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RESUMO 

Confluências de rios aluviais são locais de complexa hidráulica, cujos 

canais competem pela força, estrutura e condições de escoamento do fluxo ao 

constituírem um canal único. O presente trabalho analisa a dinâmica e a estrutura 

dos fluxos na confluência de dois importantes rios tropicais: o Paraná (Qmédia = 8.912 

m3.s-1) e o Ivaí (Qmédia = 728 m3.s-1). As condições de fluxo (velocidade, direção e 

vazão) foram analisadas usando o aparelho ADCP e a morfologia dos canais foi 

investigada com o uso do ecobatímetro tipo FURUNO acoplado ao GPS. 

Amostragem do material de fundo e suspenso foi realizada juntamente com a 

determinação em campo de parâmetros fisico-químicos da água (pH, temperatura, 

oxigênio dissolvido e condutividade). O trabalho de campo foi realizado em dois 

levantamentos, em diferentes períodos do ciclo hidrológico: enchente e vazante. 

Foram produzidos mapas batimétricos da área de confluência, seções 

transversais morfológicas e de distribuição de velocidade, e mapas com a 

vetorização do fluxo (velocidade e sentido). 

Foi constatada a existência de formas de leito constituídas de mega-

ondulação, bem como a ocorrência de barras laterais em canal retilíneo. Foi possível 

também estimar as alterações morfológicas ocorridas nos canais ao longo do ciclo 

hidrológico anual. O rio Ivaí apresentou maior concentração de sedimentos 

suspensos, quando comparado ao Paraná durante o período estudado. A carga de 

fundo não alterou seu calibre durante as duas campanhas, tendo a granulometria 

variando entre areia grossa a fina. 

A análise da estrutura do fluxo mostrou que ocorre a predominância do 

fluxo do rio Paraná sobre o do rio Ivaí (Mτ < 1). Imediatamente a jusante da 

confluência, ocorre fluxo helicoidal responsável pelo desenvolvimento de barras 

laterais, sem o desenvolvimento de poços profundos como foi constatado na 

literatura especializada. As águas do rio Paraná promovem um barramento das 

águas do rio Ivaí, que apresenta maior profundidade do canal nas vizinhanças da 

confluência. A combinação de deformações neotectônicas e modificações climáticas 

fornecem uma hipótese sobre esse barramento. Uma comparação foi feita entre a 

confluência estudada e aquela do rio Paraguai com o Paraná. 

Palavras chave: confluência; dinâmica de fluxo; morfologia; transporte de 

sedimentos; rio Ivaí; rio Paraná. 
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ABSTRACT 

River confluences constitute places of complex hydraulics, where the 

tributary streams compete against each others in terms of stream power and flow. 

The present work analyses the dynamics and the flow structures at the junction of 

two great tropical streams: The Paraná (Qmean = 8.912 m3.s-1) and Ivaí (Qmean = 728 

m3.s-1) rivers. The flow conditions (velocity, planform, flow) were analyzed using an 

ADCP apparatus, and the channel morphologies were investigated with a Furuno-

type echobatymeter attached to a GPS equipment. Additionally, the suspended 

sediment and the bed load were sampled, as well as registered some water physical 

and chemical parameter measurements (pH, temperature, dissolved oxygen, electric 

conductivity). The field campaigns comprise two different epochs: high flow period 

(wet summer) and low water level time (dry winter). 

The conducted study turned possible the following graphical products: 

bathymetric map of the confluence area, transversal morphological section, including 

flow velocity distribution, and, finally, a flow vector map (velocity and flow bearing). 

It was noted the existence of mega sandwaves (dunes), as well as lateral 

bars and straight channel reaches in both rivers near the confluence. Some channel 

morphological differences between the two surveys were also detected. The Ivaí 

River showed bigger suspend load when compared with the Paraná counterpart, 

despite the greater flow and size of this second river. The bed load caliper did not 

show any difference, maintaining the predominance of the coarse to fine sand. 

The flow structure analyses confirm the predominance of the Paraná River 

flow against the Ivaí stream (Mτ < 1). Immediately downstream the junction, a 

helicoidal-type flow was responsible by the lateral bar development. By other side, it 

wasn’t detected any presence of deep channel portions as related elsewhere in the 

literature. The Paraná waters promote some damming effect in the Ivaí River that, by 

its turn, shows a deeper channel near the mouth. That difference could be linked with 

thalweg changes in the Paraná River, conditioned by neotectonics and bed load 

aggradation. As an additional contribution, this dissertation includes a comparative 

analysis between the Paraná-Ivaí confluence characteristics with those of the 

Paraná-Paraguay in Argentina. 

Keywords: river confluence, flow dynamics, sediment load transport, Ivaí River, 

Paraná River.  
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“ANÁLISE DA DINÂMICA E ESTRUTURA DE FLUXO E DA MORFOLOGIA DA 

CONFLUÊNCIA DOS RIOS IVAÍ E PARANÁ, PR/MS” 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação 

Visto a importância da compreensão dos processos fluviais que agem na 

morfologia do canal em uma rede de drenagem, considera-se vital a análise dos 

agentes de mudanças das formas topográficas resultantes da ação fluvial por meio 

do transporte hidrossedimentar, sobre a complexa estrutura na confluência de dois 

grandes rios tropicais. 

Segundo Schumm, Dumond e Holbrook (2000), a complexidade de um 

sistema fluvial torna-se importante por dois grandes fatores: sua complexa dinâmica 

interna e as variáveis respostas das forças externas que agem sobre os canais 

fluviais. Assim, os mais proeminentes fatores que determinam o estilo e o 

comportamento de um rio são reflexos do clima e da tectônica, pois, se houver um 

aumento repentino de sua vazão, consequentemente ocorrerá um maior fluxo em 

seu canal, que pode alargá-lo se suas margens constituírem solos frágeis ou 

modificar o seu leito. Estas são variáveis que dependem da sua constituição 

litológica, como também, podem ocorrer as duas variáveis momentaneamente.  

Suguio; Bigarella (1990), ao abordarem a influência do clima e da 

tectônica em ambientes fluviais, citaram que estes agem de forma sutil nos canais e 

regem todos os aspectos da sedimentação fluvial, mas se tornam evidentes somente 

em uma escala mais ampla, devido às variáveis que agem na morfologia do canal, 

como o gradiente, a largura, a profundidade e o padrão. 

Todavia, há inúmeros estudos de rios de grande porte na tentativa de 

compreender e analisar as ações causadas por processos erosivos naturais ou 

antrópicos usando diversas metodologias e, a partir destas, fornecer contribuições 

relevantes com o intuito de gerenciar ações responsáveis e medidas mitigadoras 

para o manejo sustentável em grandes redes de drenagem. Pode-se assim citar a 

contribuição de Vannote et al. (1980), ao abordarem o conceito de rio continuum, 

vieram a descrever essa estrutura integrada e biológica no ambiente fluvial, no qual 

engloba suas variações sazonais com o meio físico, dentro de um fluxo ecológico; 

Bittencourt (1982), como um dos trabalhos pioneiros sobre a bacia hidrográfica do 



 2 

rio Ivaí; Stevaux (1993), ao referir-se sobre o alto rio Paraná quando abordou sua 

geomorfogênese, sedimentação e evolução quaternária, especificamente na região 

de Porto Rico-PR; Stevaux, Souza Filho e Jabur (1997) e Crispim (2001), ao 

compararem em suas pesquisas, dados e informações do alto rio Paraná antes e 

após os barramentos artificiais; Amsler; Drago (2001), ao tratar das variações das 

descargas sedimentares considerando a mudança climática e a construção de 

barramentos artificiais na bacia do rio Paraná; Parsons et al. (2004 a, b), quando 

discorreram sobre a morfologia, a estrutura do fluxo e a dinâmica sedimentar no 

médio rio Paraná utilizando o ADCP em suas investigações; Martins (2004), ao 

direcionar seu trabalho sobre a dinâmica das formas de leito e transporte da carga 

de fundo no alto rio Paraná e Destefani (2005), a descrever detalhadamente sobre o 

regime hidrológico do rio Ivaí, entre outros. 

Na busca desta compreensão, há inúmeras análises sobre a dinâmica 

dos sólidos hidrotransportados levando em conta as influências das características 

hidrológicas, geológicas e geomorfológicas e também seus eventos ambientais ao 

somar a ascendência climática e suas particularidades dentro de um ciclo 

hidrológico representado pelas variabilidades correspondentes ao regime do fluxo 

fluvial. 

Pensa-se que esses objetos de estudos servirão de reflexões norteadoras 

para futuras intervenções em grandes rios aluviais1 prevendo seus impactos tanto à 

montante, quanto à jusante em regiões de desembocadura de grandes tributários. 

A presente pesquisa almeja evidenciar as variações na morfologia dos 

canais ao considerar a dinâmica e a estrutura do fluxo na região de confluência de 

dois importantes rios brasileiros, os rios Paraná e Ivaí, de forma a ampliar a 

compreensão dos processos hidrodinâmicos que se desencadeiam nestes setores. 

A investigação em prole, que aqui se denomina como nº 1 soma-se a dois 

outros importantes trabalhos, interligando-os na questão metodológica e ao 

tratamento de informações na busca da compreensão da dinâmica fluvial, sendo 

esta, uma dissertação de mestrado elaborada por Renato José Paes, a ser 

defendida na Universidade Guarulhos – UnG, cuja área de estudo localiza-se na 

confluência dos rios Paraná e Paranapanema (nº 2), e uma tese de doutorado 

elaborada por Débora Pinto Martins, a ser defendida na Universidade de Lyon, 

                                                
1 Rios aluviais são aqueles que se desenvolvem sobre seus próprios depósitos, ao contrário de rios que fluem sobre rocha (SCHUMM, 
DUMONT e HOLBROOK, 2000). 
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França, na qual a pesquisa concentra-se em estudos sobre a movimentação de 

dunas fluviais em vários pontos do alto curso do rio Paraná (nº 3), principalmente 

após regiões de confluência (Fig. 1). 

 

                                                                                                   
Figura 1: Mapa de localização dos trechos estudados. 

As pesquisas citadas resultam de um projeto específico, financiado pela 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo); Processo nº 

04/14057-5 e pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico); Processo nº 47.0148/2004-7, que objetiva o estudo da dinâmica de 

fluxo e da carga de fundo no Paraná e nas desembocaduras de seus principais 

tributários, e assim sofre impactos provindos de montante por seguidos barramentos 

artificiais. Deste modo, os resultados das análises buscam a compreensão dos 

diversos processos fluviais que agem continuamente na morfologia do canal 
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considerando possíveis perturbações provindas também de grandes tributários como 

os rios Paranapanema e Ivaí. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos gerais 

Pesquisar e compreender a dinâmica, a estrutura de fluxo e a morfologia 

dos canais do sistema fluvial numa região de confluência de dois grandes rios 

tropicais, no caso, a confluência do rio Ivaí com o rio Paraná, no limite dos Estados 

do Paraná e do Mato Grosso do Sul. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Descrever o fluxo tridimensional na junção dos rios Ivaí e Paraná, bem 

como estudar a morfologia dos leitos, as vazões e as profundidades no âmbito da 

confluência, abrangendo tanto a época de cheia quanto a de estiagem. 

Analisar qualitativamente a carga sedimentar hidrotransportada e 

descrever os dados físico-químicos coletados durante as campanhas de campo e 

interpretar suas relações com a dinâmica fluvial. 
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2. A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANÁ 

2.1.  Aspectos gerais 

Importante sistema fluvial do centro-sul do Brasil e maior integrante da 

Bacia do Prata, o rio Paraná tem sua gênese a partir da confluência dos rios Grande 

e Paranaíba, e percorre uma distância aproximada de 4.000 km de sua nascente até 

sua foz, no estuário do Prata (Fig. 2). Esta importante bacia hidrográfica ocupa uma 

área total de 3.100.000 km² (STEVAUX, SOUZA FILHO e JABUR, 1997; CRISPIM, 

2001; ORFEO; STEVAUX, 2002; MARTINS, 2004; SILVA, SCHULZ e CAMARGO, 

2004). 

 
Figura 2: Bacia Hidrográfica do rio Paraná, modificado de Martins, (2004). 

 
Seu trecho superior ocupa uma extensão de 891.000 km² (MARTINS, 

2004), e depara-se com uma declividade média próxima de 0,8 m/km em sua 

nascente e atenua para a marca de 0,3 a 0,4 m/km a jusante; em suas porções mais 
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baixas atinge 0,14 m/km no trecho que estende em 250 km, entre Porto Primavera – 

MS e Guaíra – PR (SOUZA FILHO, 1993; STEVAUX, 1993). Onde o rio Paraná 

encontra-se com o rio Paraguai, a declividade, a partir deste trecho até sua foz 

apresenta-se em torno de 0,036 m/km (PAOLI, IRIONDO e GARCÍA, 2000). 

Referindo-se ao alto curso do rio Paraná (Fig. 1), à montante da área de 

estudo encontra-se a localidade de Porto São José, onde existe uma estação 

fluviométrica e o rio apresenta um trecho de aproximadamente 2 km sem existência 

de ilhas. Nesta estação, durante o período de 1964 a 2003, houve uma vazão média 

de 8.912 m³/s (Fig. 3). A vazão mínima neste trecho, em 22/09/1969, apresentou um 

débito de 2.551 m³/s e a vazão máxima, em 18/02/1983, foi de 33.740 m³/s (SILVA 

et al., 2004; MARTINS, 2004). 

 

                                                                                                        
Figura 3: Série histórica referindo-se ao regime hidrológico anual do rio Paraná (SILVA et al., 2004). 

A jusante de Porto São José, na seção de Guaíra, apresentou uma 

descarga média anual de 9.597 m³/s para o período de 1921 a 1999. Ainda neste 

trecho também se registrou uma vazão máxima em 15/06/1983 de 39.852 m³/s 

(ROCHA, SANTOS e SOUZA FILHO, 2001).  

O processo de cheia de inundação total da planície no alto rio Paraná, 

que compreende Porto São José a Guaíra (Fig. 4), ocorre a partir da vazão de Q = 

21.000 m³/s, com um período de recorrência próximo há 5,6 anos. Mas, conforme 

registros observados há alterações no fluxo fluvial desde o início dos anos 70, 

quando começaram a funcionar as usinas hidrelétricas e assim incidiu num 

acréscimo no nível médio e a redução na variabilidade anual, devido ao controle de 

suas vazões pelos barramentos artificiais (SILVA et al., 2004). 

Entre os importantes afluentes do rio Paraná, em seu trecho brasileiro, 

pode-se citar os rios Tietê, Aguapeí, Peixe, Paranapanema, Ivaí, Piquiri e o rio 
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Iguaçu, em sua margem esquerda; e os rios Sucuriú, Pardo e Ivinheima na margem 

direita. Alguns destes rios são aproveitados para a obtenção de energia hidrelétrica 

como o próprio rio Paraná, o Tietê e o Paranapanema, e também para a navegação, 

pesca, agricultura, indústria e lazer.  

 
Figura 4: Mapa ilustrativo dos barramentos e eclusas existentes nos principais rios que compõem a bacia do rio 
Paraná em seu alto curso, com destaque para o trecho do rio Ivaí que se encontra em estudo para a sua 
navegabilidade (Anexo D). 
 

Pode-se citar ainda, a hidrovia Tietê-Paraná, salientando que o rio Tietê, 

em sua maior parte, é composto por barramentos e eclusas com o objetivo de 

viabilizar o fornecimento de energia elétrica para o Estado de São Paulo e ainda 

dinamizar o funcionamento da hidrovia e ter no turismo um grande atrativo regional. 

Assim, os impactos ao ambiente podem ser diversos, visto que ocorre um 

condicionamento de suas vazões dentro de seus fluxos sazonais refletindo no 

controle da variação do escoamento à jusante elevando-se as vazões mínimas e 

reduzindo-se as vazões máximas (WARD; STANFORD, 1995; THOMAZ, ROBERTO 

e BINI, 1997; SILVA et al., 2004). 

Amsler; Drago (2001) também abordaram a problemática da redução dos 

sedimentos suspensos à jusante dos barramentos existentes a montante da 
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confluência dos rios Paraná e Paraguai, onde, houve uma diminuição de 60% dos 

sedimentos em suspensão transportados pelo alto e médio Paraná. Os autores 

ainda citaram importantes impactos provindos dessas alterações, como mudanças 

na geomorfologia do canal, em sua planície de inundação e na integridade 

ecológica. Bramdt (2000) acrescentou que as barragens provocam uma seleção das 

partículas que possuem a capacidade de transpor os barramentos, alterando, 

consequentemente, a morfologia do canal fluvial.  

Portanto, observa-se que a bacia hidrográfica do rio Paraná, está sujeita a 

possíveis impactos antropogênicos, pois, esse complexo sistema fluvial contém 

inúmeras represas ao longo de seu curso (Fig. 4). 

O trecho do alto rio Paraná exibe uma extensa planície aluvial e um 

grande acúmulo de sedimentos de fundo sendo transportados para jusante, em que, 

grande parte acaba-se depositando ao longo de seu caminho, vindo a contribuir para 

a formação de dunas e barras arenosas, que podem evoluir para pequenas ilhas ou 

somar-se às grandes ilhas vegetadas (SOUZA FILHO; STEVAUX, 1997; MARTINS, 

2004).  

Além de uma considerável planície de inundação, o rio Paraná revela um 

complexo sistema de canais ativos, os quais constituem um perfil com multicanais 

(Fig. 5).  

                                                  
Figura 5: Foto do Google Earth sob um foco oblíquo em que revela as inúmeras ilhas existentes ao longo do 
canal do rio Paraná em seu alto curso, com enfoque ao trecho do Porto 18 à confluência do rio Ivaí com o rio 
Paraná, numa extensão estimada em 35,70 km. 
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O rio Paraná, no entanto, devido ao processo da estabilidade marginal e 

controle de sua vazão por barramentos artificiais passam por um novo processo de 

equilíbrio pluvial, em que acarreta impactos nas formas e na quantidade de 

sedimentos hidrotransportados, bem como na formação e evolução de suas ilhas. 

Assim vem a constituir um novo padrão de canal para entrelaçado-anostomosado, 

escoando suas águas por extensas ilhas e barras à jusante de Porto Primavera, MS 

(SOUZA FILHO; STEVAUX, 1997). 

Ao procurar entender a complexa dinâmica do rio Paraná, Martins (2004) 

abordou em sua pesquisa o estudo sobre as características e a dinâmica das formas 

de leito no alto rio Paraná, na seção Porto São José–PR; onde analisou o transporte 

de carga de fundo e a mobilização de dunas, na busca da compreensão da dinâmica 

global do rio Paraná sob o impacto de barramentos artificiais.  

A planície fluvial do alto rio Paraná se faz presente em toda sua extensão. 

Na margem direita há ausência de diques marginais, sendo facilmente inundadas na 

época de grandes precipitações e ocupadas por extensas bacias de inundação. 

Estas áreas inundadas compõem canais ativos e semi-ativos, lagoas e baixios 

alongados (Foto 1).           

              
Foto 1: A foto em destaque mostra o rio Ivinheima, tributário da margem direita do rio Paraná, a montante da 
área de estudo, carregado de sedimentos dissolvidos e de sólidos suspensos e ao fundo está o canal principal do 
rio Paraná com suas inúmeras ilhas (SOUZA FILHO; STEVAUX, 1997). 
 

Na maior parte do período de cheias, essas áreas recebem águas do rio 

Paraná ou pelo lençol freático. Nesse contexto, originam-se as lagoas com formas 
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alongadas e amebóides, com estreitas faixas de terras existentes nos diques 

marginais, que compõem a bacia de inundação em complexos pântanos ricos em 

matéria orgânica em decomposição, onde ocorre a formação de turfeiras nas áreas 

emersas ao longo da extensão de seus canais (STEVAUX, 1993 e 1994; SOUZA 

FILHO; STEVAUX, 1997).  

Esses habitats constituem-se em espaços de transferência de energia, 

matéria e biota, dos quais, as variações das descargas pluviométricas contribuem 

para a manutenção do sistema rio – planície de inundação (PETTS; AMOROS, 

1996; SILVA, SCHULZ e CAMARGO, 2004). 

Quanto à margem esquerda, nas proximidades da área de estudo, ora 

revela diques marginais com até 8 metros acima do escoamento superficial (terraço 

Paraná), ora apresenta altos paredões de arenito (Fotos 2 e 3) provindos de 

processos neotectônicos ao longo de sua evolução quaternária (STEVAUX, SOUZA 

FILHO e JABUR, 1997; SANTOS, STEVAUX e GASPARETTO, no prelo). 

                             
Foto 2: Paredão de Arenito na margem esquerda do rio Paraná, próximo a Porto São José, a montante da área de 
estudo. Foto 3: Paredão de Arenito na margem esquerda do rio Paraná, a jusante da área de estudo, em Porto 
Camargo, denominado nacionalmente de Paredão das Araras.  

 

Por esta bacia ser de grandes dimensões, seu estudo e caracterização do 

regime hidrológico têm sido analisados por seções nodais, facilitando assim a 

compreensão da dinâmica fluvial em determinados trechos estabelecidos 

previamente. Podem-se citar importantes contribuições de Stevaux (1993); Stevaux, 

Souza Filho e Jabur (1997); Souza Filho; Stevaux (1997); Crispim (2001); Martins 

(2004), em seu alto curso, e, em seu médio curso, pode-se citar Paoli, Iriondo e 

Garcia (2000); Amsler; Drago (2001); Orfeo; Stevaux (2002); Parsons et al. (2004 a, 

b); Parsons et al. (2005), entre outros. 
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3. A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IVAÍ. 

3.1.  Aspectos Gerais 

A bacia hidrográfica do rio Ivaí está localizada na região Sul do Brasil, 

mais especificamente no Estado do Paraná, entre as coordenadas de 21º 58’ a 25º 

30’ de Latitude Sul e 50º 42’ a 53º 41’ de Longitude Oeste (Fig. 6). Possui ao longo 

de sua extensão uma distância aproximada de 680 km, composto por dezessete 

estações fluviométricas. Sua nascente forma-se na Serra da Boa Esperança, na 

região sudeste do Estado do Paraná, na confluência do rio dos Patos com o rio São 

João, a mais de 900 m de altitude (ANDRADE, 2003; DESTEFANI, 2005). 

             
Figura 6: Localização espacial da Bacia Hidrográfica do rio Ivaí (ANDRADE, 2003). 

Esta região drena uma área de 36.622 km² e representa a segunda maior 

bacia hidrográfica do Estado do Paraná, com uma vazão média anual em seu baixo 

curso (estação fluviométrica de Novo Porto Taquara) de 728 m³/s, período 

compreendido entre 1974 a 2002 e uma vazão de maior magnitude em 1983 

mensurada em 5.747 m³/s (Fig. 7). Todavia, esta seção apresenta o dado de 

recorrência de cheias com uma periodicidade 2,3 anos para a vazão de margens 

plenas (vazão de bankfull) a 12 metros de altura quando sua vazão atinge Qb = 

3.731 m³/s (DESTEFANI, 2005).   



 12 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

18
/0

7/
74

18
/0

7/
75

18
/0

7/
76

18
/0

7/
77

18
/0

7/
78

18
/0

7/
79

18
/0

7/
80

18
/0

7/
81

18
/0

7/
82

18
/0

7/
83

18
/0

7/
84

18
/0

7/
85

18
/0

7/
86

18
/0

7/
87

18
/0

7/
88

18
/0

7/
89

18
/0

7/
90

18
/0

7/
91

18
/0

7/
92

18
/0

7/
93

18
/0

7/
94

18
/0

7/
95

18
/0

7/
96

18
/0

7/
97

18
/0

7/
98

18
/0

7/
99

18
/0

7/
00

18
/0

7/
01

18
/0

7/
02

período

va
zã

o 
m

3 /s

vazão média 728m3/s

 
Figura 9 – Vazão média diária do rio Ivaí na estação de Novo Porto Taquara, segmento inferior – período 
08/07/1974 – 31/10/2002 (DESTEFANI, 2005). 

 
O rio Ivaí é composto por importantes afluentes, destacando-se, pela 

margem esquerda, os rios Corumbataí, Mourão, Ligeiro e dos Índios, e, na margem 

direita, os rios Alonso ou do Peixe e o Paranavaí (Anexo B – Mapa hidrográfico do 

Estado do Paraná e Anexo C - Mapa hipsométrico do Estado do Paraná). 

Observando seu traçado, o rio Ivaí possui um padrão de canal meândrico encaixado 

(DESTEFANI, 2005), e escoa sobre diferentes litologias ao longo de sua extensão 

(MAACK, 1981; BITTENCOURT, 1982).  

A bacia hidrográfica do rio Ivaí tem sido alvo de recentes estudos 

científicos (e.g., BIAZIN, 2005; DESTEFANI, 2005; BARROS, 2006), com grande 

importância para o desenvolvimento agrícola e industrial, como também para o 

entendimento de sua dinâmica fluvial, incluindo o interesse dos atuais governos para 

o aproveitamento hidroviário em seu baixo curso, segundo o Ministério dos 

Transportes (Anexo D). 

Ao analisar o mapa do uso potencial do solo do Estado do Paraná (Anexo 

E) dando enfoque à bacia hidrográfica do rio Ivaí, observa-se que a área inclui 

terrenos sensíveis aos processos erosivos em seu baixo curso.  

Próximo à nascente, a região foi classificada como inapta e frágil, com 

restrição às atividades mecanizadas, principalmente por esta ser uma região 

composta por relevo acidentado próximo a 800 metros de altitude (IPARDES, 2004). 

Na parte central da bacia, concentram-se os melhores solos, ideais para o uso 

agrícola, por ser uma área composta de basaltos e solos argilosos, cuja altitude 

varia entre 600 a 300 metros. Em seu baixo curso, em direção à confluência, o vale 
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do rio Ivaí apresenta-se mais plano e tem como substrato, arenitos do Grupo Caiuá 

(Cretáceo); os solos são ocupados por campos e pastagens, sendo muito 

suscetíveis a processos erosivos (DESTEFANI, 2005; BIAZIN, 2005). Na região 

próxima à desembocadura, as planícies de inundação dos rios Paraná e Ivaí estão 

sujeitas a alagamentos em épocas de grandes precipitações, mantendo-se 

inundadas por tempos consideráveis (FERNANDES, 1992; IPARDES, 2004; 

SANTOS, STEVAUX e GASPARETTO, no prelo). 

Quanto à geologia, a bacia do Ivaí apresenta como substrato, rochas da 

Bacia Sedimentar do Paraná, compreendendo seqüências que se estendem do 

Ordoviciano ao Cretáceo (FERNANDES, 1992; ETCHEBEHERE et al., 2004). A 

região das cabeceiras ocupa o chamado Segundo Planalto do Paraná (Anexo A – 

Mapa Geológico do Estado do Paraná) e flui sobre rochas dos grupos Itararé, Guatá 

e Passa Dois, este último englobando as formações Irati, Serra Alta, Terezina e Rio 

do Rastro, bem como do Grupo São Bento (Formações Botucatu e Pirambóia) 

(MAACK, 1981; BITTENCOURT, 1982). 

O médio curso do rio Ivaí, por sua vez, ocupa o chamado Terceiro 

Planalto do Paraná, onde apresenta declividade reduzida e as altitudes variam de 

300 a 250 metros. Neste trecho, o rio exibe um percurso de 170 km, onde 

predominam basaltos da Formação Serra Geral (132 Ma), com um relevo constituído 

por patamares e mesetas suaves. 

Em seu segmento inferior, por fim, o Ivaí encontra-se entre 250 a 230 

metros de altitude, num percurso de 164 km (18% da bacia hidrográfica), é nesta 

região que o canal fluvial entalha os arenitos do Grupo Caiuá e os próprios 

sedimentos aluviais de sua planície de inundação.  

Ao longo da bacia do Ivaí, ocorre uma transição climática, de clima 

subtropical para o tropical sendo que, ao sul da bacia, as temperaturas são amenas, 

em torno de 20ºC, e há maiores índices de precipitação, com 2.000 mm/anuais em 

média. No sentido noroeste e norte do Estado há diminuição da pluviosidade para 

aproximadamente 1.400 mm/ano e temperaturas superiores a 30ºC. As correntes 

climáticas provindas de Sul (S) e Oeste (W) são as principais formadoras de frentes 

que ocasionam chuvas nesta região, não caracterizando um período determinado 

para os eventos de chuvas e estiagens (ANDRADE, 2003; DESTEFANI, 2005). A 

distribuição pluviométrica sofre reflexos de quatro fatores naturais, que são: a 

latitude, a distância do oceano, a influência do relevo e os efeitos das correntes 
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marítimas no Estado do Paraná e, em especial, em toda a bacia hidrográfica do Ivaí 

(ANDRADE, 2003). 

A cobertura vegetal está estritamente relacionada às condições climáticas 

e caracteriza-se, no alto Ivaí, por mescla da Floresta Ombrófila Mista com Matas de 

Floresta Estacional Semidecidual, e, no baixo curso, ajusta-se ao ecossistema do rio 

Paraná, o qual constitui a Floresta Estacional Semidecidual Submontana (SOUZA et 

al., 2000). É importante salientar que todas as unidades de vegetação passam por 

processos de degradação devido à expansão agrícola e ao desmatamento (BIAZIN, 

2005). 

 

3.1.1. Uso e ocupação geral da Bacia 

O processo de ocupação e desenvolvimento da Bacia Hidrográfica do rio 

Ivaí deu-se por históricos pulsos colonizadores, motivados por condições naturais 

favoráveis, como a topografia suave, o clima ameno e solos férteis, juntamente com 

uma economia nacional que condicionou a exploração do espaço geográfico a 

qualquer preço, mesmo com a expulsão ou extermínio de sociedades indígenas. 

Deste modo, estabeleceram-se fortes ciclos econômicos que impulsionaram o 

desenvolvimento por meio da derrubada de matas nativas e o comércio madeireiro 

(NOSELLA; ALCÂNTARA, 2004).  

Com a construção da ferrovia Curitiba – Paranaguá, em 1885, houve a 

viabilização do transporte e comercialização da madeira rumo ao Exterior. Após 

1930, tornou-se mais intenso rumo ao interior do Estado. Com a extensão da malha 

ferroviária e rodoviária, houve a crescente frota de caminhões e aberturas de 

serrarias próximas a esses empreendimentos (HÜEBLIN, 2001). 

Entre as décadas de 1940 e 1950, o povoamento da bacia ocorreu devido 

à fixação de empresas estrangeiras, que eram responsáveis pela derrubada das 

matas nativas, bem como por sua comercialização e expansão ferroviária, 

direcionada ao noroeste do Estado do Paraná. Essas empresas recebiam o direito 

legal em explorar e impulsionar o desenvolvimento das cidades no interior 

paranaense (NOSELLA; ALCÂNTARA, 2004). 

Após o desmatamento intensivo, esses espaços foram ocupados pela 

monocultura cafeeira, tendo seu apogeu em meados da década de 60. Mas, com a 

superprodução do café, no final da década de 50, e sua conseqüente 

desvalorização, o governo estabeleceu sua erradicação nos anos de 1962 e 1967, 
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com o objetivo de tentar estabelecer o valor econômico desta cultura. Assim, o 

apogeu da cafeicultura entra em declínio, ainda somados há intensas geadas nos 

anos seguintes, que culminou no extermínio das culturas remanescentes (HÜEBLIN, 

2001). 

Na década de 70, as regiões cafeeiras do médio e baixo Ivaí foram 

substituídas temporariamente por pastagens, e, novamente ocupadas por grandes 

culturas comerciais, compostas por soja, milho e trigo, paralelamente às culturas de 

subsistência. Essas lavouras, motivadas pela industrialização e modernização dos 

implementos agrícolas, definiram a forte economia agrícola do centro, norte e 

noroeste paranaense no final do século XX.  

Neste contexto, o mosaico vegetacional natural restringiu-se a poucas 

áreas preservadas em parques estaduais, em matas ciliares ao longo da bacia, ou, 

então, em áreas de difíceis acessos para a ocupação antrópica. Neste último caso, 

destacam-se as regiões que compõem as nascentes do rio Ivaí, onde o terreno é 

acidentado e irregular (áreas de afloramentos rochosos), bem como próximo à sua 

foz, onde há espaços de excessos hídricos, compostos pela planície de inundação 

do baixo Ivaí, sendo facilmente inundadas em épocas de grandes precipitações 

(Anexo E). 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1. Aspectos geográficos 

Localizada no extremo oeste do Estado do Paraná, a área de estudo 

abrange a confluência dos rios Ivaí e Paraná, no limite dos Estados do Paraná e 

Mato Grosso do Sul, entre as coordenadas geográficas de 23º 13’ 12” e 23º 21’ 20” 

de Latitude Sul e 53º 45’ 48” e 53º 38’ 28’’ de Longitude Oeste (Fig. 8). 

                                                       
Figura 8: Localização da área de estudo: a confluência do rio Ivaí com o rio Paraná. 

 

A confluência situa-se no Pontal do Tigre, região esta que pertence ao 

município de Icaraíma – PR, cuja área territorial é de 675,24 km² e sua população 

atual é de 8.844 habitantes (estimada em 01/07/2005 - IBGE, 2005). Neste local há 

uma balsa que realiza a travessia do rio Ivaí e faz a ligação entre os municípios de 

Icaraíma e Querência no Norte – PR, e, outra balsa que faz a travessia do rio 

Paraná rumo ao Estado do Mato Grosso do Sul (Porto Fazenda Caiuá).  

Por compreender terrenos com suaves topografias, a região possui, como 

principal atividade econômica, a agropecuária, abrangendo culturas temporárias, 

como o cultivo de soja, algodão, amendoim, hortaliças, etc. e culturas permanentes, 

como a colheita de frutas, a apicultura, a silvicultura, e a criação extensiva de 

bovinos (IPARDES, 1995; IPARDES, 2004; IBGE, 2005). 



 17 

Por esta região passa uma importante rodovia, a BR-487, no distrito de 

Porto Camargo, pertencente ao município de Icaraíma – PR (DERPR, 2006). O 

complexo de Pontes de Porto Camargo interliga os Estados do Paraná e do Mato 

Grosso do Sul, através dos municípios de Icaraíma, Vila Alta/PR e Naviraí/MS (Foto 

4). 

                                                                             
Foto 4: Ponte atravessando o rio Paraná (sentido à jusante) em Porto Camargo, distrito de Icaraíma-PR que faz a 
integração entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, BR-487. 
 

A construção dessa rodovia veio a impulsionar a economia dos dois 

Estados e principalmente a região noroeste do Paraná, que concentra cerca de 1,4 

milhões de habitantes, onde se localizam importantes cidades como Cianorte, 

Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Para a economia local, o complexo de 

pontes trouxe a urbanização e como conseqüência houve melhorias nas áreas 

sociais com a geração de novos empregos (IBGE, 2005). 

 

4.2. Contexto geológico e geomorfológico 

 

O local da desembocadura insere-se no domínio dos arenitos cretáceos 

do Grupo Caiuá. Estes arenitos são quartzosos, de granulação média a muito fina, 

friáveis, maciços ou com estratificações cruzadas de grande porte, com raras 

intercalações de conglomerados. Grandes exposições do Arenito Caiuá podem ser 

observadas na barranca do rio Paraná (Fotos 5 e 6), denotando predomínio de 

fácies eólicas; os solos derivados são bastante frágeis a processos erosivos, dando 

origem a sulcos, ravinas e voçorocas em diversas localidades (e.g., MAACK, 1981; 
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BITTENCOURT, 1982; FERNANDES, 1992; STEVAUX; FERNANDEZ, 1995; 

ETCHEBEHERE et al., 2004). 

              
Fotos 5 e 6: Barranca do rio Paraná, próximo a Porto Camargo-PR, 6 km a jusante da confluência do rio Ivaí, 
evidenciando o paredão de arenito (Grupo Caiuá), com destaque às estratificações cruzadas (este local é 
conhecido nacionalmente como Paredão das Araras). 
 

Em termos geomorfológicos, a região da desembocadura foi descrita por 

Santos, Stevaux e Gasparetto (no prelo), denominando-a em Planície Paraná/Ivaí e 

nas áreas adjacentes localiza-se a Planície do rio Paraná, o Terraço Ivaí e o Terraço 

Paraná (Anexo F).  

Na região da confluência, a Unidade Planície Paraná/Ivaí sofre reflexos 

do regime hidrológico e da complexa dinâmica hidrossedimentar dos dois grandes 

rios, sendo esta região, uma área de inundação ativa e de excessos hídricos 

dispostas num raio de 15 km de largura e com uma altura aproximada de 4 metros 

acima do nível médio do escoamento superficial. Esta região é constituída por 

depósitos de argila e, em menor quantidade há presença de areia fina, como 

também a formação de paleocanais (Fotos 7 e 8), que permitiram a formação de 

depósitos de argila maciça, rica em matéria orgânica, cujos agricultores locais usam 

estes espaços para drenar a água para irrigação.  

                            
Foto 7: Área da Unidade Planície Paraná/Ivaí próximo à Icaraíma – PR. Foto 8: Dreno artificial o qual pode ter 
sido construído sobre um possível paleocanal. Autor: E. Hayakawa. 
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Na área da Planície Paraná/Ivaí o rio Ivaí apresenta diques marginais 

somente em sua margem esquerda, com formação de pântanos e alagadiços que 

ocupam as áreas deprimidas da planície (Fotos 9 e 10). Devido à pequena altura 

das margens, este local apresenta-se sensível aos regimes fluviais, tanto do rio Ivaí 

como do Paraná, tornando-se alagados em épocas de grandes cheias, quando, 

então, constituem palcos de sedimentação, passando, na vazante, a sofrer 

processos de erosão, que propiciam carga sedimentar adicional para o leito do Ivaí 

(IPARDES, 2004; SILVA, SCHULZ e CAMARGO, 2004).  

   
Fotos 09 e 10 : Margem direita e margem esquerda do rio Ivaí em Pontal do Tigre, nas proximidades a montante 
da desembocadura. 

Nos períodos de grandes precipitações, ocorre, nessa região, uma 

conectividade e troca de recursos de águas e organismos entre o canal fluvial e a 

planície. Esta diversidade é mantida por um equilíbrio entre as variações de cheias, 

que renovam ou reiniciam uma seqüência de sucessões biológicas, trabalhando a 

favor da conservação da biodiversidade (WARD; STANFORD, 1995; PETTS; 

AMOROS, 1996). 

A jusante, a parte mais baixa do terreno, é constituída pela presença do 

Terraço Ivaí, que revela uma superfície suscetível a processos erosivos com até 3 

metros de desnível. Na região do Pontal do Tigre, à margem esquerda do rio Ivaí, o 

terraço encontra-se num espaço restrito entre a Planície Paraná-Ivaí e os depósitos 

arenosos da cobertura superficial do solo. Nesta região percorre um suave declive 

rumo à calha do rio Ivaí, este espaço é composto por depósitos de areia fina maciça 

e areia fina rica em matéria orgânica. Sua origem relaciona-se a processos aluviais 

interligados ao rio Ivaí, já os processos coluviais estão relacionados à presença da 

cobertura superficial do Arenito Caiuá. 

Ao norte há o contato da planície com a Unidade Terraço Paraná. Esta 

unidade expõe uma superfície erosiva próxima a 8 metros de altura, sendo 
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constituída por depósitos relacionados a sedimentos hidrotransportados pelo rio, 

composta por areia fina a média maciça. Sob sua superfície, aparecem cascalhos 

polimíticos, com matriz arenosa e seixos de calcedônia e arenito, com imbricamento. 

Todos esses depósitos estão em contato discordante com o Arenito Caiuá. Nesta 

região, há a presença de lagoas circulares, semicirculares e amebóides, com 

dezenas a centenas de metros de diâmetro (Anexo F), contendo próximo à calha do 

rio Paraná, depósitos de turfa e turfa fibrosa. Estes depósitos possuem uma 

espessura aproximada de 40 cm a 150 cm, com sua base constituída por areia fina, 

rica em matéria orgânica proveniente de materiais transportados pelo escoamento 

rumo às depressões formadas pelas lagoas (SANTOS, STEVAUX e GASPARETTO, 

no prelo). 

A planície aluvial do baixo Ivaí tem cerca de 150 km de extensão a partir 

da foz, sendo composta por canais ladeados por diques marginais de até 5 m de 

altura. Os terraços, nessa área, são constituídos por depósitos recentes, com mais 

de 20 m de espessura, destacando-se a presença de pelitos e areia fina, com 

delgadas camadas de cascalhos e areia grossa, depositados em discordância sobre 

o Grupo Caiuá. Nesta região, o traçado do rio Ivaí mostra-se controlado por 

lineamentos tectônicos (cf. Anexo F) (SANTOS, STEVAUX e GASPARETTO, no 

prelo).  

Na área composta pela planície de inundação do rio Ivaí encontra-se 

inúmeros paleocanais e espiras de meandros abandonados (Anexo F), onde se 

observa que a calha do rio foi modificada por processos de abandono de canal e da 

migração dos meandros ao longo de sua evolução. Quanto às origens e formação 

desses meandros, estes tratam de possíveis processos de basculamento, os quais 

deram origem à formação do relevo, que sofreram movimentos de soerguimento e 

rebaixamento na morfologia fluvial (SANTOS, STEVAUX e GASPARETTO, no 

prelo).  

                                   
4.3. Clima 

  De acordo com a classificação de Köppen, as características climáticas 

que abordam à área da confluência são denominadas como Aw, Tropical (Fig. 9), 

inseridas às características climáticas e pluviométricas do Brasil Central, com 

temperaturas médias entre 19º e 28ºC e uma pluviosidade média inferior a 2.000 

mm/ano. 
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Figura 9: Mapa de Climas, focalizando o Estado do Paraná e a área da confluência (IBGE, 2005).             
                                                             

Apresenta tendências de concentração de chuvas nos meses de verão 

(outubro a março) devido às altas temperaturas, em torno de 35ºC. No inverno, há 

processos de estiagem (abril a setembro) e, conforme o avanço das frentes frias 

pode ocorrer esporadicamente geadas na região, com decorrentes prejuízos à 

agricultura no cultivo de plantas sensíveis às baixas temperaturas como hortaliças, 

café e banana (ANDRADE, 2003; DESTEFANI, 2005; IBGE, 2005).  

O governo do Estado do Paraná, ao elaborar o mapa que caracteriza o 

clima da região, denominou-o como Cfa, ou seja, clima Subtropical Úmido 

Mesotérmico, com verões quentes, acima dos 22ºC, que está relacionado à 

temperatura com a pluviosidade e a vegetação existente, como também expõe uma 

média de precipitação para a região em torno de 1.200 a 1.300 mm anuais (MAACK, 

1981). 

Por meio das informações fornecidas pela SUDERHSA em 31/07/2006, 

observa-se que na região próxima à desembocadura do rio Ivaí com o rio Paraná, no 

município de Icaraíma-PR, durante o ano de 2005, os meses mais chuvosos foram 

janeiro e outubro que atingiu, neste último mês, uma cota máxima de 257,4 mm, 

enquanto que os meses de menor pluviosidade foram fevereiro e março, os quais 

apresentaram uma cota acumulada de 28,8 mm (Fig. 10). Durante o ano de 2005, 

houve nesta área uma pluviosidade total de 1.096,6 mm, estando, assim, abaixo da 

média anual, gira em torno de 1.300 mm anuais que (NERY, ANDRADE e CARFAN, 

2003). 
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Alturas Pluviométrias Mensais - Ano 2005
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Figura 10: Alturas pluviométricas mensais durante o ano de 2005. 
 

Em 2006, segundo dados da SUDERSHA enviados em 16/01/2007, a 

pluviosidade totalizou 1.247,2 mm, sendo dezembro o mês que apresentou maior 

precipitação (323,8 mm), seguido de março, que registrou 284,7 mm mensais, e os 

meses de menor precipitação, foi abril cujo índice pluviométrico totalizou 11,7 mm, 

seguido do mês de maio, com 14,5 mm (Fig. 11). 
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Figura 11: Alturas pluviométricas mensais referentes ao ano de 2006. 
 

Andrade (2003), acompanhado por Destefani (2005), discorreram em 

suas pesquisas sobre o regime hidrológico da bacia do Ivaí relacionando-o à 

pluviosidade como sendo de baixa periodicidade. Isso significa que os períodos de 

alternância de chuvas e estiagens podem ocorrer em qualquer mês do ano e 

alteram-se de um ano para outro não havendo evidência de um período sazonal 

definido. 

Nery, Andrade e Carfan (2003) e Andrade (2003) abordaram também a 

relação dos índices de precipitação com a variabilidade climática na bacia do rio Ivaí 

e fizeram uma conexão dos índices pluviométricos com a possível ocorrência dos 

fenômenos climáticos El Niño e La Niña, que colocaram a região em situação de 
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instabilidade climática e pluviométrica (Fig. 12). Assim os períodos mais chuvosos, 

bem como os períodos secos coincidiram quando esses acontecimentos se 

desencadearam no hemisfério sul (El Niño – Oscilação Sul) denominado de 

fenômeno ENOS. Em suas pesquisas, os autores abordaram que os maiores índices 

pluviométricos concentraram-se a montante da bacia, atingindo uma média de 2.000 

mm anuais; já a jusante, no baixo Ivaí, os valores médios foram em torno de 1.300 

mm. 

                                    
Figura 12: Dados pluviométricos da Estação Novo Porto Taquara (1974-2001), coletados por Nery, Andrade e 
Carfan (2003). 
 

As pesquisas apontaram que a região se torna mais sensível no verão, 

quando ocorrem as grandes precipitações e que podem ocasionar a formação de 

cheias e transbordamentos. Outro fator significativo é a recorrência de cheias em 

média a cada 2,3 anos, o que caracteriza o regime hidrológico do rio Ivaí em 

significativa periodicidade pluviométrica (DESTEFANI, 2005). 

Em diversos trabalhos (e.g. BITTENCOURT, 1982; BIAZIN, 2005; 

DESTEFANI, 2005; BARROS, 2006) e de acordo com os dados da SUDERHSA 

(2006), a problemática da instabilidade pluviométrica aliada às grandes precipitações 

ao longo da bacia do rio Ivaí é evidente. O fluxo pluvial de maior intensidade 

coincide com o período do início de plantio das culturas de verão, podendo 

ocasionar um maior transporte de sedimentos em direção à calha dos rios, pois os 

terrenos encontram-se desprovidos de vegetação, em que promove um incremento 

sedimentar no escoamento superficial rumo ao canal fluvial. 
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4.4. Vegetação 

Próximo à região da confluência dos rios Ivaí e Paraná, a vegetação 

mostra-se composta pela Floresta Estacional Semidecidual Submontana e Floresta 

ciliar (SOUZA et al., 2000). Este tipo de vegetação apresenta aspectos de regiões 

tropicais menos exuberantes por desenvolver-se em solos frágeis, sensíveis aos 

processos erosivos pluviais e fluviais (DESTEFANI, 2005). Nestes ambientes, a 

margem direita do rio Paraná, pertencente ao Estado do Mato Grosso do Sul, 

encontra-se mais preservada por conter grande quantidade de alagadiços e maior 

diversidade de espécies florestadas, enquanto que a margem esquerda, situada no 

Estado do Paraná, apresenta vegetação composta apenas pela mata ciliar, seguida 

de áreas de gramíneas para pastagens e áreas agrícolas (SOUZA et al., 2000).  

São espaços facilmente alagáveis em períodos de grandes precipitações, 

e são áreas intensamente alteradas pela influência antrópica. Os impactos ocorrem 

na rede de drenagem, no uso do solo, como também por ações de desmatamento e 

queimadas, pela exploração de areia e argila, pela coleta indiscriminada de espécies 

vegetais e pela ocupação agrícola sem orientações específicas, intensificando as 

áreas degradadas na planície de inundação, tanto quanto em seus terraços (SOUZA 

et al., 2000; DESTEFANI, 2005). 

De acordo com Bittencourt (1982), em 1965 existiam apenas 32% da 

cobertura vegetal primitiva e, no decorrer da década de 70, com a crise do petróleo, 

ocorreu à aceleração do desmatamento, abrindo uma nova e significativa pressão 

sobre os remanescentes florestais do Estado. 

Destefani (2005) citou que, no decorrer do processo de ocupação do solo 

na área da bacia, a vegetação se reduziu a 1% da mata original, o que, de certa 

forma demonstra a magnitude das modificações ambientais geradas no espaço 

geográfico e na perda da biodiversidade local e regional. 

A vegetação que se encontra no entorno da confluência apresenta-se 

como área prioritária para a conservação da biodiversidade local e regional (SILVA, 

SCHULZ e CAMARGO, 2004), como é o caso do Parque Estadual das várzeas do 

rio Ivinheima e da Ilha dos Bandeirantes, localizadas no rio Paraná próximas à área 

de estudo (Fig. 5 e Foto 1). 

                 Os mapas da vegetação original e atual do Estado do Paraná (Fig. 13) 

mostram o processo intensivo de desmatamento em função de uma ocupação 

agrícola nem sempre planejada. Estas práticas interferem drasticamente no 
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processo erosivo das redes de drenagem que modificam a carga de sólidos 

hidrotransportados podendo vir a romper o equilíbrio ecológico local e regional 

(BRAVARD et al., 1999; AMSLER; DRAGO, 2001); como também contribuir para a 

soma de outros impactos em maior escala, já que também a região compõe rotas de 

aves migratórias servindo este espaço ambiental como fonte de alimento, descanso 

e reprodução (BIAZIN, 2005). 

Figura 13: Mapas comparativos de vegetação do Estado do Paraná.  Sua situação original na época do 
povoamento e colonização e na atualidade. Fonte: SOS Mata Atlântica. 
 
  Ao observar a extensão do desmatamento em seu processo histórico e as 

formas de exploração do solo, nota-se que este ocorreu por meio da destruição de 

matas nativas, que representam na atualidade, apenas 7% dos remanescentes 

totais do Estado (DESTEFANI, 2005). Estas exuberantes florestas constituem 

apenas alguns resquícios de manchas verdes restritas a áreas preservadas e 

fiscalizadas por instituições governamentais, sendo expressamente proibida sua 

exploração ou desmatamento. 
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5.0. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
5.1. Confluências e seus reflexos na morfologia, estrutura e dinâmica de fluxo 

 

Confluências de rios são pontos de complexos ajustes hidráulicos, cujos 

escoamentos dos canais competem pela dominância do fluxo e condições de 

transporte dos sedimentos (BEST, 1988; BIRON et al., 1993). 

Todavia, os locais de desembocaduras de grandes rios possuem 

características distintas por expressarem significativo volume hídrico e por 

possuírem características complexas no transporte sedimentar em cada canal, de 

acordo com seu poder erosivo ao considerar as resistências das margens e suas 

formas de leito que transformam continuamente o local ao formar o canal único 

(BEST, 1988). 

Quanto às características morfológicas, Biron et al. (1993) destacaram o 

trabalho contínuo na formação de barras fluviais em regiões de confluência, 

principalmente pela competição e interação de diferentes fluxos, em que propicia a 

separação e movimentação de sedimentos, bem como a existência ou formação de 

barras centrais ao constituírem o canal único. Assim, considera-se a instabilidade do 

leito e as condições do escoamento da água, a baixa coesão entre as partículas e 

aos materiais sedimentares inconsolidados, como fatores determinantes para a 

constante mutabilidade do leito fluvial. 

Biron et al. (1993) adicionaram a complexidade das formas de leito e sua 

instabilidade morfológica a possíveis ondas de inundação ao somar as vazões de 

cada canal, dentro das especificidades de cada regime hidrológico na competição 

pela dominância do fluxo após sua junção. Assim, no tocante à morfologia do leito, 

podem ser esperadas mudanças extensas e rápidas por deposição ou transporte de 

sedimentos, sendo que estes também variam por evento de inundação.  

Neste contexto, o que ocorre nos canais de confluências quanto à 

dinâmica de fluxo, são situações de turbulência de águas, com movimentos 

convergentes, e, dependendo da rugosidade e profundidade do leito, ocasiona-se a 

formação de movimentos helicoidais (upwelling boils). Essas ações acontecem em 

canais cujo fluxo é agitado incessantemente, pois são caracterizados por uma 

diversidade de movimentos caóticos e formação de correntes secundárias, com 

cruzamentos de camadas d’água, em diferentes velocidades inclusive contrárias ao 

fluxo principal movimentando os sedimentos de fundo e levando-os a ficarem em 
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suspensão, e, consequentemente modificando suas formas de leito 

(CHRISTOFOLETTI, 1981; RHOADS; KENWORTHY, 1995; DE SERRES et al., 

1999). 

De Serres et al. (1998), ao buscarem a compreensão da estrutura 

tridimensional do fluxo na confluências de canais, propuseram a identificação da 

razão do momento do fluxo entre os canais que antecedem à confluência ao 

considerarem os valores da densidade da água, da velocidade média do fluxo e da 

vazão, dos respectivos canais contribuintes, cuja fórmula estrutura-se conforme 

descrição abaixo: 

Mح = ρtri . U tri . Q tri   /   ρPri . UPri . QPri 

 

Onde ρ é a densidade da água, U e Q a velocidade e a descarga média 

respectivamente e os subscritos tri e Pri referem-se ao tributário e ao canal principal. 

Mح é um parâmetro que informa a dominância do fluxo, do tributário (M1 < ح) ou do 

fluxo do canal principal (M1 > ح) na confluência (DE SERRES et al., 1999). 

 

5.2. Morfologia e dinâmica de fluxo 
 

Os rios aluviais têm sua morfologia continuamente trabalhada por meio da 

interação do fluxo e as condições de erodibilidade do canal, levando em conta a 

entrada, transporte e deposição dos sedimentos (KNIGHTON, 1998).  

As condições de escoamento no canal fluvial, relacionadas às diversas 

velocidades de correntes, interagem com o leito e suas margens, vindas a constituir 

formas de leito que variam na morfologia, tamanho e textura. Essas formas têm 

origem de acordo com a potência da corrente e podem ser classificadas em micro ou 

macro-ondulações, dunas e ondas de areia, bem como podem apresentar-se como 

camadas planas (Fig. 14). Todas as formas de leito podem coexistir num mesmo 

canal, o que depende das condições hidráulicas estabelecidas para o momento, mas 

também sofrem reflexos de depósitos sedimentares pretéritos e da coesão entre as 

partículas, em que há uma espécie de organização de acordo com o peso e 

tamanho dos grãos (SUGUIO; BIGARELLA, 1990; BIRON et al., 1993; RICCOMINI, 

GIANNINI e MANCINI, 2001). 
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Figura 14: Tipos de formas de leito em canais aluviais (MARTINS, 2004). 

 

Os depósitos de canal são essencialmente arenosos e podem ser 

classificados como barras e lençóis fluviais. Os depósitos de lençol são constituídos 

por extensas formas que variam entre um quilômetro de comprimento por seiscentos 

metros de largura, sua espessura aumenta a jusante e podem ser encontradas tanto 

em canais rasos quanto em profundos, sendo diferenciadas de acordo com a 

granulometria dos sedimentos encontrados. Os lençóis de canais profundos 

possuem uma extensão próxima de cinco metros e são desenvolvidos por variados 

depósitos de leito superpostos. As formas principais de lençóis de canal são as 

ondas de areia (sandwaves), que são classificadas de primeira ordem devido à sua 

dimensão e tamanho (chegam a medir 6 metros de altura por 1.300 metros de 

comprimento). São desenvolvidas em épocas de cheias e podem emergir na época 

da vazante. As formas de segunda ordem são denominadas de dunas subaquosas, 

que variam em torno de 1,5 a 7,5 de altura com 50 a 500 metros de comprimento, 

sendo estas as mais típicas formas de leito do rio Paraná (SOUZA FILHO; 

STEVAUX, 1997). Já, as formas de leito de terceira ordem são as mega-ondulações 

(megaripples), cuja altura está variada entre 0,3 a 1,5 metros podendo ir além de 30 

metros de extensão. São feições de grande mobilidade e são encontradas em locais 

com profundidade superior a 3 metros. Em sua porção superior encontra-se o 

desenvolvimento de ondulações (ripples), que são formas de pequenas amplitudes, 
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com altura máxima de 30 cm a poucos metros de extensão. Essas formas são 

encontradas em locais de baixa profundidade, migram rapidamente e possuem alta 

mutabilidade, embora normalmente assumam um formato linguóide (SOUZA FILHO; 

STEVAUX, op.cit.). 

Os depósitos de barras fluviais classificam-se de acordo com sua posição 

no canal fluvial em quatro tipos principais: as barras centrais ao canal, as frontais às 

ilhas, as laterais às margens e as de coalescência.  As barras centrais ao canal 

podem atingir 400 metros de largura por 1.200 metros de comprimento nas formas 

mais alongadas, em épocas de cheias podem movimentar-se para jusante e 

modificar-se lateralmente. Sua área emersa ultrapassa 20 hectares em suas formas 

mais simples. As barras frontais são desenvolvidas quando uma barra central fixa-se 

à parte montante de uma ilha ganhando assim, estabilidade (Foto 11).  

                 
Foto 11: Barra arenosa frontal às ilhas Gêmeas, encontrada no canal principal do rio Paraná, a jusante da 
confluência. 
 

Nesta situação, sua área emersa pode chegar a 45 hectares, com 

comprimento superior a 1.500 metros e há o desenvolvimento de diques marginais. 

As barras laterais às margens são originadas junto às bordas do canal fluvial, em 

áreas de baixa velocidade de fluxo, com suaves contornos e formas alongadas 

dispondo-se a 30º em relação ao alinhamento da borda. As barras de coalescência 

são originadas de alterações das barras laterais e fazem a conexão entre as ilhas 

fluviais ou com a outra margem, o que pode conduzir ao fechamento do canal. 

Essas quatro categorias podem ser consideradas como modificações de um único 

tipo (SOUZA FILHO; STEVAUX, op.cit.). 
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Dentre essas variedades de formas, percebe-se que a dinâmica do fluxo 

fluvial ocorre em todo o canal, transitando do fundo para a superfície e vice-versa, o 

que depende da rugosidade do canal, das condições de transporte sedimentar e da 

velocidade da corrente, num processo contínuo de dissipação da energia. Assim, a 

força da gravidade atua verticalmente, a qual possibilita o fluxo fluir em diferentes 

correntes num mesmo canal, o que resulta na força de cisalhamento 

(CHRISTOFOLETTI, 1981; PARSONS et al., 2004 b ; PARSONS et al., 2005). O 

contato da corrente com as margens e o leito constitui numa ação de fricção entre a 

força da água e as formas do canal, em que promovem ações de retardamento ou a 

formação de uma segunda estrutura de fluxo com perturbações perpendiculares ao 

sentido do escoamento.  Dessa agitação do curso é que se originam os movimentos 

helicoidais, que são compostos em conjuntos de pares de vórtices que definem a 

formação das dunas e barras fluviais (CHRISTOFOLETTI, 1981; SUGUIO; 

BIGARELLA, 1990). A velocidade do fluxo diminui do centro para as margens e da 

superfície para o fundo do leito, que constitui numa distribuição de velocidades ao 

considerar as particularidades de cada canal no sentido vertical, transversal e 

longitudinal. Normalmente, num perfil transversal, a área de maior velocidade situa-

se abaixo do nível superficial, enquanto que as mais lentas localizam-se nas 

proximidades do fundo e das margens (CHRISTOFOLETTI, 1981; KNIGHTON, 

1998; DE SERRES et al., 1999) (Fig. 15). 

     
Figura 15: Isoieta de velocidade, perfil transversal CONFL.PR, referente ao canal do rio Ivaí próximo a sua 
desembocadura - segunda campanha (ver Fig. 19, pág.37 para localização do perfil) em que se evidenciam as 
menores velocidades de fluxo nas proximidades das margens e do fundo. 

 
5.2.1. Energia do canal (“stream power”) 

A energia do canal ou stream power refere-se ao poder do fluxo em erodir 

e transportar sedimentos, trabalhando em sua morfologia por meio de uma complexa 

interação de processos fluviais. De acordo com Nanson; Croke (1992), as planícies 

fluviais resultam da interação de diversos processos, mas suas características 



 31 

fundamentais e sua evolução guardam relações diretas com o stream power e os 

tipos de sedimentos aluviais. Dessa forma, os citados autores propuseram uma 

classificação de planícies aluviais relacionando a competência da corrente no 

transporte das partículas e a resistência à erosão propiciada pelas paredes dos 

canais. Tais fatores resultam em feições geomorfológicas distintas, que permitem, 

então, separar os diversos tipos de planície aluvial, que podem inclusive gradar de 

um modelo para outro, a depender de mudanças nos parâmetros do canal fluvial. 

Estas variáveis têm sido utilizadas na interpretação dos processos 

erosivos, na migração de canais, no transporte e deposição de sedimentos, nos 

tipos de formas de leito, na morfologia do canal e na classificação rio-planície de 

inundação (NANSON; CROKE, 1992). 

A energia total do canal – stream power (Ω) é dada por: 

 

Ω = γ.Q.S 

 

Onde: γ = peso específico da água (N/cm³) (VENNARD; STREET, 1978); 

Q = vazão de bankfull ou vazão de margens plenas (m³/s) e S = a declividade da 

linha d’água (m/m) (BAGNOLD, 1966, apud NANSON; CROKE, 1992). O poder do 

fluxo representa a energia total do rio em qualquer ponto de seu perímetro úmido ao 

longo de seu comprimento. Há também outra forma de diagnóstico mais preciso, 

sobre a energia específica do canal, conhecida como stream power específico (ω) 

por unidade de largura que são dadas por:  

 

ω = Ω / L 

 

Onde: Ω = energia total do canal (W/m) e L = largura do canal (m). Assim, 

o stream power específico (ω) (W/m²) é determinado para a vazão de bankfull ou 

vazão de margens plenas que possui, de acordo com o regime hidrológico do rio 

Ivaí, uma recorrência em média de 2,3 anos. O stream power específico é 

classificado em três categorias para diferenciar a energia do canal de acordo com 

seus resultados, sendo, alto, médio e baixo, que os definem quanto às suas 

características de padrão,  quanto aos processos erosivos e deposicionais, quanto à 

paisagem, quanto à forma do canal e seus ambientes relacionados à complexa 
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entrada, transporte e deposição dos sedimentos em canais aluviais (NANSON; 

CROKE, 1992). 

 

5.3. O Transporte fluvial de sedimentos 

A capacidade de transporte de sedimentos num canal fluvial está 

diretamente relacionada ao seu poder erosivo. O conhecimento do regime 

hidrológico da bacia hidrográfica, somado às informações das condições de 

produção, remoção, transporte e deposição dos sedimentos, torna-se fundamental 

para compreender a esculturação morfológica do canal, ainda mais quando a 

pesquisa retrata regiões de confluências, onde cada canal possui particularidades 

significativas (CHRISTOFOLETTI, 1981; BIRON et al., 1993). Portanto, a 

composição do solo numa bacia hidrográfica, seja a bacia do rio Ivaí ou a bacia do 

rio Paraná, constitui um importante fator na determinação das características da 

carga sedimentar encontrada, uma vez que o escoamento de cada canal se dá por 

terrenos distintos e constituídos por diferentes litologias. 

No caso das áreas de substrato basáltico, predomina a erosão laminar do 

solo argiloso, com geração de detritos muito finos, argilosos, que serão 

transportados como carga suspensa. Nas áreas compostas pelos arenitos, em 

especial do Grupo Caiuá, verifica-se, desde a erosão laminar até a erosão linear, 

fornecendo à rede hidrográfica uma diversidade de partículas, desde os sólidos mais 

finos, como silte e argila, até os mais grosseiros, como areias e seixos 

(BITTENCOURT, 1982). 

 

5.3.1. Transporte de carga de fundo ou de leito 

A carga de fundo em um sistema fluvial é composta por partículas de 

maior granulometria, como as areias e cascalhos, que podem ser transportadas por 

meio dos processos de saltação, rolamento ou tração das partículas (Fig. 16). Esses 

processos hidrodinâmicos dependem da competência de transporte do rio, baseada 

na velocidade e na força de escoamento da água. Existe, assim, uma força crítica de 

tração e uma velocidade crítica de ação sobre o fluído para que a carga sedimentar 

existente no fundo venha a movimentar-se (CHRISTOFOLETTI, 1981; SUGUIO; 

BIGARELLA, 1990) 
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Figura 16: Formas de transporte dos sedimentos em canais aluviais (SUGUIO; BIGARELLA, 1990). 

 

Esses processos de transportes mecânicos atuam por meio de um fluído, 

no caso, a água, e têm uma forte relação com suas características de viscosidade e 

densidade para que movimentem, arrastem e depositem as diferentes partículas 

granulométricas. Deste modo, dá-se um processo natural de seleção dos diferentes 

tamanhos de grãos. O comportamento dinâmico do sedimento, sua velocidade de 

transporte, sua trajetória e seu modo de deslocamento são respostas diretas às 

forças nele atuantes, refletindo suas características quanto à forma, densidade, 

tamanho e rugosidade superficial (DE SERRES et al., 1999; GIANINNI; RICCOMINI, 

2001). 

Conforme Suguio; Bigarella (1990), esses processos podem ser 

ocasionados pelo impacto hidráulico da força do escoamento, por ações corrosivas, 

onde as partículas sedimentares provocam um efeito abrasivo sob o substrato 

rochoso, como também sobre outras partículas envolvidas no escoamento fluvial. 

Somando-se a esta força, também há o processo de dissolução química do material 

solúvel por ocasião da percolação da água. O conhecimento minucioso das 

perturbações inseridas por meio de um tributário, no caso o rio Ivaí, ao somar seu 

escoamento com as águas do rio Paraná, torna-se assunto a merecer atenção, que, 

pretende-se, abordar neste trabalho. 

 

5.3.2. Transporte de sólidos suspensos 

Constituídos por partículas de menor granulometria, principalmente silte e 

argila (Fig. 16), os sedimentos em suspensão seguem o fluxo sensíveis às diferentes 

correntes, onde as fricções exercidas pela superfície do canal podem provocar o 

retardamento no transporte sedimentar. Christofoletti (1981) propôs um limite 

granulométrico, englobando 10% da parcela dos sedimentos hidrotransportados, que 
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compõem a carga em suspensão no canal fluvial. Seus registros afirmam que as 

partículas menores que 0,06 mm mantêm-se sempre em suspensão, enquanto que 

sedimentos maiores que 0,1 mm podem flutuar ou não dependendo das condições 

do fluxo. 

Outra observação que merece destaque é quanto à textura do solo e sua 

exposição aos agentes naturais que condicionam o escoamento superficial em 

intensas precipitações ou longos períodos pluviométricos. Neste caso, dá-se ênfase 

à destacabilidade e à transportabilidade das partículas, que podem ser conduzidas 

pelas condições do gradiente do terreno rumo ao canal fluvial. Por conseguinte, a 

transportabilidade do material tem relação direta com a granulometria do regolito e a 

destacabilidade e coesão das partículas. Em um solo composto por partículas de 

menor diâmetro, ocorre uma baixa destacabilidade e alta transportabilidade, e, nos 

terrenos compostos por partículas maiores, expõe-se à alta destacabilidade e à 

baixa transportabilidade. Contudo, esses processos dependem sempre da 

intensidade das precipitações e da força do escoamento superficial, somando-se à 

declividade do terreno, encaminhando-os à rede de drenagem mais próxima (SILVA, 

SCHULZ e CAMARGO, 2004). 

Conforme Silva, Schulz e Camargo (op. cit.), a Figura 17 mostra os três 

grandes processos existentes no canal fluvial: erosão, transporte e deposição, que 

podem agir na morfologia por meio das relações hidrodinâmicas que envolvem as 

condições erosivas do solo, considerando a velocidade e o tamanho das partículas 

(HJULSTRÖM, 1935, apud CHRISTOFOLETTI, 1981; SUGUIO; BIGARELLA, 1990; 

SILVA, SCHULZ e CAMARGO, 2004). 

                                                             
Figura 17: Variações entre a granulometria dos sedimentos e a velocidade de escoamento da água considerando 
as relações com os grandes processos de esculturação do canal fluvial (HJULSTRÖM, 1935, apud 

CHRISTOFOLETTI, 1981). 
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Quando, no escoamento dos sedimentos suspensos, a velocidade atingir 

um limite crítico, a capacidade de se manter em suspensão se reduz e estes se 

depositam no fundo do leito. Além disso, os sedimentos em suspensão têm 

influência efetiva nas características físico-químicas da água, sendo carregados 

quase na mesma velocidade do fluxo, influenciando toda a biota aquática 

(CHRISTOFOLETTI, 1981; ESTEVES, 1988). 
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6.  MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

6.1. Campanhas de campo 

Para realização deste trabalho, foram realizadas duas campanhas de 

campo: a primeira em período de vazante (julho/2005) e, posteriormente, no período 

de cheia (fevereiro/2006). Durante as campanhas, foi utilizada uma embarcação 

motorizada, tendo, em uma lateral, a Ecossonda e o GPS, acoplados a um 

computador portátil, para elaboração dos mapas batimétricos, e na outra lateral, o 

ADCP (Perfilador de Corrente Doppler-Acústico), também conectado a outro 

computador portátil para processamento dos dados e determinação dos perfis de 

velocidade.  

Os pontos de coleta foram previamente estabelecidos em laboratório, 

considerando as características geomorfológicas, litológicas, a largura de cada canal 

e a dimensão geográfica da área de estudo. 

A velocidade, o deslocamento e a posição real da embarcação, foram 

monitorados em tempo real com uma imagem de satélite georreferenciada na tela, 

procurando manter uma velocidade média de 1,1 m/s (Foto 12).  

                                         
Figura 12: Tela do computador portátil com foco na imagem de satélite georreferenciada da área de estudo, 
sendo executada à batimetria na região da confluência dos rios Paraná e Ivaí. 

 
As coletas de dados foram realizadas por meio de sucessivos perfis 

transversais e continuamente processadas pela ecossonda e pelo ADCP, assim, 

iniciaram-se a 1 km de montante, no canal do rio Ivaí e a 500 m de montante, no 

canal principal do rio Paraná rumo à confluência (Fig. 18).   
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Figura 18: Mapa de localização dos perfis transversais referentes à primeira campanha (Jul/2005), com destaque 
à área da confluência. 
 

Na segunda campanha (Fev/2006), houve a realização de mais perfis 

transversais no canal receptor do rio Paraná, na busca por detalhes que 

evidenciaram a dinâmica do fluxo e a morfologia na região da confluência dos rios 

Paraná e Ivaí (Fig. 19). 

                                                                     
Figura 19: Mapa de localização dos perfis transversais referentes à segunda campanha (Fev/2006). 

Além do uso destes equipamentos foram realizadas coletas de 

sedimentos de fundo, para caracterização granulométrica e de água, para 

determinação do material em suspensão. Além disso, foram realizadas medições de 

parâmetros físico-químicos. Todas as metodologias são descritas a seguir. 

As coletas de material de fundo e água foram realizadas sobre as seções 

batimétricas e de ADCP, bem como as medidas dos parâmetros físico-químicos, 
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como o pH, o oxigênio dissolvido, a temperatura, a condutividade elétrica e o disco 

de Secchi (Fig. 20). 

               

Figura 20: Mapa da área de estudo com os pontos de coletas de sedimentos e dos parâmetros físico-químicos. 

 
6.2. Uso da Ecossonda / GPS 

Os equipamentos utilizados nos levantamentos batimétricos foram uma 

ecossonda modelo Furuno GP-1650 e um Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

acoplados a um computador portátil (Fotos 13 e 14). A comunicação do 

equipamento com o computador foi realizada pelo software Fugawi 3, em que se 

processaram os sinais georreferenciados, que posteriormente foram exportados, em 

formato de tabelas para outros softwares, como os programas de computação 

SURFER 8.0 e AUTOCAD. Assim, os dados foram convertidos geograficamente em 

dimensão e profundidade e obteve-se como resultado os mapas batimétricos. 

                          
Foto 13: Equipamentos utilizados para a elaboração dos perfis batimétricos – GPS, Ecossonda e o Computador 
Portátil. Foto 14: GPS acoplado ao computador portátil sendo executado o trabalho de campo (perfis 
batimétricos). 
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A correspondência entre as medições de posição (fornecidas pelo GPS) e 

as medições de profundidade (fornecidas pela sonda) permitiu obter um conjunto de 

pontos de profundidades referenciadas geograficamente, a partir das quais 

possibilitaram a avaliação das superfícies batimétricas do fundo do rio. Semelhante 

metodologia foi empregada por Martins (2004) e Biazin (2005), as quais estão 

referenciadas neste trabalho. 

 

6.3. Uso do ADCP 

A operacionalização do ADCP realizou-se paralelamente ao uso da 

ecossonda e teve por intuito o registro de perfis de velocidade e vazão nas seções 

que documentaram a estrutura de fluxo em cada perfil. Para a efetivação deste 

trabalho e a operação dos equipamentos, houve a necessidade de se fixar o ADCP 

à embarcação por meio de um suporte adaptado e conectado a um computador 

portátil. Para coleta e processamento dos dados, utilizou-se o software WINRIVER, o 

qual forneceu as informações adquiridas pelo ADCP ao longo dos perfis transversais 

(Fotos 15 e 16).  

                       
Foto 15: Operação do sistema WINRIVER, recebendo os dados processados pelo ADCP.  Autor: Fujita, R. H.. 
Foto 16: O ADCP – Perfilador de Corrente Doppler-Acústico (modelo Rio Grande, 1200 kHz).  
 

Originalmente desenvolvido para medição das correntes marítimas, o 

ADCP tem sido adaptado com sucesso em trabalhos hidrológicos de grandes bacias 

hidrográficas (PARSONS et al., 2004 a, b; PARSONS et al., 2005). 

De acordo com o CERPCH – Centro Nacional de Referência em 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, o ADCP determina a vazão do curso d’água ao 

utilizar o efeito Doppler para medir as velocidades das partículas da corrente de 

água em profundidades diferentes, em seções transversais. Ao somar esses perfis 
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sucessivamente, o equipamento determina, com 95% de precisão, as medições das 

vazões no canal fluvial (CERPCH, 2006). 

Constituído por sensores que alternadamente assumem as funções de 

emissor e receptor de pulsos sonoros, o ADCP executa sua função emissor quando 

os sensores emitem pulsos acústicos que percorrem a coluna d'água, 

subseqüentemente, formam feixes sonoros (Fig. 21). Esses feixes identificam o fluxo 

das partículas de sedimentos transportados pela ação da dinâmica do escoamento 

fluvial, assim refletem os pulsos, que retornam para o instrumento. Este, agora com 

os sensores na função receptor, registra o eco. Os diferentes tempos de retorno dos 

pulsos acústicos e as diferenças nas freqüências dos mesmos permitem ao aparelho 

medir os componentes das velocidades em várias células de profundidades 

evidenciando assim as respectivas linhas de correntes. 

 

 

Figura 21: Forma de o ADCP realizar o perfil transversal.  Fonte: CERPCH – Centro Nacional de Referência em 
Pequenas Centrais Hidrelétricas. 
 

O cálculo da vazão é obtido através da integração dos dados de 

velocidade e da seção transversal medida. O perfil da seção transversal é levantado 

em função da intensidade e freqüência do eco refletido para o equipamento. A 

Figura 22 mostra os principais aspectos de uma seção transversal mensurada na 

área de estudo com o auxilio do ADCP. As distintas velocidades são dadas em 

escala de cores e o leito do rio é determinado por uma linha contínua mais escura 

(SIMPSON; OLTMANN, 1993). 
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Figura 22: Perfil transversal I5, na desembocadura do rio Ivaí no rio Paraná, realizado na 1ª Campanha, na época 
da vazante (Julho/2005). Esta figura coloca em evidência a profundidade e o perfil transversal do canal fluvial, 
sua forma de leito, a velocidade de fluxo em suas diferentes camadas, somando também a vazão média em 
tempo real, que foi de Q= 259,80 m³/s (ver Fig. 18, pág. 37 para localização do perfil). 
 
6.4. Formas de coleta dos sedimentos hidrotransportados 

Para a coleta do material do leito utilizou-se um amostrador de fundo do 

tipo Pegador de Peterson (modelo Van Veen - amostrador de mandíbulas), em que, 

ao ser lançado ao rio, e ao tocar em seu leito, recolhe uma amostra dos sedimentos 

encontrados naquele ponto (Fig. 23 e Foto 17). 

         
Figura 23: Esquema de funcionamento do Van Veen; Foto 17: Amostrador tipo Pegador de Peterson (modelo 
Van Veen - amostrador de mandíbulas). 
 

Para identificar as diferentes granulometrias dos sedimentos de fundo 

coletados em campo, as amostras foram colocadas para secagem no laboratório e, 

quanto ao procedimento de identificação, utilizou-se o método de peneiramento e 

pipetagem (SUGUIO, 1973). 

Para a coleta dos sedimentos suspensos, utilizou-se a garrafa de Van 

Dorn, que é constituída por tubo de PVC, com duas extremidades abertas e com 

tampas presas a um gatilho amarradas por um barbante. Após ser lançada ao rio e 

afundar, libera-se um peso, denominado de “mensageiro”, o qual, ao bater na 
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garrafa, libera as tampas de vedação, armazenando a água do rio no recipiente 

(Fotos 18 e 19). O conteúdo amostrado, com os sedimentos em suspensão, é 

armazenado em garrafas plásticas com capacidade para até 5 litros. 

                                                                                                                            
Foto 18: Lançamento da Garrafa de Van Dorn no curso fluvial para a coleta de água para análise de sedimentos 
em suspensão (MARTINS, 2004).   Foto 19: A foto mostra os equipamentos utilizados em campo para coleta e 
armazenamento dos sedimentos suspensos (garrafa de Van Dorn) e da carga de fundo (Pegador de Peterson   – 
modelo Van Veen). 
 

Em laboratório, a água é filtrada para determinação da carga suspensa, 

os filtros são secados em estufas para a posterior realização da pesagem (MELO, 

SUMMERHAYES e TORNER, 1975). Para quantificar esse material, separam-se 

duas provetas de 1 litro da amostra total, as quais são filtradas em cadinhos 

munidos de um filtro de fibra de vidro, sem resina, com 47 mm de diâmetro e 0,05 

mm de abertura de malha. O processo de filtragem é acelerado com o uso de uma 

bomba a vácuo adaptado ao recipiente coletor (Foto 20).  

                                                
Foto 20: Bomba de vácuo e o processo de filtragem dos sedimentos suspensos, realizado na 1ª Campanha 
(Julho/2005). 
 

Os resíduos deixados no processo de filtragem, detidos nos filtros pré-

pesados, são secados e conduzidos em uma estufa a uma temperatura de 110ºC, 

por 24 horas, após o que são encaminhados a um dessecador, para que esfriem por 

20 minutos. A próxima etapa é a pesagem em uma balança analítica, com a massa 

de concentração da membrana mais os sedimentos. Subtraído da massa da 
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membrana pré-pesada, identifica-se a quantidade de material em suspensão de 

cada amostra por unidade litro. 

 

6.5. Coleta de dados físico-químicos 

Para as medições do pH, temperatura, oxigênio dissolvido e 

condutividade elétrica, foram utilizados potenciômetros digitais portáteis DIGIMED 

(Fotos 21 e 22).  Cada potenciômetro (pHâmetro, oxímetro e condutivímetro) são 

calibrados em laboratório e determinam o resultado quando seus sensores são 

mergulhados no ambiente aquático, a uma profundidade média de 30 centímetros.  

                                 
Foto 21: Os potenciômetros digitais utilizados – Condutivímetro, pHâmetro, oxímetro; Foto 22: Operação do 
potenciômetro em campo. Autor: Stevaux, J. C. 
 

A profundidade Secchi é obtida ao colocar o disco homônimo na água 

pelo lado da sombra do barco, preso a uma corda graduada, deixando-o descer até 

não ser mais visível (Foto 19). Sendo assim, a medida da profundidade do fundo 

visível pelo disco de Secchi, é definida como “profundidade Secchi” (FILL; SANTOS, 

2001). 
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7.  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1. Análise dos perfis batimétricos e do ADCP 

Os fluxos do escoamento dos rios Paraná e Ivaí direcionam-se a um canal 

secundário constituído entre a ilha Ivaí e a margem esquerda do rio Paraná 

apresentando um ângulo de 45º entre os canais que formam à confluência, conforme 

demonstra a carta batimétrica referente à primeira campanha de julho de 2005 (Fig. 

24).  

 
Figura 24: Mapa batimétrico da confluência do rio Ivaí com o rio Paraná durante a primeira campanha, com a 
angularidade dos canais da confluência. Observar as mudanças de profundidades entre o canal do tributário (rio 
Ivaí) com o canal secundário do rio Paraná. Notar a assimetria na profundidade dos canais. 
 

Nesse contexto, sua angularidade relaciona-se ao controle estrutural da 

drenagem e suas possíveis origens ao considerar a tectônica e a litologia que 

influenciaram e ainda agem continuamente na evolução hidrológica e 

geomorfológica do canal fluvial (LIMA, 2002). A região da confluência evidencia uma 

morfologia peculiar na literatura de grandes rios, pois o rio principal revela uma 

profundidade menor que seu tributário. Situação semelhante também foi descrita na 

confluência do rio Paraguai com o rio Paraná, próximo a Corrientes, Argentina 

(PARSONS et al., 2004 a, b, 2005). 
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Ao interpretar os mapas batimétricos e as imagens obtidas da morfologia 

na região da confluência dos rios Paraná e Ivaí (Anexo H e Anexo I) objetivam-se ter 

uma visão das transformações contínuas no leito dos canais ao longo do tempo. 

Onde, além de perceber que o canal do rio Ivaí é mais profundo que o canal 

secundário do rio Paraná, o local da desembocadura se encontra em constantes 

mudanças devido à dinâmica hidrossedimentar movida pela força do escoamento de 

cada canal fluvial.  

Deste modo, observou-se que, na primeira campanha, a região da 

confluência apresentou um leito irregular, com a presença de formas de leito 

constituídas de mega-ondulações, bem como da ocorrência de barras laterais em 

canal retilíneo, cuja formação deve-se ao contínuo trabalho de acreção vertical, de 

acordo com uma velocidade de escoamento que possibilitou o depósito sedimentar. 

Normalmente, essas formações são encontradas em canais de baixa sinuosidade 

(SUGUIO; BIGARELLA, 1990). Sua geometria possui formas tridimensionais, pois 

um dos lados da barra encontra-se conectada às margens, enquanto que o outro 

avança até 65 % da largura do canal fluvial, sendo assim definidas quanto a sua 

extensão, altura e largura. Outra característica marcante são suas alternâncias a 

cada lado do canal, que propiciou a movimentação do talvegue e das possíveis 

formas de circulação do fluxo, que definiram um talvegue sinuoso dentro do canal. 

Este fluxo, por sua vez apresenta condições diversas comprovadas pelos perfis 

transversais com o uso do ADCP. Portanto, ocorre neste contexto uma nítida 

instabilidade podendo gerar um fluxo rugoso, turbulento e tranqüilo interagindo na 

formação das barras laterais (SUGUIO; BIGARELLA, 1990). Essas barras 

constituem um processo sedimentar naturais de rios ricos em carga de fundo e de 

fluxo rápido, onde suas partículas podem mover-se ao longo das barras 

modificando-as incessantemente, tanto nas formas laterais como longitudinais, como 

ocorreu na segunda campanha. Esses tipos de depósitos de barras sedimentares 

são denominados de dunas subaquosas em que variam de 50 a 800 metros de 

extensão e constituem formas de leito de segunda ordem. Essas dunas são formas 

de leito típicas do rio Paraná, constituídas por areia fina a grossa, desenvolvidas a 

uma profundidade em torno de 4 metros (SOUZA FILHO; STEVAUX, 1997).  

Na segunda campanha, o mapa batimétrico apresentou várias 

modificações em toda morfologia dos canais (Fig. 25). 
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   Figura 25: Carta batimétrica da região da confluência referente à segunda campanha (Fev/2006). 
 

Assim, comparando as imagens com a primeira campanha, o canal do rio 

Ivaí apresentou-se mais profundo e avançando no local da desembocadura. 

Outro fato destacado foi que no canal receptor do rio Paraná, houve a 

presença de uma contínua barra longitudinal ao centro do canal. Esse tipo de barra 

foi formada devido ao fato de que a corrente não teve capacidade suficiente para 

mover e transportar os sedimentos mais grosseiros, e assim acabaram-se 

depositando e constituindo em uma barra arenosa submersa, que definiu as 

condições do fluxo na região da confluência (Figs. 26 e 27). 

                          
Figura 26: Imagem obtida da morfologia na região da confluência dos rios Paraná e Ivaí referente à primeira 
campanha (Jul/05); Figura 27: Imagem da morfologia do canal na região da confluência referente à segunda 
campanha (Fev/06). 

 

Outra questão a considerar é que, por possuírem regimes hidrológicos 

diferentes e escoarem sobre regiões distintas, cada canal responde de uma forma 
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específica aos eventos naturais ou antrópicos, contudo, cada canal, por ter 

particularidades próprias produz variações e impactos diferenciados quando ocorre a 

junção de suas vazões (Fotos 23 e 24). Observação semelhante também foi descrita 

por Barros (2006), ao abordar suas pesquisas sobre a dinâmica sedimentar e 

hidrológica neste mesmo local. 

                              
Fotos 23 e 24: As fotos são do canal secundário do rio Paraná em destaque, com o fluxo do rio Ivaí ao fundo.  a) 
primeira campanha (Jul/2005) e b) segunda campanha (Fev/2006). Em ambos os casos o rio Ivaí apresentou-se 
transportando grande quantidade de sedimentos em suspensão comparados ao rio Paraná, o que é observado pela 
coloração da água do rio Ivaí comparada ao rio Paraná, tanto em fotos in loco, como em imagens orbitais 
(Fig.36), cujos dados serão tratados mais adiante. 
 

Os mapas batimétricos comparados com a carta hidrográfica da 

confluência elaborada pela Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (1957) 

comprovaram esses processos de transformações contínuas na forma do canal e na 

morfologia do leito, principalmente quanto ao canal receptor do rio Paraná e após a 

confluência. Conforme a carta hidrográfica, o pequeno fragmento de terra 

pertencente à ilha Ivaí, era maior em relação ao tamanho observado nos mapas 

batimétricos mais recentes (Anexo G).  

A morfologia do canal do rio Ivaí aparentou maior estabilidade, pois, na 

carga detrítica fina transportada em suspensão, e, ao se depositarem nas margens e 

no fundo do leito acabaram formando uma espécie de película protetora superficial 

devido à alta coesão e resistência das partículas frente às forças erosivas que agiam 

em seu leito. 

A observação dos perfis transversais da primeira campanha, no canal do 

rio Ivaí, a montante da confluência (ver Fig. 18 para localização), permitiu perceber 

nas seções próximas à desembocadura (perfis I1 e I5), que houve uma redução na 

velocidade do fluxo com a aproximação da confluência (Fig. 28 e Fig. 29). Enquanto 

no Perfil I1 havia uma velocidade de fluxo de 0,215 m/s para uma vazão de Q = 
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286,21 m³/s, no perfil I6 apresentou uma velocidade média de 0,357 m/s para uma 

vazão de Q = 257,99 m³/s. 

 

 
Figura 28 e Figura 29: Esquema comparativo das seções de velocidade no rio Ivai: seção I1 e seção I6 no rio Ivaí 
obtidas pelo ADCP (observar a Fig. 18, pág. 37 para localização dos perfis). O fluxo é bastante homogêneo e 
varia entre 0,5 e 0,2 m³.s-1 em ambas seções com uma pequena redução na velocidade média e aumento da 
profundidade de montante (I1) para jusante (I6). 
 

Pela comparação das isoietas de velocidades do rio Ivaí, perfil I1 e I6 

(Figs. 30 e 31) percebe-se com maior clareza as correntes de baixas velocidades 

que predominam em todo canal fluvial próxima à confluência com o rio Paraná. 

Situação também evidenciada por Barros, (2006). 

 

 
Figuras 30 e 31: As figuras evidenciam os perfis transversais I1 e I6 durante a 1ª Campanha, em que revelam as 
baixas velocidades de fluxo do rio Ivaí, próximas à sua desembocadura nas águas do rio Paraná (ver legenda de 
cores Fig.15, pág. 33). 
 

Na segunda campanha, ocorreu fato semelhante, pois houve uma ação 

de frenagem do escoamento do rio Ivaí, mesmo havendo maior vazão de ambos os 

canais, devido à época das cheias, o fluxo do rio Paraná continuou pressionando a 

vazão do rio Ivaí, e reduzindo sua velocidade de fluxo. Assim, o perfil 

TransmontIvaí4 apresentou uma velocidade média do fluxo em 0,330 m/s para uma 

vazão de Q = 374,22 m³/s e o perfil Confl.PR apresentou uma velocidade média de 

fluxo em 0,294 m/s para uma vazão de Q = 316,91 m³/s (Figs. 32 e 33, observar Fig. 

19, pág. 37, para localização dos perfis). 



 49 

 
Figura 32 e Figura 33: Esquema comparativo das seções de velocidade no rio Ivai na segunda campanha: perfil 
TransmontIvaí4 e perfil Confl.PR no rio Ivaí obtidas pelo ADCP (observar a Fig. 19, pág. 37 para localização). 
 

As isoeitas referentes à segunda campanha (Fig. 34 e 35) quando 

comparadas aos da primeira, evidenciam uma maior velocidade de fluxo com a 

localização das correntes além da maior vazão. 

 
Figura 34: Isoieta de velocidade no rio Ivai na segunda campanha: perfil TransmontIvaí4 (observar a Fig. 19, 
pág. 37 para localização). Figura 35: Isoieta de velocidade no rio Ivai na segunda campanha: perfil Confl.PR 
(observar a Fig. 19, pág. 37 para localização). 
 

Uma das hipóteses para a redução da velocidade no canal do rio Ivaí, 

próximo à confluência, pode ser o fato de o talvegue possuir um canal encaixado e 

mais profundo, em torno de 6 metros, mas conforme se aproxima da confluência, 

provém um intenso fluxo do canal receptor do rio Paraná, em que desacelera 

gradativamente o fluxo do rio Ivaí, direcionando-o para a margem esquerda do canal 

(Fig. 36). A imagem orbital também revela pela coloração da água do rio Ivaí (azul 

claro), uma quantidade superior de sedimentos em suspensão vindos de montante, 

cujos dados serão tratados adiante. 

                                                                          
Figura 36: Imagem orbital colhida do Google Earth que evidencia a pressão que a vazão do canal receptor do rio 
Paraná exerce sobre o rio Ivaí.  
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Biazin (2006), também abordou a questão da redução da velocidade do 

fluxo do rio Ivaí próximo à sua foz, no qual mencionou que as configurações 

geográficas da confluência desses dois importantes rios interagem mutuamente a 

cada ciclo de vazante/cheia, e que o escoamento do rio Paraná age como uma 

barreira natural ao fluxo vindo do rio Ivaí.  

Ao observar o capítulo 8, há possíveis hipóteses que abordam a 

interferência de processos neotectônicos e paleoclimáticos que interferiram e ainda 

interferem no barramento das águas do rio Ivaí pelo rio Paraná.  

Quanto aos resultados dos perfis transversais no rio Paraná em seu canal 

principal, adjacente à confluência com o rio Ivaí, o perfil P1, apresentou uma largura 

aproximada de 2.000 m e uma vazão que atingiu, na primeira campanha, Q = 

6.816,46 m3.s-1(Fig. 37).  

                              
Figura 37: Perfil transversal do canal principal do rio Paraná (PR1), a montante da confluência com o rio Ivaí 
durante a primeira campanha (Jul/2005). Observa-se uma distribuição clássica da velocidade de fluxo, com 
valores mais significativos na porção superior da coluna de água e velocidades mais lentas próximas ao leito e às 
margens (ver Fig.18, pág. 37 para localização do perfil). 

 
Já na segunda campanha (Fev/2006), a vazão mensurada no canal 

principal do rio Paraná foi de Q = 7.160,82 m3.s-1, correspondente ao período das 

cheias (Fig. 38). 

                                
Figura 38: Perfil transversal do canal principal do rio Paraná à montante da confluência com o rio Ivaí durante a 
segunda campanha (Fev/2006), em que se observam as menores velocidades próximas ao leito e à margem 
esquerda, além de uma morfologia do canal totalmente diferente comparada à primeira campanha, fato este 
ocasionado pelo contínuo transporte da carga de fundo (ver Fig. 19, pág.37 para localização do perfil). 
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Pela comparação destes perfis, percebe-se que ocorreram mudanças na 

morfologia do canal fluvial num período curto de tempo, em torno de 6 meses, que 

compreendeu o intervalo entre as campanhas realizadas. Estas mudanças 

ocorreram devido aos processos de transporte de carga de fundo e devido às 

condições favoráveis para a movimentação e deposição de partículas movidas pela 

força do escoamento no canal. 

Seguindo rumo à confluência, pelo canal receptor, o perfil transversal P1, 

cujo ponto é o que antecede o local da confluência, apresentou na primeira 

campanha, uma velocidade média de 0,63 m/s para uma vazão de Q = 731 m3/s 

(Fig. 39).  

                                  
Figura 39: Seção P1, localizado no canal receptor do rio Paraná próximo à desembocadura do rio Ivaí (ver Fig. 
18, pág. 37 para localização). 
 

Neste local, as isoietas desse perfil transversal (P1), localizaram, na 

primeira campanha, áreas de lentidão do fluxo próximas à margem esquerda e ao 

centro do canal devido à irregularidade do leito com a presença de barras fluviais 

bem desenvolvidas, mas também apresentou áreas de grandes velocidades de 

fluxo, onde o escoamento seguia normalmente (Fig. 40). 

                              
Figura 40: Isoieta de velocidade do perfil transversal P1 referente à primeira campanha em que evidencia áreas 
de lentidão próximas à margem esquerda e no centro do canal (ver Fig. 18, pág. 37 para localização). 
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Todavia, ao observar a figura que compôs a morfologia da confluência 

durante a primeira campanha (Fig. 26) e ao considerar a irregularidade de seu leito, 

em destaque ao trecho onde o canal receptor do rio Paraná, que antecede ao 

encontro com o intenso fluxo do rio Ivaí, perfil transversal P1 (Fig. 39), observa-se a 

existência de um fluxo mais turbulento e heterogêneo (Fig. 41), movido pela ação da 

energia cinética (DE SERRES et al., 1999).  

                                                                   
Figura 41: Imagem aproximada da região da confluência, onde ocorrem variações de velocidades (em vermelho, 
segue-se o fluxo superficial e, em azul, são os locais de ocorrência de vórtices e surgências “upwelling boils” 
com possíveis movimentos helicoidais). 
 

Nesse trecho, devido ao fluxo turbulento e heterogêneo, originam-se uma 

série movimentos caóticos e helicoidais, denominados de vórtices e surgências 

(‘upwelling boils’), que são ocasionados por uma maior rugosidade do canal e a 

presença de formas de leito bem desenvolvidas (PARSONS et al., 2004 b). 

Já na segunda campanha, esse mesmo perfil, denominado de Confl.Ivaí, 

além de revelar outra morfologia do canal, expôs uma velocidade média de 0,994 

m/s para uma vazão de Q = 674,74 m³/s (Fig. 42). 

               
Figura 42: Perfil transversal Confl.Ivaí referente à segunda campanha (Fev/06) – ver Fig 19, pág.37, para 
localização. 
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As isoietas neste perfil (Confl.Ivaí) revelaram uma grande mistura de 

fluxos com grande velocidade, mas os maiores índices estavam próximos ao 

escoamento superficial no centro do canal e na margem direita. Ressalta-se que o 

leito apresentou-se mais homogêneo nesta segunda campanha (Fig. 43). 

       
Figura 43: Perfil transversal Confl.Ivaí referente à segunda campanha e é o que antecede à confluência localizada 
no fim do canal receptor do rio Paraná. 
 

Com a imagem tridimensional da morfologia do canal, obtida na segunda 

campanha, constatou-se que, na entrada do canal receptor, houve a existência de 

uma barra arenosa na margem direita (Fig. 44). Apresentou também, nesta ocasião, 

na margem direita do canal, uma baixa profundidade, com fundo visível, inferior a 1 

metro e no máximo 2 metros, dados estes, revelados com o perfil transversal 

executado com o ADCP (perfil P1).  

                                 
Figura 44: Imagem tridimensional da morfologia do canal fluvial da confluência dos rios Paraná e Ivaí. As barras 
arenosas do canal receptor do rio Paraná podem estar servindo como uma barreira natural da entrada de água do 
canal principal, rumo à confluência. 
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Esta barra natural está impedindo a entrada do fluxo procedente de 

montante do canal principal do rio Paraná. Pois, os resultados obtidos no perfil 

transversal P1, resultaram na vazão média de Q = 511,41 m³/s, para uma velocidade 

média de 1.293 m/s (Fig. 47), enquanto na primeira campanha o Perfil P1 (Fig. 45) 

apresentou a vazão de Q = 731,73 m³/s para uma velocidade média de 0,63 m/s. 

    
Figura 45: Perfil transversal P1 localizado na entrada do canal receptor do rio Paraná, referente à segunda 
campanha – Fev/06 (ver Fig. 19, pág. 37 para localização). 
 

Assim, na segunda campanha, houve uma menor vazão e uma maior 

velocidade média do fluxo na entrada desse canal receptor, Todavia, as forças 

hidrodinâmica, somadas à rugosidade do leito, à velocidade do escoamento e à 

resistência das margens, promoveram ações de retardamento em várias direções de 

fluxos, separando diversas películas de água.  

Os perfis transversais elaborados pelo ADCP permitiram a realização de 

análises vetoriais por meio dos vetores de velocidades resultantes de cada perfil 

durante as campanhas, das quais foram sobrepostas aos mapas batimétricos por 

considerar a morfologia do canal uma importante variável na direção da corrente 

(Anexo J e Anexo K). 

Como resultado, notou-se que ambas as campanhas, no canal do rio Ivaí, 

por possuir uma forma de leito encaixado e apresentar baixa velocidade de fluxo, os 

vetores de velocidades foram menores, mas indicaram que na margem direita havia 

o predomínio de correntes retilíneas que acompanhavam a margem e outras que 

seguiam o fluxo para o centro do canal, onde se encontrava o talvegue; ao centro, 

as correntes eram retilíneas, algumas seguiam o escoamento superficial e outras se 

direcionavam para o fundo do leito; quanto à margem esquerda, encontraram-se 

correntes retilíneas acompanhando a margem e outras que se cruzavam 



 55 

direcionadas ao centro do canal onde havia maior profundidade, como também, 

correntes que acompanhavam o escoamento superficial. 

Um detalhe adicional a considerar foi que na primeira campanha, no perfil 

transversal I6, próximo ao centro do canal, houve a constatação de um possível 

ponto de refluxo, provavelmente influenciado pela força do escoamento do rio 

Paraná e por haver o declive do leito à montante no canal do rio Ivaí; ao centro deste 

perfil notou-se a presença de correntes direcionadas ao fundo do leito, pois o fluxo 

superficial é dominado pelo escoamento do rio Paraná e o escoamento do Ivaí fica 

submerso e pressionado por uma vazão mais intensa, neste local também foi 

constatada a existência de vórtices e surgências (rebojo), como reflexos de 

movimentos turbulentos da água e da irregularidade do leito; quanto à margem 

esquerda verificou-se que o escoamento do rio Ivaí era conduzido e fortemente 

pressionado à margem do canal, pois, o fluxo vindo de montante do canal do rio 

Paraná era maior e mais intenso, conforme comprova a imagem orbital na época da 

pesquisa (Fig. 36). 

Quanto ao canal receptor do rio Paraná, na primeira campanha foi 

realizado apenas um perfil transversal que destacou a presença de correntes 

direcionadas ao fundo do leito e correntes convergentes, houve também a existência 

de vórtices e surgências próximas à margem esquerda, onde apresentaram 

correntes retilíneas. Devido à baixa profundidade (inferior a 1 metro) em alguns 

trechos do perfil transversal, os dados vetoriais não foram processados pelo ADCP.  

Após a confluência, os vetores de velocidade seguiram as direções e a 

força do fluxo com correntes direcionadas ao fundo do leito considerando o meandro 

do talvegue e outras correntes que seguiam o fluxo superficial. 

Já na segunda campanha, o início desse canal receptor apresentou 

baixas profundidades e maior velocidade de fluxo, o que evidenciou com mais 

detalhes os vetores direcionados ao centro do canal nas regiões mais profundas, 

fatos estes que se sucederam igualmente nos perfis seguintes no mesmo canal. 

Após a confluência, os dados vetoriais revelaram que na margem direita, devido à 

soma dos escoamentos do rio Ivaí com rio Paraná, houve nas duas campanhas a 

presença de fluxos retilíneos e direcionados ao fundo do leito, nesta área predomina 

o fluxo do rio Paraná, pois as águas são claras com menor quantidade de 

sedimentos em suspensão; já ao centro do canal para a margem esquerda, os 

vetores de velocidades foram retilíneos como também direcionados ao fundo do 
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leito; neste local ocorre a integração das vazões, mas o escoamento do rio Ivaí se 

torna evidente por conter um fluxo com maior quantidade de sedimentos suspensos 

(Fig. 40). Observou-se, também, que havia a presença de um talvegue meandrante 

na primeira campanha, mas devido às ações de transporte sedimentar, naturais em 

canais aluviais, na segunda campanha, as barras fluviais foram modificadas o que 

evidenciou assim a presença de um leito rugoso. 

 

7.2. Razão de momento do fluxo 

De acordo com o perfil transversal P1, a vazão (Qm) obtida na primeira 

campanha foi de 731,73 m3.s-1 e no perfil transversal I6, a vazão (Qm) foi de 257,99 

m3.s-1. Quanto à velocidade de fluxo do Paraná (UPar) no perfil P1 foi de 0,633 m.s-1, 

e do canal do rio Ivaí (UIvi) de 0,351 m.s-1, utilizando a equação: 

 

M ح =   ρIvi . UIvi . QIvi / ρPar . UPar . QPar 

 

Onde ρ é a densidade da água, U e Q a velocidade e a descarga médias 

respectivamente e os subscritos Ivi e Par referem-se ao tributário (rio Ivaí) e ao canal 

principal (rio Paraná). Mح é um parâmetro que informa a dominância do fluxo do 

tributário (M1 < ح) ou do fluxo do canal principal (M1 > ح) na confluência (DE 

SERRES et al., 1999).  

Sintetizando, os valores usados foram: 

 

 UIvi = 0,351 m/s     QIvi = 257,99 m³/s      UPar  = 0,633 m/s      QPar   = 731,73 m³/s 
 

  
Assim, ficam faltando os valores referentes às densidades das águas dos 

rios Ivaí e Paraná (ρIvi ,  ρPar  ).  

Por considerar as densidades iguais à da água pura (10³ kg/m³) e 

substituindo na fórmula anterior:  

 

                              M0,19 = 731,73 . 0,633 . 10³ / 257,99 . 0,351 . 10³ = ح 

                   

                              M0,19 = ح; portanto M1 > ح 
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Portanto, a razão de momento do fluxo (Mح) foi de M1 > ح (M0,19 = ح) no 

período de coleta da primeira campanha. 

Na segunda campanha, de acordo com o perfil transversal CONFL.IVAÍ, 

cujo perfil localiza-se no canal receptor do rio Paraná e é o que antecede ao local da 

confluência, a vazão (Qm) obtida foi de 674,74 m3.s-1 e, no perfil transversal 

CONFL.PR, cujo perfil é o último realizado no canal do rio Ivaí, a vazão (Qm) foi de 

316,91 m3.s-1. Quanto à velocidade de fluxo (UPar), o dado apresentado pelo perfil 

CONFL.IVAÍ obteve-se 0,994 m.s-1, e do canal do rio Ivaí (UIvi) de 0,294 m.s-1 

respectivamente.  

Sintetizando, os valores usados foram: 

 

 UIvi = 0,294 m/s     QIvi = 316,91 m³/s      UPar  = 0,994 m/s      QPar   = 674,74 m³/s 

 

Neste contexto, a equação apresentou a seguinte organização: 

 

                                                       M0,14 = 674,74 . 0,994 . 10³ /  316,91 . 0,294 . 10³ = ح 

 

                  M0,14 = ح; portanto M1 > ح 

 

Nessas circunstâncias, observou-se um grande domínio do fluxo do rio 

principal (Paraná) sobre o fluxo do tributário (Ivaí), que, mesmo sendo um canal 

secundário, no caso do rio Paraná, este apresentou maior vazão e velocidade de 

fluxo, comparado ao rio Ivaí. Esta situação também foi evidenciada por Barros 

(2006) ao pesquisar sobre a dinâmica sedimentar e hidrológica da área de estudo. 

 

7.3. ‘Stream Power’ ou Energia total do canal do rio Ivaí 

Neste contexto procurou-se averiguar a energia total (‘stream power’) do 

canal do rio Ivaí e a energia específica do canal por unidade de largura que, como já 

mencionado, são dadas por:    

 

Ω = γ.Q.S 
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Onde, (γ) = peso específico da água = 9.789,000 N/m³, equivalente a 

temperatura da água medida em campo à 20º C durante a primeira campanha 

(observar tabela correspondente no glossário); (Qb) = vazão de bankfull (estação de 

Novo Porto Taquara) = 3.731 m³/s (DESTEFANI, 2005) e (S) = declividade da linha 

d’água = 4.258x10-5 m/m (BIAZIN, 2005); 

 

Portanto, a energia total do canal é dada por: 

 

                       Ω = 9.789,000 x 3.731 x 4.258x10-5  = 1.555,140 W/m 

 

E o stream power específico é representado por: ω = Ω / L 

 

Onde, (Ω) = energia total do canal = 1.555,140 W/m e (L) = largura do 

canal no rio Ivaí = 250,00 m. Dessa forma, tem-se a energia específica do canal 

(stream power específico) em: 

 

                              ω = 1.555,140 / 250,00 = 6,221 W/m² 

 

Portanto, o stream power do canal do rio Ivaí, para uma temperatura de 

20ºC e utilizando o valor de vazão de bankfull resultou em 1555,140 W/m e o stream 

power específico em 6,221 W/m².  

Logo, ao seguir as orientações de Nanson; Crocke (1992) infere-se que, 

quando a energia específica do canal é menor que 10 W/m² (ω = <10 W/m²), o canal 

apresenta baixa energia coesiva constituída por eventos de fluxos regulares, ou 

seja, pelo resultado obtido, o canal do rio Ivaí é classificado como C1 – de baixa 

energia coesiva, de estabilidade lateral e de canal único; quanto aos sedimentos, há 

predominância de silte e argila com matéria orgânica. Neste conjunto, os processos 

erosivos e deposicionais possibilitam áreas de acreção vertical, com sedimentação 

da carga em suspensão nas vertentes do canal; quanto ao padrão de canal, este é 

classificado como meandrante de canal único, com carga sedimentar abundante de 

sedimentos finos; a paisagem da planície de inundação é caracterizada por áreas 

planas e pantanosas de baixas altitudes. 

Os dados citados, conforme as descrições realizadas por Nanson; Crocke 

(1992) conferem com as situações atuais da bacia hidrográfica do rio Ivaí, pois, 
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devido às regiões basálticas existentes a montante, no médio Ivaí, as ações erosivas 

ocasionadas pelo escoamento fluvial acabam suprindo o canal principal de 

sedimentos finos (silte e argila); quanto ao material orgânico, ocorre a presença de 

turfeiras nas regiões alagadiças, no entorno da confluência, nos paleocanais e nos 

meandros abandonados, cujos sedimentos residuais originaram-se da 

decomposição parcial das plantas.  

Vale ressaltar a coerência dessa classificação comparando-a também 

com as descrições já realizadas, e pelas informações descritas em outros trabalhos 

científicos no tocante à bacia hidrográfica do rio Ivaí (BITTENCOURT, 1982; BIAZIN, 

2005; DESTEFANI, 2005; BARROS, 2006). 

 

7.4. Análise da carga de sólidos suspensos 

Ao ressaltar o mapa de localização das amostras (Fig. 20), juntamente 

com o resultado da filtragem das águas, das quais continham os sedimentos em 

suspensão da 1ª campanha (Tabela 1) verificou-se que os maiores índices dos 

sedimentos hidrotransportados por suspensão, estavam à montante da 

desembocadura, no canal do rio Ivaí (A1), no local da confluência (A12) e no canal 

receptor entre a ilha das Araras e a margem esquerda do rio Paraná à jusante da 

ilha Ivaí (A10). Além de conter a soma do escoamento da desembocadura, o ponto 

A10 recebe também o fluxo do canal principal, contribuindo para os resultados. 

Filtragem para coleta da Carga Suspensa Confluência 
rio Ivai / 

Rio Paraná Filtro 1 Filtro 2 
Dia 22/07/2005 

 Peso 
Inicial 

Peso 
Final 

Concentração 
Peso 
Inicial 

Peso 
Final 

Concentração 
Média 
(g/L) mg/L 

Ponto A1 0,1257 0,1300 0,0043 0,1243 0,1298 0,0055 0,0049 4,90 
Ponto A2 0,1269 0,1285 0,0016 0,1266 0,1287 0,0021 0,0019 1,90 
Ponto A3 0,1241 0,1252 0,0011 0,1279 0,1289 0,0010 0,0010 1,00 
Ponto A4 0,1250 0,1275 0,0025 0,1250 0,1253 0,0003 0,0014 1,40 
Ponto A5 0,1236 0,1249 0,0013 0,1221 0,1236 0,0015 0,0014 1,40 
Ponto A6 0,1257 0,1276 0,0019 0,1262 0,1293 0,0031 0,0025 2,50 
Ponto A7 0,1273 0,1275 0,0002 0,1265 0,1268 0,0003 0,0003 0,30 
Ponto A8 0,1261 0,1267 0,0006 0,1261 0,1264 0,0003 0,0005 0,50 
Ponto A9 0,1252 0,1255 0,0003 0,1252 0,1254 0,0002 0,0003 0,30 
Ponto A10 0,1229 0,1280 0,0051 0,1226 0,1275 0,0049 0,0050 5,00 
Ponto A11 0,1256 0,1267 0,0011 0,1275 0,1296 0,0021 0,0016 1,60 
Ponto A12 0,1271 0,1300 0,0029 0,1279 0,1307 0,0028 0,0029 2,90 

Dia de tempo instável, com muito vento e um pouco de chuva. Obs. 
Neste dia o rio estava muito agitado, havia muitas ondas. 

Tabela 1: Dados colhidos pelo processo de filtragem da carga suspensa (ver Fig. 20 para localização das 
amostras). Em vermelho estão em destaques os pontos de coletas que apresentaram maior quantidade de 
sedimentos em suspensão. 
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A concentração de sedimentos em suspensão apresentou uma variação 

de 5,0 mg.L-1 próximo à área da confluência visto a alta carga de sólidos suspensos 

provenientes do rio Ivaí, enquanto que nos pontos do rio Paraná, a concentração de 

sedimentos em suspensão foi de 0,5 mg.L-1 (Fig. 46). Vale ressaltar que, antes do 

fechamento do reservatório de Porto Primavera, próximo de Porto São José, no 

canal principal do rio Paraná, à montante da área de estudo, Orfeo; Stevaux (2002) 

obtiveram valores entre 8 e 15 mg.L-1, com máximos de 38 mg.L-1 para a carga 

suspensa deste rio, bem acima dos encontrados nesta primeira campanha, os quais 

apresentaram uma variação de  1 a 1,90 mg.L-1. Situação semelhante também foi 

abordada por Amsler; Drago (2001) quando realizaram análises sobre a redução dos 

transportes de sólidos suspensos na confluência dos rios Paraná e Paraguai sob o 

impacto da influência antrópica com a construção de barramentos ao longo do alto 

curso do rio Paraná.  

 

                 
 
Figura 46: Concentração da carga suspensa referente à primeira campanha (período de estiagem – Jul/05) 
evidenciando os principais pontos de amostragem localizados na Figura 20. 
   

Já na segunda campanha, os pontos de coleta seguiram outra ordem, a 

começar de jusante para montante, no canal que compreende entre a ilha Ivaí com o 

Estado do Paraná (Fig. 47). 
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Figura 47: Pontos de coleta de água de sedimentos de fundo e parâmetros físico-químicos, referente à segunda 
campanha. 
 
  Com relação às coletas da segunda campanha, os resultados da filtragem 

da água contendo os sedimentos suspensos apresentaram os valores conforme a 

Tabela 2.  

 

Filtragem para coleta da Carga Suspensa Confluência 
rio Ivai / 

Rio Paraná Filtro 1 Filtro 2 
Dia 02/02/2006 

 Peso 
Inicial 

Peso 
Final 

Transporte 
Peso 
Inicial 

Peso 
Final 

Transporte 
Média 
(g/L) 

mg/L 

Ponto A1 0,1182 0,1222 0,0040 0,1337 0,1373 0,0036 0,0038 3,8 
Ponto A2 0,1192 0,1212 0,0020 0,1187 0,1242 0,0055 0,00375 3,75 
Ponto A3 0,1338 0,1409 0,0071 0,1323 0,1392 0,0069 0,0070 7,00 
Ponto A4 0,1189 0,1216 0,0027 0,1204 0,1215 0,0011 0,0019 1,9 
Ponto A5 0,1325 0,1346 0,0021 0,1349 0,1373 0,0024 0,00225 2,25 
Ponto A6 0,1178 0,1181 0,0003 0,1206 0,1192 -0,0014 0,0003 0,03 
Ponto A7 0,1356 0,1448 0,0092 0,1334 0,1438 0,0104 0,0098 9,8 
Ponto A8 0,0936 0,0954 0,0018 0,1165 0,1244 0,0079 0,0485 4,85 
Ponto A9 0,1184 0,1209 0,0025 - - - 0,0025 2,5 
Ponto A10 0,1325 0,1409 0,0084 0,1326 0,1421 0,0095 0,00895 8,95 
Ponto A11 0,1300 0,1322 0,0022 0,1328 0,1349 0,0021 0,00215 2,15 
Ponto A12 0,1332 0,1351 0,0019 0,1332 0,1346 0,0014 0,00165 1,65 
Ponto A13 0,1300 0,1313 0,0013 0,1316 0,1318 0,0002 0,00075 0,75 

 
Tabela 2: Dados colhidos pelo processo de filtragem da carga suspensa referente à segunda campanha. Em 
vermelho estão em destaques as amostras que continham maior quantidade de sedimentos em suspensão. 
 
 

Pelos resultados apresentados, observou-se que o canal do rio Ivaí 

(Amostra A7) continuou a mostrar uma relativa/alta concentração de sólidos em 

suspensão, e que, por ser este o período de cheias, este ponto de coleta forneceu 
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como decorrência, um valor bem maior do que o apresentado na primeira 

campanha, contendo assim, 9,8 mg/L.  

Outro fator observado é que na Amostra A3, à jusante da confluência, 

notou-se um índice elevado de sólidos em suspensão, cerca de 7 mg/L, enquanto 

que no local da desembocadura, Amostra A6, foi medido apenas 0,03 mg/L.  

Esses dados permitiram constatar qual fluxo predomina no local da 

desembocadura, pois, nesta região foi comprovado, por meio dos perfis transversais 

realizados com o ADCP, que o rio Paraná domina o escoamento por conter maior 

vazão e maior velocidade da corrente, pressionando a vazante do rio Ivaí para a 

margem esquerda do canal (Fig. 36). Devido a esse fator é que o ponto A6 

apresentou baixo índice de carga suspensa, mas quando o fluxo do rio Ivaí domina o 

canal, averigua-se que os índices de sólidos suspensos são mais elevados (Amostra 

A3). 

Ao analisar o gráfico com os resultados do processo de filtragem dos 

sedimentos em suspensão (Fig. 48) notou-se que o ponto A10 apresentou alta 

concentração de sedimentos suspensos. Este ponto, localizado próximo à margem 

esquerda do rio Paraná, a montante da confluência, apresentou o valor final da 

filtragem de 8,95 mg/L.  

Neste local também mediu-se alto índice de acidez da água, marcando 

2,18 de pH. Trata-se de uma situação anômala para o rio Paraná e que pode estar 

relacionada a algum tipo de impacto local, provocando não somente uma 

concentração mais elevada de carga suspensa, como também uma acidez 

expressiva das águas. Uma das possíveis hipóteses para esse resultado pode ser à 

saída de água de turfeiras, pois possuem considerável quantidade de ácido húmico. 

                                           
Figura 48: Concentração da carga suspensa referente à segunda campanha (Fev/05) evidenciando os pontos de 
amostragem localizados na Figura 61. 
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Comparando os dados dos sedimentos em suspensão, com pesquisas 

recentes na área de estudo (BIAZIN, 2005; BARROS, 2006), notou-se as 

semelhanças do predomínio da carga suspensa do canal do rio Ivaí, em relação ao 

canal do rio Paraná. A carga em suspensão encontrada no canal do rio Ivaí, não 

está diretamente relaciona à pluviosidade da bacia, pois há fatores antrópicos que 

existem e contribuem para esses resultados, como à agricultura sazonal de soja, 

milho, trigo e algodão, que ocorrem ao longo da bacia, principalmente, nas regiões 

basálticas (terra roxa), e, esses sedimentos de fina granulometria, podem vir tanto 

do canal principal a montante, como de seus afluentes (BIAZIN, 2005). 

Os resultados da carga suspensa no canal receptor do rio Paraná e no 

local da confluência, também foram coerentes com as coletas executadas por Barros 

(2006), em que apresentaram baixos índices devido ao predomínio da carga de 

fundo. Barros (2006), também mencionou que, após a confluência, os índices dos 

sedimentos suspensos continuaram baixos em razão da mistura dos fluxos de 

ambos os canais, embora o maior fluxo do Ivaí concentrou-se na margem esquerda 

do canal, como já mencionado anteriormente. 

  

7.5. Análise da carga de fundo 

 

Com o peneiramento dos sedimentos colhidos nas campanhas realizadas 

(ver localização dos pontos de amostragens; Figura 20, para a primeira campanha, e 

Tabela 3, resultado da curva acumulada), pôde-se observar que houve uma variação 

entre areia grossa e areia fina entre os sedimentos colhidos das amostras (Fig. 49).  

 
Pontos 

de 
Coleta 

Granulometria – Escala em φ – Referente à Primeira Campanha – Jul/05 

----- -2 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

A1 - 0,744 1,308 1,006 2,303 10,038 32,659 36,28 11,376 2,897 0,875 0,51
3 

A2 0,973 3,12 2,137 2,949 7,524 11,948 29,103 36,376 5,327 0,542 ------- ------ 

A3 1,163 1,033 0,662 1,013 3,128 9,203 27,258 44,692 10,737 1,113 ------- ------
- 

A11 ------- ------- 0,08 0,15 0,641 4,004 42,178 38,965 12,601 1,171 0,13 0,08 

 
Tabela 3: Curva acumulada da granulometria referente à primeira campanha (ver Glossário para interpretação da 
Escala em phi (φ). 
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Figura 49: Curva acumulada da granulometria referente à primeira campanha. 
 

Quanto à granulometria da segunda campanha (ver localização dos 

pontos de amostragens; Figura 47, para a primeira campanha, e Tabela 4, resultado 

da curva acumulada), também não houve grandes variações em relação à primeira 

(Fig. 50).  
Pontos 

de Coleta Granulometria – Escala em φ – Referente à Segunda Campanha – Fev/06 
 

----- -2 -1 0 1 2 3 3,5 4 5 
A5 0 0 0,1 0,13 20,748 99,37 99,92 99,96 100 
A6 0 0,1 1,132 10,217 77,241 99,82 100 100 100 
A8 0 0,38 1,061 9,683 77,701 98,758 98,979 99,129 100 
A9 0 9,672 11,405 19,434 70,164 99,726 100 100 100 

Tabela 4: Curva acumulada da granulometria referente à segunda campanha (ver Glossário para interpretação da 
Escala em phi (φ). 
 

Assim, o canal do rio Ivaí apresentou uma pequena quantidade de silte e 

argila em ambas as campanhas, mas estes não foram significativos por manterem-

se com maior facilidade em suspensão (Fig. 49 e Fig. 50). 
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Figuras 50: Curva acumulada da granulometria referente à primeira campanha 
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Por meio destes gráficos, pôde-se também observar que na primeira 

campanha, os sedimentos colhidos da carga de fundo foram mais grosseiros que os 

da segunda campanha. Ressalta-se, também, que os pontos A2, da primeira 

campanha, e A9, da segunda campanha, têm a mesma posição geográfica e 

referem-se ao canal receptor do rio Paraná em que os sedimentos de fundo 

predominantes foram de areia média à areia grossa. Já os pontos A11 (primeira 

campanha) e A5 (segunda campanha) localizaram-se após a confluência, em que 

houve a predominância de sedimentos mais finos (areia média à fina), justamente 

por estarem inseridos após à confluência, e, aonde o fluxo e os sedimentos vindos 

de montante do rio Ivaí, integra-se ao fluxo e à carga de fundo do rio Paraná. 

Nos trabalhos de Biazin (2005) e Barros (2006), a granulometria do canal 

do rio Ivaí, também se mostraram similares, com variações entre areia média à fina, 

mas na margem esquerda do canal do rio Ivaí predominou a composição de argila-

siltosa. No local da confluência, dos rios Paraná e Ivaí, a variação granulométrica 

encontrada por Barros (2006), foi de areia fina à grossa, estando o leito desse local, 

fortemente relacionado à intenção dinâmica de transporte da carga de fundo de 

ambos os canais. Essas informações foram correspondentes à atual pesquisa, cujos 

resultados mantiveram-se correspondentes. 

Portanto, a distribuição espacial dos sedimentos que compõem a carga 

de fundo no canal, é resultante de fatores associados às condições hidrodinâmicas 

do fluxo, associados ao seu regime hidrológico, estando sensíveis aos processos de 

transporte e deposição sedimentar, colocando sua morfologia em constantes 

mudanças (SUGUIO, 1973). 

 

7.6. Análise dos componentes físico-químicos da água 

 

Para realização da análise dos componentes físico-químicos dos 

ambientes aquáticos (Tab. 5) é necessário a compreensão e interação de seus 

significados, suas relações e interdependências, levando em conta a influência da 

velocidade de fluxo e do transporte de sedimentos na busca da concepção do 

equilíbrio natural em uma rede de drenagem. A localização e nomeação das 

amostras foram às mesmas referentes às duas campanhas (ver Fig. 20 para 

localização). 
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Ponto 

Potencial 

Hidrogeniônico 

(pH) 

Oxigênio 

Dissolvido 

OD (ppm) 

Condutividade 

(µs/cm²) 

Temperatura 

(ºC) 

Profundidade 

Secchi (m) 

 1ª 

Campanha 

2ª 

Campanha 
1ª 

Campanha 

2ª 

Campanha 
1ª 

Campanha 

2ª 

Campanha 
1ª 

Campanha 

2ª 

Campanha 
1ª 

Campanha 

2ª 

Campanha 
Amostra 1 5,89 6,78 7,64 5,26 50,0 56,2 18,3 30,8 1,0 1,0 

Amostra 2 5,71 7,37 7,21 6,02 57,7 53,2 20,2 30,8 2,8 1,0 

Amostra 3 5,73 2,18 7,06 4,68 56,8 43,2 20,6 30,0 2,8 0,8 

Amostra 4 6,10 7,22 7,30 5,80 54,2 53,0 20,5 30,6 1,8 1,8 

Amostra 5 6,21 7,34 7,25 6,08 48,4 53,3 18,5 30,4 1,8 2,0 

Amostra 6 6,31 
Não foi 

realizada 
7,27 

Não foi 

realizada 
50,1 

Não foi 

realizada 
19,7 

Não foi 

realizada 
1,8 

Não foi 

realizada 

Amostra 7 6,36 7,32 7,33 5,75 53,7 52,3 20,2 30,2 2,3 3,0 

Amostra 8 5,56 7,34 7,67 6,00 53,7 53,2 19,9 30,8 2,2 1,8 

Amostra 9 5,64 7,30 
Não 

funcionou
5,96 50,0 50,2 20,0 30,6 

Não foi 

realizada 
2,2 

Amostra 10 
Não foi 

realizada 
6,93 

Não foi 

realizada 
5,86 

Não foi 

realizada 
54,2 

Não foi 

realizada 
29,4 

Não foi 

realizada 
1,6 

Amostra 11 
Não foi 

realizada 
7,21 

Não foi 

realizada 
5,87 

Não foi 

realizada 
53,8 

Não foi 

realizada 
29,9 

Não foi 

realizada 
1,2 

Amostra 12 
Não foi 

realizada 
7,28 

Não foi 

realizada 
6,24 

Não foi 

realizada 
52,9 

Não foi 

realizada 
30,1 

Não foi 

realizada 
2,8 

Tabela 5: Dados físico-químicos das campanhas realizadas: primeira campanha (Julho/2005) e segunda 
campanha (Fevereiro/2006). Locais de amostragem (Fig. 20). Observações: na 1ª Campanha, o dia estava 
nublado e chuvoso, período de inverno, com muitos ventos e a água do rio muito agitada, dificultando as coletas 
de dados e colocando em risco a tripulação e os equipamentos de pesquisa, justificando as coletas não realizadas.  
Na 2ª Campanha o céu estava limpo e o dia ensolarado, verão, assim não apresentou problemas maiores nas 
medições realizadas, apenas a amostra 6 não foi coletada devido à falta de combustível na embarcação. Em 
vermelho, houve o destaque para um ponto de coleta com resultados anômalos, para o canal principal do rio 
Paraná. 
 

Nas campanhas realizadas, notou-se claramente a diferença da 

profundidade Secchi colhidas à montante da confluência no canal do rio Ivaí, que 

apresentou o resultado de apenas 1 metro, enquanto que o canal principal do rio 

Paraná (Amostra 7), que antecede o canal receptor rumo à confluência, revelou a 

profundidade Secchi de 3 metros visíveis. Sendo estes dados resultantes da 

quantidade reduzida de sedimentos em suspensão trazidos pelo escoamento no rio 

Paraná, que, em contrapartida, no canal do rio Ivaí, os sedimentos em suspensão 

são abundantes, havendo, portanto, pouca absorção da radiação solar nesse 

ambiente. 

Em análise aos resultados da coleta na primeira campanha – jul/05, 

houve uma homogeneização entre os ambientes amostrados, onde o pH 

predominou numa fraca acidez na maioria dos pontos. Já na segunda campanha - 
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fev/06, tendo a influência de uma maior vazão, os resultados foram diferentes, uma 

vez que caracterizou um potencial hidrogeniônico menos ácido.  

Para Esteves (1988), a maior parte dos ambientes aquáticos apresentam 

uma oscilação de pH entre 6 a 8, estando correlacionado a concentração de ácidos 

orgânicos dissolvidos nesses ambientes, fato que foi evidenciado na Amostra A3, 

durante a segunda campanha, no canal principal do rio Paraná, onde apresentou 

forte acidez, que provavelmente foi reflexo da matéria orgânica em decomposição 

nesse ponto de amostragem. 

Os dados de oxigênio dissolvido mostraram pequenas mudanças entre os 

ambientes, pois os pontos 1 e 8 apresentaram-se mais oxigenados, por sua vez, o 

ponto 3, menos. Essa variação pôde ocorrer pela concentração de sedimentos 

suspensos e decomposição de matéria orgânica no local da amostra 3. Quando isto 

ocorre, a degeneração da matéria vegetal pode afetar enormemente a taxa de 

oxigênio dissolvido na água (oxidação), bem como seu índice de acidez, pois as 

bactérias responsáveis pela decomposição das plantas consomem este oxigênio 

contribuindo para este dado à baixa velocidade no escoamento da água neste local 

de amostragem. No caso das amostras 1 e 8, estas áreas podem estar influenciadas 

também pela maior velocidade do fluxo e turbidez da corrente, que 

conseqüentemente, influíram com maior transporte e remoção de sedimentos, de tal 

modo que, proporcionaram uma maior oxigenação da água, dentro do canal fluvial. 

Os resultados das temperaturas colhidas nos pontos de amostragens da 

primeira campanha (jul/05) estavam relacionados à estação do ano (inverno), em 

torno de 20ºC, já na segunda campanha (verão – fev/06), devido ao forte calor do 

ambiente, as temperaturas encontradas nos locais de amostras, foram em torno de 

30ºC. Assim, as temperaturas da água e do ar estão fortemente interligadas, devido 

à intensidade de radiação solar sobre o ambiente. 

As interdependências dos fatores físico-químicos estão relacionadas às 

condições e formas de escoamento, influenciando, assim, não só a temperatura, 

mas também a velocidade do fluxo da corrente e sua capacidade de transportar 

sedimentos, interferindo nas variáveis da condutividade elétrica no ambiente 

aquático (ESTEVES, 1988). 

Dessa forma, os dados amostrados da condutividade elétrica em campo, 

vieram apresentar uma variação de 48,4 a 57,7 µs/cm² nesta primeira campanha, e 

na segunda campanha os dados variaram de 43,2 a 56,2, estes resultados foram 
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similares aos valores obtidos por Crispim (2001) no Alto Paraná, na região de Porto 

São José à montante da área de estudo. O dado anômalo ficou para a Amostra 3, 

referente à segunda campanha, cujo índice, esteve o tempo todo correlacionado a 

forte acidez desse ponto de amostragem no rio Paraná, juntamente com baixo índice 

de oxigênio dissolvido, bem como, da condutividade elétrica em 43,2 µs/cm², ou 

seja, havia nesse ambiente, altas concentrações de poucos íons em solução 

(ESTEVES, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
8. MODELO DE EVOLUÇÃO DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PARANÁ E IVAÍ. 

 
A análise da morfologia do canal, combinada com a estrutura do fluxo, 

remeteu a pesquisa sobre o processo evolutivo dos canais fluviais que envolvem a 

região da área de estudo. Assim, a conformação dos talvegues na confluência dos 

rios Paraná e Ivaí, com que este segundo curso d’água está parcialmente represado, 

apresentando-se com maior profundidade de canal do que a drenagem-tronco pode 

ser explicada por fatores neotectônicos e climáticos, que remetem à evolução 

quaternária do vale do rio Paraná. Uma possível hipótese para esta conformação 

envolveria situações subseqüentes, ilustradas na Figura 51, a saber: 

Fase A – A região da desembocadura do rio Ivaí no Paraná configuraria uma ampla 

planície aluvial, com migração de meandros, numa típica situação de canais 

meandrantes, que ainda pode ser vista em imagens aéreas da área; 

Fase B – Em decorrência da atuação de processos neotectônicos, teria havido 

abaixamento do talvegue do rio Paraná, com escarpas de falhas normais voltadas 

para oeste, com a migração do canal para leste e o conseqüente basculamento da 

planície aluvial naquele sentido. Isso fez com que o rio Ivaí passasse a fluir 

diretamente sobre o substrato rochoso cretáceo (Grupo Caiuá), aflorante na margem 

esquerda. Esta mudança de nível de base repercutiu também no entalhe do talvegue 

do rio Ivaí, que aprofundou seu leito e passou a configurar um rio com meandros 

encaixados, feição mantida até o presente. Vale lembrar que processos 

neotectônicos têm sido reportados na literatura geológica por diversos autores, 

inclusive tratando especificamente do padrão assimétrico da atual planície do rio 

Paraná (e.g., STEVAUX, 1994; SOUZA FILHO; STEVAUX, 1997; STEVAUX, 

SOUZA FILHO e JABUR, 1997; SOUZA FILHO; STEVAUX, 2004 a, b; FULFARO et 

al., 2005; GUEDES et al., no prelo). Alguns autores avançaram da mesma forma, na 

hipótese de as deformações neotectônicas terem sido acompanhadas também de 

mudanças climáticas (SOUZA FILHO, 1993; STEVAUX, op.cit.; SOUZA FILHO; 

STEVAUX, 2004 a, b) durante o Quaternário. A incisão do rio Paraná e a construção 

da planície aluvial atual começaram há aproximadamente 8.000 anos atrás 

(STEVAUX et al., op.cit.), quando este curso d’água sofreu drásticas modificações 

em suas características morfológicas, passando do padrão braided para o 

anastomosado. Este abaixamento, e a conseqüente migração do canal para leste, 

fizeram com que a antiga planície aluvial fosse abandonada, transformando-se em 
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um novo nível de terraço (Unidade Geomórfica Fazenda Boa Vista, de STEVAUX, 

1993, 1994; SOUZA FILHO; STEVAUX, 2004 a, b); 

Fase C – Esta fase refere-se à situação presente, quando o canal do rio 

Paraná recebeu expressiva carga de fundo arenosa, tornando-se mais raso, e 

provocando o represamento parcial do rio Ivaí, uma vez que este afluente não 

apresenta a mesma intensidade de transporte de carga de fundo, mantendo o 

talvegue rebaixado e fluindo por sobre o substrato rochoso cretácico. Este 

entulhamento da calha do rio Paraná pode ter ocorrido por volta de 3.500-1.500 anos 

atrás, durante um período de aridez, que incrementou a carga arenosa no leito do rio 

Paraná, responsável por tornar o canal mais raso, com carga de fundo mais 

volumosa, migrando do padrão anastomosado rumo ao estilo braided, processo 

ainda em evolução (STEVAUX, SOUZA FILHO e JABUR, 1997). 

 

 

 
Figura 53: Modelo de evolução da confluência Ivaí-Paraná, provavelmente ao final do Pleistoceno. Em A, tem-
se a situação original; em B, ocorre o abaixamento do talvegue do rio Paraná, devido a processos neotectônicos 
ou paleoclimáticos no início do Holoceno; o rio Ivaí aprofunda seu leito, configurando um rio de meandros 
encaixados, fluindo sobre rochas do Grupo Caiuá; em C, há elevação do nível d’água do rio Paraná devido à 
maior carga de fundo, o que provoca um represamento parcial do Ivaí durante o Holoceno. 1 – Substrato rochoso 
(Gr. Caiuá – K); 2 – Sedimentos aluviais; 3 – Várzeas, sujeitas a inundações periódicas; 4 – Planície aluvial 
elevada, sujeita a inundações episódicas; 5 – Antigo talvegue do rio Paraná, entulhado por carga de fundo; 6 – 
Planície de inundação atual do rio Paraná. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como foco evidenciar a dinâmica de fluxo e a 

morfologia fluvial na confluência de dois importantes rios: o Paraná (rio principal) e o 

Ivaí (rio tributário), ao longo de um ciclo sazonal. Ambos os sistemas fluviais 

possuem grande importância nas regiões por onde escoam. O rio Paraná mostra 

como característica atual, a existência de diversos barramentos para obtenção de 

energia elétrica, enquanto que o rio Ivaí escoa naturalmente rumo à confluência. 

Os equipamentos utilizados em campanha permitiram detalhar a 

morfologia do canal e descrever as condições de fluxo e de transporte 

hidrossedimentar, as quais foram muito significativas para este trabalho. Com o uso 

do ADCP houve a descrição de diversos perfis transversais, que forneceram dados 

da vazão média, da velocidade e da natureza e condições dos fluxos (verticais, 

laterais e horizontais), após finalizar cada perfil. Com isso ampliou-se o 

conhecimento sobre a complexa dinâmica hidráulica na região da confluência destes 

dois importantes sistemas fluviais. 

A utilização da ecossonda acoplada ao GPS possibilitou a precisa 

localização dos perfis e descreveu a morfologia e a profundidade em ambos os 

canais a montante, bem como na região da confluência e à jusante dela, tendo como 

produto final, a elaboração de mapas batimétricos e imagens que revelaram com 

precisão as formas de leito na região da confluência. 

Deste modo, os equipamentos revelaram que o canal tributário, referindo-

se ao rio Ivaí, possui maior profundidade, mas o canal principal (rio Paraná) domina 

o fluxo por possuir maior vazão. 

A utilização da carta hidrográfica de 1957, juntamente com esses mapas 

batimétricos, permitiu destacar que a morfologia do canal está em constante 

mudança, devido à interação dos fluxos em seus processos fluviais, considerando as 

variáveis dentro do ciclo hidrológico de cada canal e suas interferências antrópicas. 

As elaborações de imagens tridimensionais esclareceram as possíveis 

origens de processos de turbulências e estagnação de fluxo, com a proximidade da 

junção das águas dos respectivos canais, situação também encontrada em trabalhos 

similares em regiões de confluência de rios (DE SERRES et al., 1998 e PARSONS 

et al., 2004 a, b). Essas imagens ilustram a combinação dos fluxos e o caminho das 

correntes de água à montante, na área da desembocadura e à jusante dela. Assim 
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forneceram a visualização de diversas correntes de velocidades dentro de um 

mesmo canal. 

Por meio das análises dos sedimentos hidrotransportados, nota-se que os 

maiores índices de sedimentos suspensos estão à montante da desembocadura, no 

canal do rio Ivaí, pois, neste importante tributário, existe a predominância de grande 

quantidade de sedimentos suspensos, composto por silte e argila; enquanto que no 

canal do rio Paraná, ocorre à predominância de transporte de sedimentos que 

compõe a carga de fundo, sendo predominantemente constituídos por areia fina a 

areia média. Essas observações igualmente influenciaram os dados de 

transparência da água, ao qual foi medida pelo disco de Secchi, tendo resultados 

mais significativos no canal do rio Paraná, cuja transparência da água é maior, pois 

neste rio predominam sedimentos da carga de fundo. Souza Filho; Stevaux (1997); 

Thomaz, Roberto e Bini (1997); Crispim (2001); Martins (2004) e Silva et al. (2004) 

contribuíram para esta importante análise quando abordaram a problemática da 

dinâmica fluvial no alto rio Paraná, após a construção dos barramentos artificiais à 

montante da área de estudo. Esses pesquisadores descreveram alguns impactos 

provindos de ações antrópicas, como o controle de vazões, o qual alterou as 

características hidrodinâmicas e sedimentares naturais do rio, pois o controle do 

fluxo traz reflexos na redução de sua variabilidade anual para jusante, e, assim, 

essas barragens provocam interferências em seus padrões hidrológicos e, 

conseqüentemente, em seus processos geomorfológicos e ambientais. 

O presente trabalho foi significativo em sua área de estudo, pois a 

metodologia empregada aliada aos equipamentos utilizados, sua forma de 

tratamento e abordagem dos resultados, permitiram detalhar as formas e estrutura 

do fluxo e a morfologia do canal, na área da confluência do rio Ivaí com o rio Paraná, 

somando-se aos poucos trabalhos realizados nesta região.  
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11. GLOSSÁRIO 
 
Para a elaboração deste glossário, foram consultadas as seguintes bibliografias: 
 
(1) – A.N.A. Glossário de termos hidrológicos. Versão 2.0.1. Agência Nacional das 
Águas. [2002] Disponível em <www.ana.gov.br>, acessado em 04/02/2006. 
 
(2) - ANDRADE, A. R. Variabilidade da precipitação pluviométrica na bacia 
hidrográfica do Ivaí – Paraná. 2003. 99 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - Departamento de Geografia, Programa 
de Pós-Graduação Mestrado em Geografia, Universidade Estadual de Maringá, 
Maringá, 2003. 
 
(3) - CHRISTOFOLETTI, A. O Canal Fluvial. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 
1981.  
 
(4) - GUERRA, A. T. Dicionário geológico, geomorfológico. 7ª Edição. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1987. 
 
(5) - LIMA, M. I. C. Análise de Drenagem e seu significado geológico-geomorfológico. 
Belém – PA, Apostila, 2002. 
 
(6) - MARTINS, D. P. Dinâmica das formas de leito e transporte de carga de fundo no 
alto rio Paraná, 2004. 62 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes - Departamento de Geografia, Programa de Pós-
Graduação Mestrado em Geografia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 
2004. 
 
(7) – OLIVEIRA, C. de Dicionário Cartográfico. 2ª Edição, Rio de Janeiro: IBGE,  
1983. 
 
(8) – SUGUIO, K. Dicionário de Geologia Sedimentar e áreas afins. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1998. 
 
(9) - VENNARD, J.K.; STREET, R.L.; Elementos de Mecânica dos Fluídos. 5ª Edição, 
Rio de Janeiro, Ed. Guanabara - Dois, 1978. 
 
Acreção vertical – Processo de acumulação vertical através da decantação dos 
sedimentos em suspensão num canal fluvial. 
  
Bacia Hidrográfica – Área de capitação de água da precipitação, demarcada por 
divisores topográficos, onde toda a água captada converge para um único ponto de 
saída (2). 
 
Biostasia – Refere-se ao estado em que se encontra um geossistema, quando as 
atividades geomorfogenéticas são fracas ou nulas, sendo dominado por processos 
bioquímicos como a pedogênese. Corresponde ao momento de clímax de 
desenvolvimento dos organismos durante épocas de quietude tectônica, quando 
solos residuais formam-se extensivamente sobre os continentes e a deposição de 
carbonato de cálcio é generalizada nos oceanos (8). 
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Capacidade de transporte – Corresponde à quantidade de material sedimentar que 
um curso d’água pode transportar (1, 3 e 6). 
 
Carga dissolvida – São os constituintes da carga do leito, transportados em solução 
química pela massa de água (3 e 6). 
 
Carga de leito / Carga de fundo – Constituem em partículas de maior granulometria, 
do tamanho de areia e cascalho ou fragmentos de rochas, que rolam, saltam ou 
deslizam no canal fluvial (3 e 6). 
 
Carga suspensa – Compõe a carga sedimentar hidrotransportada pela força do 
escoamento, no qual correspondem em partículas muito finas, geralmente silte e 
argila (3 e 6). 
 
Carta batimétrica – Espécie de carta topográfica com curvas de níveis, que ligam 
pontos de igual profundidade (6). 
 
Ciclo hidrológico – É representado pelos mecanismos de transformação contínua 
da água existente na Terra, dos oceanos e dos próprios continentes para a atmosfera 
em forma de vapor e, em seguida, precipitando sobre os continentes como chuva ou 
neve e finalmente retornando aos oceanos através dos rios (8). 
 
Colmatagem – Trabalho de atulhamento ou de enchimento realizado pelos agentes 
naturais ou pelo homem em zonas deprimidas. Corresponde também na deposição 
de partículas finas, como argila ou silte, na superfície e nos interstícios de um meio 
poroso permeável, por exemplo, o solo, reduzindo-Ihe sua permeabilidade (1, 4 e 7). 
 
Colúvio – Material transportado principalmente pelo efeito da gravidade, no qual 
aparece no sopé de vertentes ou em lugares pouco afastados de declives que lhe 
estão acima (4 e 7). 
 
Competência de transporte – Relaciona-se ao maior diâmetro de grão que um 
curso d’água pode transportar (3 e 6). 
 
Confluência – Ponto de junção ou local onde dois ou mais rios se encontram (1). 
 
Conglomerado – Seixos rolados, agrupados por um cimento que pode ter origem 
variada: ferruginosa, calcária, silicosa, argilosa, etc., formando um depósito 
consolidado constituído por fragmentos de rochas heterogêneas (4 e 7). 
 
Depósito aluvial – Acúmulo de materiais dedríticos transportados pelas águas dos 
rios (7). 
 
Deposição – É o processo de sedimentação de detritos orgânicos e inorgânicos. 
Ocorre quando há uma diminuição da capacidade fluvial, que pode ser causada pela 
diminuição da declividade, pela redução do volume ou pelo aumento do calibre do 
material hidrotransportado (4). 
 
Estratificação cruzada – Arranjo espacial de camadas, de espessuras centimétricas 
e decimétricas, oblíquo ao plano principal de estratificação, formado durante o 
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transporte subaquoso (marinho ou fluvial) ou eólico de sedimentos clásticos, mais 
comumente encontrados em arenitos (sandstones) (8). 
 
Força de cisalhamento – Corresponde à força de tensão entre correntes paralelas 
(horizontal) exercidas pela massa d’água contra a área do canal. Esta força tem 
influência direta na capacidade de movimento e arraste do material sedimentar 
existente no fundo do leito (1, 3, 6 e 8). 
 
Gradiente - Em canais abertos, declividade da superfície livre da água (1). 
 
Granulometria – Especificação da dimensão dos diâmetros dos materiais detríticos 
(5). Na presente pesquisa, esta se representa em escala logarítima definida pela 
seguinte equação: 

(phi) φ = − log2 (tamanho do grão em mm) 
 

φ Escala Dimensões 
(metros) 

Dimensões 
(aprox. em polegadas) 

Nomes dos Agredados 
(Escala de Wentworth) 

Outros 
nomes 

< -8 >256mm >10.1 in Rocha - 
-6 até -8 64-256 mm 2.5-10.1 in Seixos - 
-5 até -6 32-64 mm 1.26-2.5 in Cascalho muito grosso Seixo 
-4 até -5 16-32 mm 0.63-1.26 in Cascalho grosso Seixo 
-3 até -4 8-16 mm 0.31-0.63 in Cascalho médio Seixo 
-2 até 3 4-8 mm 0.157-0.31 in Cascalho fino Seixo 
-1 até -2 2-4 mm 0.079-0.157 in Cascalho muito fino Grânulo 
0 até -1 1-2 mm 0.039-0.079 in Areia muito grossa - 
1 até 0 ½-1 mm 0.020-0.039 in Areia grossa - 
2 até 1 ¼-½ mm 0.010-0.020 in Areia média - 
3 até 2 125-250 µm 0.0049-0.010 in Areia fina - 
4 até 3 62.5-125 µm 0.0025-0.0049 in Areia muito fina - 
8 até 4 3.90625-62.5 µm 0.00015-0.0025 in Silte - 

>8 <3.90625 µm <0.00015 in Argila - 
10 <1 µm <0.000039 in Coloidal - 

 
Tabela 01: Escala granulométrica de Krumbein, disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tamanho_dos_gr%C3%A3os>. 
 
Intemperismo – Conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que 
provocam a meteorização, a desintegração e decomposição das rochas (4 e 7). 
 
Jusante – Denomina-se a uma área que fica abaixo da outra, ao se considerar a 
corrente fluvial pela qual é banhada (1 e 6). 
 
Lençol freático – Nível abaixo do qual as rochas e os solos estão completamente 
saturados de água, cuja profundidade é variável de local para local e segue, 
aproximadamente, a configuração topográfica do terreno (8). 
 
Litologia – Estudo do caráter físico de uma rocha, determinado microscopicamente 
(8). 
 
Montante – Direção oposta à corrente, tomando-se em consideração a corrente 
fluvial que passa na região (1 e 6). 



 83 

Percolação da água – Movimento descendente da água no interior do solo por efeito 
da gravidade, quando a tensão da água for inferior a ½ atm. Quando este valor for 
superior, a água ficará fortemente aderida às partículas do solo e não haverá 
movimentação por ação da gravidade. Durante a percolação pode ocorrer a 
dissolução de sais solúveis e expulsão de partículas móveis, de modo que este 
fenômeno representa um papel importante na origem e evolução dos solos (8). 
 
Peso específico da água – Um dos itens que compõe às propriedades físicas da 
água, organizado por uma tabela de interações de um conjunto de elementos que os 
definem: 
Propriedades físicas da água - Sistema SI - (Fonte: Vennard & Street, 1978)   (9) 

T ( C ) 

Peso 
especifico 

(N/m3) 
Densidade 

(kg/m3) 
Viscosidade 

cinemática (m2/s) Densidade relativa 
15,0 9798,000 999,100 1,14E-06 0,999 
15,5 9797,100 999,010 1,13E-06 0,999 
20,0 9789,000 998,200 1,00E-06 0,998 
20,5 9787,800 998,080 9,92E-07 0,998 
21,0 9786,600 997,960 9,81E-07 0,998 
21,5 9785,400 997,840 9,70E-07 0,998 
25,0 9777,000 997,000 8,93E-07 0,997 
25,5 9775,700 996,870 8,84E-07 0,997 
26,0 9774,400 996,740 8,74E-07 0,997 
26,5 9773,100 996,610 8,65E-07 0,997 
30,0 9764,000 995,700 8,00E-07 0,996 

 
Ravina – Feição erosiva originada por ação do escoamento da água superficial que, 
através da erosão laminar, provoca uma incisão no manto do intemperismo ou em 
rochas sedimentares pouco coerentes da superfície do terreno (8). 
 
Regime de fluxo – Variação do nível das águas de um curso d’água ao longo do ano 
(6). 
 
Regime hidrológico - Comportamento do leito de um rio durante certo período, 
levando em conta os seguintes fatores: descarga sólida e líquida, largura, 
profundidade, declividade, formas dos meandros e progressão do movimento da 
barra, etc. (1). 
 
Resistasia – Refere a um estado em que se encontra um geossistema, quando as 
atividades geomorfogenéticas dominam a dinâmica da paisagem, com ocorrência de 
erosão, transporte e acumulação de detritos variados (8).  
 
Rugosidade – Processo de ondulações formadas pela ação do escoamento sobre o 
fundo de um curso d'água (1 e 6). 
 
Talvegue – Linha de maior profundidade no leito fluvial (1). 
 
Turfa – Sedimento orgânico residual, de cor castanha escura ou preta, produzido 
pela decomposição parcial de plantas de áreas pantanosas (8). 
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Vazão – Volume de água que passa por uma seção transversal de um curso d’água 
por uma unidade de tempo. O volume dessa massa d’água resultante é expresso em 
m³/s (1 e 6). 
 
Velocidade crítica – Velocidade mínima necessária para superar a força de 
resistência do escoamento e determinar o transporte de material sedimentar; é 
constituída pela velocidade para a qual o escoamento passa de laminar a turbulento 
ou vice-versa (1, 3 e 6). 
 
Variabilidade Climática – Maneira pela qual os parâmetros climáticos variam no 
interior de um determinado período de registro, expressos através de desvio-padrão 
ou coeficiente de variação (2). 
 
Viscosidade – Corresponde à força de coesão existente entre as partículas de um 
fluido, graças à qual ele oferece resistência ao movimento de deslizamento relativo 
entre suas partículas (1, 3 e 6). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

12. ANEXOS EM CD 

Anexo A Mapa Geológico do Estado do Paraná 

Anexo B Bacia Hidrográfica do rio Ivaí 

Anexo C Mapa Hipsométrico do Estado do Paraná com foco no rio Ivaí e seus 

principais afluentes. 

Anexo D Estudo de Navegabilidade do rio Ivaí 

Anexo E Mapa do uso potencial do solo do Estado do Paraná 

Anexo F Mapa geomorfológico do baixo Ivaí com imagens orbitais 

Anexo G Comparação dos mapas batimétricos e em 3D 

Anexo H Comparação de imagens da morfologia dos canais ref. à primeira 

campanha na região da confluência 

Anexo I Comparação de imagens da morfologia dos canais ref. à segunda 

campanha na região da confluência 

Anexo J Análise vetorial referente à primeira campanha 

Anexo K Análise vetorial referente à segunda campanha 

 


