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AVALIAÇÃO DA CARGA DE SEDIMENTOS DE FUNDO PELO MÉTO DO 
DE DESLOCAMENTO DE DUNAS E MEDIDORES ACÚSTICOS DOPPLER 

Paulo Everardo Muniz Gamaro1; Luiz Henrique Maldonado2; Karine Azeredo Lima3 

RESUMO - Este trabalho apresenta os resultados de atividades de campo realizada em um trecho 
do rio Paraná, a montante da foz do rio Ivaí com o intuito de uma estimativa da descarga de fundo 
pela migração de dunas.  
Foram obtidos dados da configuração de fundo longitudinal do trecho caracterizados por dunas e a 
partir de uma análise dos registros se obteve os valores de altura e amplitude das dunas e velocidade 
de deslocamento das mesmas. 
Para o cálculo da descarga sólida por arrasto, se obteve o valor médio de 1.731.175.ton.ano-1, se a 
vazão média da estação fosse ao redor de 11600m³/s, valor médio das vazões medidas durante os 
processos de levantamento de dados deste trabalho. Esse valor é 40% superior estimado por Martins 
(2005), numa seção a montante, com vazão média de 6500m³/s. 
 
 
 
 
ABSTRACT – This paper presents the results of field work made in a part of the Paraná River, with 
the purpose of estimative of sediment bed transportation by migration of dunes. 
Were obtained data from bed form configuration from longitudinal sections characterized by dunes 
and from this records were calculated the values of height and width of the dunes and their 
displacement velocity. 
For the calculus of bed solid discharge was used the equation of dunes and ripples. The value 
obtained is 1.731.175.ton.year-¹ for averaged flow of 11600m³/s, measured during the acquisition 
data records of this study. This is 40% over the estimated by Martins (2005), in a section upstream, 
with the average flow of 6500m³/s. 
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INTRODUÇÃO 

 

O rio Paraná corre em seu leito natural apenas durante 200 km entre a UHE de Porto 

Primavera (Eng Sergio Motta) e o remanso do reservatório de Itaipu (Stevaux,1994). Este trecho é 

de grande importância à usina de Itaipu quer pelas descargas liquidas no planejamento energético 

diário, ou pelas descargas sólidas no controle da vida útil do seu reservatório. 

Pelas suas características, o rio possui planícies de aluvião que caracterizam facilidade de 

movimento de sedimentos e esculturação de formas topográficas, como as apresentadas no trecho 

em estudo, o que morfologicamente, pode ser classificado segundo Charlton (2008) como 

“anastomosado” onde o fluxo é dividido em dois ou mais canais separados por grandes ilhas 

estáveis e com vegetação. (e.g. ilha Grande), no entanto como podemos considerar que possui uma 

classificação mista uma vez que são encontrados trechos que podemos considerar “entrelaçados” 

também. 

Esta classificação corresponde a características de formação de bancos de areia, dunas, e 

rusgas, erosão marginal alta, que por sua vez acarretam grande carga de fundo. 

Este estudo visou verificar a continuidade das dunas identificadas no trabalho de Martins 

(2005) para um pequeno trecho, verificar seu deslocamento, e quantificar estes, levantando assim a 

carga de fundo e compará-la na carga de fundo assumida nos estudos de sedimentos que adentram o 

reservatório de Itaipu. 

A estimativa de vazão sólida é um grande desafio pois o transporte de sedimentos afeta a 

qualidade da água para diversas finalidades. Os processo erosivos podem se tornar um grande 

problema em respeito a assoreamento de rios e reservatórios, inviabilidade de aproveitamento para 

abastecimento e contaminação. 

Os estudos realizados para esta finalidade são restritos e se mostram de difícil generalização 

para o meio natural. Isto por que, para uma mesma vazão, um rio pode transportar vazões sólidas 

diferentes, dependendo da disponibilidade de material. 

As medições de Descarga Total de sedimentos de fundo são realizadas de maneira direta e 

indireta. Pelo modo indireto, as medições de descarga de fundo são realizados por amostradores do 

tipo U-59, DH-48, DH-59, D-49, P-61 e amostrador de saca.  

As medidas diretas podem ser realizadas com equipamentos ultrassônicos, como Laser e 

Doppler, e por medidores e amostradores, como: 

1) Cesta ou caixa – medidores Muhlhofer, Ehrenberger, da Autoridade Suíça e outros 

2) Bandeja ou tanque – medidores Losiebsky, Polyakov, SRIH e outros 
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3) Diferença de pressão – medidores Helly-Smith, Arnhem, Sphinx, do USCE, Károlyi, do     

PRI, Yangtze, Yangtze-78 VUV. 

Assim como o critério de Shields, para a capacidade de transporte sólido por arrastamento, 

existem as fórmulas para cálculo da vazão sólida de arrasto que colocam essa vazão em função das 

condições críticas de início do transporte. Entre as principais, destacam-se a Fórmula Meyer-Peter,  

o Método de Einstein, Método de Engelund e Hansen, Método de Van Rijin, Método de Ackers e 

White e o Método de Yang. Medições diretas de descarga de sedimentos são uma problemática 

devido as dificuldades existentes na medição em si, como quanto à custos relacionados. 

Principalmente a descarga de leito em que as incertezas de amostragens podem variar até 200%.  

(EINHANS 2002) 

Pela dificuldade de se obter dados de descarga de sedimento de fundo, alguns autores adotam 

um coeficiente de proporcionalidade entre a as descargas de sedimento total e de fundo. Segundo 

relatório interno da Itaipu Binacional (1990), após estudos da bacia incremental da Itaipu, entre 

1986 e 1988, a descarga sólida para o mesmo período foi de 30 x 106 ton/ano, sendo 27 x 106 

ton/ano correspondente à carga suspensa e 3 x 106 ton/ano correspondente à carga de fundo, ou seja 

20% da descarga sólida total, dado obtido de forma indireta pela relação Cf =0,2Cs. 

 Deste modo, o presente estudo objetiva-se na quantificação da descarga de fundo, a partir da 

aplicação da metodologia de dunas e rugas, na qual são estimadas as velocidades de deslocamento 

de dunas por intermédio de perfis longitudinais batimétricos obtidos com equipamento acústico ( 

ADCP). 

 

METODOLOGIA 

 

Para identificar e verificar o deslocamento e velocidade das dunas, foram estipuladas 3 linhas 

longitudinais com comprimentos variados de 430  a 650 metros na seção de Porto Caiuá,  (por ser 

seção sem bifurcação ou com ilhas no meio. Sobre essas linhas de navegação, foram realizados os 

levantamentos de perfil de fundo. Sendo que para cada data, foram realizados 2 conjuntos de 

levantamentos para que fosse possível a comparação do perfil longitudinal nos diferentes tempos. 

Os estudos iniciaram em abril de 2010 com repetições em julho e outubro do mesmo ano, 

sendo que as amostragens de julho não foram satisfatórias e, por isso, foram eliminadas. As vazões 

estudadas ficaram entre 14000m³/s e 9050m³/s  respectivamente, sendo um dos principais fatores 

para verificação da variação de velocidade das dunas e conseqüentemente da carga de fundo. 

Os levantamentos realizados foram com o equipamento ADCP WorkHorse 600 kHz, 

acoplado com um DGPS por correção diferencial via satélite, que disponibiliza uma precisão 
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horizontal menor que 1m. A profundidade foi obtida pela média dos 4 transdutores do equipamento, 

que possuem uma angulação de 20º em relação ao eixo vertical do mesmo. 

Após exportados os dados, as seções longitudinais foram plotadas em planilha Excel onde foi 

realizado um rastreamento manual das dunas, buscando localizar os pontos de cavas e cristas das 

mesmas.  

 

Área de Estudo 

O local de estudo situa-se na Bacia do Paraná, no rio Paraná, na estação de Porto Caiuá, 

código 64618500, latitude –23,266944º, longitude –53,71277778 e cota 227m. A estação situa-se na 

divisa política entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização do trecho em estudo 

 

 A seção transversal ao escoamento tem 1240m de largura média e o escoamento varia de 

0,81m a 6,73m, sendo que o zero da régua esta na cota 226,863m. 
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Figura 2 – Seção transversal de Porto Caiuá, rio Paraná 

 

Estimativa da descarga sólida de sedimento de fundo 

Antes de se estimar a descarga sólida de sedimento de fundo, deve-se analisar o processo 

sedimentológico da região, assim como a configuração de fundo do rio estudado. 

Os processos sedimentológicos são conhecidos como fenômenos que evoluem com o tempo 

realcionados com a colocação em movimento dos grãos de sedimentos na bacia hidrográfica, o 

transporte das partículas e a deposição do material sólido. Segundo Simons e Richardson (1960), as  

formas do leito são classificadas de acordo com o número de Froude do escoamento: 

- Configuração plana, Fr < 0,15; 

- Rugas 0,15 > Fr < 0,30; 

- Dunas  0,3 < Fr < 0,6; 

- Movimento contínuo das partículas 0,6 < Fr < 1,3; 

- Anti-dunas Fr > 1,3. 

Segundo Porto (2003), o número de Froude (Fr) é a relação entre a força de inercia e a força 

da gravidade: 

mHg

V
Fr

.
=  (1) 

Em que: 

Fr é o número de Froude; 

V é a velocidade média do escoamento (m.s-1); 

g é a aceleração da gravidade (9,81 m.s-2); 

Hm é a altura hidráulica da seção (m). 

Para canais irregulares, a expressão do número de Froude (Equação 1) pode ser generalizada, 

em termos de vazão, na forma: 

3

2
2

.

.

Ag

BQ
Fr =  (2)   

Em que: 

Q é a vazão média da travessia (m³.s-1); 

B é a largura da seção controle (m); 

A é a área total da seção (m²). 

 

Assim, a vazão líquida foi medida com o ADCP WorkHorse RioGrande 600kHz, RDI 

Teledyne, sendo que o resultado da vazão é a média de 4 travessias, ou seja, quatro deslocamentos 

de margem a margem do equipamento, na estação de Porto Caiuá. 
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A partir do levantamento das configurações de fundo do escoamento, baseada nos registros 

dos processos sedimentológicos e morfológicos do trecho de medida do rio, estima-se o movimento 

de arrasto do sedimento de fundo aplicando a Equação das Dunas e Rugas (Equações 3 e 4).  

A descarga sólida do sedimento (qb) por unidade de largura é explicitada em função da 

velocidade médio de deslocamento Vd e da altura média Hd das configurações do leito: 

  qb=f(Vh,hd) (3) 

A Equação de Dunas e Rugas é expressa por: 

( )
2

..1 d
d

H
Vqb λ−=  (4) 

 Em que: 

λ= porosidade (0,35, coeficiente usual para areia); 

Vd =velocidade média de deslocamento (m.s-1); 

Hd=altura média entre cava e crista (m). 

 

Para a estimativa da descarga sólida do sedimento (qb), segundo Equação de Dunas e Rugas,  

foram realizadas batimetrias longitudinais na seção a ser estudada. Para a realização da batimetria, 

utilizou-se os seguintes equipamentos: 

- ADCP WorkHorse RioGrande 600kHz, RDI Teledyne; 

- GPS com correção diferencial por satélite (DGPS). 

 Com o auxílio do equipamento DGPS foram estipulados os pontos de início e fim do 

levantamento, de maneira que a linha de navegação fosse mantida a mesma entre os levantamentos. 

O equipamento GPS foi acoplado ao ADCP, de maneira que os dados de posição e profundidade 

estivessem sincronizados. 

 Para se determinar a descarga sólida do sedimento (qb), é necessário saber os valores médios 

de comprimento (λ) e altura (H) das dunas no trecho estudado, além de sua velocidade de 

transporte, que é a relação da distância (d) entre as cristas das dunas pelo tempo entre os 

levantamentos de perfis.  

 Dos dados de latitude e longitude, se calculou as distâncias ente os pontos, após sincronizar 

os pontos iniciais e finais das seções. Do perfil de fundo cumprimento e profundidade, 

manualmente, foram localizados os pontos de cristas e cavas das dunas. 
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Figura 3. Levantamento de perfil de fundo com equipamento DGPS e ADCP 
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Figura 4. Plotagem dos dados e rastreamento manual de dunas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Esquema de uma duna para 2 diferentes instantes (L1 cinza e L2 preta). “H” indica a 
altura da duna, “d” indica a distância entre as cristas das dunas e “λ”  o comprimento da duna. A 

seta indica a diração do fluxo. (Fonte: Martins, 2005) 
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RESULTADOS  

 Com as medições de vazões realizadas na estação de Porto Caiuá nos dias 07/04/2010 ( a 

medição de vazão foi realizada com o equipamento RiverSurveyor M9, equipamento distinto do 

utilizado para o fim dessa pesquisa)(Figura 4) e 19/10/2010 (Figura 5),  determinou-se o número de 

Froude para se classificar as formas do leito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Resultado de uma medição de vazão na seção transversal de Porto Caiuá (equipamento 
Riversurveyor M9) 

 

 
Figura 7 -  Medição de Vazão realizada no dia 19/10/2010 (Equipamento ADCP WorkHorse 600) 

 

 Nos primeiros conjuntos de levantamentos (abril de 2010) com vazão de 14216 m³.s-1, 

largura de 1188m e uma área molhada de  12503 m², o número de Froude resultante da média das 

medições foi de 0,11. Em outubro, a vazão era de 9053m³.s-¹ , área de 1153m² e largura superficial 

de 1186m, o número de Froude calculado foi de 0,08.  Valores menores que 0,15, o que por 

definição seria configuração plana. Porém, nota-se que o número de Froude foi calculado para toda 

a seção transversal, contabilizando áreas próximas as margens, locais onde ocorrem menores 

velocidades e consequentemente menores números de Froude. 
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 Além disso, ressalta-se que as configurações do leito dependem de outros fatores, além do 

número de Froude, como o tipo do material aluvionar, por exemplo, o diâmetro do grão dos 

sedimentos.  

Com o ADCP e o DGPS coletando dados de velocidade e profundidade, foram realizadas 

duas batimetrias longitudinais no mesmo espaço amostral, porém espaçadas de um período de 80 

minutos. A Figura 5 ilustra o resultado da primeira batimetria longitudinal realizado em Porto 

Caiuá, rio Paraná.  

Figura 8 – Imagem do perfil longitudinal levantado com ADCP. Sentido do escoamento da 
esquerda para a direita. 

 

 Segundo a Figura 8, nota-se que para um total de 638m de batimetria longitudinal, há a 

presença de quatro dunas, com alturas (H) variando de 3.41 a 2.76 m, e comprimento (λ) variando 

de 41.7 a 242.3 m. 

Comparando a primeira com a segunda batimetria longitudinal (Figura 6), com intervalo de 

80 minutos, as  velocidade de deslocamento das dunas são calculadas através da relação entre as 

distâncias (d) entre as cristas das dunas pelo tempo entre as batimetrias.  
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Figura 9. Linha de navegação do levantamento de perfil de fundo -  Seção A, primeira e 

segunda travessias 
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Figura 10. Levantamentos Batimétricos Longitudinais realizados na seção de Porto Caiuá, no rio 
Paraná. 

 
 De acordo com os dados obtidos pela Figura 6, as velocidades de deslocamento das dunas 

variaram de 0.00003 a 0,0005 m.s-1. 

 A partir das duas batimetrias longitudinais, foram calculadas as médias do comprimento (λ) 

e da altura (H) das dunas, assim como sua velocidade de deslocamento (V) (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Valores obtidos e utilizados para o cálculo da descarga sólida para dia 07 de abril de 
2010 
 

 Comprimento das Dunas Altura das Dunas Velocidade de deslocamento 
 Símbolo Valores Unidade Símbolo Valores Unidade Símbolo Valores Unidade 

Média λx 176,6 m Hx 2,985 m Vx 0,0002 m.s-1 
Desvio-Padrão Stdλ 64,25 m StdH 0,105 m StdV 0,000021 m.s-1 

 

 Considerando a altura efetiva média das dunas como a soma altura média pelo seu desvio 

padrão (Hd = Hx + StdH) e aplicando a Equação de Dunas e Rugas (4), o valor da descarga sólida 

de sedimento de fundo é de 2.10-5
 m².s-1 ou 1,72 m².dia-1. Multiplicando pela largura superficial 

total da seção, e pelo peso específico da areia, se obteve o valor de 5.440 ton .dia-¹.  

 Nas atividades de outubro, com a vazão menor, o valor estimado foi de 2.950 ton. dia-¹. 

 A média de descarga sólida de sedimento de fundo é calculada em  1.531.175 ton.ano-1. 

Segundo Martins (2005), o valor da descarga sólida de sedimento de fundo encontrada a uma 

estação a montante da estudada (Porto São José) no rio Paraná, foi de 0,71 a 1,05 m².dia-1, valor 

inferior que o estimado no presente trabalho. A diferença entre os valores estimados de descarga 

sólida de fundo podem ocorrer devido a alguns fatores, como: diferenças de magnitude da vazão 

medida durante os processos, as estações não estão situadas no mesmo local; erros na precisão do 
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DGPS para a determinação espacial de cada ponto; erros no posicionamento do barco para que as 

batimetrias se sobreponham (Figura 7). 
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Figura 11 – Trajetória em planta das duas batimetrias realizadas em Porto Caiuá. 

 

Segundo a Figura 11, as distâncias entre as duas batimetrias (em planta) variaram de 1,58m no 

ponto inicial a 51m. Este tipo de erro explica a discrepância entre as dunas situadas a 100m do 

ponto de partida da Figura 11, assim como o valor da velocidade de deslocamento linear das dunas 

de 17.28 m.dia-1, que poderia estar superestimado. Dados nessas condições não foram aproveitados.  

 

CONCLUSÕES 

 

Por não haver outro método comparativo que avalize este estudo experimental, não se pode 

comprovar que a descarga sólida obtida pelo cálculo seja válida. Essas primeiras atividades 

serviram como um ensaio para que se pudesse desenvolver uma melhor metodologia no que diz 

respeito a aquisição de dados em campo. Outros levantamentos e análises foram realizados, assim 

como estipuladas novas linhas de navegação para levantamento de perfis. Pretende-se que 

amostragens de sedimentos sejam realizadas de maneira a comprovar a relevância do transporte de 

sedimento de fundo, o que afetaria o Reservatório de Itaipu. Fatores como a tensão crítica de 

cisalhamento, podem e devem ser estudados e comparados no seguimento do estudo.  
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