio principal. O 
furado consiste de pequenos canais, geralmente, encontrados em rios de planícies; 
surgem devido ao rompimento do colo do meandro, podendo evoluir para canal 
principal. 
 No rio Paraguai e em seus afluentes, a previsão de vazão para o período de 
cheias é dificultada devido à variação espacial e temporal das chuvas e à complexidade 
do sistema hidrológico, incluindo a sinuosidade dos canais, a bifurcação (braços), o 
transbordamento, a baixa declividade, a presença de vegetação aquática em superfície e 
o refluxo, que ocorrem na foz de alguns afluentes.  
 A vazão varia no canal, durante os períodos de cheia e estiagem, provocando 
oscilação no nível do rio Paraguai. Os valores médios mensais de vazão, registrados no 
período de 27 anos (1968 a 1995) nas estações fluviométricas de Cáceres e Descalvado, 



mostram que o volume maior do fluxo ocorre nos meses de janeiro a abril e dezembro. 
Na estação de Cáceres, a vazão mínima registrada foi de 249 m3/s, em agosto, sendo que 
a vazão máxima foi de 1.019 m3/s em março, enquanto, na estação fluviométrica da 
Fazenda Descalvado, a vazão mínima registrada foi de 339 m3/s, em setembro, e a 
vazão máxima foi de 921 m3/s em março (Figura 02).  
 

Figura 02 - Vazões médias mensais no período de vinte e sete anos (1968-1995), nas estações 
Fluviométricas de Cáceres e Descalvado. Dados da ANNA/ANEEL.  

 
• Precipitação  

A análise da precipitação é importante para a compreensão sobre o 
comportamento hidrológico das redes de drenagem. Como elemento constituinte de uma 
bacia hidrográfica, destacando algumas características, que afetam o sistema fluvial, tais 
como a quantidade de precipitações (volume), os regimes sazonais ou diários dessas 
precipitações, ou seja, sua distribuição temporal, e a intensidade das chuvas individuais 
(volume e duração). 

O clima é do tipo faixa de transição, ou seja, apresenta caracteres transacionais 
entre domínios ou mesmo apresenta características peculiares (Ab’Saber, (1970). Nimer 
(1989) comenta que a região é a menos chuvosa, no estado de Mato Grosso, com 
precipitação total anual em torno de 1.100 mm. Tal distribuição deve-se ao sistema de 
circulação perturbada do Oeste, que é influenciado pela baixa altitude em relação ao 
planalto circundante. 

A distribuição da precipitação apresenta dois períodos bem definidos, isto é, 
época de chuvas intensas (outubro a abril) e período de estiagem (maio a setembro). As 
diferenças acentuadas entre os dois períodos contribuem para o aumento no nível de 
água do rio Paraguai, provocando seu transbordamento para a planície, além de acelerar 
a erosão nas margens, o transporte e deposição de sedimentos no canal e nas margens 
(Figura 3). 
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Figura 3 – Valores de precipitações médias mensais no período de 25 anos (1975 a 

2000), no Corredor Fluvial. Fonte: Escola Agrotécnica Federal de Cáceres/ 
Estação Pluviométrica de Cáceres – ANA (Agência Nacional de Águas). 

 
A precipitação é um dos fatores mais importantes na dinâmica  da área, o 

aumento do índice de precipitação favorece a elevação do nível do rio, transbordando 
água e sedimentos para a planície de inundação, favorece o alagamento e manutenção 
da planície, periodicamente ou permanentemente alagada, além de contribuir para o 
abastecimento de lagoas e baias distantes da calha do rio. 

As precipitações estão sujeitas a flutuações. Nos meses de janeiro e dezembro, 
por exemplo, as máximas diárias de precipitação, em alguns dias, ultrapassaram 50 mm, 
situação esta típica de região que possui regime de precipitações tropicais, provocando 
cheias notáveis, principalmente quando os valores de precipitação são muitos elevados, 
pois, além de alterar a dinâmica fluvial da bacia, essas cheias aumentam o volume da 
água e parte desse fluxo transborda para a planície. 

O regime das águas constitui um importante fator para manutenção das 
planícies, permanentes ou temporariamente inundadas, que mantêm a dinâmica de 
erosão e deposição de sedimentos. 
 
Nível das águas 

O rio Paraguai possui uma dinâmica própria quanto ao escoamento do fluxo, 
reflexo do gradiente suave, com declividade de 6 cm/km. As planícies de inundação 
armazenam água em período de cheias anuais, além de abastecer baías e lagoas, sendo 
que os braços dos rios também desviam parte do volume de água.  

A análise das alturas das réguas nas Estações Fluviométricas de Cáceres 
(compartimento I) e Descalvado (compartimento II) mostrou modificações na 
distribuição mensal dos picos de cheias e no índice das alturas das médias anuais, para o 
período de 1975 a 2000 (Figuras 4 e 5). 

Os registros para o período entre 1975 a 2000 das duas réguas mostraram que os 
picos de cheia, nas duas estações fluviométricas, acontecem entre os meses de dezembro 
e abril, começando a diminuir, gradativamente, o nível da água a partir do mês de maio. 
Em alguns anos, entretanto, esta diminuição acontece no mês de junho e o nível das 
águas começa a subir, novamente, no mês de novembro (Figuras 4 e 5).  



A alternância no nível da água, no período de cheia e estiagem altera a 
configuração do canal. O nível da água eleva-se no canal principal, durante o período 
das cheias, provocando a remoção e remobilização de sedimentos, sendo que partes da 
água e dos sedimentos transportados vão para os canais secundários, baías e lagoas, ou 
transborda para as planícies marginais. O nível da água diminui, progressivamente, no 
período estiagem reduzindo-se também a capacidade de transporte, ocorrendo deposição 
de sedimentos em leito, em canais secundários, baías, lagoas e planície. 
 Comparando as duas estações fluviométricas, verifica-se que a estação de 
Cáceres tem amplitude menor de valores de nível médio das águas sendo que, no 
período de estiagem, varia entre as cotas de 1,38 a 4,35m, enquanto no período de cheia 
varia entre as cotas de 1.98 a 5,38m.  No mesmo período, na estação de Descalvado os 
valores do nível médio das águas na estiagem variam entre as cotas 3,07 a 5,17m, 
enquanto  no  período  de  cheia  as cotas varia entre 3,47 5,33 m. Os maiores valores do 
nível da água registrados na estação de Descalvado podem ser atribuídos ao aumento no 
volume de água e carga de sedimentos ao desaguarem os afluentes (Sangradouro, Junco, 
Sovaco, Facão, Retiro, Jacobina, Padre Inácio, Jauru, Espinhal Comprido e Alpercatas), 
principalmente, o rio Jauru.  
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Figura 4 – Variações no nível das águas do rio Paraguai. Estação de Fluviométrica de 
Cáceres (1975-1999). Fonte: ANA – Agencia Nacional de Águas. 
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Figura 5 – Variação no nível das águas do rio Paraguai. Estação Fluviométrica de 

Descalvado (1975-1999). Fonte: ANA - Agência Nacional de Águas. 
 

Bacias contribuintes 
A variação da drenagem, causada pela litoestrutura regional e morfologia, possibilitou a 

divisão da área de estudo em três compartimentos. O primeiro compartimento estende-se da 
cidade de Cáceres à foz do rio Jauru. O segundo compartimento inicia na foz do rio Jauru e 
termina na fazenda Santo Antonio das Lendas. O terceiro compartimento inicia na fazenda 
Santo Antonio das Lendas e termina na ilha de Taiamã.  

O rio Paraguai recebe fluxo e carga de sedimentos de alguns afluentes, que 
nascem em diferentes ambientes geológicos e pedológicos, locais de índices 
pluviométricos variados. Esses canais fluviais são quase todos de pequeno porte, sendo 
alguns intermitentes (Figura 6). 
Compartimento I 

Este compartimento possui oito afluentes do rio Paraguai, dos quais seis 
deságuam na margem esquerda, (córregos Sangradouro, Junco, Sovaco, Facão, Retiro e 
Jacobina) e dois deságuam na margem direita (córrego Padre Inácio e 1a foz do rio 
Jauru). Somente o córrego Jacobina e o rio Jauru possuem suas desembocaduras na 
calha do rio Paraguai, pois, os demais afluentes deságuam em braços e baías ou 
espalham-se na planície fluvial.O maior contribuinte é o rio Jauru com vazão de 
100 m3/s que banha uma área de cerca de 15.844,00 km2 (tabela 1). 

 



 
 
Figura 6 – Esboço das bacias contribuintes do rio Paraguai entre Cáceres e a Estação 

Ecológica de Taiamã. Fonte: Cartas topográficas (Cáceres e Descalvado), na 
escala 1: 100.000 (1975) e Imagem de Satélite na escala de 1:100.000. 

 
A reduzida declividade no baixo curso de alguns afluentes proporciona 

propagação contracorrente até alguns quilômetros para montante dos afluentes. Dessa 
forma, a inundação, no baixo curso desses tributários, está relacionada à descarga de 
montante, bem como ao volume de água do rio Paraguai. 

O córrego Sangradouro (13 km de extensão) nasce na serra do Lobo e percorre o 
perímetro urbano de Cáceres, passando pelos bairros São José, Jardim Celeste, Cidade 



Alta, Cavalhada e centro, desaguando na margem esquerda do rio Paraguai, na baía dos 

Malheiros, totalizando uma bacia hidrográfica com área aproximada de 29,25 km
2
.  A 

vazão máxima prevista para um período de dez anos, na foz do córrego Sangradouro, é 

de 51,59 m
3
/s.  

O médio e baixo curso do córrego Sangradouro sofrem impacto direto resultante 
da urbanização da cidade de Cáceres, destacando-se as obras de canalização, criação de 
superfícies impermeáveis (no baixo curso), lançamento de detritos e dejetos na calha, 
que alteram os aspectos morfológico e hidrológico do canal, além dos impactos 
indiretos relacionados ao uso do solo, que podem contribuir para o aumento da carga de 
sedimentos no canal e para o rio Paraguai. 

O córrego Junco encontra-se no perímetro urbano de Cáceres. A área da bacia é 
de aproximadamente 14 km2, com desnível de 40 m entre a nascente e a foz, na baía do 
Poção, Nas margens, a mata ciliar foi quase completamente removida, contribuindo, assim, 
para a remobilização de sedimentos das margens e do canal  durante o período chuvoso.  

A bacia hidrográfica é afetada pela urbanização, pois, a população usa o canal 
para lançamento de lixo e, também, como coletor de esgoto. Os materiais lançados no 
córrego são entulhados no canal, ou transportados para a baía da Poção, podendo atingir 
o rio Paraguai na época das cheias, quando a baía possui uma ligação direta com o rio. 
 
Tabela 1 – Bacias contribuintes, do rio Paraguai 

Afluentes 
Compar-
timento 

Extensão                       
(km) 

Área                
(km2) 

Margem 
Local onde 
Deságua 

Córrego Sangradouro I 13 29,25 Esquerda Vazante (braço) 
Córrego Junco I 9 14,00 Esquerda Baía 
Córrego Sovaco I 4 4,00 Esquerda Vazante 
Córrego Facão I 20 420,00 Esquerda Planície 
Córrego Retiro I 8,5 23,00 Esquerda Vazante (braço) 
Córrego Jacobina I 48 470,00 Esquerda Rio Paraguai 
Córrego Padre Inácio I 79 - Direita Vazante (braço) 
1a foz do rio Jauru I 135 15.844,00 Direita Rio Paraguai 
2a foz do rio Jauru II - 15.844,00 Direita Rio Paraguai 
Córrego Espinhal 
Com-prido 

II 20 156,00 Esquerda Rio Paraguai 

Córrego Alpercatas II 21 104,00 Esquerda Braço 
Corixo Campicho III 1,5 24,00 Direita Rio Paraguai 
Corixo Osório III 6,2 6,00 Direita Rio Paraguai 
Corixo Uvar  III 2.7 9,00 Direita Rio Paraguai 
Corixo Ilário  III 5,5 4,00 Esquerda Rio Paraguai 
Corixo Cambará III 6,5 13,00 Esquerda Rio Paraguai 
Corixo Retiro Mandovi III 2,5 12,00 Esquerda Rio Paraguai 

 
O córrego Facão nasce na cota altimétrica de 627 m e deságua na planície na 

cota de 112 m, proporcionando um desnível de 515 m, apresentando, em seu percurso, 
corredeiras, cachoeiras e vários níveis de bases locais. Pertence a uma bacia 

hidrográfica de 420 km
2
. Como afluente principal, possui o córrego Sapezal, que 

deságua em sua margem esquerda, no baixo curso. Estes dois cursos e seus afluentes 
nascem nas áreas mais elevadas da Província Serrana (serra Ponta do Morro, serra do 
Quilombo e serra do Facão) e drenam vasta área nos vales anticlinais e sinclinais, 
desaguando na planície de inundação do rio Paraguai, contribuindo, assim, com água e 
sedimentos, para a manutenção da planície submersa mesmo durante o período de 
estiagem. 



O córrego do Sovaco, cuja  área da bacia hidrográfica abrange 4 km
2
, percorre 

área de depressão e  deságua em braço na margem esquerda do rio Paraguai. A 
contribuição, em termos de água e sedimentos para o rio Paraguai, é mínima, 
considerando-se suas próprias características, área e volume do fluxo, somente no 
período chuvoso.    

O córrego Retiro (bacia hidrográfica de 23 km
2
) nasce nas bordas da Serra da 

Colônia, a 160 m de altitude e deságua na vazante da Guarda, à margem esquerda do rio 
Paraguai. Sendo córrego intermitente, sua maior contribuição em água e sedimentos 
ocorre, durante o período chuvoso.   

O córrego Jacobina é o principal afluente à margem esquerda do rio Paraguai no 

compartimento I, com área total da bacia hidrográfica de 470 km
2
. Seus afluentes 

principais são o ribeirão da Jacobina e córrego Laje, córregos Grande, Salto, Várzea, 
que percorrem transversalmente ou subseqüente à estrutura. O ponto mais alto da bacia 
(552 m) encontra-se na nascente do córrego Laje. O córrego Jacobina, ao passar por 
afloramentos de rochas calcárias e areníticas, forma cachoeiras e corredeiras, ocorrendo, 
nestes pontos, níveis de base, ou seja, alguns locais de deposição de sedimentos. 
Deságua no rio Paraguai à altitude aproximada de 110 m. Próximo à sua confluência, o 
córrego Jacobina percorre 2,5 km na planície de inundação, sendo que no período das 
cheias, o fluxo da água e carga sólida transportada são depositados na planície de 
inundação, não alcançando o rio Paraguai. 

O córrego Padre Inácio nasce na serra do mesmo nome e deságua em um braço 
da margem direita do rio Paraguai. Percorrendo a depressão do Paraguai, diferenciam-se 
dos demais córregos analisados, em virtude de sua vasta planície de inundação, parte da 
carga de sedimentos deposita-se em sua própria planície de inundação, diminuindo, 
assim, sua contribuição de sedimentos para o rio Paraguai.   

A bacia hidrográfica do rio Jauru (15.844,40 km
2
) é formada pelo rio Jauru e 

seus afluentes, cujos formadores nascem na Chapada dos Parecis (norte) e Serra Santa 
Bárbara (oeste) e percorrendo áreas de diferentes compartimentos litológicos e 
topográficos. As altitudes do relevo variam entre 116 e 700 m e o rio principal deságua 
na margem direita do rio Paraguai. Contribui com uma vazão de 100 m3/s para o rio 
Paraguai. 

O rio Jauru apresenta um curso meândrico formado por margens côncavas e 
convexas. A variação no padrão do canal e as mudanças na direção, possivelmente, 
sejam causadas pela geomorfologia e litoestrutura regional. No alto curso da bacia, o rio 
Jauru apresenta padrão retilíneo e, ao receber seu primeiro afluente, inicia-se uma 
pequena sinuosidade.  

No médio curso, em sua margem direita, o rio Jauru recebe água e sedimentos 
dos rios Brigadeiro, Bagres e Aguapeí e, na margem esquerda, dos rios das Pitas e 
Caeté. O rio Aguapeí possui suas nascentes no Planalto do Guaporé; percorre uma área 
plana de depressão, passando, novamente, por relevo movimentado em uma linha de 
falha da serra Santa Bárbara, voltando a percorrer uma área plana até desaguar no rio 
Jauru. 

No baixo curso, o meandramento é bastante expressivo, em torno de 2.1, 
surgindo, também, uma vasta planície de inundação, ou seja, o Pantanal Corixo Grande-
Jauru-Paraguai. Neste trecho, o rio perde competência de transporte e aumenta a 
quantidade de sedimentos depositados nas margens e na planície de inundação. O rio 
atinge os terrenos inundáveis do Pantanal, formando uma espécie de leque, alguns 
pequenos cursos de água drenam as áreas sujeitas à inundação, desaguando em baías e 
lagoas, ou espraiando-se na planície. Possui planície deprimida com baías, lagoas e 



meandros abandonados, a qual é drenada, principalmente no período de cheias, por 
corixos, vazantes e braços, que são separados por terraços e diques marginais com 
vários níveis de acumulação antigos e recentes. 

Em seu baixo curso, próximo à confluência com rio Paraguai, o rio Jauru 
apresenta uma bifurcação, dando origem a duas desembocaduras. A primeira encontra-
se no compartimento I e a segunda no compartimento II. 
Compartimento II 

Os afluentes do rio Paraguai, no compartimento II, são: na margem esquerda, o 
córrego Espinhal Comprido e córrego Alpercatas; na margem direita, a 2a 
desembocadura do rio Jauru, sendo este o maior afluente, no trecho estudado, 
contribuindo, também com maior volume de fluxo. 

O córrego Espinhal Comprido e seus afluentes encontram-se numa área de 

156 km
2
. Nasce no relevo movimentado da Província Serrana, na cota altimétrica de 

400 m, percorre áreas de vales e deságua na margem esquerda do rio Paraguai a 120 m 
de altitude, com desnível de 380 m. Pode ser considerado o maior afluente da margem 
esquerda do rio Paraguai, neste compartimento.  

O córrego Alpercatas (bacia hidrográfica com área de 104 km
2
) possui suas 

nascentes na Província Serrana (serra Água Branca e serra Marimbondo), em cota de 
280 m altitude, desaguando em braço do rio Paraguai, numa altimetria de 109 m. A 
maior contribuição de sedimentos acontece no período chuvoso, formando barra 
submersa próximo à confluência. 
Compartimento III 

O rio Paraguai neste trecho recebe água e sedimentos de pequenos cursos de 
água que são, em sua maioria, intermitentes (Tabela 1). Os afluentes da margem 
esquerda nascem nas serras da Província Serrana, percorrem os vales e deságuam no rio 
Paraguai, ou espalham-se na planície.  

Os corixos são canais naturais, com escoamento temporário, pouco profundo e 
relativamente estreito.  Durante os períodos de enchente e vazante transportam 
sedimentos e funcionam também como corredores de migração para diversas espécies 
de peixes. 

Os afluentes da margem esquerda são, em sua maioria corixos, drenam pequenas 
extensões, que servem de conexão entre as lagoas, ou as baías, e o rio Paraguai. 

O corixo Campicho possui extensão de 1,5 km, nasce na cota de 128m, drena 
uma área de planície e deságua na margem direita no rio Paraguai. O corixo Osório, 
com extensão de 6,2 km, nasce na borda da serra Boiada, na cota altimétrica de 120 m, 
deságuando à margem direita no rio Paraguai. O corixo Uvar possui extensão de 2,7 km, 
serve de ligação entre a baía Uvar e o rio Paraguai, na margem direita, percorre planície 
onde encontram-se pequenas lagoas. 

Os corixos que deságuam na margem esquerda do rio Paraguai são os seguintes: 
corixo Ilário com extensão de 5,5km, serve de ligação entre a baía Ilário e o rio Paraguai 
e encontra-se na área de planície, em cota inferior a 120 m. O corixo Cambará, com 
extensão de 6,5 km serve de conexão entre as baías Larga e Naira e o rio Paraguai, 
percorrendo área de planície e, finalmente, o corixo Retiro Mandovi, com 2,5 km de 
extensão e liga as baías Canalistar e Vitória. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 A analise da precipitação mostrou a periodicidade de chuvas intensas (outubro a 
abril) e período de estiagem (maio a setembro) e sua contribuição para a manutenção da 
dinâmica do corredor fluvial. As diferenças acentuadas entre os dois períodos 



contribuem para aumento no nível de água do rio Paraguai, provocando seu 
transbordamento para a planície.  

As cotas do nível das águas do rio Paraguai apresentaram oscilações, durante os 
períodos de cheia e estiagem, nas duas estações fluviométricas. Os picos de cheias 
ocorrem nos meses de dezembro a abril. No período de ocorrência de maior cheia, 
observou-se um aumento de 3 m no nível da água do rio.  

Neste trecho, o rio Paraguai possui uma dinâmica própria, em termos de 
escoamento do fluxo, que reflete seu gradiente suave; parte do volume de água é 
desviado no período das cheias, para a planície de inundação, além de armazenar-se em 
lagoas e baías. 

O rio Paraguai recebe fluxo e carga de sedimentos de alguns afluentes, que 
nascem em diferentes ambientes geológicos e pedológicos, locais de índices 
pluviométricos variados. Esses canais fluviais são quase todos de pequeno porte, sendo 
alguns intermitentes. O maior contribuinte de água e sedimentos é o rio Jauru, que 
deságua na margem direita do rio Paraguai.  

Os afluentes, que deságuam nesta área, contribuem para a dinâmica do trecho, 
em termos de volume de água e carga de sedimentos. Observações de campo durante o 
período de estiagem mostraram que, na confluência desses afluentes com o rio Paraguai, 
grandes quantidades de sedimentos foram depositadas, sendo que uma parte dos 
sedimentos transportados por esses afluentes são depositados na planície de inundação. 
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