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RESUMO 

 

Neste trabalho são analisadas as dinâmicas de fluxo na confluência de dois 

grandes rios com o objetivo contribuir com os estudos ligados à confluência de 

grandes sistemas fluviais. Para isso, foram realizadas duas campanhas seguindo o 

nível liminológico do rio, uma na vazante (julho de 2005) e outra na cheia (janeiro 

2006) onde, juntamente com a batimetria dos canais com ecossonda modelo Furuno 

1650F® e um Perfilador de Corrente Acústico Doppler � ADCP foram realizadas 

coletas de materiais transportados em suspensão e do material de fundo. A 

dinâmica de fluxo foi analisada na confluência do rio Paranapanema (um dos 

grandes tributários da margem esquerda do rio Paraná) com o rio Paraná à jusante 

das usinas hidrelétricas de ROSANA e ENGENHEIRO SERGIO MOTTA (PORTO 

PRIMAVERA), esta última em operação desde 1999. Além da velocidade e direção 

do fluxo e da coleta de amostras foi realizada a análise físico-química da água.  A 

razão do momento de fluxo, sempre < que 1, indicou que o canal principal sempre 

dominou o fluxo durante os períodos estudados. Esta confluência tem como 

característica especial um ângulo de aproximadamente 47º e se da num canal 

secundário do canal principal, o que a difere das demais encontradas anteriormente 

em canais naturais, de acordo com a literatura. Concluiu-se que a morfologia do leito 

não se alterou durante as campanhas. 

 

PALAVRAS CHAVE: ANÁLISE DE FLUXO; CONFLUÊNCIAS, RIO PARANÁ, RIO 

PARANAPANEMA. 
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ABSTRACT 

 
At this paper it is analyzed the flow dynamics at the confluence of two 

Brazilian big rivers with the aim to contribute with the studies related to the 

confluence of large fluvial systems. Systematic surveys were done in two campaigns, 

following the liminologic level of the river, the first one at the low stage (July, 2005) 

and the second one at the bankfull stage (January, 2006), where together with the 

collects, it was done the bathymetry at the channels with an ecossonda, Furuno 

1650F model and an Acoustic Doppler Current Profile � ADCP. Flow dynamic was 

accomplished at the confluence of Paranapanema (one of the biggest tributaries at 

the left bank of the Paraná River) with the Paraná River downstream the 

hydroelectric power plant of Rosana and Engenheiro Sergio Motta (Porto Primavera), 

this last one has been working since 1999. Therefore the velocity and flow direction, 

samples of bed material and in suspending was collected and it was realized the 

water physical-chemical analysis. The ratio of momentum flux, always >1, indicated 

that the main channel always dominated the flow during the studied periods. This 

confluence has as a special characteristic: an angle of approximately 47 º and it 

occurs at a secondary channel of the main channel, and thus makes it different from 

the others studied before in natural channels, according to studies done before. The 

results show that the bed morphology did not change during the two campaigns. 

 

Key words: FLOW ANALYSIS, CONFLUENCES, PARANA RIVER, 

PARANAPANEMA RIVER. 
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     CAPÍTULO 1 � INTRODUÇÃO 

 

Os canais fluviais são elementos importantes para a atividade humana já que 

são utilizados como meio de transporte, fonte de energia hidroelétrica e de água e 

como supridores de recursos alimentares, por meio da pesca e da água para 

irrigação. Em alguns locais a existência de terras férteis em planícies de inundação 

também permite o cultivo em larga escala. Por outro lado, o uso da calha fluvial 

expõe os ocupantes aos efeitos dos eventos extremos relacionados aos rios, tais 

como as inundações, ou os períodos de estiagem prolongados. Dessa forma, 

estudos hidrológicos de canais fluviais são alternativas pertinentes na análise e 

compreensão de um grande número de problemas como abastecimento, navegação, 

controle de cheias, recreação, entre outros, permitindo também a compreensão de 

processos erosivos e de transporte, pois o canal ora está erodindo, ora está 

depositando. 

Alguns autores já identificaram que as alterações provocadas pelo 

represamento de rios aluviais1, como os rio Paraná e Paranapanema, se manifestam 

no trecho a jusante de forma gradual e progressiva (CHIEN, 1985; WANG, 1998). 

Essas alterações afetam imediatamente o regime hidrológico do rio e a carga 

suspensa. A alteração na capacidade e competência do fluxo provoca mudanças na 

dinâmica e na granulometria de carga de fundo, na geometria das formas de leito, na 

morfologia da seção transversal, na pendente do perfil longitudinal e finalmente no 

padrão de canal do rio (LEOPOLD et al., 1964). 

 As confluências de canais são caracterizadas por condições hidrodinâmicas 

complexas associadas à convergência de fluxos separados. Tal fato propicia um 

ambiente bastante instável onde se operam processos de erosão e transporte do 

material de fundo do canal e que levam a mudanças drásticas na geometria do 

canal, na mistura dos débitos líquidos e sólidos e nos parâmetros físico-químicos da 

água, constituindo locais chaves em todas as redes de drenagem (ORFEO & 

STEVAUX, 2002). A região da confluência sofre a influência direta dos barramentos 

a montante: da represa de Porto Primavera, localizada a uma distância de 12 km, e 

                                            
1 Rios aluviais são aqueles que se desenvolvem sobre seus próprios depósitos, ao contrário de rios 

sobre rocha (CHURCH, M. & MCLEAN, D.G., 1995, SHUMM et al., 2000). 
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da represa de Rosana, localizada no rio Paranapanema a 10 km do setor de estudo 

(figura 1). 

Embora o conhecimento deste ambiente seja essencial para o 

desenvolvimento de uma teoria geral sobre a dinâmica de confluências (RHOADS & 

KENWORTHY, 1995), até o momento, os poucos dados de campo disponíveis não 

são suficientes para a elaboração de um modelo conceitual ou matemático, 

principalmente para sistemas fluviais maiores.  

Este trabalho tem pretensões de contribuir com seus dados de campo na 

discussão teórica sobre como se comporta a zona de confluência dos sistemas 

fluviais de grande porte, com o objetivo de buscar por um modelo mais integrado 

que explique as morfologias existentes na desembocadura em função da dinâmica 

do sistema. Não se trata somente de um conjunto de medições de hidrologia e 

sedimentos, mas de um estudo de geomorfologia de desembocaduras. O 

desenvolvimento deste trabalho constituiu um dos primeiros trabalhos de análises de 

dinâmica, estrutura e mapeamento batimétrico detalhado para a confluência de 

grandes sistemas fluviais. 
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CAPÍTULO 2 � DESCRIÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 Área de estudo 

 
A área de estudo corresponde à confluência de um canal do rio Paraná com o 

rio Paranapanema, na divisa de três estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul e 

Paraná, aproximadamente a 12 km a jusante da represa Engenheiro Sergio Motta, 

conhecida como Porto Primavera (MS/SP), e a 10 km da represa de Rosana (SP) 

(figura 1). 

 

` 

 

 

 

Figura 01 � Localização da área de estudo 

SP 
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2.2 O rio Paraná 

 
 A bacia do rio da Prata drena uma área de 3.100.000 km², dos quais 45,6% 

encontram-se em território brasileiro, 29,7% estão na Argentina, 13,2% no Paraguai, 

6,6% na Bolívia e 4,8% no Uruguai. O rio Paraná, principal canal fluvial da bacia do 

rio Prata, percorre uma distância aproximada de 3.965 km, de sua nascente, na 

confluência dos rios Grande e Paranaíba, até sua foz, no estuário do rio da Prata 

(Figura 2) (OEA, 1971 apud ORFEO & STEVAUX, 2002).  

Seu trecho superior drena, em território brasileiro, uma área de 891.000 km², 

cerca de 10,5% da área do país. Apresenta declividade média em torno de 0,8 m/km 

nos formadores (rio Grande e Paranaíba), diminuindo para 0,3 a 0,4 m/km em 

direção às suas porções mais baixas (PAIVA, 1982), chegando a 0,14 m/km no 

segmento entre Porto Primavera (MS) e Guaíra (PR) (SOUZA FILHO, 1993). Após a 

confluência com o rio Paraguai, o rio Paraná segue com uma declividade média de 

0,036 m/km até a sua desembocadura no rio da Prata (PAOLI et al., 2000). 

Atualmente grande parte da rede hidrográfica do rio Paraná em território 

brasileiro encontra-se barrado, sendo somente nos 200 km compreendidos entre a 

barragem de Porto Primavera e o remanso do lago de Itaipu o rio corre em seu leito 

natural (STEVAUX, 1994). O rio Paraná, na seção de Guaíra, limite jusante do 

trecho livre de barramento, apresenta uma descarga média anual de 9.597 m³/s para 

o período entre 1921-1999 com o período de cheia coincidindo com a estação de 

verão do hemisfério sul, onde as maiores descargas ocorrem normalmente entre 

dezembro e março e a vazante entre abril e novembro. Nesta seção, o evento 

máximo se deu em 1983 sendo registrados 39.852 m³/s em 15/06/1983 (ROCHA et 

al., 2001). 

 O trecho do rio Paraná a jusante da confluência com o rio Paranapanema já 

vem sendo estudado desde a última década no tocante a carga suspensa (ROCHA, 

2001; CRISPIM, 2001), regime fluvial (SOUZA FILHO et al. 2004), erosão de ilhas e 

margens (BORGES, 2004) e impacto sócio-econômico devido à barragem de Porto 

Primavera. A maioria desses trabalhos foram realizados próximo à cidade de Porto 

São José, local caracterizado por se tratar de um ponto nodal (COLEMAM,1969). 
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Figura 02 � Localização da bacia hidrográfica do Paraná na bacia do Prata ( MARTINS, 2004) 
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2.3 O rio Paranapanema 

 
O rio Paranapanema (figura 3) surge de várias nascentes na serra do 

Paranapiacaba e tem uma extensão total de 930 km em um desnível de 600 m. As 

nascentes do rio Paranapanema estão localizadas na serra Agudos Grandes, no 

Sudeste do estado de São Paulo a aproximadamente 100 km da costa Atlântica (24° 

51' S e 48°10' W) a cerca de 900 m acima do nível do mar. Desenvolve-se no 

sentido geral leste-oeste e deságua no rio Paraná numa altitude de 239 m 

aproximadamente (ZOCCHI, 2002). A declividade média total do rio Paranapanema, 

desde suas nascentes até a desembocadura no rio Paraná é de 61 cm/km. Não 

considerando os primeiros 100 km, onde o rio desce a serra de Paranapiacaba, a 

declividade média é de 43 cm/km, valor relativamente baixo para um percurso tão 

extenso de 930 km. 

O rio Paranapanema é dividido em três partes: Alto Paranapanema - das 

nascentes na serra de Agudos até a confluência com o rio Apiaí-Guaçu, com uma 

extensão total de 180 km. Apresenta uma declividade média bastante elevada de 

150 cm/km. Drenando uma série de ribeirões que descem da serra de 

Paranapiacaba, o alto Paranapanema vai ganhando porte e se consolida ao receber 

os rios Itapetininga e Apiaí-Guaçu; Médio Paranapanema � do rio Apiaí-Guaçu até 

salto grande, com 328 km de extensão. Apresenta um desnível total de 210 m. Não 

se pode falar em declividade média para este trecho, uma vez que, com a 

construção de várias barragens para fins de aproveitamento hidrelétrico, este 

desnível está, em sua maior parte, concentrado; Baixo Paranapanema � de Salto 

Grande até a foz com rio Paraná, com 421 km de extensão. Apresenta uma 

declividade média de 29 cm/km, larguras superiores a 200 m nos trechos mais 

profundos e nos trechos rasos, larguras que chegam a atingir 800 m. Os raios de 

curvatura são da ordem de 1 000 m.  

 Mesmo sendo um dos rios mais represados da bacia do Paraná (figura 03), o 

rio Paranapanema ainda não dispõe de estudos na literatura no trecho de sua 

confluência. Alguns estudos foram feitos pelas Centrais Energéticas de São Paulo, 

para elaboração de relatórios ambientais referentes às represas de Porto Primavera 

e Rosana, mas constituem relatórios técnicos, internos e de difícil acesso. 
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Figura 03 � Localização do rio Paranapanema na bacia do Paraná 
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2.4 A confluência 

 
 A montante da confluência, o rio Paraná apresenta seu padrão típico 

anastomosado onde ilhas estáveis e alongadas separam o canal em vários canais 

de diferentes grandezas que, em alguns pontos, se unem formando um canal único 

(node point de COLEMAM, 1969), enquanto no seu canal secundário, que encontra 

com o Paranapanema, apresenta largura aproximada de 600 m e vazões médias de 

658,309 m3/s. 

 Com uma largura próxima a 500 m, o rio Paranapanema em seu trecho final 

apresentou uma vazão média de 598,067 m3/s, enquanto o Paraná, no local da 

confluência, apresentou a vazão de 658,309 m3/s, trecho este composto por 

algumas ilhas e barras arenosas à direita do canal (figura 01). 

 

2.5 Geologia 

 
 O substrato rochoso do rio Paraná é constituído em seu alto curso por 

basaltos da Formação Serra Geral e por arenitos do Grupo Caiuá. Observa-se que 

na área de ocorrência dos basaltos, o vale é mais fechado e, na área dos arenitos, o 

vale se apresenta aberto e mais suscetível aos processos erosivos (FERNANDES & 

SOUZA FILHO, 1995; SOUZA FILHO & STEVAUX 1997). 

 A área próxima a Porto Primavera abrange trechos de Terraços e Aluviões 

(Cenozóico) e áreas de Formação Caiuá (Cretáceo), com aparecimento da 

Formação Serra Geral (Cretáceo) no leito do rio exposto devido à ensecadeira da 

margem esquerda evidenciadas nas obras de construção da UHE Porto Primavera. 

Através de sondagens, notou-se que os derrames expostos mais espessos variam 

de 15 a 30 metros, bem como de 2 a 4 metros nos derrames menos espessos, 

apresentando-se como basaltos maciços na base e vesiculares e amigdaloidais no 

topo, ligeiramente intemperizados em algumas partes (SOUZA FILHO, 1993). 

Os arenitos da Formação Caiuá, encontram-se amplamente distribuídos em 

torno da calha fluvial, estendendo-se desde as de Guaíra (PR) até próximo a Jupiá 

(SP), ocupando normalmente as áreas mais elevadas do relevo. Afloramentos fora 
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das margens do rio são raros devido à freqüência de coberturas inconsolidadas e de 

alteração profunda e coluvionamento, (SOUZA FILHO, 1993). 

Em geral, a área é formada por três grandes blocos tectônicos limitados por 

um grupo de falhas NE-SW que controla o canal do Paraná, Paranapanema e baixo 

Ivinhema. Um grande número de lineamentos menores pode ser identificado na 

drenagem e na orientação dos lagos, fraturas e falhas no conglomerado e por 

mudanças abruptas na direção do canal (FORTES et al.,2005). 
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CAPÍTULO 3 � ESTUDOS DE CONFLUÊNCIA NA LITERATURA 

GEOMORFOLÓGICA FLUVIAL 

 

As confluências dos canais dos rios compõem importantes elementos 

morfológicos nesse sistema, constituindo pontos de mudanças no fluxo, na 

quantidade de sedimento transportado, nos parâmetros físico-químico da água  e na 

geometria hidráulica (BEST, 1988). Os diferentes tipos de confluências em rios 

ocorrem em todos os tipos de drenagem, mas assume uma maior importância em 

rios anastamosados e entrelaçados como o rio Paraná (STEVAUX et al. 1997). 

Segundo Best (1988), Rhoads & Kenworthy (1995), Gaudet & Roy (1995), 

Biron et al. (1996a e 1996b) e Axtmann et al. (1997) uma confluência é caracterizada 

por três elementos distintos: características nas desembocaduras dos canais; as 

diferentes profundidades dos canais que se encontram e a zona formada à jusante 

da confluência. Esses elementos são controlados predominantemente pelo ângulo 

da confluência e pela razão do momento de fluxo das descargas entre o rio principal 

e o tributário. 

A razão entre o ângulo de junção e a descarga de cada canal, reflete 

diretamente na dinâmica da confluência, ou seja, mostra se é o canal principal ou o 

canal do tributário que está dominando, e são caracterizadas por fluxos discordantes 

e turbulentos além de complexos de transporte dos sedimentos dentre as diferentes 

morfologias de suas margens. 

Alguns estudos sobre áreas de confluência demonstraram que a morfologia 

do fundo dos canais desempenha um papel importante na organização dos fluxos e 

na dinâmica da carga sedimentar (BEST & ROY, 1991). Apesar disto, grande parte 

das metodologias utilizadas até então foram desenvolvidas em pequenos cursos 

d'água ou em canais experimentais (flumes). Por conta disso, a aplicação de muitas 

destas metodologias tornam-se inviáveis em grandes rios, como é o caso do Rio 

Paraná. 

 Segundo Parsons et al. (2004), canais de confluência são pontos nodais no 

sistema fluvial, somando intensas descargas de água na geometria hidráulica do 

canal, vindo a demonstrar a vital importância da aplicação do ADCP (vide capítulo 

4.2), pois este mostra em tempo real o fluxo e o escoamento do canal, em diferentes 

velocidades e rumos, por meios de sucessivos perfis transversais. 
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As confluências dos grandes tributários do rio Paraná estão atualmente 

sendo estudadas em seu alto e médio curso. No seu médio curso, especificamente 

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

há estudos sendo realizados por equipes do CECOAL (Centro de Ecologia Aplicada 

do Litoral, Argentina) e da Universidade de Leeds (Inglaterra). 

 No seu alto curso, além desta pesquisa, que está sendo desenvolvida 

conjuntamente com a Universidade Lumier (Lyon - FR) e com o apoio e logística da 

Universidade Estadual de Maringá (PR), podemos citar  dois outros projetos: um que 

está sendo desenvolvido na confluência do rio Ivaí com o rio Paraná, também da 

Universidade de Guarulhos (SP), e outro sobre o transporte de carga de fundo pelo 

método de deslocamento de dunas, da Universidade Lumier (Lyon - FR). Estas 

pesquisas contam com o financiamento do Programa de Ecologia de Longa Duração 

- PELD/CNPq, do CT-HIDRO/CNPq e da FAPESP (Proc. 04/14057-5).  
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CAPÍTULO 4 � PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em três pontos em cada um dos canais foram feitos perfis transversais 

utilizando-se o ADCP e ecossonda com o intuito de analisar a velocidade e direção 

do fluxo, a morfologia e a vazão dos canais. Além disso, foram coletadas três 

amostradas de sedimentos em suspensão e três de sedimentos de fundo em cada 

canal (figura 13), isto para determinar o tipo de material transportado pelo rio, já 

que, como citado anteriormente, tanto o rio Paraná quanto o rio Paranapanema têm 

seus canais represados. Ainda nesses pontos, foi verificada a profundidade Secchi 

e analisadas as condições físico-químicas da água, estas apenas no centro dos 

canais. Um levantamento batimétrico detalhado foi feito na área, com o objetivo de 

conhecer melhor a morfologia da região.  

 

4.1 Levantamentos batimétrico 

 
 A coleta dos dados batimétricos foi feita utilizando-se uma ecossonda da 

marca Furuno, modelo GP1650F® (figura 05) acoplada a um GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) e a um computador portátil (figura 06). Com a ajuda do 

Software Fugawi3 os sinais obtidos pela sonda são processados e armazenados de 

forma que posteriormente possam ser exportados em formato de tabelas para outros 

softwares. 
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Figura 04 � Ecossonda Furuno 1650F® 

 

 

Figura 05 - Esquema de funcionamento dos equipamentos para fazer os perfis ecobatimétricos. 

(MARTINS, 2004). 

O mapeamento batimétrico é um dos métodos utilizados para analisar a 

morfologia dos canais. Com o objetivo de conhecer as características morfológicas 

da confluência, foram realizados levantamentos batimétrico em toda região da 

confluência, abrangendo o canal principal do rio Paraná, seu canal secundário que 

encontra o rio Paranapanema e o canal do rio Paranapanema. Para verificar as 

possíveis mudanças nas direções, velocidades e morfologia dos canais e comparar 

o comportamento dos canais em seu ciclo hidrológico, um levantamento batimétrico 

da confluência dos rios Paraná e Paranapanema foram realizados nos dias 13 e 14 

de julho de 2005 e 24 e 25 de janeiro de 2006 seguindo o nível liminológico do rio 

na vazante e na cheia, respectivamente (figuras 18 e 21). 
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 4.2 Medições da velocidade de fluxo 

 
Simultaneamente à coleta dos dados batimétricos foi utilizado um ADCP �

Perfilador de Corrente por Acústica Doppler (figura 07) para quantificar a velocidade 

e a estrutura 3-D do fluxo. Este aparelho utiliza um sistema de 4 transdutores 

ortogonalmente distribuídos e com um ângulo de 20° sobre a vertical e emite pulsos 

acústicos que são refletidos pelas partículas da coluna de água (Figura 08). O sinal 

refletido é cortado em 128 fatias igualmente espaçadas na vertical e o retardo da 

emissão dada pelo efeito Doppler é usado para converter a mudança na freqüência 

em médias ponderadas dos componentes da velocidade do fluxo (velocidade 

vertical, horizontal e lateral) para cada intervalo de profundidade dado pelo 

fatiamento da coluna de água. As figuras a seguir mostram o ADCP, um esquema 

de funcionamento do ADCP e uma tela do programa utilizado para gravar os dados 

por ele coletado (figura 09). 

Originalmente desenvolvido para utilização de medição das correntes 

marítimas, o ADCP foi adaptado com sucesso nos trabalhos hidrológicos em 

grandes bacias hidrográficas (PARSONS et al., 2004; PARSONS et al., 2005). 
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Figura � 06 � Perfilador de Corrente por Acústica Doppler - ADCP 

 
 

Figura 07 � Esquema de funcionamento do ADCP- WinRiver User Guide (Out. 2003). 
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Figura 08 - Modelo de perfis de velocidade e direção feitos com ADCP. 
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4.3 Análise físico-química e de transparência da água 

4.3.1 Análise físico-química 

 

Perceber a integração dos indicadores físico-químicos com a diversidade de 

interações que existem na rede de drenagem é de suma importância para 

diagnosticar possíveis impactos na biota aquática, visto a interdependência dessas 

relações. A periodicidade e volume das precipitações, integradas ao uso do solo e a 

vulnerabilidade destes aos processos erosivos, abastece os cursos fluviais de 

sedimentos de fundo, sedimentos suspensos, e parte deste, podendo compor a 

carga dissolvida no fluxo laminar. 

Esta carga sedimentar lançada nos cursos de água interfere no ecossistema 

aquático e reflete em características peculiares e definidas em condições favoráveis 

ou não para a reprodução e manutenção da vida neste ambiente. Todos esses 

processos ocorrem de forma integrada num grau de interdependência (ESTEVES, 

1988), promovendo mudanças de acordo com a variação de clima, temperatura do 

ar e da água, radiação solar e transparência da água, variação do pH e o oxigênio 

dissolvido, vindo a influenciar diretamente no metabolismo e reprodução das 

espécies que habitam os sistemas fluviais. 

As análises feitas com aparelhos portáteis (figura 10) foram realizadas nos 

canais do rio Paraná, Paranapanema e no canal único a jusante (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 - Aparelhos portáteis para verificar as características físico-químico da água phmetro; 

condutivímetro; oxímetro. 
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4.3.2 Transparência da água 

  

 A transparência da água é medida usando o disco de Secchi, este feito de 

metal em formato de círculo, com 30 cm de diâmetro, duas partes brancas e duas 

partes pretas. A profundidade Secchi é obtida colocando o disco na água pelo lado 

da sombra do barco preso a uma corda graduada, deixando-o aprofundar, e quando 

este não é visível, corresponde ao parâmetro da profundidade Secchi (FILL & 

SANTOS, 2001). 

 O Disco de Secchi (figura 11) indica o nível de transparência da água, 

estando totalmente influenciado pela claridade do dia e o nível de radiação solar, 

considerando também a força dos ventos, o qual pode ocasionar a agitação da 

superfície ao longo de seu escoamento (ESTEVES, 1988). Outro fator que também 

influência no nível de transparência da água é a quantidade de sedimentos em 

suspensão, como também os que fazem parte da carga dissolvida, diminuindo assim 

as condições de visibilidade do leito.  
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Figura 10 � Disco de Secchi 

 

4.4 Análise de sedimento 

4.4.1 Carga em suspensão 

 

 A carga em suspensão é caracterizada pelas partículas de granulometria 

reduzidas como silte e argila, os quais se mantêm em suspensão devido ao fluxo. O 

discernimento do que é carga em suspensão e o que é carga de leito baseia-se no 

mecanismo de transporte e não no tamanho do sedimento, onde a carga em 

suspensão é mantida pela turbulência da água, (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Para determinação da carga suspensa foram coletadas três amostras de 

água para cada rio (figura 13). Para a coleta de água utilizou-se a garrafa de Van 

Dorn. (Figura 12). 
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As amostras foram armazenadas em garrafas de 5 litros. Destes, foram 

retiradas duas alíquotas em provetas de 1 litro, as quais foram submetidas ao 

processo de filtragem mediante um dispositivo de filtragem ligado a uma bomba de 

vácuo, com o uso de filtros pré-pesados (microfibra de vidro de 0,2 um � GF-C 52 

0,47 mm) e o método descrito por Orfeo (1995).  

 

4.4.2 Carga de fundo 

 

 Segundo Christofoletti (1981), a carga de leito do rio é constituída por 

partículas de granulometria maior, como as areias e cascalhos que são 

transportadas por meio de saltação, deslizamento ou rolamento na superfície do 

leito. Como o volume e a densidade das partículas são maiores, a velocidade da 

carga do leito é menor que a do fluxo, as partículas podem se movimentar de modo 

intermitente. 

A coleta de amostra de fundo foi realizada nos canais do rio Paraná, do rio 

Paranapanema e a jusante da confluência (figura13) a fim de determinar a 

granulometria do material transportado no leito dos canais. Para essas coletas 

utilizou-se o pegador de Peterson ou Van Veen (figura 12), sendo coletadas três 

amostras de material de fundo para cada perfil transversal, na margem direita, na 

margem esquerda e no centro do canal. 

A análise do tamanho das partículas foi feita por peneiramento conforme 

descrito por Suguio (1973). 
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Figura 11 - Amostrador de Peterson ou Van Veen (esquerda) utilizado para coletar material do leito e 

garrafa de Van Dorn (direita) utilizada para coleta de material em suspensão. 

 

 

Figura 12 - Locais onde foram feitas coletas de material em suspensão e do leito e análises da água.  
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CAPÍTULO 5 � RESULTADOS 

 

5.1 Análise físico-química  

 
As análises da água demonstraram que tanto nos canais a montante da 

confluência como no canal a jusante dela, todos os parâmetros: pH, Oxigênio 

dissolvido e condutividade elétrica se mostraram com valores bem próximos, os 

gráficos a seguir mostram a distribuição dos parâmetros físico-químicos da água 

para os canais do rio Paraná, do rio Paranapanema, e no canal único. A primeira 

campanha foi realizada em Julho de 2005, e a segunda campanha em Janeiro de 

2006. 
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Figura 13 � Parâmetros físico-químico da água nos canais do Paraná, Paranapanema e a jusante da 

confluência (canal único). 
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5.2 Características sedimentológicas  

5.2.1 Carga suspensa 

 

 As coletas de amostras para carga suspensa foram realizadas no canal do rio 

Paraná (secundário), no canal do rio Paranapanema e a jusante da confluência 

(canal único). O estudo de carga suspensa nesse trecho revelou que a concentração 

de sedimentos suspensos no rio Paraná foi mais baixa, o que atesta a imensa 

retenção de sedimento suspenso na represa de Porto Primavera, uma vez que se 

compare os valores de concentração média antes do fechamento da hidrelétrica, 

sendo assim, verifica-se que Concentração média (Cm) = 14,0 mg.L-1 (CRISPIM, 

2001), e com os encontrados atualmente, Concentração média (Cm) = 0,4mg.L-1.Os 

valores de concentração do rio Paranapanema, apesar de também represado pela 

barragem de Rosana (figura 15), apresentaram valores quase três vezes superiores 

aos do rio Paraná. No canal único, a jusante da confluência, os valores ficaram 

próximos aos encontrados no rio Paraná. Por transportarem pouco material em 

suspensão foi considerado para todos os canais, para compor a fórmula da razão de 

momento de fluxo, o mesmo valor de densidade da água. 
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Figura 14 - Concentração de sólidos suspensos na primeira campanha (07/2005). Estes valores 

correspondem as médias entre as margens direita e esquerda e o centro dos canais (vide figura 13). 
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5.2.2 Carga de fundo 

 

 As coletas de carga de fundo foram feitas juntamente com as amostras de 

material suspenso. No momento da coleta foi feita uma prévia análise visual dos 

sedimentos que, em sua maioria, aparentavam ser compostos por areia média a 

grossa e em alguns poucos pontos, como na área de confluência, foi verificado 

material mais fino e matéria orgânica em decomposição. Após as análises 

granulométricas, verificou-se que a principal característica de material transportado 

no fundo do canal é areia média no canal secundário do Paraná, areia grossa no 

canal do Paranapanema e areia média no canal que se forma após a junção. 
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Granulometria 2º campo - 01/06
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Figura 15 - Sedimentos de fundo.   
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5.3 A distribuição de velocidades e vazão  

5.3.1 Distribuição de velocidades 

 

 Na primeira campanha (figura 17) realizada no período de vazante, as 

velocidades no canal secundário do rio Paraná se mostraram maiores do que as do 

rio Paranapanema: V m = 0,590 m/s contra V m = 0,385 m/s do rio Paranapanema, a 

1 Km  a montante da junção. Ela aumenta em direção à jusante no Paraná e diminui 

no Paranapanema, demonstrando o domínio das águas do Paraná. A 100 m da 

junção as velocidades encontradas foram V m = 0,893 m/s e V m = 0,186 m/s. Na 

confluência, a velocidade do rio Paraná aumenta V m=1,288 m/s no canal do rio 

Paranapanema a velocidade diminui V m = 0,303 m/s devido ao represamento, 

aumentando na margem esquerda. É neste ponto que aparece o primeiro poço de 

escavação (scour hole). Após a formação do canal único, a velocidade do canal 

começa progressivamente a aumentar V m = 0,474 m/s; 0,673 m/s; 0,800 m/s; 1,295 

m/s. 

 Na segunda campanha (figura 20) realizada no período de cheia, a 

distribuição das velocidades permaneceu com mesmo panorama da primeira 

campanha, ou seja, o canal secundário do rio Paraná dominando o rio 

Paranapanema e apesar do nível mais elevado do rio e maiores vazões, a 

morfologia não se alterou e o poço de escavação permaneceu onde os fluxos se 

encontram. 

 

5.3.2 Direções do fluxo 

 

  Na primeira campanha, verificou-se na seção transversal feita a 1 Km a 

montante da junção que, as  direções de velocidades (figura 19) tanto no canal 

secundário do rio Paraná quanto no canal do rio Paranapanema seguem alinhadas. 

Na seção transversal mais próxima da junção, uma barra arenosa no canal do 

Paraná faz com que o fluxo se divida diminuindo a velocidade da água e fazendo 

com que as maiores velocidades fiquem na margem direita. No canal do rio 

Paranapanema não existe barras e as direções começam a se deslocar para 
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margem direita. Na confluência, os fluxos se encontram, formando fluxos helicoidais, 

fazendo com que nesta área formem-se poços de escavação (scour hole). 

  Na segunda campanha os perfis de direção (figura 22) mostram que o fluxo 

no canal secundário do rio Paraná está se deslocando mais para margem esquerda 

e que no canal do rio Paranapanema está se deslocando para margem direita. 

 

5.3.3 Vazão  

 

 Na primeira campanha, a vazão no canal do rio Paraná foi maior do que no rio  

Paranapanema: Q= 1.401,995 m³/s contra Q= 1.335,217 m³/s na primeira seção 

transversal, realizada a 1 km a montante da confluência. Na segunda seção 

transversal realizada a 100 m da junção, a vazão aumentou Q= 1.5446,483 m3/s 

contra Q= 1.360,257 m3/s e há uma barra arenosa que começa a se formar no canal 

do Paraná a partir desta seção transversal. Na região da confluência, esta barra 

arenosa aflora e faz com que a vazão neste ponto diminua sensivelmente para Q= 

712,317 m3/s no Paraná. No canal do Paranapanema foi maior: Q= 1.321,526 m3/s. 

Na última seção antes do canal único, a vazão do rio Paraná volta a aumentar para 

Q= 846,564 m3/s e no rio Paranapanema a vazão começa a diminuir Q= 1.263,181 

m3/s. Nas seções feitas no canal único após a junção, a soma dos fluxos faz com 

que a vazão passe para Q= 2.787,861 m3/s chegando a Q= 3.239,714m3/s na última 

seção (figura 21). 

 Na segunda campanha, com nível da água mais elevado, as vazões foram 

maiores, mas assim como no período de vazante, a vazão do canal secundário do 

rio Paraná foi maior: Q= 2062.635 m3/s contra Q= 1522.044 m3/s. 

 

5.3.4 Razão do momento de fluxo 

 

 A razão do momento de fluxo Mô é um parâmetro que informa a dominância 

do fluxo do tributário (Mô > 1) ou do fluxo do canal principal (Mô  <1) na confluência 

(DE SERRES et al., 1999). 
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 A razão do momento de fluxo calculada para esta confluência durante as duas 

campanhas foi de Mô < 1, ou seja, demonstra o domínio das águas do Paraná sobre 

o tributário. A razão do momento de fluxo é definida pela equação: 

Mô = ñpp Upp Qpp / ñPar UPar QPar 

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

respectivamente e os subscritos pp e Par referem-se ao tributário (Paranapanema) e 

canal principal (Paraná) respectivamente.  

 Durante o período de coleta dos dados a vazão obtida pela perfilagem ADCP 

na primeira campanha foi de Qm= 1.546,483 m³/s para o rio Paraná no canal 

secundário e Qm= 1.360,257 m³/s para o rio Paranapanema. Na segunda campanha 

foi Qm= 2.062,635 m³/s e Qm= 1.522,044 m³/s respectivamente. 

 

5.4 Morfologia dos canais 
  

Os canais a montante da confluência têm profundidades parecidas em torno 

de 4 metros. Nas proximidades da confluência no canal do Paraná como já foi 

descrito anteriormente, uma barra central se formou chegando a aflorar. Essa barra 

faz com que o fluxo se divida e passe pelo lado direito dela. No canal do rio 

Paranapanema o talvegue simétrico vai sendo levemente deslocado, chegando à 

confluência totalmente deslocado para margem esquerda. A frente da confluência 

acontece a formação de uma poço de escavação (scour hole) e a jusante, o canal 

tem um talvegue meandrante (figura 18). 

 As figuras a seguir mostram em detalhe a dinâmica das velocidades e 

direções do fluxo (figuras 17 e 20), a morfologia dos canais a montante da 

confluência, na confluência e a jusante dela (figura 18). Foram feitas seções 

transversais com a ecossonda e ADCP a partir de 10 quilômetros a montante da 

confluência, mas neste estudo foram aproveitados dois perfis de cada canal a 

montante da junção, um a aproximadamente 1 km e outro a 100 m da confluência, 

quatro na confluência e mais quatro a jusante dela. Também foram elaborados 

mapas batimétricos detalhados da região. 
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Figura 16 � Seções de perfis transversais feitas com ADCP 1ª campanha (07/2005) 
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Figura 17 � Mapa batimétrico da primeira campanha (07/2005) com a localização dos perfis, do poço 
de escavação e do pequeno meandro.  
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Figura 18 � Mapa de direções de fluxo da primeira campanha ( 07/2005) 
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Figura � 19 - Seções de perfis transversais feitas com ADCP da segunda campanha (01/2006). 
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Figura 20 - Mapa batimétrico da segunda campanha (01/2006). 
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 Figura 21 � Mapa de direções de fluxo da segunda campanha (01/2006) 
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CAPÍTULO 6 � DISCUSSÃO    

 

 A confluência do rio Paraná com o rio Paranapanema pode ser classificada 

como uma confluência assimétrica, uma vez que, após a junção dos dois rios o 

canal tem uma curvatura antes de se tornar um canal único (RHOADS E 

KENWORTHY, 1994). 

A aceleração do fluxo por meio da confluência nos dois campos realizados vai 

de encontro com as relatadas em experimentos e campos de estudos anteriores das 

condições hidráulicas (ROY et al.,1988; ROY & BERGERON, 1990; MAMEDOV, 

1990). Nesta confluência em particular, podemos dizer que o canal secundário do rio 

Paraná tem vazão parecida com a do rio Paranapanema a montante da confluência 

Q= 1.401.995 m³/s contra Q= 1.335.217 m³/s e as profundidades em torno de 6 

metros (figuras 17 e 20). Próximo a confluência, uma barra arenosa no canal do rio 

Paraná faz com que a vazão diminua e que ocorra a retenção de sedimentos, 

fazendo as profundidades diminuírem e o fluxo se dividirem. No rio Paranapanema a 

velocidade vai diminuindo devido ao represamento imposto pelo rio Paraná e que 

conseqüentemente vai aprofundando o seu leito.  

Em confluência assimétrica os fluxos se defletem mutuamente em uma 

interface mista, o que faz com que ocorram células helicoidais gêmeas e de 

tamanhos parecidos, ocorrendo dentro do fluxo imediatamente a jusante da 

confluência (ASHMORE et al.,1992). Na pesquisa em questão, foram nestes locais 

que se formaram os poços de escavação (scour hole) (figuras 18 e 21). 

Como rios separados entram numa confluência, tanto um como outro ou os 

dois fluxos fazem uma curvatura para alinhar-se com o canal a jusante (RHOADS & 

KENWORHTY, 1994). Esta curvatura produz uma superelevação da superfície da 

água e do fluxo helicoidal resultante (BRIDGE, 1993). O grau de curvatura de cada 

rio é controlado pela forma da confluência, o ângulo da junção e a razão do 

momento de fluxo. Nas confluências assimétricas, ambas as curvas de fluxo se 

defletem mutuamente umas das outras ao longo da interface da confluência. Se a 

razão do momento de fluxo for próxima a um, uma zona de superelevação ocorrerá 

próximo ao meio da confluência e das células helicoidais de superfície convergente, 

gêmeas e de tamanhos parecidos ocorrerá dentro do fluxo imediatamente a jusante 
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da confluência (e.g. ASHMORE et al. 1992). Nesta pesquisa, o tributário 

(Paranapanema) é que faz uma curva abrupta para se ajustar ao canal a jusante da 

confluência. 

No canal a jusante da confluência, forma-se um talvegue meandrante. 

RHOADS & KENWORTHY (1994) pesquisando sobre confluência de rios 

assimétricos descreveram que a estrutura de fluxo em confluências assimétricas 

pode ser comparada ao fluxo através de curvas de meandro dando o exemplo da 

pesquisa realizada por BRIDGE (1993). 

A granulometria da área demonstrou que o principal tipo de carga de fundo é 

areia média, o que nos leva a perceber as alterações na competência dos rios 

provavelmente pelo maior controle da vazão causado pelas barragens de Rosana e 

Porto Primavera. A carga em suspensão também demonstrou valores baixos entre 

0,3 e 1,2 mg/l, valores muito mais baixos do que os encontrados antes do 

fechamento das barragens principalmente de porto primavera (14,0 mg/l em 1988). 

Trabalhos futuros serão necessários para gerar modelos de fluxo e criar 

parâmetros de estudos comparativos em rios de grande porte, especialmente no 

hemisfério Sul, visto que todos os modelos encontrados na literatura pertinente são 

experimentos de laboratório ou rios de pequeno porte do hemisfério norte onde toda 

a dinâmica que influência o trabalho dos rios são diferentes. 
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CAPÍTULO 7 � CONCLUSÃO   

 

 Esta área de estudo demonstrou que a confluência estudada não apresentou 

divergências em relação à literatura morfológica existente, ou seja, há o canal 

principal dominando o tributário com as maiores velocidades e o tributário com uma 

profundidade um pouco maior devido ao represamento imposto pelo canal principal. 

Apesar disto, vale salientar que neste caso, a confluência não se dá diretamente com 

o canal principal e sim em um canal secundário, onde existe uma grande ilha (Óleo 

Cru). Este canal secundário tem o comportamento parecido com o do tributário 

(Paranapanema) como largura, profundidade e velocidade de fluxo (mas sempre com 

valores maiores). 

 O canal secundário do rio Paraná é caracterizado por ter próximo a junção 

algumas barras centrais e laterais, porém o Paranapanema não apresentou nenhum 

tipo de formação de barra, entretanto, notou-se nesta área, um aprofundamento do 

leito. Isso porque o rio Paraná que tem maior sedimento de fundo devido ao seu 

maior tamanho e vazão e que vem sendo retrabalhada de montante a jusante. 

 A confluência se dá num ângulo de aproximadamente 47, o que a difere das 

demais encontrada anteriormente em canais naturais, segundo De Serre et al. 

(1999), em confluência de canais naturais é mais comum encontrar ângulos de 60
o. 

Além disto, ocorre logo à frente da confluência, na saída do canal do Paranapanema, 

a presença de dois poços de escavação (scour hole) devido ao movimento caótico 

do fluxo. Possui a forma de Y, o que a enquadraria em uma confluência simétrica, 

entretanto, o rio Paranapanema por fazer uma curva abrupta em leito para se alinhar 

com o canal a jusante, fica esta confluência classificada como assimétrica, como já 

descrevera anteriormente em seus estudos Bruce L. Rhoads e Stephen T. Kenworthy 

(1994).  

 A razão de momento de fluxo demonstrou que, tanto no período de vazante, 

quanto no período de cheia, prevaleceu o domínio do canal do rio Paraná sobre o rio 

Paranapanema, explicando assim o poço de escavação logo na junção. 

 Durante as duas campanhas realizadas, a morfologia de fundo não 

apresentou variações consideráveis, apesar do nível da água, vazão e velocidade 

ser maiores na segunda campanha, o que se atesta o controle das barragens sobre 

estes sistemas fluviais. 
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