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Resumo - Desde um ponto de vista prático, as formas de fundo, e em particular as dunas, são 

importantes já que determinam a rugosidade do leito e conseqüentemente influenciam a 

hidrodinâmica do escoamento. Isto tem suscitado grande interesse no estudo da dinâmica de 

sedimentos em rios aluviais, como o rio Amazonas. Neste trabalho realiza-se uma abordagem 

preliminar ao estudo da distribuição de velocidades na vertical ao longo de dunas no rio Amazonas. 

A partir de perfis de velocidades instantâneos coletados mediante ADCP estima-se a velocidade de 

cisalhamento do escoamento através da lei logarítmica de velocidades. A velocidade de atrito 

também foi avaliada com outras metodologias de uso comum na engenharia hidráulica. 

 

 

Abstract - From a practical point of view, the bedforms, particularly the dunes, are important since 

they determine the roughness of the bed and consequently they influence the hydrodynamics of the 

flow. This has been raising great interest in the study of the dynamics of sediments in alluvial 

rivers, as the Amazon river. In this work, is done a preliminary approach to the study of the velocity 

profiles along dunes in the Amazon river. The instantaneous velocities profiles collected by ADCP 

were analyzed in order to estimate the shear velocity of the flow through the logarithmic law. The 

shear velocity is also determined using other methodologies of common use in hydraulic. 
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INTRODUÇÃO 

O movimento dos sedimentos do leito de um rio depende da estrutura mecânica do 

escoamento e conforma um complexo sistema em permanente evolução e, consequentemente, os 

problemas relativos à mecânica do transporte de sedimentos não podem ser tratados separadamente 

da hidrodinâmica da corrente d’água. Trabalhos de campo e de laboratório mostraram que a 

superfície do leito se deforma adquirindo irregularidades periódicas denominadas formas de fundo 

(Yalin, 1977). As formas de fundo variam com as magnitudes hidráulicas (vazão, profundidade, 

declividade) e com o tamanho do sedimento, mas também apresentam uma interação complexa com 

a resistência ao escoamento e a forma em que se transporta o sedimento (Vanoni & Hwang, 1967). 

Na natureza, a menos dos trechos altos de rios ou corredeiras, predominam os escoamentos 

em regime subcrítico (Froude << 1), sendo que as formas de fundo que mais freqüentemente se 

observam nestes tipos de correntes são as dunas (Engelund & Hansen, 1967; Fredsøe, 1985). Neste 

sentido, recentemente foram realizados trabalhos de campo no rio Amazonas para avaliar as 

geometrias das formas de fundo presentes no leito deste rio e sua relação com as características 

hidráulicas do escoamento (Strasser et al., 2001, Strasser, 2002). Desde um ponto de vista prático, 

as dunas são importantes já que determinam a rugosidade do leito e conseqüentemente influenciam 

a hidrodinâmica do escoamento, suscitando assim grande interesse no estudo da dinâmica de 

sedimentos em rios aluviais. Esta problemática recebeu maior atenção apenas nos últimos anos, 

como mostra claramente uma revisão de antecedentes na literatura específica, e recentemente foi 

considerada pela ASCE (American Society of Civil Engineers) como uma das áreas prioritárias para 

o desenvolvimento de pesquisas (ASCE, 2002). Porém, nos últimos anos tem sido desenvolvidos 

importantes trabalhos de campo e, sobretudo, estudos experimentais em canais de laboratório que 

merecem ser destacados. Entre os primeiros cabe-se destacar fundamentalmente aqueles 

desenvolvidos por Kostaschuk & Villard (1996) e Villard & Kostaschuk (1998) onde 

caracterizaram a morfologia do leito, a distribuição de velocidades e a dinâmica do transporte de 

sedimentos ao longo de dunas no estuário do rio Fraser. Em relação às medições de laboratório, 

pode-se mencionar os trabalhos do LNEC (1986) relacionados à resistência ao escoamento em 

leitos aluvionares e principalmente, os estudos relativos a eventos turbulentos associados ao 

transporte de sedimentos sobre formas de fundo do tipo dunas (Nelson et al., 1993; McLean et al., 

1994; Bennett & Best, 1995 e Musalem & Niño, 2000). Espinoza et al. (2000) utilizou técnicas de 

visualização do escoamento em canais (injeção de corante, geração de borbulhas de hidrogênio e de 

partículas) para medir as velocidades detrás das formas de fundo, chegando a identificar diferentes 

configurações do escoamento a jusante da crista das dunas. 

Assim, define-se como objetivo para este trabalho realizar uma abordagem preliminar no 

estudo da distribuição de velocidades na vertical ao longo de dunas no rio Amazonas. Para este fim, 
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utilizam-se perfis de velocidades instantâneas obtidos mediante ADCP ao longo de dunas no rio 

Amazonas para estimar a velocidade de cisalhamento do escoamento através da lei logarítmica de 

velocidades. Posteriormente avaliam-se estes resultados em relação a outras duas metodologias de 

uso comum na engenharia hidráulica. 

 

Caracterização da região de estudo 

O simples fato de considerar a própria escala do rio Amazonas, claramente o maior rio do 

mundo, o transforma em um fascinante tema de análise, estudo e trabalho. Este interesse é maior 

ainda se consideramos que apesar da importância econômica-social do Amazonas, existem muitas 

dúvidas relativas à mecânica do transporte de sedimentos neste gigante fluvial. 

A área de drenagem do rio Amazonas (Figura 1) compreende aproximadamente 6,10x106 

km2, sendo que cerca de 63 % da bacia encontra-se no Brasil (recebe aportes dos estados do 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Mato Grosso) (Guyot et al., 1999). No trecho fluvial, 

uma das principais estações de referencia localiza-se em Óbidos, onde a descarga líquida média 

obtida a partir de uma relação de cota-descarga é ~166.000 m3/s. A vazão máxima calculada 

mediante ADCP, também em Óbidos, foi ~240.000 m3/s, enquanto o mínimo valor foi ~90.000 

m3/s. A declividade média para o trecho Manacapuru – Óbidos é de 1,50 cm/km, variando em 

função do regime hidrológico. A morfologia em planta do Amazonas apresenta, alternadamente, 

trechos estreitos com grandes profundidades (por exemplo, Itacoatiara apresenta profundidades de 

até 120 m), e logo a jusante, alargamentos do leito, associados a reduções significativas da 

profundidade. O estudo da física e dinâmica do transporte de sedimentos nos rios da bacia 

amazônica foi realizada a partir da década de 1960 por diversos autores (Gibbs, 1967; Nordin et al, 

1980; Meade  et al, 1979; Mertes & Meade, 1985; Meade et al., 1985; Richey et al, 1986; Filizola, 

1997; Strasser, 2002), porém, ainda existem aspectos básicos relativos á quantificação dos fluxos de 

sedimentos que precisam de uma avaliação mais aprofundada. 

 

Trabalhos de campanha 

Para a realização deste trabalho foram utilizados dados obtidos durante campanhas de 

medições regulares executadas pelo projeto HiBAm (Hidrologia da Bacia Amazônica), com 

participação da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). A prática habitual nestas 

campanhas inclui o levantamento das vazões e a amostragem de água e sedimentos em suspensão, 

mas durante as campanhas desenvolvidas a partir do ano 2001, e com o objetivo de conhecer 

aspectos relativos às formas de fundo do rio Amazonas, também foram realizadas medições de 

perfis longitudinais com ADCP e ecobatímetro e amostragem dos sedimentos do leito. Em 

particular, foram utilizadas medições realizadas mediante ADCP (Acoustic Doppler Current 
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Profiles) durante o mês de junho de 2001 (o rio Amazonas encontrava-se no pico da cheia) e agosto 

de 2001 (o rio Amazonas encontrava-se no período de vazante). Os trabalhos desenvolvidos nas 

duas campanhas compreenderam um trecho de ~750 km, entre as localidades de Manacapuru e 

Óbidos (Figura 1). Nesta figura, além dos principais tributários do sistema Solimões-Amazonas, 

estão indicados os locais onde foram realizados os perfis longitudinais utilizados para este trabalho. 

 

 
Figura 1 – Bacia hidrográfica Amazônica e localização das estações utilizadas no presente trabalho 

(adaptada de Meade et al., 1991). 

 

 

METODOLOGIA 

No âmbito da Hidráulica Fluvial, é prática comum avaliar a potência de uma corrente, e a sua 

influência no transporte de sedimentos através da tensão de cisalhamento total (τ) ou através da 

velocidade de cisalhamento total ( *u ), as quais se relacionam através da expressão: 

ρ
τ

=*u  (1) 

 

onde ρ é a densidade do fluido. 

 

A tensão total de cisalhamento ou atrito numa corrente com formas de fundo presentes no 

leito, e com sedimento em suspensão sendo transportado, pode ser estimada pela soma de três 

componentes (Figura 2). 

 

Jatuarana 

Manacapuru 

Iracema

Parintins 

Óbidos 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      5 

´´´´´´ ττττ ++=   (2) 

 

onde: 

´τ  é a componente da tensão associada à perda de energia pelo atrito exercido pelo grão de 

sedimento (skin friction), 

 ´´τ  é a componente associada à resistência por forma, causada pela diferença de pressão entre a 

face de montante e jusante de uma duna e que provoca uma perda de energia pela separação do 

escoamento a jusante da crista da duna (form drag), 

´´´τ  é a componente associada à energia gasta para manter as partículas de sedimento em 

suspensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Componentes da tensão total de cisalhamento (adaptada de Yalin, 1977). 

 

Segundo Yalin (1977), das componentes ´τ , ´´τ  e ´´´τ , apenas ´τ  representa realmente uma 

tensão de atrito atuando sobre o leito da corrente. As componentes ´´τ  e ´´´τ  são consideradas 

tensões "aparentes" devido ao fato que as mesmas atuam sobre obstáculos submersos na corrente, 

sendo que no caso de ´´τ  os obstáculos são formas de fundo, e no caso de ´´´τ  são partículas sólidas 

movendo-se no escoamento. Como conseqüência, as correntes cujo leito encontra-se coberto com 

formas de fundo apresentariam uma maior tensão de  cisalhamento crítica para o inicio do 

movimento que na situação de um leito plano (Vanoni, 1975; Fredsøe, 1985). 

 

Tensão de cisalhamento total obtida a partir de perfis de velocidade 

Num escoamento turbulento, a tensão de cisalhamento no fundo ( yxτ ), no sentido do 

escoamento, é dada pela seguinte expressão (Simons & Sentürk, 1992): 

 

Diagrama de 
tensão de 
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x 

y 
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´´vuyx ρτ =  (3) 

onde ´´vu  representa a média temporal do produto cruzado das componentes turbulentas da 

velocidade nas direções horizontal (x) e vertical (y), avaliadas num ponto próximo ao fundo. Assim, 

a velocidade de atrito total ( *u ), já definida na equação 1, também pode ser escrita como 

ρ
τ yx

* v́úu ==  (4) 

 
Utilizando a parametrização turbulenta nas tensões da equação 4, de acordo com a teoria do 

comprimento de mistura de Prandtl, o perfil de velocidades resulta numa lei logarítmica de 

distribuição de velocidades para escoamentos turbulentos: 

Cz
ku

zu
+= ln1)(

*

 (5) 

 
onde 

)(zu = velocidade média da corrente na profundidade z, 

k = constante de von Kárman (comumente k ≈ 0,4, para água clara) 

z = profundidade em relação à condição de contorno considerada (por exemplo, leito do 

escoamento), 

C = constante de integração, determinada através da condição de rugosidade do contorno. Um método 

simples de determinar C consiste em definir uma profundidade z0 para a qual a velocidade média é 

zero, u = 0. Esta profundidade (z0) representa uma distância a partir do contorno comumente 

denominada altura de rugosidade vinculada experimentalmente com o tamanho dos sedimentos do 

fundo. Desta forma, chega-se à expressão mais difundida da lei logarítmica de velocidades: 









=

0

1
z
zln

ku
u

*

 (6) 

 
Embora a lei de distribuição logarítmica de velocidades tenha sido amplamente observada em 

experimentos de laboratório ou em medições de campo, é valida apenas na camada limite. De 

acordo com Dyer (1986), os principais fatores que afetam e/ou modificam o perfil logarítmico de 

velocidades são: a aceleração ou desaceleração do escoamento, as variações na rugosidade do leito, 

as formas de fundo e a estratificação d’água ou devido ao sedimento em suspensão. van Rijn 

(1984a) também considera que além da presença de dunas, as condições hidráulicas locais 

(escoamento não permanente ou estratificação do sedimento em suspensão) podem afetar a 

distribuição de velocidades. O perfil de velocidades normalmente é ajustado com dados 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      7 

promediados sobre um intervalo de tempo, pois ele não representa condições instantâneas do 

escoamento. Devido à intermitência das velocidades, é importante determinar adequadamente o 

tempo de promediação para suavizar as flutuações do escoamento, e assim, obter uma estimação das 

tensões turbulentas a partir da lei logarítmica (Dyer, 1986). Experimentos de campo realizados por 

Soulsby (1980) revelaram que, para ambientes estuarinos, são necessários de 10 a 15 minutos de 

medições (no mínimo) para reduzir as incertezas na estimação das tensões turbulentas de Reynolds. 

Na maioria das medições realizadas com ADCP, os perfis instantâneos de velocidades apresentaram 

flutuações importantes e, dado que não se contou com uma serie temporal, foram suavizados 

mediante a técnica de filtragem da média móvel na dimensão vertical (Figura 3). Também se 

comparou esta promediação com uma promediação espacial, considerando conjuntos de 3, 5, 10 e 

16 perfis de velocidades contíguos, não se achando diferenças significativas entre os procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Perfil instantâneo de velocidades promediados utilizando média móvel na vertical 

(Óbidos, 05/06/01, Q ≈ 220.000 m3/s). 
 

Representando as velocidades da corrente 

versus a profundidade de cada medição a partir 

do fundo, teria-se um perfil de velocidades onde 

os pontos plotados (em um gráfico 

semilogarítmico) se alinham resultando numa 

reta, caso se ajuste à lei logarítmica. A 

declividade desta reta (k/ *u ) de acordo com a 

equação 6 permitia determinar a velocidade de 

atrito correspondente ao perfil de velocidades 

considerado (Figura 4). 
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Tensão de cisalhamento total obtida a partir da declividade da linha d’água 

Num escoamento a superfície livre, uniforme, permanente e bidimensional no plano x-y, a 

tensão de atrito no fundo da corrente se obtém de um balanço das forças gravitacionais e de 

resistência, resultando 

hSγτ =  (7) 

onde 

γ  = peso específico d’água, 

S = declividade da linha d’água. Combinando a equação 4 com a equação 7, se obtém: 

ghSu =*  (8) 

 

Para obter a velocidade de atrito total através da expressão 8, foi preciso realizar uma análise 

da declividade da linha d’água para o trecho em estudo. Para este fim, foram utilizados os registros 

de níveis diários disponibilizados pela Agencia Nacional de Águas através do aplicativo HidroWeb 

– Sistema de Informações Hidrológicas (ANA, 2001). As cotas dos zeros das réguas foram 

fornecidas por Kosuth (comunicação pessoal), sendo que no caso de Parintins, Óbidos e Santarém 

foram obtidas mediante a técnica GPS como descrita em Kosuth et al. (1999), enquanto as cotas 

correspondentes a Manacapuru, Manaus e Jatuarana foram determinadas mediante a técnica de 

altimetria por radar (TOPEX/POSEIDON). 

Na Figura 5 apresenta-se a declividade média mensal do trecho Manacapuru – Óbidos, 

determinada para o período 1974-1999. O valor médio é aproximadamente 1,50 cm/km, variando 

em função do regime hidrológico desde 2,10 cm/km no período de águas altas até 1,00 cm/km no 

período de estiagem, coincidindo com os valores apresentados por Kosuth et al. (1999) para o 

trecho Manaus – Santarém. Nesta figura também se observam os níveis médios mensais 

correspondentes à estação Manacapuru (rio Solimões) e Faz. Vista Alegre (rio Madeira), que 

permitem verificar uma leve tendência a se registrar o pico de nível antecipadamente ao máximo 

valor da declividade da linha de água. 
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Figura 5 – Declividade média mensal da linha d’água para o período 1974-1999  

no trecho Manacapuru – Óbidos. 

 

Tensão de cisalhamento devida ao grão de sedimento 

A divisão da tensão de cisalhamento nas componentes ´τ , ´´τ  e ´´´τ  (equação 2) é considerada 

de grande importância já que, por exemplo, a componente da tensão associada à perda de energia pela 

resistência exercida pelo grão de sedimento ( ´τ ) é a verdadeira responsável pelo movimento das 

partículas de sedimento no leito de um rio (Einstein, 1950), dando origem ao transporte de sedimentos 

e tem sido associada ao surgimento, evolução e deslocamento das formas de fundo. van Rijn (1984b) 

propõe uma metodologia para determinar a velocidade de atrito do grão, '
*u , a partir das equações 9 e 

10, considerando a velocidade média da corrente e uma distribuição logarítmica de velocidades da 

corrente que avalia o coeficiente de atrito associado à resistência do grão. 

'
'
*

C
gu

u =  (9) 









=

903
12

18
d
R

log'C b  (10) 

onde 

g = aceleração da gravidade, 

u = velocidade da corrente, 

C´ = coeficiente de resistência do grão de Chézy, 

Rb = raio hidráulico referido ao leito da corrente, 

d90 = diâmetro para o qual 90 % das partículas do leito são menores. 
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RESULTADOS 

Seguindo a metodologia proposta para obter a velocidade de atrito a partir de perfis de 

velocidade, são apresentados os resultados relativos às medições realizadas em Manacapuru, 

Iracema e Óbidos (Figuras 6, 7 e 9). Os registros de ADCP das estações Manacapuru, Jatuarana e 

Iracema foram obtidos durante uma campanha realizada no mês de agosto de 2001 (o rio Amazonas 

encontrava-se no período de vazante), enquanto os registros de Óbidos correspondem a uma 

campanha realizada em junho de 2001 (durante o pico da cheia do rio Amazonas). Em cada estação 

se consideraram duas ou três dunas, e foram avaliados minimamente 10 perfis de velocidades (no 

total), enquanto que os perfis foram escolhidos em diferentes locais acima das dunas. Nas figuras 

correspondentes a Iracema e Óbidos mostra-se também a batimetria longitudinal da duna 

considerada, bem como a localização de cada perfil sobre a duna (no segundo eixo y). 

Nas medições feitas em Manacapuru (Figura 6) verificou-se que o perfil de velocidades medido 

na face de montante da duna (por exemplo, na progressiva 1798) define um único segmento de reta, a 

partir do qual, obteve-se uma velocidade de atrito de 0,148 m/s. Na face de jusante da duna 

(progressiva 1970), o perfil apresenta 2 segmentos (duas retas em gráficos semilogarítmicos), sendo 

que um corresponde à parte inferior do perfil ( *u ≅ 0,149 m/s) e outro à parte superior, próximo da 

superfície ( *u ≅ 0,346 m/s). Nas medições realizadas em Iracema (Figura 7), os perfis localizados a 

jusante da crista (prog. 5963, 5980 e 6005) apresentaram 2 segmentos, um que corresponde ao trecho 

inferior do perfil ( *u ≅ 0,160 m/s), e o restante ao trecho superior ( *u ≅ 0,285 m/s). Em Jatuarana 

verificou-se o mesmo comportamento, sendo que o perfil localizado na face de montante da duna 

apresentou um segmento ( *u ≅ 0,242 m/s), enquanto nos perfis adjacentes á crista foram identificados 

um trecho inferior do perfil ( *u ≅ 0,226 m/s) e um trecho superior ( *u ≅ 0,290 m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Perfis de velocidades instantâneas medidos com ADCP ao longo de uma duna em 

Manacapuru (PM 4) (12/08/01, Q ≈ 115.000 m3/s). 
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Figura 7 – Perfis de velocidades instantâneas medidos com ADCP ao longo de uma duna em 

Iracema (24/08/01, Q ≈ 155.000 m3/s). 

 
Na Figura 8 apresenta-se uma medição de ADCP realizada em Óbidos onde se visualiza o perfil 

batimétrico de uma das dunas avaliadas e as velocidades registradas acima da duna, na direção 

longitudinal. Os dados obtidos a partir desta medição permitiram a realização da Figura 9 onde foi 

possível ajustar dois segmentos de retas nos perfis de velocidade acima da crista da duna (prog. 257) 

ou na face de jusante da mesma (prog. 286 e 341). Em média, a velocidade de atrito obtida para o 

segmento inferior é *u ≅ 0,166 m/s, e para o segmento superior, *u ≅ 0,407 m/s. O perfil de 

velocidades medido na face de montante (prog. 200) apresenta só um segmento de reta ( *u ≅ 0,130 

m/s). A Figura 10 apresenta os mesmos dados da figura anterior mas em coordenadas normais (as 

ordenadas representam a profundidade na qual a velocidade da corrente é medida em relação à 

superfície do escoamento) possibilitando a visualização clássica dos perfis de velocidade turbulentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Perfil longitudinal de uma duna e perfis de velocidades instantâneos registrados 
mediante ADCP em Óbidos. 
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Ao utilizar a metodologia que avalia o cisalhamento do escoamento a partir da declividade da 

linha d’água (equação 8) obteve-se que as velocidades de atrito variaram entre 0,057 m/s (em 

Manacapuru) e 0,108 m/s (em Iracema), sendo seu valor médio *u = 0,080 m/s. Para a determinação 

destes valores, foram utilizados dados que correspondem às medições da campanha de agosto de 

2001, e portanto, representativos apenas do período de vazante do rio Amazonas. 

Em relação à aplicação da metodologia de van Rijn para a determinação da velocidade de 

atrito originada pelos grãos de sedimento (equação 9), verificou-se que foi mínima em Manacapuru 

( '
*u = 0,039 m/s) e máxima em Óbidos ( '

*u = 0,075 m/s). O valor médio foi '
*u = 0,049 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Perfis de velocidades instantâneas medidos com ADCP ao longo de uma duna em 
Óbidos (05/06/01, Q ≈ 220.000 m3/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Perfis de velocidades instantâneas medidos com ADCP ao longo de uma duna em 

Óbidos, em coordenadas normais (05/06/01, Q ≈ 220.000 m3/s). 
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Resumindo, na Tabela 1 se apresentam as velocidades de atrito (total e do grão) calculadas 

com as metodologias anteriormente descritas, para os diferentes trechos analisados dos rios 

Solimões e Amazonas. 

 

Tabela 1 – Velocidade de atrito do grão e velocidade de atrito total para os trechos de estudo. 

Estação '
*u  (eq. 9) *u (eq. 8) *u  (eq. 6) [m/s] 

 [m/s] [m/s] Inferior Superior 
1.Manacapuru 1 0,039 0,081 --- --- 
2.Manacapuru 4 0,041 0,059 0,150 0,340 
3.Manacapuru 7 0,041 0,057 --- --- 
4.Jatuarana 0,047 0,082 0,226 0,290 
5.Iracema 0,051 0,108 0,160 0,285 
6.Parintins 0,051 0,097 --- --- 
7.Óbidos 0,075 0,078 0,166 0,407 

 

 

DISCUSSÃO FINAL 

Os perfis verticais de velocidade e a lei logarítmica de velocidades são normalmente 

utilizados para proporcionar informação em relação ao escoamento e à tensão de atrito, e 

conseqüentemente, para a previsão da resistência ao escoamento e transporte de sedimentos. As 

medições de perfis verticais de velocidades com ADCP em diferentes posições ao longo de uma 

duna permitiram definir, de forma preliminar, padrões de comportamento da estrutura do 

escoamento para as estações de Manacapuru, Jatuarana, Iracema e principalmente Óbidos. Da 

análise da informação, verificou-se que as medições representam adequadamente os perfis de 

velocidade na região próxima à crista das dunas, enquanto a face de jusante é a região que apresenta 

maiores perdas do sinal do equipamento de medição ou, eventualmente, menor resolução nas 

camadas próximas ao leito. 

Foi identificado que na face de montante da duna, as velocidades alinham-se, em geral, 

somente num segmento, enquanto que os perfis localizados na região próxima à crista e a jusante da 

mesma, apresentam dois segmentos. Esta característica verificada nos perfis de velocidades 

medidos ao longo de dunas no rio Amazonas, coincide com os resultados obtidos por Dyer (1970, 

apude Dyer (1986)), que fez medições de perfis de velocidade acima de dunas de cascalho e 

observou que na face de montante os perfis apresentam só um segmento e na crista se ajustam a 2 

segmentos. A linha reta ajustada à região inferior teve sempre uma declividade maior que a 

correspondente à região superior, dando lugar a velocidades de atrito menores próximo ao fundo. 

McLean (1992) e Villard & Kostaschuk (1998), a partir de resultados semelhantes obtidos em 

estuários, consideram que a declividade do segmento inferior representa o atrito devido à resistência 

do grão, enquanto o segmento superior representa a resistência total da corrente, ou seja, o atrito 
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gerado pela forma das configurações do leito (dunas e/ou dunas superpostas) além do atrito dos 

grãos de sedimento presentes no fundo do escoamento. 

Da análise das Figuras 6, 7 e 9, observa-se que os segmentos que correspondem à parte 

superior e inferior dos perfis de velocidades, convergem entre os 7 m e 16 m acima do leito, sendo 

10 m a distância média. Considerando a profundidade média da corrente para cada um dos perfis, 

tem-se que esta região de convergência das linhas retas ajustadas, situa-se a ~30 % da profundidade 

da corrente considerada a partir do fundo. Este valor é similar ao encontrado por Smith & McLean 

(1977) e mais recentemente por Kostaschuk & Villard (1996) e Villard & Kostaschuk (1998). Neste 

sentido, deve-se considerar o fato do ADCP não registrar dados nas proximidades do fundo (~10 % 

da profundidade), podendo afetar em algumas situações o cálculo da velocidade de atrito a partir 

dos perfis de velocidade. 

Em relação à influência das dunas sobre a estrutura do escoamento, segundo McLean (1992), 

quando os elementos de rugosidade são grandes, produz-se a aceleração e desaceleração do 

escoamento nas camadas próximas ao leito, sobre cada elemento de rugosidade. Isto pode ser 

observado nas medições longitudinais realizadas com ADCP em Óbidos, especialmente na Figura 8. 

Devido à redução da profundidade da corrente ao longo da duna no sentido do escoamento, na 

região da crista verifica-se a aceleração do escoamento. Logo da crista, as profundidades se 

incrementam (o mesmo que a pressão), provocando uma abrupta desaceleração do escoamento. A 

jusante da crista, na região próxima ao fundo, o incremento de pressão provoca o deslocamento do 

fluxo no sentido da crista, dando lugar à separação do escoamento. Esta região caracteriza-se por 

apresentar altas intensidades de turbulência na direção vertical e horizontal como foi comprovado 

nos trabalhos desenvolvidos por McLean (1992) e Mazumder (2000). 

Todos os perfis de velocidades analisados encontram-se localizados no talvegue, local de 

máximas velocidades da corrente e, portanto, onde poder-se-ia esperar as maiores velocidades de 

atrito da seção transversal. Assim, as velocidades de atrito calculadas a partir dos perfis, revelaram 

valores maiores aos obtidos com a declividade da linha d’água (equação 8). Porém, neste último 

caso, o cálculo contempla a resistência ao escoamento “num trecho”, enquanto a velocidade de 

atrito obtida dos perfis de velocidades é uma observação “local”. Como trabalho futuro, e 

complementando o até aqui desenvolvido, se avaliará sazonalmente a velocidade de atrito total, 

seguindo o comportamento evidenciado pela declividade da linha de água ao longo do ano (Figura 

5). Já o método de van Rijn, este calcula a velocidade de cisalhamento relativa ao grão, '
*u  (equação 

9), que considera apenas a resistência superficial exercida pelo sedimento do leito, e 

conseqüentemente revelou valores da velocidade de atrito bem menores aos obtidos mediante as 

outras metodologias. 
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As avaliações dos perfis de velocidades instantâneas medidos em diferentes locais ao longo 

das dunas do Amazonas demonstraram que estas formas de fundo influenciam a hidrodinâmica da 

corrente gerando estruturas turbulentas no seio do escoamento, que por sua vez, afetam a dinâmica 

dos sedimentos através da velocidade de cisalhamento. 
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