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ABSTRACT – In this work, we performed a preliminary study of the morphodynamics of the Paraguay
River in a multichannel reach (anabranching) created by intrachannel depositional processes within
the fluvial plains that compose the Pantanal trunk system. The main objective is to perform the
hydrosedimentary balance of this stretch, in order to understand the erosive and depositional
processes that occur in the channel in the context of anabranching river. Thus, the surveys and
analyzes performed showed that the Paraguay River has morphodynamics that changes according
to the hydrological period (flood and drought). The morphological configuration of the Paraguay
River on Laranjeira Island causes a division in the flow that leads to higher sedimentary rates in the
right channel of the river, which would lead to the annexation of the island to the plain on the right
bank of the river. Although the composition of the bottom load of the Paraguay River on Laranjeira
Island does not change generally, the reduction of flow velocity during the dry season causes less
river competence, which deposits thicker sediment in the channel before the bifurcation.
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1 - INTRODUÇÃO
O arranjo espacial de canal formam quatro padrões topológicos: reto, sinuoso, entrelaçado e
anastomosado (Miall, 1977; Leopold et al., 1995). Este último também denominado de padrão
anabranching (Nanson e Knighton, 1996; Nanson e Gibling, 2004; Carling et al., 2014).
Os rios anabanching constituem canais múltiplos devido às várias ilhas que bifurcam o canal
principal. Esse padrão ocorre em vários contextos geográficos, independentemente do clima e da
geologia da bacia hidrográfica. Embora o sistema anabranching seja o padrão dominante nos
maiores rios do mundo (Jansen e Nanson, 2004; Latrubesse, 2008), sua complexidade de formação
e evolução exige amplo esforço de pesquisa, especialmente no que diz respeito à hidráulica e
hidrossedimentologia. Até recentemente, em vez de pesquisas morfodinâmicas, a maioria dos
estudos preocupava-se com a comparação entre vazão de água, tamanho da bacia e padrão de canal
(Latrubesse e Franzinelli, 2005; Latrubesse, 2008; Conway e Mahé, 2009; Latrubesse et al., 2009;
Ashworth e Lewin, 2012; Sinha et al., 2012; Carling et al., 2014; Reesink et al., 2014; Latrubesse,
2015). No rio Paraguai, no entanto, estudos morfodinâmicos têm avançado no entendimento da
multicanalização em sistemas anabranching (Macedo, 2017; Macedo et al., 2019).
A multicanalização no rio Paraguai pode ser considerada incipiente se comparada com as dos
rios Paraná (Leli, 2015; Leli et al., 2020; Nicholas et al., 2012, 2013; Reesink et al., 2014) Negro
(Latrubesse e Stevaux, 2015) e Solimões (Latrubesse, 2008; Latrubesse e Franzinelli, 2005), na bacia
amazônica, notavelmente devido ao maior número de ilhas fluviais desses últimos. No entanto, a
multicanalização contínua do rio Paraguai possui uma hidrossedimentologia peculiar (Macedo,
2017; Macedo et al., 2019) o que atrai a atenção para pesquisas de campo. Portanto, este artigo
lança novas luzes sobre os estudos morfodinâmicos da planície fluvial Corumbá (Assine et al., 2015a)
e esses estudos podem apoiar novos estratagemas para o desenvolvimento de simulação numérica
computacional útil da hidro e morfodinâmica do rio Paraguai, como semelhantes aos desenvolvidos
para o rio Paraná (por exemplo, Nicholas et al., 2012).
1.1 - Descrição da área estudada
Este estudo foi realizado na Ilha Laranjeira (Fig.1), localizada no canal do rio Paraguai, na
planície Corumbá (Assine et al., 2015a, b; Stevaux et al., 2020). Este trecho do rio Paraguai faz parte
de um dos subsistemas do trato deposicional do Pantanal (planície fluvial do Paraguai) descrito
anteriormente por Assine et al (2015a). A planície Corumbá está localizada no centro do trato
deposicional, cobrindo terras no município de Corumbá-MS, Brasil (Assine et al., 2015a). Essa
planície é a maior do sistema tronco, com aproximadamente 27 km de largura média e 113 km de
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comprimento (~ 3.000 km²) e aproximadamente 80% da água drenada pelo Pantanal passa por essa
planície.
A ilha Laranjeira está localizada a 110 km a montante do porto da cidade de Corumbá-MS.
Essa ilha tem formato ocelar ou elíptico, com o eixo principal medindo aproximadamente 1.767
metros e o eixo menor medindo 470 metros. Seu perímetro mede cerca de 3.760 metros e sua área
é de ~ 0,55 km². Suas características morfológicas revelam uma típica ilha de barra central composta
(Leli, 2015; Leli et al., 2020) formada pelo acúmulo de depósitos de barra no meio do canal. As
marcas de crescimento dessa ilha indicam que ela foi formada a partir de uma ilha central localizada
mais ou menos no centro do canal e que esse núcleo cresceu lateralmente (eixo menor) e
longitudinalmente (eixo principal). No entanto, a datação por meio do método LOE / SAR revelou
que a margem esquerda da ilha é pelo menos 370 anos mais antiga que a margem direita (Macedo,
2017).

Figura 1 - Mapa de localização do trecho multicanal estudado, na Ilha Laranjeira.

Os depósitos que formam esta ilha são compostos de areia fina a muito fina na base e lama
na parte superior (Macedo, 2017). A idade desses depósitos mostra que essa morfologia foi formada
entre 1000 e 800 anos AP, com uma taxa de deposição de 1,7 mm/ano na margem esquerda e de
0,9 mm/ano na margem direita.
Antes de se bifurcar, o rio Paraguai tem uma largura de 225 metros. Na ponta a montante da
ilha, a largura do canal sobe para 620 metros. No centro da ilha, a largura total do canal (adicionando
a largura da ilha) é de 880 metros. No extremo a jusante da ilha, a largura diminui para 430 metros,
diminuindo para 325 metros quando o rio retorna a canal único, a 200 metros a jusante da ponta a
jusante da ilha (Fig. 2).
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas 4 seções no trecho selecionado para aquisição de dados hidráulicos (perfil
transversal, velocidade e direção do fluxo) usando o Perfilador de Corrente Doppler Acústico
(RiverRay ™ ADCP). Nas mesmas seções foram coletada uma amostra em cada braço do canal e duas
amostras (a montante e a jusante da ilha) de material do leito e de água para análise da
concentração de sedimentos em suspensão e dissolvidos. As amostras de sedimentos suspensos e
dissolvidos foram coletadas no período de água baixa (novembro de 2015) usando um amostrador
vertical contínuo para amostragem de toda a coluna de água. Na estação das cheias (agosto de
2014), as águas do rio foram amostradas a uma profundidade máxima de 20 cm. Amostras da carga
de fundo foram coletadas usando um amostrador de mandíbulas Van Veen. A quantificação das
concentrações de sedimentos em suspensão foi realizada por espectrofotometria (Hach DR2800 ™).
A concentração de sedimentos dissolvidos foi estimada indiretamente por meio das medições da
condutividade elétrica da água com uma sonda YSI 556 MS ™. A granulometria de carga de fundo
foi determinada por método de peneiramento.
Um levantamento batimétrico do trecho foi realizado com uma ecossonda Furuno™. Seções
transversais espaçadas a aproximadamente 100 metros foram levantadas no período de cheia
(agosto de 2014). Os dados georreferenciados coletados foram transferidos para um Sistema de
Informações Geográficas (SIG - ESRI, 2010) e interpolados pelo método de Rede Irregular Triangular
(TIN) de Delaunay, que gerou o mapa batimétrico do trecho (Fig. 2).
Os cálculos das descargas sólidas foram feitos com base nos parâmetros hidráulicos (largura,
perímetro úmido, vazão e velocidade do fluxo) e parâmetros sedimentológicos (concentração do
sedimento e tamanho do grão). As descargas de carga suspensa e dissolvida foram calculadas
multiplicando a vazão pela respectiva concentração de sedimentos em unidades adequadas. A
descarga da carga do material de fundo foi calculada pelo método de Van Rijn (Macedo et al., 2017).
Os cálculos do balanço sedimentar e da transferência de água foram realizados subtraindo as
descargas líquidas e sólidas da seção a montante pela jusante. Para descarga líquida, caso o
resultado dessa subtração for menor ou igual a zero, significa que não houve transferência de água
para a planície. Caso contrário, significa que houve transferência e o valor dessa subtração
corresponde à quantidade de água transferida. Com a concentração de sedimentos e a água
transferida, o sedimento (suspenso e dissolvido) transferido para planície e para a ilha foram
calculados. O mesmo procedimento foi utilizado para cálculos de descarga sólida de fundo.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES
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O levantamento batimétrico na estação das cheias (cota de 502 cm na estação Ladário)
mostrou que este trecho do rio Paraguai tem uma profundidade média e máxima de 6,30 m e 15,60
m, respectivamente (Fig. 2). Na estação seca, esses valores correspondem, respectivamente, a 4,17
m e 13,47 m. O canal esquerdo é mais profundo, com o talvegue do rio na margem esquerda. Depois
da ilha, o talvegue do rio atinge profundidades de quase 16 m. Nesta área, o talvegue permanece
associado ao canal esquerdo (Fig. 2), que apresenta as maiores velocidades médias de fluxo (Tab.
1). Os dados batimétricos também revelam que o local de deposição preferencial desse trecho
ocorre a montante da ilha, no ramo direito do canal (Fig. 2). Esta localização possui as menores
profundidades e o mapa batimétrico mostra depósitos formados na cabeça da ilha.

Figura 2 - Localização das seções ADCP e batimetria do rio Paraguai na Ilha Laranjeira. Imagem Basemap do
ArcGIS online. Idades representam o tempo para o preenchimento do trecho.

O balanço hidrossedimentológico do trecho superior da ilha, entre as seções I1-1 e I1-2 e I1-3
(Fig. 2), indica para o período de cheia que 33,718 m³/s de água são transferidos para a planície de
inundação e para a ilha, correspondendo a uma transferência média de 250,072 t/ano de
sedimentos em suspensão. Essa estimativa é baseada em uma concentração média de 1,48 mg/L e
58 dias/ano, em média, em que o rio está acima de suas margens (Macedo, 2017). Para o trecho
inferior da ilha, entre as seções I1-2 e I1-3 e a seção I1-4 (Fig. 2), os mesmos cálculos mostraram que
47,946 m³/s de água são transportados para a planície de inundação e para a ilha na estação das
cheias. Isso equivale a 6,628 t/dia de sedimento em suspensão que podem ser transferidos para a
planície de inundação e para a ilha, o que corresponde a 384,424 t/ano, considerando uma
concentração média de 1,60 mg/L e 58 dias/ano em que o rio está acima das margens plenas.
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Os dados de descarga da carga de fundo (Tab. 2) mostram que o trecho entre antes da
bifurcação (I1-1) e após a bifurcação (I1-4) apresenta 103,568 t/dia de deposição no período de
cheia. Na estação seca, no entanto, esse valor sobe para 115,754 t/dia, indicando que mais de
40.000 toneladas por ano de sedimentos são depositadas no trecho dos dois canais do rio. Os dados
também mostram que cada canal possui uma dinâmica sedimentar específica.
Tabela 1 - Dados hidráulicos das seções pesquisadas no trecho da Ilha Laranjeira. Veja a Figuras 2 para
localização das seções. Campos brancos representam medições feitas em Agosto 2014 e os cinza Novembro
2015.

Seção

Vazão (m³/s)

I1-1E
I1-1D
I1-2
I1-3
I1-4E
I1-4D
I1-1E
I1-1D
I1-2
I1-3
I1-4E
I1-4D

1.169,137
1.052,427
1.041,518
1.146,328
1.448,497
691,403
659,625
526,324
495,437
680,251
922,531
251,743

Velocid.
Média (m/s)
0,653
0,709
0,715
0,729
0,735
0,719
0,554
0,542
0,520
0,562
0,557
0,500

Largura (m)
289,65
259,08
232,80
198,70
176,25
160,22
270,41
288,69
238,77
187,94
183,46
137,34

Prof. Média
(m)
6,25
5,55
6,22
7,84
10,90
5,50
4,54
3,35
4,21
6,45
8,78
3,68

Temperatura
(°C)
23,9
23,9
23,8
23,9
23,8
23,8
28,9
28,9
29,0
28,9
29,0
29,0

O canal esquerdo (seção I1-3) possui uma velocidade média de fluxo mais alta (Tab. 1), mas
carrega menos sedimentos que o canal direito (seção I1-2). Na estação seca, a velocidade do fluxo
na seção do canal esquerdo é 7,5% maior que no canal direito, enquanto que na estação das cheias
essa diferença diminui para 1,9%. O canal esquerdo (I1-3) carrega 31% menos sedimentos na
estação seca e 28% menos no período de cheia que o canal direito (Tab. 2). As possíveis razões por
trás desses achados são que as velocidades médias do fluxo antes da bifurcação I1-1 são maiores no
lado direito (I1-1D). Ao dividir a seção I1-1, o lado direito tem uma velocidade média de fluxo de
0,709 m/s, uma vazão igual a 1.052,427 m³/s e uma área úmida de 1.449,91 m², uma vez que o canal
é mais raso que o do lado esquerdo. Por outro lado, esses valores para o lado esquerdo são
respectivamente 0,653 m/s, 1.169,137 m³/s e 1.771,94 m². Consequentemente, a textura da carga
de fundo no lado direito é mais grossa (D50 = 0,2604 mm) do que a carga de fundo no lado esquerdo
(D50 = 0,1686 mm). Como o canal direito recebe tamanhos de grãos maiores, isso influencia o
transporte do sedimento de fundo desse canal, porque o transporte de sedimentos está em função
da velocidade do fluxo e do tamanho das partículas, segundo a equação de Van Rijn (Macedo et al.,
2017).
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Tabela 2 - Sedimentologia das seções levantadas no trecho da Ilha Laranjeira. Campos brancos mostram
dados na cheia (ago. 2014) e os cinzas na seca (nov. 2015)

Carga de fundo
Seção
I1-1E
I1-1D
I1-2
I1-3
I1-4E
I1-4D
I1-1E
I1-1D
I1-2
I1-3
I1-4E
I1-4D

Csl*
Cdl*
(mg/L) (mg/L)
1,33
1,00
2,33
1,25
1,00
1,83
20
20
26
16
26
26

13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
10
10
11
9
10
10

D50
(mm)
0,1686
0,2604
0,2732
0,1868
0,1669
0,2706
0,2559
0,2559
0,2794
0,1696
0,1806
0,1806

Transp.
sedim.
susp.
D90 (mm)
(t/dia)
0,2054
134,348
0,3888
90,930
0,3909
209,602
0,3382
123,803
0,2026
125,150
0,3971
109,319
0,3852 1.139,832
0,3852
909,488
0,3990 1.112,950
0,2070
940,379
0,2908 2.072,374
0,2908
565,515

Transp.
sedim.
dissol.
(t/dia)
1.313,175
1.273,016
1.259,820
1.386,598
1.752,102
836,321
569,916
454,744
470,863
528,963
797,067
217,506

Transp.
sedim.
fundo.
(t/dia)
125,217
281,322
257,816
185,814
114,288
188,683
81,549
97,839
49,806
34,549
27,631
36,003

Transp.
total (t/dia)
1.572,740
1.645,268
1.727,238
1.696,215
1.991,540
1.134,323
1.791,297
1.462,071
1.633,619
1.503,891
2.897,072
819,024

* Csl e Cdl = concentração de carga suspensa e dissolvida, respectivamente.

O canal direito recebe 46% da vazão, depositando 46,319 t/dia na cheia e 30,918 t/dia na
estação seca, tanto na parte superior (35,769 t/dia – entre as seções I1-1D e I1-2) quanto na parte
inferior (41,468 t/dia – entre as seções I1-2 e I1-4D). A seção superior desse canal, entre as seções
I1-1D e I1-2, deposita 23,506 t/dia durante a cheia e 48,033 t/dia na seca. Esses resultados mostram
que, em média, o trecho superior do canal direito acumula anualmente 13.055,867 toneladas em
sedimentos de fundo. O trecho inferior, entre as seções I1-2 e I1-4D, deposita 69,133 t/dia, na cheia,
e 13,803 t/dia na estação seca, correspondendo a deposição de 15.135,820 toneladas por ano. No
período de cheia, os dados sedimentológicos também evidenciam que o trecho superior do canal
direito perde cerca de 8,35% de sua capacidade, apesar de aumentar sua competência em 0,0128
mm. Por outro lado, seu trecho inferior apresenta uma pequena redução de sua competência
(0,0026 mm), com uma maior redução de sua capacidade (26,81%). Essas modificações se
intensificam na estação seca, quando o trecho superior perde 49,09% da capacidade e 0,0235 mm
de competência, enquanto as perdas na parte inferior são respectivamente 27,71% e 0,0988 mm.
O canal esquerdo como um todo exibe variação sazonal da deposição. A taxa média de
deposição é de 5,464 t/dia durante a cheia e 26,959 t/dia durante a estação seca. Seu trecho
superior (seção I1-1E e seção I1-3) mostra uma erosão de 60,597 t/dia no período das cheias e de
47 t/dia na estação seca, o que leva a uma taxa média de erosão de 2.481,452 toneladas por ano. O
trecho inferior (da seção I1-3 à seção I1-4E) deposita 71,526 t/dia, na cheia, e 6,918 t/dia na estação
seca, correspondendo a uma taxa média de deposição anual de 14.316,030 toneladas. Portanto, o
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trecho superior do canal esquerdo aumenta a capacidade (48,39%) e a competência (0,0182 mm)
durante a cheia. Na estação seca, ocorre uma inversão e o canal perde capacidade (57,63%) e
competência (0,0863 mm). Alternativamente, o trecho inferior desse canal perde capacidade
(38,49%) e competência (0,0199 mm) na cheia, mas ganha competência (0,011 mm) e perde
capacidade (20,02%) na estação seca.
Os resultados hidrossedimentares mostram que o processo deposicional no canal direito é
mais intenso do que o verificado no canal esquerdo. Portanto, a evolução da ilha pode encaminhar
para a anexação à planície de inundação do lado direito por meio de assoreamento. Assumindo
taxas de sedimentação constantes e a batimetria do rio, estimamos o intervalo de tempo necessário
para esta anexação. O mapa mostrado na Fig. 2 indica que, com taxas atuais de deposição, o
primeiro local a ser preenchido pode ser o trecho superior do canal direito, daqui a cerca de 300
anos. Posteriormente, seu trecho inferior pode ser assoreado após quase 380 anos. No entanto, é
importante destacar que as mudanças na morfologia do canal resultam em mudanças na
hidrossedimentologia, portanto, esse esquema evolutivo é realmente simplificado demais. Embora
as estimativas indiquem que o trecho inferior do canal esquerdo pode ser assoreado, isso pode não
ser o caso, pois o preenchimento do canal direito também pode alterar a hidrodinâmica complexa
do rio. Portanto, nossos dados e prognóstico evolutivo da morfodinâmica indicam que a Ilha
Laranjeira pode estar ligada à planície de inundação dentro de 300 a 400 anos no futuro, fazendo o
rio Paraguai fluir em um único canal.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à FAPESP (2014/06889-2), ao CNPq (443437/2014-9; 431253/2018-8)
e à FUNDECT (TO: 083/2016) pelo apoio financeiro às nossas pesquisas na Bacia do Pantanal. Ao
CNPq pelas bolsas ao primeiro (CNPq 169329/2017-8) e segundo autores (CNPq 304863/2015).
Nossos sinceros agradecimentos ao professor Fabiano Tomazini e ao Dr. Eder Spatti pelo apoio na
análise de amostras de água no Laboratório de Geoquímica Ambiental - LAGEA, do Departamento
de Planejamento Territorial e Geoprocessamento, da Universidade Estadual Paulista - UNESP de Rio
Claro. Agradecemos também ao professor Dr. Fernando H. M. Portelinha por disponibilizar o
Laboratório de Mecânica e Geotecnia de Solos, do Departamento de Engenharia Civil, da
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar; e o técnico Sidnei Muzetti, pelo apoio prestado na
realização dos testes de análise granulométrica das amostras de sedimentos do fundo do rio
Paraguai.

BIBLIOGRAFIA
XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

8

ASHWORTH, P.J.; LEWIN, J. (2012). “How do big rivers come to be different?”. Earth Sci. Rev., v.114
(1-2), p. 84 - 107. DOI: 10.1016/j.earscirev.2012.05.003
ASSINE, M.L.; MERINO, E.R.; PUPIM, F.N.; MACEDO, H.A.; SANTOS, M.G.M. (2015a). “The
Quaternary alluvial systems tract of the Pantanal Basin, Brazil”. Brazilian Journal of Geology, v.45,
n.3, p.475 - 489. DOI: 10.1590/2317-4889201520150014.
ASSINE, M.L.; MACEDO, H.A.; STEVAUX, J.C.; BERGIER, I.; PADOVANI, C.R.; SILVA, A. (2015b).
“Avulsive Rivers in the Hydrology of the Pantanal Wetland”, in Dynamics of the Pantanal wetland
in South America. Org. por Ivan Bergier e Mario Assine, ed. Springer, Helderberg, v.37, pp.83 - 110.
DOI: 10.1007/698_2015_351.
CARLING, P.; JANSEN, J.; MESHKOVA, L. (2014). “Multichannel rivers: their definition and
classification”. Earth Surface Processes and Landforms, v.39, p. 26 - 37. DOI: 10.1002/esp.3419.
CONWAY, D.; MAHÉ, G. (2009). “River flow modelling in two large river basins with non-stationary
behavior: the Paraná and the Niger”. Hydrological Processes, v.23, n.22, p. 3186 - 3192. DOI:
10.1002/hyp.7393.
JANSEN, J. D; NANSON, G.C. (2004). “Anabranching and maximum flow efficiency in Magela Creek,
northern Australia”, Water Resour. Res., v.40, W04503. DOI: 10.1029/2003WR002408.
LATRUBESSE, E. (2008). “Patterns of anabranching channels: The ultimate end-member adjustment
of mega rivers”. Geomorphology, v.101, n.1-2, p. 130 - 145. DOI:10.1016/j.geomorph.2008.05.035.
LATRUBESSE, E. (2015). “Patterns of anabranching channels: The ultimate end-member adjustment
of mega rivers”. Geomorphology, v.101, n.1-2, p. 130 - 145. DOI:10.1016/j.geomorph.2008.05.035.
LATRUBESSE, E. (2015). “Large rivers, megafans and other Quaternary avulsive fluvial systems: A
potential ‘who's who’ in the geological record”. Earth-Science Reviews, v.146, p.1-30.
LATRUBESSE, E.; FRANZINELLI, E.M. (2005). “The late Quaternary evolution of the Negro River,
Amazon, Brazil: implications for island and floodplain formation in large anabranching tropical
systems”. Geomorphology, v.70, n.3-4, p. 372 - 397.
LATRUBESSE, E.M.; AMSLER, M.; MORAIS, R.P.; AQUINO, S. (2009). “The geomorphic responses of
large pristine alluvial river to tremendous deforestation in the South American tropics: The case of
the Araguaia River”. Geomorphology, v.13, n.3-4, p. 239 - 252.
LATRUBESSE, E.M.; STEVAUX, J.C., (2015). “The Anavilhanas and Mariuá Archipelagos: Fluvial
Wonders from Negro River, Amazon Basin”. In Landscapes and Landforms of Brazil. Org. por Vieira,
B.C, Salgado, A.A.R., Santos, L.J. ed. Springer. DOI: 10.1007/978-94-017-8023-0_14
LELI, I.T. (2015). Gênese, evolução e geomorfologia das ilhas e planície de inundação do alto rio
Paraná. Tese de Doutorado (Geociências e Meio Ambiente) - UNESP, Rio Claro-SP, 123p.
LELI, I.T., STEVAUX J.C., ASSINE, M.L. (2020). “Origin, evolution, and sedimentary records of islands
in large anabranching tropical rivers: The case of the Upper Paraná River, Brazil”. Geomorphology,
v.358, 107118. DOI: 10.1016/j.geomorph.2020.107118.
LEOPOLD, L.B.; WOLMAN, M.G.; MILLER, J.P. (1995). Fluvial processes in geomorphology. Dover
Publication, New York.
XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

9

MACEDO, H.A. (2017). Evolução geomorfológica da e dinâmica hidrossedimentar da planície fluvial
Paraguai-Corumbá, Quaternário do Pantanal. Tese de Doutorado (Geociências e Meio Ambiente) UNESP Rio Claro-SP, 193p.
MACEDO, H.A.; STEVAUX, J.C.; ASSINE; M.L.; SILVA, A.; MERINO, E.R.; LO, E. (2019).
“Hydrosedimentology of the Paraguay River in the Corumbá fluvial reach, Pantanal wetland”.
Revista Brasileira de Geomorfologia, v.20, n.2, p. 255 - 271. DOI: 10.20502/rbg.v20i2.1500.
MIALL, A.D. (1977). “A review of the braided-river depositional environment”. Earth Science
Review, v.13, n.1, p.1 - 62.
NANSON, G.C.; KNIGHTON, A.D. (1996). “Anabranching rivers: their cause, character and
classification”. Earth Surface Processes and Landforms, v.21, p.217 - 239.
NANSON, G.C.; GIBLING, M.R. (2004). “Anabranching and anastomosing rivers”, in Encyclopedia of
geomorphology. Org. A.S. Goudie, Routledge, London, pp. 23 - 25.
NICHOLAS, A. P.; SANDBACH, S. D.; ASHWORTH, P. J.; AMSLER, M. L.; BEST, J. L.; HARDY, R. J.;
LANE, S. N.; ORFEO, O.; PARSONS, D. R.; REESINK, A. J. H.; SMITH, G. H. S.; SZUPIANY, R. N. (2012).
“Modelling hydrodynamics in the Rio Paraná, Argentina: An evaluation and inter-comparison of
reduced-complexity and physics based models applied to a large sand-bed river”. Geomorphology,
v.169-170, p. 192 - 211. DOI: 10.1016/j.geomorph.2012.05.014.
NICHOLAS, A.P.; ASHWORTH, P.J.; SAMBROOK SMITH, G.H.; SANDBACH, S.D. (2013). “Numerical
simulation of bar and island morphodynamics in anabranching megarivers”. Journal of Geophysical
Research: Earth Surface, v.118, p. 2019 - 2044. DOI: 10.1002/jgrf.20132.
REESINK, A. J. H.; ASHWORTH, P. J.; SAMBROOK SMITH, G. H.; BEST, J. L.; PARSONS, D. R.; AMSLER,
M. L.; HARDY, R. J.; LANE, S. N.; NICHOLAS, A. P.; ORFEO, O.; SANDBACH, S. D.; SIMPSON, C. J.;
SZUPIANY, R. N. (2014). “Scales and causes of heterogeneity in bars in a large multi-channel river:
Rio Parana, Argentina”. Sedimentology, v.61, n.4, p. 1055 - 1085. DOI: 10.1111/sed.12092.
SINHA, R.; LATRUBESSE, E.; NANSON, G. (2012). “Quaternary fluvial systems of tropics: major
issues and status of research”. Palaeogeography, palaeoclimatology palaeoecology, v.356-357, p.1
- 15. DOI: 10.1016/j.palaeo.2012.07.024.
STEVAUX, J.C., MACEDO, A.H., ASSINE, M.L., SILVA, A. (2020). “Changing fluvial styles and
backwater flooding along the Upper Paraguay River plains in the Brazilian Pantanal wetland”.
Geomorphology, v. 358, 106906. DOI: 10.1016/j.geomorph.2019.106906.

XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

10

