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RESUMO 

 

MIRANDA, R.B. Ferramenta computacional para a estimativa de parâmetros 

hidrossedimentológicos em reservatório: estudo de caso da PCH de Mogi-Guaçu (SP). 

2015. 226 p. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

Os reservatórios são utilizados pelo homem há milhares de anos e são fundamentais em países 

que apresentam uma matriz energética predominantemente hidrelétrica como o Brasil. Desta 

forma, há uma preocupação relacionada à vida útil de um reservatório que é influenciada 

diretamente pelo transporte e deposição de sedimentos. No entanto, a maioria dos 

reservatórios nacionais não apresenta atualmente estudos hidrossedimentológicos consistentes 

para auxiliar seus gestores no planejamento e gerenciamento dos mesmos. Uma das principais 

justificativas apresentadas para a ausência destes estudos se refere à dificuldade na aplicação 

de metodologias relacionadas à sedimentologia nos recursos hídricos. Neste contexto, a tese 

apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional (NH Sediment) de livre 

acesso que poderá auxiliar os gestores de reservatórios no monitoramento e análise dos 

parâmetros hidrossedimentológicos. A ferramenta computacional é fundamentada em 

metodologias consolidadas na literatura técnica e acadêmica. Ela permite que o usuário estime 

parâmetros hidrossedimentólogicos, como a descarga sólida total, o peso específico aparente, 

a eficiência de retenção, além do volume assoreado e do tempo de vida útil de reservatórios. 

A ferramenta foi aplicada no Reservatório da Pequena Central Hidrelétrica de Mogi-Guaçu 

(SP) e foi possível observar que os resultados estavam condizentes com os parâmetros obtidos 

no levantamento de campo (dados primários) e com os dados fornecidos pela empresa que 

administra a PCH. Desse modo, a ferramenta computacional é mais uma alternativa para 

auxiliar o acompanhamento do processo de assoreamento em reservatórios, principalmente 

das pequenas centrais hidrelétricas onde este problema tende a ser maior. Além disso, ela 

também poderá ajudar na escolha das melhores medidas para prevenção ou minimização de 

parte dos problemas causados pelos sedimentos nos reservatórios. 

 

Palavras-chave: Sedimentos. Reservatório. Hidrossedimentologia. Assoreamento. Recursos 

hidroenergéticos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

MIRANDA, R.B. Computational tool for the estimating hydrosedimentological 

parameters in reservoir: a case study of the SHP of Mogi-Guaçu (SP). 226 p. Thesis (Ph.D.) 

- São Carlos School of Engineering, University of São Paulo. São Carlos, 2015. 

 

Reservoirs have been used by people for thousands of years and are essential in countries with 

a predominantly hydroelectric energy matrix, such as Brazil. Although, there is a concern 

about the life of a reservoir, which is directly influenced by transport and deposition of 

sediments, most national reservoirs have not conducted consistent hydrosedimentological 

studies to assist their managers in their planning and managing. One of the main justifications 

for such a lack is the difficulty of application of methodologies related to sedimentology in 

water resources. This thesis addresses the development of a computational tool (NH 

Sediment) of free access that can assist reservoir managers in monitoring and analyzing 

hydrosedimentological parameters. The tool is based on methodologies consolidated in the 

technical and academic literature and enables users to estimate hydrosedimentological 

parameters, such as total solid discharge, apparent specific weight, retention efficiency, silting 

volume and lifetime of reservoirs. It was applied to the reservoir of the Small Hydropower 

Plant (SHP) of Mogi-Guaçu (SP) and the results were consistent with the parameters obtained 

in a field survey conducted and data provided by the company that manages SHP. It has 

proven an alternative to help users in monitoring the silting process in reservoirs, especially in 

small hydropower plants, where this problem tends to be more serious. It can also be 

employed for the choice of best measures for the prevention or minimization of problems 

caused by sediments in reservoirs. 

 

Key-words: Sediment. Reservoir. Hydrosedimentology. Silting. Hydro-energy resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

A hidrografia proporciona ao Brasil um papel de destaque na disponibilidade hídrica 

e geração de energia hidrelétrica no mundo. Porém, grande parte dos recursos hídricos e 

energéticos está concentrada em algumas regiões, não abrangendo de maneira satisfatória e 

homogênea todo o território nacional. Neste contexto, os reservatórios desempenham uma 

função muito importante para o armazenamento de água e o atendimento das demandas 

hídricas e energéticas. 

Além do aumento constante dessas demandas e da ampliação dos usos a que são 

destinados, os reservatórios sofrem a consequência da falta de planejamento da expansão 

urbana e rural, ocupação irregular das suas margens, práticas agropecuárias inadequadas, 

redução das matas ciliares e intensificação dos processos erosivos nas bacias hidrográficas, 

entre outros. 

Dentre os diversos efeitos dessas ações, pode-se destacar a questão do aumento na 

produção, transporte e deposição de sedimentos nos reservatórios, que ocasionam redução no 

tempo de vida útil dos mesmos e interferem significativamente nas suas operações para o 

atendimento das finalidades a que são destinados, tais como: abastecimento, geração de 

energia, navegação, irrigação e lazer. 

Quando depositados no volume útil do reservatório, os sedimentos influenciam na 

vazão regularizada, principalmente nos períodos de estiagem. Em centrais hidrelétricas, além 

da influência na disponibilidade de água para a geração de energia, os sedimentos também 

causam problemas de abrasão nas estruturas civis e no maquinário. Também formam bancos 

de areia que interferem nas rotas de navegação e prejudicam a quantidade e qualidade da água 

para o abastecimento público. 

A partir deste cenário, cria-se a necessidade de ações relacionadas à gestão dos 

reservatórios nacionais, como o monitoramento e a estimativa de parâmetros 
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hidrossedimentológicos. Estas informações são importantes, pois grande parte dos 

reservatórios nacionais não dispõe de séries históricas consideráveis e confiáveis, uma vez 

que a preocupação com o monitoramento hidrossedimentológico é relativamente recente no 

Brasil. 

Em virtude dos fatos apresentados, o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional para estimar parâmetros sedimentológicos (como a descarga sólida total 

afluente) se apresenta como um instrumento interessante para auxiliar os gestores no 

planejamento e operação de reservatórios de centrais hidrelétricas, principalmente em países 

como o Brasil, que apresenta uma forte relação entre os recursos hídricos e energéticos. 

A ferramenta computacional é uma alternativa para auxiliar na elaboração e 

aplicação de políticas e ações (públicas e/ou privadas) relacionadas à manutenção dos 

reservatórios que estão em operação atualmente. 

Com um melhor monitoramento dos reservatórios, é possível reduzir a necessidade 

da construção de novas barragens para o atendimento dos sucessivos aumentos na demanda 

por água, alimentos e energia, tendo em vista as questões ambientais, sociais e financeiras que 

envolvem a construção das mesmas. 

 

HIPÓTESE:  A referida tese está baseada na hipótese que os sedimentos produzidos no 

entorno do reservatório e carreados para o mesmo, provocam problemas, interferindo no 

atendimento de usos consuntivos e não consuntivos, que poderiam ser evitados e/ou 

minimizados por um melhor monitoramento dos parâmetros hidrossedimentológicos, a partir 

da intensificação de campanhas para a coleta de dados e simulações computacionais. Portanto, 

o desenvolvimento de uma ferramenta computacional de livre acesso e fácil utilização para o 

usuário contribui para estudos relacionados à hidrossedimentologia. 
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2. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo deste estudo foi desenvolver uma ferramenta computacional 

para estimar parâmetros hidrossedimentológicos em reservatórios e auxiliar os seus gestores 

no planejamento e operação dos mesmos. Desse modo, foi realizado um estudo de caso na 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Mogi-Guaçu (SP). 

Foram também propostos os seguintes objetivos específicos: 

• Obter dados primários desta PCH e do seu reservatório em diferentes períodos para a 

realização de simulações computacionais; 

• Simular cenários na ferramenta computacional criada para a obtenção de parâmetros 

hidrossedimentológicos do local de estudo; 

• Verificar se os parâmetros hidrossedimentológicos obtidos pela ferramenta 

computacional eram condizentes com as informações fornecidas pela empresa 

responsável pela operação da PCH e/ou obtidas pela simulação em outros softwares; 

• Simular a operação do reservatório e da PCH em diferentes condições hidrológicas 

para avaliar o atendimento as demandas hídricas e analisar os resultados obtidos em 

função da energia elétrica gerada e da estimativa do faturamento da empresa; 

• Sugerir possíveis medidas preventivas e corretivas para a mitigação de parte dos 

problemas ocasionados pelos sedimentos no reservatório em estudo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Energia hidrelétrica e meio ambiente1 

“Em toda a obra humana, ou não humana, procuramos só duas 

coisas, força e equilíbrio de força — energia e harmonia” (Álvaro de 

Campos, heterônimo de Fernando Pessoa)  

 

A energia sempre esteve presente na evolução humana, sendo essencial para o 

desenvolvimento da civilização. Entre as diversas formas de energia, a elétrica é uma das 

mais importantes e utilizadas no mundo. 

Segundo informações da International Energy Agency (IEA) apresentadas pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2013a), a quantidade de energia gerada em 2010 

correspondeu a 20.225,3 TWh. O aumento na geração de energia, bem como a sua 

distribuição nas diferentes regiões do mundo, são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Geração mundial de energia elétrica, por regiões (TWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Part. (%)  

2010 

Ásia & Oceania 6.037,5 6.568,2 6.773,3 7.073,0 7.689,3 38,0 

América do Norte 4.885,2 5.009,9 4.980,1 4.784,1 4.961,4 24,5 

Europa 3.548,5 3.590,0 3.620,6 3.454,4 3.610,3 17,9 

Eurásia 1.377,8 1.409,6 1.429,5 1.358,9 1.423,5 7,0 

América do Sul e Central 960,0 1.004,6 1.038,5 1.043,6 1.096,2 5,4 

Oriente Médio 640,2 679,2 729,0 763,4 813,2 4,0 

África 555,9 580,4 586,3 594,1 631,5 3,1 

Mundo 18.005,1 18.842,1 19.157,5 19.071,3 20.225,3 100,0 

Fonte: EPE (2013a) 

                                                      
1 Texto publicado no periódico: MAUAD, F.F.; MIRANDA, R.B.; SCARPINELLA, G.D. Usinas hidrelétricas e 
o seu papel socioambiental no setor elétrico. OLAM : ciência & tecnologia, v. 1, p. 117-141, 2014. 
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Conforme pode ser observado na Tabela 1, as regiões da Ásia, Oceania, América do 

Norte e Europa ocupam um papel de destaque na geração de energia elétrica, representando 

mais de 80% deste montante. Esta participação pode ser também ilustrada, quando observa-se 

a participação dos principais países geradores de energia em 2010 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Principais países com relação à geração de energia elétrica em 2010 (Total de 20.225 TWh) 
Fonte: EPE (2013a) 

 

A partir da Figura 1 é possível observar que o Brasil aparece entre os principais 

países geradores de energia elétrica. Porém, se observada a sua participação em âmbito 

global, o valor de energia gerada é expressivamente inferior a países como os Estados Unidos 

e China. 

No entanto, o Brasil se destaca quando são apresentados os valores de geração de 

energia hidrelétrica (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Principais países geradores de energia hidrelétrica em 2010 (TWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 Part. (%) - 2010 

China 431,4 480,4 579,3 609,5 713,8 21,0 

Estados Unidos; 
20,3

China; 19,3

Japão; 5,2

Rússia; 4,9Índia; 4,5Alemanha; 2,9

Canadá; 2,9
França; 2,7

Brasil; 2,6

Itália; 2,3

Demais países; 32,5
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 2006 2007 2008 2009 2010 Part. (%) - 2010 

Brasil 345,3 370,3 369,6 389,9 403,3 11,9 

Canadá 349,3 363,9 370,6 365,0 348,0 10,2 

Estados Unidos 289,2 247,5 254,8 273,4 260,2 7,6 

Rússia 171,6 175,3 163,1 172,4 164,8 4,8 

Noruega 118,2 132,3 137,7 124,0 116,4 3,4 

Índia 112,6 119,4 109,1 103,2 113,3 3,3 

Japão 86,6 73,3 75,7 76,1 81,4 2,4 

Venezuela 80,8 82,2 86,0 85,1 76,0 2,2 

Suécia 61,1 65,5 68,4 65,2 65,7 1,9 

Outros 959,7 934,7 955,0 957,8 1059,5 31,1 

Mundo 3.005,9 3.044,8 3.169,2 3.221,7 3.402,3 100,0 

Fonte: EPE (2013a) 
 

Segundo o Banco de Informações de Geração (BIG), a capacidade atual de geração 

do Brasil é de aproximadamente 136.652 MW agrupada em 4.363 empreendimentos em 

operação (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, 2015). A Tabela 3 

apresenta a distribuição destes empreendimentos. 

 

Tabela 3. Empreendimentos em operação - consulta em 30 de maio de 2015 

Tipo Empreendimentos 
Potência Fiscalizada 

(kW)  
%  

Central Geradora Hidrelétrica 497 327.156 0,24 

Central Geradora Eólica 268 5.908.449 4,32 

Pequena Central Hidrelétrica 476 4.795.162 3,51 

Central Geradora Solar 

Fotovoltaica 
317 15.179 0,01 

Usina Hidrelétrica 201 84.853.838 62,09 

Usina Termelétrica 2.602 38.762.647 28,37 

Usina Termonuclear 2 1.990.000 1,46 

Total 4.363 136.652.431 100 

Fonte: ANEEL (2015) 
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Com relação aos tipos de empreendimento, cabe destacar que eles são classificados 

de acordo com a potência instalada, sendo que as centrais geradoras hidrelétricas apresentam 

até 1 MW de potência instalada; as pequenas centrais hidrelétricas, possuem entre 1,1 e 30 

MW e área do reservatório inferior a 13 km2; e as usinas hidrelétricas, mais de 30 MW 

(ANEEL, 2008). 

Apesar de uma maior diversificação da matriz energética nos últimos anos (Figura 

2), com o aumento de fontes de energias fotovoltaicas, eólicas, e termelétricas 

(predominantemente), a geração de energia no país é em sua maior parte baseada em 

aproveitamentos hidrelétricos, justificada, dentre outros motivos, pela grande disponibilidade 

hídrica superficial. 

 

 

Figura 2. Matriz elétrica brasileira de 2012 e 2013 
Fonte: EPE (2014) 

Notas: 1) Inclui gás de coqueira; 2) Inclui importação; 3) Inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações. 

 

A matriz energética nacional tem grande participação de fontes renováveis, 

diferentemente de grande parte das demais nações mundiais, ainda bastante dependentes de 

derivados de petróleo, gás natural e carvão (Figura 3).  

 



42 
 

 

Figura 3. Participação das fontes renováveis na matriz elétrica nacional e mundial 
Fonte: EPE (2014) 

 

Conforme Bermann (2012) cita, a humanidade vive em uma extrema dependência 

em relação aos combustíveis fósseis para a geração de energia. De acordo com o autor, 

baseado em informações da International Energy Agency de 2011, de 20.055 TWh da energia 

gerada no mundo em 2009, 80,5% tiveram origem em combustíveis fósseis, contabilizando a 

energia nuclear obtida a partir do urânio. Ou seja, apenas 19,5% correspondiam a fontes 

renováveis (sendo que somente uma parcela de 3,3% deste valor foi originada a partir do Sol, 

vento e biomassa, entre outros). 

Segundo a ANEEL (2008), o Brasil busca uma maior diversificação da matriz 

energética nacional, além de fontes que sejam limpas. Tais resultados seriam obtidos a partir 

de iniciativas para o aumento da eficiência dos processos e redução de custos da obtenção de 

energia através de fontes renováveis como o vento, o Sol, a maré e a biomassa, tornando-as 

comercialmente viáveis e competitivas. Esta diversificação tem como meta uma redução na 

dependência entre a geração de energia e as condições hidrológicas, que influenciam 

diretamente o nível pluviométrico das UHEs. 
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O Brasil apresenta um sistema de geração e transmissão de energia peculiar, com 

aproveitamentos hidrelétricos constituídos de grandes reservatórios e muitas vezes distantes 

dos principais centros consumidores. 

Estes reservatórios desempenham um papel muito importante, pois possibilitam a 

regularização de vazões naturais para a geração de energia, principalmente em períodos de 

estiagem, além de atender a outras demandas e atividades, como abastecimento, irrigação, 

navegação, pesca e lazer. 

Segundo a International Hydropower Association (IHA, 2003) e Yuksel (2010), a 

energia hidrelétrica apresenta uma série de vantagens quando comparada a outras fontes de 

energia, como: a ampla disponibilidade de recursos pelo mundo, conversão eficiente de 

energia com tecnologia avançada, combustível geralmente não sujeito a flutuações devido às 

condições de mercado, baixo custo operacional e longa vida útil. 

É importante destacar que, apesar das vantagens, os reservatórios construídos para as 

usinas hidrelétricas também apresentam impactos sócio-ambientais nos locais em que são 

instalados. 

A construção e a operação de reservatórios envolvem uma série de potenciais 

impactos negativos ao meio ambiente e às comunidades próximas a estes empreendimentos. 

Os principais impactos que ocorrem com a instalação de uma barragem e que devem ser 

analisados, são: alteração do regime hídrico, riscos de eutrofização e salinização da água, 

interferência em áreas de interesse ecológico e unidades de conservação, reassentamento 

involuntário da população, áreas indígenas e de valor histórico, cultural ou arqueológico 

(BRASIL, 2005). 

Braga, Rocha e Tundisi (1998) mencionam que muitos projetos de UHEs nacionais 

ignoraram as consequências ambientais das suas implantações. A UHE de Balbina, localizada 

em um afluente do rio Amazonas, é citada como exemplo de um planejamento inadequado, 
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tendo em vista a relação da potência instalada e a grande área inundada pelo reservatório. 

Fearnside (1990) também discute a construção da UHE de Balbina denominando este 

empreendimento como um “faraonismo irreversível”. 

A Tabela 4 apresenta outros exemplos de aproveitamentos hidrelétricos nacionais e a 

relação das suas potências com as áreas inundadas. 

 

Tabela 4. Potência hidrelétrica produzida em função da área inundada 

Usina Potência gerada (MW) kW/hectare 

Balbina 250 1,1 

Sobradinho 1050 2,5 

Manso 210 5,4 

Porto Primavera 1800 8,4 

Três Irmãos 640 9,0 

Tucuruí 3900 13,9 

Machadinho 1200 45,8 

Itaipu 12600 93,6 

Segredo 1260 152,7 

Xingó 5000 588,2 

Fonte: Goldemberg (1998) 
 

Segundo Goldemberg (1998), a Usina de Balbina pode ser caracterizada como um 

desastre ecológico. O autor destaca que o alagamento é um indicador importante para avaliar 

o impacto ambiental de hidrelétricas, mas não é o único. Ele cita que outros impactos devem 

ser avaliados, como a população deslocada (inclusive as comunidades indígenas), a alteração 

no regime a jusante do rio, a proliferação das algas (eutrofização), a extinção de espécies, a 

perda de patrimônio histórico, o assoreamento a montante da barragem e os riscos associados 

ao rompimento da barragem. 

Para a construção da barragem da UHE de Tucuruí (citada na Tabela 4) foram 

deslocadas 23.000 pessoas para algumas áreas que posteriormente apresentaram problemas 
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relacionados a agricultura, saúde e infraestrutura (FEARNSIDE, 1999). Outro impacto 

causado pela construção desta barragem foi apresentado por Cintra (2009) e Fearnside (2001), 

neste estudo, os autores relatam que a captura de peixe diminuiu em 82% e de camarão em 

65%, entre 1985 e 1987, em Cametá/PA, uma das cinco maiores cidades ribeirinhas ao 

aproveitamento (localizada a 180 km abaixo da UHE de Tucuruí). 

Segundo Gleick (1992), apesar da percepção geral das hidrelétricas apresentarem 

inúmeros benefícios ambientais, econômicos e sociais, há ainda certa escassez de informações 

sobre os impactos destes empreendimentos no meio ambiente. Segundo o mesmo autor, os 

impactos são geralmente resumidos em função do tipo e do tamanho do empreendimento. 

Considerando o fator de área inundada, há diversas centrais de pequeno porte que impactam 

áreas muito maiores se comparadas a grandes aproveitamentos. 

Moreira (2012) menciona que, apesar da matriz energética nacional ser considerada 

uma das mais limpas do mundo, o país tem buscado fontes de energia cada vez mais distantes 

dos centros consumidores e onde se encontra a diversidade cultural e a biodiversidade mais 

preservada. Esta expansão vem provocando, em diversos locais, perda de fauna e flora, a 

artificialização das bacias hidrográficas, além de estímulo à formação de intensos fluxos 

migratórios e explosão demográfica. 

Bermann (2007) também cita alguns problemas ambientais ocasionados pelos 

aproveitamentos hidrelétricos, como: alteração do regime hidrológico, comprometimento da 

qualidade da água, emissão de gases de efeito estufa e problemas de saúde pública. Além 

disso, o autor destaca algumas questões sociais que envolvem estes empreendimentos, como a 

inundação de mais de 34.000 km2 e o “deslocamento compulsório” (expulsão) de 

aproximadamente 200 mil famílias (populações ribeirinhas) que foram atingidas diretamente 

com a construção destes empreendimentos. 
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Apesar de apontar estes problemas Bermann (2007, p. 148) ressalta que: 

[...] não se trata de demonizar os empreendimentos hidrelétricos mas de 

apontar as restrições sociais e ambientais que estão presentes e que devem 

ser efetivamente consideradas para que a expansão da hidreletricidade no 

país seja conduzida de forma socialmente justa e ambientalmente 

sustentável. 

 

Goldsmith e Hildyard (1984) também destacam algumas recomendações 

interessantes para amenizar os impactos ocasionados pela construção de uma barragem, sendo 

elas: avaliação ambiental, benefício para grandes setores da população, culturas para consumo 

local, proteção de áreas e espécies, deslocamento de povos indígenas, problemas de 

engenharia e segurança, aprimoramento de recurso sustentável a longo prazo e o 

assoreamento dos reservatórios. 

Liu et al. (2013) discutem a questão da sustentabilidade associada aos 

empreendimentos hidrelétricos. Os autores citam o caso do projeto da UHE de Três Gargantas 

(China), em que eles utilizaram um quadro fornecido pela International Hydropower 

Association para avaliar algumas questões relacionadas a sustentabilidade em 

aproveitamentos hidrelétricos. Eles concluíram que o projeto da UHE proporcionou 

benefícios consideráveis, principalmente com relação ao controle de inundação e navegação. 

E destacaram alguns pontos críticos do projeto que estariam relacionados, por exemplo, ao 

reassentamento da população retirada dos seus locais de origem. 

Ribeiro, Ferreira e Araujo (2011) destacaram que os aspectos sociais devem ser 

considerados no planejamento do setor de energia e resumiram mais de 100 indicadores de 

sustentabilidade de projetos. 

Nos EUA, o Low Impact Hydropower Institute (LIHI, 2014) desenvolveu e lançou 

um esquema de Certificação de baixo impacto de hidrelétricas para auxiliar na redução dos 
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impactos ambientais associados aos empreendimentos hidrelétricos. Para obter esta 

certificação, as UHEs devem atender alguns critérios determinados pelo LIHI em forma de 

questionário. 

O Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology - EAWAG (EAWAG, 

2014), na Suiça, desenvolveu um procedimento denominado Certificação de Energia 

Hidrelétrica Verde (Green Hydropower Certification). Trata-se de uma matriz de gestão 

ambiental elaborada para avaliar diversos critérios relacionados como a dimensão ambiental 

(hidrologia, morfologia, paisagem, material sólido) e a dimensão de gestão (gerenciamento de 

reservatórios, projeto da usina e normas mínimas de fluxo, dentre outros). 

O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica – Hydropower 

Sustainability Assessment Protocol (IHA, 2014) elaborado pelo IHA, define alguns critérios 

para avaliação da sustentabilidade em aproveitamentos hidrelétricos. Este protocolo 

recomenda uma abordagem integrada (perspectiva ambiental, social, técnica e financeira) para 

avaliação da sustentabilidade de uma UHE nas suas diversas fases de projeto (fase inicial, 

preparação, implementação e funcionamento). 

Dentre outras informações importantes apresentadas por IHA (2014), cabe ressaltar a 

citação dos problemas relacionados à erosão e sedimentação que são destacados nas fases de 

preparação, implementação e operação dos aproveitamentos hidrelétricos. 

Além dos estudos citados anteriormente, há outros trabalhos que apresentam 

indicadores quantitativos para energia hidrelétrica sustentável, como Begic e Afgan (2007), 

Carrera e Mack (2010), Larson e Larson (2007), Onat e Bayar (2010).  

Ainda neste sentido, Harada e Yasuda (2004) citam que é impossível eliminar 

completamente todos os impactos sociais e ambientais causados pela construção de um 

reservatório. Porém, a questão mais importante é fazer todos os esforços para minimizar os 

efeitos negativos associados a estes empreendimentos. 
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É importante destacar que, apesar dos impactos ocasionados pelos empreendimentos 

hidrelétricos, existem indicadores e ferramentas que possibilitam reduzir a interferência destas 

obras, principalmente por serem necessárias para auxiliar no atendimento da crescente 

demanda por energia. 

Segundo previsões da EPE (2013b), disponível no Plano Decenal de Expansão de 

Energia - PDE 2022, a taxa média de crescimento do consumo de energia elétrica será de 

4,7% ao ano, conforme apresentado na Tabela 5. Cabe destacar que estes dados são obtidos 

por órgãos públicos e podem ser alterados com eventuais mudanças em fatores econômicos, 

sociais, ambientais e políticos. 

 

Tabela 5. Previsão do consumo de energia elétrica no Brasil até 2022 

Ano 
Consumo 

(TWh) 

2013 520,0 

2017 625,8 

2022 785,1 

Período Variação (% a.a.) 

2013-2017 4,7 

2018-2022 4,6 

2013-2022 4,7 

Fonte: EPE (2013b) 
 

Para suprir parte deste aumento, a ANEEL (2015) cita que estão sendo construídos 

187 empreendimentos e mais 664 estão outorgados (não iniciaram sua construção), o que irá 

possibilitar um aumento de mais de 40 GW à capacidade instalada no país nos próximos anos 

(Tabelas 6 e 7). 
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Tabela 6. Empreendimentos em construção - consulta em 30 de maio 2015 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %  

Central Geradora Hidrelétrica 1 848 0,00 

Central Geradora Eólica 112 2.952.610 13,57 

Pequena Central Hidrelétrica 37 427.807 1,97 

Usina Hidrelétrica 11 15.269.142 70,19 

Usina Termelétrica 25 1.753.035 8,06 

Usina Termonuclear 1 1.350.000 6,21 

Total 187 21.753.442 100 

Fonte: ANEEL (2015) 
 

Tabela 7. Empreendimentos outorgados - consulta em 30 de maio de 2015 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %  

Central Geradora Hidrelétrica 42 28.149 0,15 

Central Geradora Undi-elétrica 1 50 0,00 

Central Geradora Eólica 330 7.680.304 40,76 

Pequena Central Hidrelétrica 130 1.880.119 9,98 

Central Geradora Solar Fotovoltaica 26 708.458 3,76 

Usina Hidrelétrica 4 447.000 2,37 

Usina Termelétrica 131 8.099.623 42,98 

Total 664 18.843.703 100 

Fonte: ANEEL (2015) 
 

A partir das informações apresentadas nas tabelas anteriores, é possível observar que 

o aumento da demanda está baseado em centrais de sistemas hidrotérmicos. Outras fontes 

renováveis como a energia eólica também devem contribuir significativamente com o 

aumento da oferta de energia. No entanto, a energia solar fotovoltaica, ainda deve seguir 

subaproveitada, apesar do potencial apresentado pelo país. 

Com relação ao potencial solar brasileiro, Baitelo (2012) afirma que com apenas 1% 

da radiação solar global incidente no país, e o emprego das tecnologias atuais, seria possível 

atender a toda a demanda energética nacional. O Atlas Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA 
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et al., 2006) e o CRESESB (2014) também apresentam dados interessantes que incentivam a 

utilização desta fonte de energia, tanto para aquecimento de água, quanto para a geração de 

energia (sistemas fotovoltaicos). 

Segundo a ANEEL (2008), o potencial eólico brasileiro apresenta divergências entre 

instituições e pesquisadores, principalmente devido à falta de informações e padrão nas 

metodologias adotadas. Porém, estima-se que o mesmo apresenta valores superiores a 60.000 

MW. Já o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica – CRESESB (2001) – estima que 

o potencial eólico brasileiro seja da ordem de 143 GW. 

Cabe destacar também que a Resolução nº 482/2012 (ANEEL, 2012) representa um 

importante marco para a microgeração distribuída e para a utilização de fontes renováveis 

(sistemas fotovoltaicos e/ou eólicos) para o atendimento da demanda local do usuário. 

Outro ponto que merece ser discutido é com relação à construção de aproveitamentos 

hidrelétricos com reservação (capacidade de regularização) ou a fio d’água. Segundo o PDE 

2022 (EPE, 2013b) o acréscimo na evolução da capacidade de armazenamento do Sistema 

Interligado Nacional (SIN) de 2013 a 2022 será da ordem de 2% ou 7 GWmed (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Evolução da capacidade de armazenamento do SIN - Regiões do Brasil 
Fonte: EPE (2013b) 
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Como se pode observar na Figura 4, quase 70% da capacidade de regularização dos 

reservatórios em 2013 estão concentrados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Já as regiões 

Nordeste, Sul e Norte apresentam, respectivamente, 18%, 7% e 5% da capacidade de energia 

armazenável máxima do país. 

Dados oriundos do EPE (2013b) apontam para um aumento da capacidade de 

armazenamento de 2% até 2022, valor bem menor do que o crescimento da capacidade 

instalada de usinas hidrelétricas. Ainda segundo o relatório, grande parte dos aproveitamentos 

hidrelétricos viáveis no horizonte decenal está localizada em bacias ainda inexploradas, em 

que não há previsão de instalação de centrais com reservatórios de regularização das vazões 

afluentes. Este fato deve-se principalmente às dificuldades encontradas na obtenção de 

licenças ambientais para estes empreendimentos. 

Tendo em vista a importância de empreendimentos hidrelétricos com reservação, 

principalmente para o atendimento da demanda hídrica e energética para períodos de 

estiagens, deve-se conciliar a expansão destes aproveitamentos com ações voltadas a 

mitigação dos impactos sócio-ambientais ocasionados pelos mesmos, a partir de ações e 

avaliações conforme citado anteriormente por Bermann (2007), EAWAG (2014), IHA (2014) 

e LIHI (2014), entre outros. 

Outro fato que deve ser destacado é que além do aumento da oferta, deve-se analisar 

o lado da demanda, reduzindo o desperdício e otimizando o uso da energia (eficiência 

energética), que pode ser obtido a partir de políticas públicas e do aperfeiçoamento de 

equipamentos, tecnologias e processos. 

Para exemplificar estes fatos, pode-se citar as perdas de energia no sistema de 

transmissão e distribuição do setor elétrico brasileiro. Segundo Moreira (2012), o sistema de 

transmissão de energia nacional apresenta perdas (técnicas e comerciais) na ordem de 20%. 

Cabe destacar que os valores de perdas no sistema podem apresentar variações de acordo com 
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os institutos, pesquisadores e os seus papéis e interesses nas análises de perdas. No entanto, 

independente da sua magnitude, este desperdício merece atenção, pois contribui com o 

aumento da demanda. 

Há também a possibilidade de melhoria na eficiência energética do sistema de 

geração de energia. Além da repotenciação das centrais hidrelétricas e possível a motorização 

de alguns aproveitamentos que não operam atualmente com a sua capacidade máxima, os 

órgãos públicos e privados devem dar uma maior atenção aos reservatórios de hidrelétricas 

que operam atualmente. 

A Resolução Conjunta nº 003 (BRASIL, 2010) elaborada pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) e pela ANEEL, vem ao encontro desta preocupação em monitorar e melhorar a 

gestão e o planejamento no setor de geração de energia. A partir da instalação, operação e 

manutenção de estações hidrométricas é possível atualizar as informações pluviométricas, 

fluviométricas, sedimentométricas, entre outros. Estes dados são importantes para o 

acompanhamento de características operacionais dos reservatórios (como a curva cota-área-

volume - CAV) que muitas vezes são alterados por processos de sedimentação. 
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3.2. Erosão e transporte de sedimentos2 

 

Nesta tese, o sedimento será tratado como qualquer partícula derivada de rocha ou 

materiais biológicos, a partir de processos físicos ou químicos, que são transportados por 

fluidos como a água e o vento (CARVALHO, 2008). 

Tendo em vista a complexidade relacionada aos processos sedimentológicos (pois 

abrangem conhecimentos de geologia e ciências do solo, entre outros), neste estudo serão 

abordados alguns processos relacionados à sedimentometria, que pode ser definida como a 

parte da hidrometria responsável pela medição da quantidade de sedimentos transportados por 

um curso d’água (SANTOS et al., 2001). 

Cabe destacar também que o termo sedimentação é muitas vezes utilizado apenas 

para representar o assoreamento, porém envolve todos os processos relacionados com os 

sedimentos, ou seja, erosão, transporte e deposição destes materiais (CARVALHO, 2008; 

HAQUE, 1994). Nesse sentido, o assoreamento de um reservatório é a fase final de um 

processo que tem início na erosão e no transporte de sedimentos. 

Zachar (19823 apud SILVA, SCHULZ e CAMARGO, 2003, p. 25) cita que o termo 

erosão é originado do verbo em latim erodere (escavar). Segundo Bertoni e Lombardi Neto 

(1990, p. 68) erosão é “[...] o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas 

do solo [...]”. Já Suguio (2003) descreve a erosão como sendo um processo natural de 

desgaste da superfície terrestre ocasionado pela ação de processos físicos, químicos e 

biológicos. 

Segundo Carvalho (2008), a erosão representa a origem dos problemas derivados dos 

sedimentos no meio ambiente e corresponde à separação e remoção das partículas de rochas e 

                                                      
2 Parte do texto publicado no periódico: MIRANDA, R.B. et al. Water erosion in Brazil and in the world: a brief 
review. Modern Environmental Science and Engineering, v. 1, p. 17-23, 2015. DOI: 10.15341/mese(2333-
2581)/01.01.2015/003. 
3 ZACHAR, D. Soil erosion. Brastislava: Elsevier Scientific, 1982. (Developments in Soil Science, 10). 
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solos devido à ação das chuvas (água) e ventos, entre outros. Desse modo, torna-se essencial o 

conhecimento das relações entre o uso do solo e a erosão, pois grande parte dos sedimentos 

presentes nos cursos d’água é originada devido à erosão na bacia hidrográfica, das margens e 

dos próprios leitos dos rios. 

Simões e Coiado (2001) definem a erosão como sendo um conjunto de processos em 

que ocorre o desgaste de materiais terrosos ou rochosos. Segundos os autores, este fenômeno 

pode variar conforme os seus agentes causados, sendo os principais: água, vento, gelo e a 

gravidade. Os mesmos classificam a erosão de duas formas: natural e acelerada, sendo que a 

primeira ocorre segundo condições naturais e não pode ser controlada. Já a erosão acelerada é 

difícil de ser eliminada e apresenta valores expressivamente maiores do que a erosão natural. 

Carvalho (2008) também distingue as formas de erosão em geológica (natural ou 

normal) e acelerada (antrópica ou induzida pelo homem). A primeira seria o desprendimento e 

o transporte de partículas ou materiais (solos, formações superficiais e pedras) sem a 

intervenção humana diferente do segundo tipo que é ocasionado por ações antrópicas. O autor 

ainda destaca que estes processos são complicados e originados por inúmeros fatores. 

Silva, Schulz e Camargo (2003) relatam que os processos erosivos são complexos e 

podem ser provocados por diversos agentes, tais como as águas pluviais e fluviais, e os 

ventos, entre outros. Segundos os mesmos, a erosão hídrica é o tipo mais preocupante, devido 

à facilidade de desagregar e transportar os materiais, principalmente em regiões de clima 

úmido. 

De acordo com Carvalho (2008), os agentes erosivos podem ser classificados em 

ativos e passivos. Dentre os agentes ativos, pode-se destacar: água, temperatura, vento, neve e 

as ações de microorganismos, de animais e do ser humano. Já os principais agentes passivos 

são: topografia, gravidade, tipo de solo, cobertura vegetal e práticas antrópicas. O mesmo 

autor apresenta uma tabela que resume os principais tipos de erosão (Tabela 8). 
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Tabela 8. Principais tipos de erosão 

Eólica Fluvial  
Hídrica 

superficial 

Remoção em 

massa 

Provocada por 

ações humana 

ou antrópicas 

Eventos 

extremos 

Poeira Escavação 

Erosão 

pluvial ou por 

embate 

Rastejo, 

rastejamento ou 

cripe 

Em obras 

diversas 

Por 

enchentes 

De 

transporte 

pelo ar 

Erosão de 

margem 

Erosão em 

lençol ou 

laminar 

Solifuxão 
Por 

desmatamento 

Por 

terremotos 

De 

transporte 

na 

superfície 

Erosão de 

leito 

Erosão por 

escoamento 

difuso, por 

ravina, sulcos 

ou dedos 

Desprendimento 

de terra ou 

deslizamento 

Na agricultura 

por aração de 

solos 

Por 

vulcanismos 

  

Erosão por 

escoamento 

difuso intenso 

Escorregamento 

superficial ou 

ruptura de talude 

Na pecuária 

como pisoteio 

de gado 

Por tornados 

e outros 

  

Erosão por 

escoamento 

concentrado 

(vossoroca) 

Escoamento 

profundo 
 

Pela 

variabilidade 

climática 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2008) 
 

Dentre os diversos tipos de processos erosivos apresentados na Tabela 8, a erosão 

hídrica é indicada por diversos autores como o mais preocupante, uma vez que provoca o 

desprendimento de sedimentos com maior facilidade. 

International Commission on Large Dams - ICOLD (1989) destaca que os principais 

fatores que influenciam na produção de sedimentos são: a precipitação; a topografia; o tipo, 

uso e cobertura do solo; as características dos sedimentos, entre outros. Da mesma forma, 

Bellinazzi Junior, Bertolini, e Lombardi Neto (1981) citam que os principais fatores que 
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influenciam os processos erosivos são: clima, solo, topografia, cobertura vegetal e a ação 

antrópica. 

Os processos erosivos são ocasionados em função das condições naturais do meio 

físico, ou seja, geológicas, geomorfológicas, pedológicas, climáticas, entre outros (ALMEIDA 

FILHO, 2008). 

Segundo Pimentel (2006) cerca de 80% das terras agrícolas do mundo sofrem erosão 

entre moderada a severa. Kendall e Pimentel (1994) e World Resources Institute - WRI (1994) 

citam que durante os últimos 40 anos, aproximadamente 30% das terras aráveis do mundo 

tornaram-se improdutivas, e grande parte desta área acabou sendo abandonada para uso 

agrícola. 

Vischi Filho et al. (2008) mencionam que, segundo cálculos da Organização das 

Nações Unidas (ONU), a degradação de solo no mundo representa dois bilhões de hectares, 

área equivalente ao tamanho dos Estados Unidos e Canadá. Ainda segundo os autores, os 

índices mundiais de degradação do solo aumentam 20 milhões de hectares por ano. 

No âmbito nacional, Campagnoli (2008) apresenta informações importantes sobre o 

potencial de produção de sedimentos no Brasil que visa criar subsídios para o gerenciamento 

de reservatório de usinas hidrelétricas. O autor baseou seu estudo em metodologias para 

elaboração de mapas de risco à erosão e assoreamento, como Campagnoli (2002), Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas - IPT (2000) e Diniz (1998). O principal resultado deste estudo é 

apresentado na Figura 5. Como é possível verificar por esta figura, o Brasil apresenta grandes 

áreas com potenciais de produção de sedimentos. Em contrapartida, a região norte e algumas 

áreas da região nordeste do País são classificadas como muito baixa ou baixa, com relação à 

geração de sedimentos. 
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Figura 5. Mapa de potencial de produção de sedimentos do Brasil 
Fonte: Adaptado de Campagnoli (2008) 

 

Silva, Schulz e Camargo (2003) também apresentam um interessante estudo da arte 

sobre o tema de erosão. De acordo com os autores, este assunto vem sendo estudado por 

vários pesquisadores de diferentes áreas como hidrologia, geomorfologia, pedologia e 

agronomia. 

Devido a esta diversidade e outros aspectos relacionados a questões técnicas e 

financeiras, existem inúmeras técnicas e procedimentos para quantificação dos processos 

erosivos. 

Zachar (19823 apud SILVA, SCHULZ e CAMARGO, 2003) destaca algumas 

metodologias para análise da erosão, como nivelamento, pluviossimulação, geomorfológico, 

fotogramétrico e matemático. 

Entre os modelos matemáticos, o mais difundido é a Equação Universal de Perda de 

Solo (EUPS), ou do inglês, Universal Soil Loss Equation (USLE). Porém, cabe destacar que 
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alguns autores foram precursores nos estudos relacionados a quantificação dos processos 

erosivos, como a Fórmula de Zingg (1940), Equação de Smith e Whitt (1947 e 1948) e 

Musgrave (1947) (CARVALHO, 2008). 

Wischmeier e Smith (1978) citam que a EUPS (ou USLE) aborda a erosão de um 

modo mais dinâmico e generalista, porque permite superar parcialmente algumas restrições 

climáticas e geográficas. 

Esta equação foi desenvolvida nos Estados Unidos por diversos pesquisadores de 

instituições do Estado de Indiana na década de 50 (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990; 

HOLÝ, 1980). Silva, Schulz e Camargo (2003), em referência a Renard et al. (19914), citam 

que esta equação é baseada em informações oriundas de uma grande quantidade de 

experimentos de campo, tratando dos principais fatores responsáveis pelos processos erosivos, 

ou seja, clima, solo, topografia e uso e manejo do solo, conforme apresentado pela Equação 1. 

 

PCSLKRA .....=                                                                                                        (Equação 1) 

Em que: 

A: perda do solo calculada por unidade de área (t.ha-1); 

R: fator de erosividade da chuva (t.mm.ha-1.h-1 ou MJ.mm.ha-1.h-1); 

K: fator erodibilidade do solo (t.ha.ano.tm-1.ha-1.mm-1); 

L: fator comprimento do declive (m); 

S: fator grau de declive do terreno (%); 

C: fator uso e manejo do solo e cultura (adimensional); 

P: fator prática conservacionista do solo (adimensional). 

 

Maiores informações sobre como obter os parâmetros da EUPS podem ser obtidos 

em bibliografias como: Universidad Politécnica de Madrid (1984), Bertoni e Lombardi Neto 

(1990), Paiva (2001), Silva, Schulz e Camargo (2003) e Carvalho (2008). 

                                                      
4 RENARD, K.G. et al. Revised universal soil loss equation. Journal of Soil and Water Conservation. Des 
Moines, v. 45, n. 1, p. 30-33, 1991. 
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Paiva (2001) destaca que além da EUPS existem outras metodologias para estimar a 

produção de sedimentos, como: Modified Universal Soil Loss Equation – MUSLE 

(WILLIAMS, 19755), Modelo Onstad e Foster (19756), Modelo Llano e Baro (19837), 

Modelo IPH2-SED (GOLDENFUM, 19918). 

A quantificação dos processos erosivos é importante porque estes fenômenos 

provocam inúmeros problemas ambientais, econômicos e sociais. 

Entre os problemas ocasionados pela erosão, Carvalho (2008) cita: destruição das 

nascentes (erosão nas cabeceiras), aumento do risco de desertificação, remoção da camada 

fértil (empobrecimento do solo), mortalidade e destruição de obras (desprendimento e 

escorregamento de terras e taludes), entre outros. 

Santos et al. (2001) citam que os problemas de erosão interferem diretamente no 

desenvolvimento agrícola do Brasil. Segundo os autores, de cada 1 kg de grão produzido no 

País, entre 6 a 10 kg de solo são perdidos por processos erosivos. Muller (1995) também 

destaca que o problema da erosão muitas vezes interfere na agricultura, dilapidando camadas 

férteis do solo. 

Da mesma forma, Pruski (2009) menciona que a erosão provoca a necessidade de um 

aumento do uso de fertilizantes e corretivos do solo, demandando mais produtos e uma maior 

atividade de maquinários agrícolas. Cabe destacar que, além de retirar alguns nutrientes e 

fertilizantes necessários para um bom crescimento das plantas, estes materiais podem ser 

carreados até corpos hídricos causando inúmeros problemas. 

                                                      
5 WILLIAMS, J.R. Sediment routing for agricultural watersheds. Water Resources Bulletin, v. 11, n. 5, p. 965-
974, 1975. 
6 ONSTAD, C.A.; FOSTER,G.R. Erosion modeling on a watershed. Transactions of the ASAE, v. 18, n. 2, p. 
288-292, 1975. 
7 LLANO, F.L.C.; BARO, A.P.S. Metodologia Integrada para la Evaluacion de Cuencas.  In: SEMINARIO 
SOBRE EROSION Y SEDIMENTACION EN CUENCAS DE MONTAÑA. Republica Argentina: CIHRSA, 
1983. 
8 GOLDENFUM, J.A. Simulação hidrossedimentológica em pequenas bacias rurais . 1991. 113p.  
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1991. 
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Thornton (1990) também cita que, em muitos casos, os sedimentos são responsáveis 

pelo transporte de defensivos agrícolas, nutrientes, resíduos orgânicos e organismos. 

Neste sentido, Costa e Matos (1997) discutem a questão dos fertilizantes e corretivos 

como fontes de poluição dos recursos hídricos. Neste trabalho eles apresentam alguns dados 

interessantes de Brown (19899 apud COSTA; MATOS, 1997) sobre a evolução do uso de 

fertilizantes com relação à produção de grãos (Tabela 9). Observa-se que, durante o período 

de 1950 a 1990, houve um aumento de aproximadamente 110% na produção média de grãos, 

enquanto o uso de fertilizante sofreu um acrescimento de mais de 840%. 

 

Tabela 9. Uso global de fertilizantes e produção média de grãos 

Ano 
Fertilizantes 

(milhões – t) 

Produção 

(t) 

1950 15,1 (100) 1,05 (100) 

1960 24,2 (160) 1,30 (124) 

1970 59,2 (392) 1,35 (128) 

1980 111,3 (737) 1,90 (181) 

1990 142,9 (946) 2,20 (209) 

Fonte: Brown (19899 apud COSTA; MATOS, 1997) 

 

Segundo ANA (2009), as perdas de nutrientes que são carreados pelos processos 

erosivos representam prejuízos na ordem de 7,9 bilhões de reais. Se forem contabilizados os 

efeitos destes processos na depreciação da terra, manutenção de estradas, tratamento de água e 

redução dos volumes dos reservatórios este prejuízos aumentariam para 13,3 bilhões de reais 

por ano.  

                                                      
9 BROWN, L.R. Reexamining the world food prospect. In: THE STATE of the world 1989.  New York: W.W. 
Norton, 1989. p. 41-58. 
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10 SUBCOMMITTEE ON SEDIMENTATION.
Agency Committee on Water Resources, 1963. (Report n. 14).
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Fonte: Adaptado de University of Maryland (2014) 
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Branco e Rocha (1977), Suguio e Bigarella (1979) e Muller (1995) também citam 

que todos os cursos d’água apresentam a propriedade de transportar sedimentos, seja em 

suspensão, arraste, saltação, rolamento/escorregamento ou por combinação destes meios. 

Christofoletti (1981) sintetiza na Figura 7 os principais processos relacionados ao 

transporte de sedimento. Como é possível observar, as fontes de sedimentos são originadas de 

processos químicos, pluviais e do regolito11, resultando em diferentes tipos de cargas 

sedimentares. 

 

 

Figura 7. Processos atuantes no transporte de sedimento 
Fonte: Christofoletti (1981) 

 

Tundisi e Tundisi (2008) destacam que os rios são sistemas de transporte de 

materiais (orgânicos e inorgânicos) derivados de processos erosivos das suas margens e bacia 

hidrográfica. 

                                                      
11 “Capeamento natural das rochas (manto de intemperismo), inconsolidado, composto por fragmentos de rocha 
e solo, incluindo solo transportado, solo autóctone, depósitos residuais” (COMISSÃO BRASILEIRA DE 
SÍTIOS GEOLÓGICOS E PALEOBIOLÓGICOS, 2015). 
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Com relação aos sedimentos inorgânicos, é importante destacar que eles são 

classificados em coesivos e não coesivos. A Tabela 10 apresenta esta classificação de acordo 

com American Geophysical Union (AGU). 

 

Tabela 10. Classificação de sedimentos inorgânicos 

  Diâmetros (mm) Denominação 

C
O

E
S

IV
O

S
 

A
R

G
IL

A
 

0,00024 a 0,0005 Argila muito fina 

0,0005 a 0,001 Argila fina 

0,001 a 0,002 Argila média 

0,002 a 0,004 Argila grossa 

S
IL

T
E

 

0,004 a 0,008 Silte muito fino 

0,008 a 0,016 Silte fino 

0,016 a 0,031 Silte médio 

0,031 a 0,0625 Silte grosso 

N
Ã

O
-C

O
E

S
IV

O
S

 

A
R

E
IA

 

0,0625 a 0,125 Areia muito fina 

0,125 a 0,25 Areia fina 

0,25 a 0,50 Areia média 

0,50 a 1,0 Areia grossa 

1,0 a 2,0 Areia muito grossa 

C
A

S
C

A
LH

O
 

2,0 a 4,0 Cascalho muito fino 

4,0 a 8,0 Cascalho fino 

8,0 a 16,0 Cascalho médio 

16,0 a 32,0 Cascalho grosso 

32,0 a 64,0 Cascalho muito grosso 

Fonte: Mendes (2012)12. 
 

Da mesma forma, Santos et al. (2001) citam que o transporte de sedimentos pelos 

cursos d’água é complexo, pois depende dos processos erosivos que ocorrem nas vertentes da 

sua bacia, leito e margens. 

                                                      
12 A classificação de sedimentos inorgânicos apresenta algumas diferenças quando comparada às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Argila são partículas com granulometria inferior a 0,005 
mm. Silte são partículas entre 0,005 e 0,05 mm. E areia são partículas com a granulometria entre 0,05 e 4,8 mm. 
(CARVALHO, 2008). 
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O transporte de material sólido ocorre de diversas maneiras, sendo que as partículas 

mais pesadas deslocam-se por rolamento, deslizamento ou por saltos curtos (saltação), e 

recebe a denominação de descarga sólida de fundo ou arraste. Já as partículas mais leves são 

deslocadas no seio do escoamento, sendo nomeada como carga sólida em suspensão. Ainda 

segundo o autor, a capacidade de transporte está relacionada à quantidade máxima de sólido 

que pode ser transportada pelo escoamento superficial livre (TUCCI, 2012). 

Branco e Rocha (1977) mencionam que todos os cursos d’água possuem a 

propriedade de carrear sedimentos, sendo que o volume de material transportado depende da 

região drenada pelo mesmo. Ainda segundo os autores, a intensidade do fenômeno de material 

(escoamento superficial) depende da quantidade e intensidade das chuvas; da estrutura e 

composição geológica do terreno; declividade e da cobertura vegetal. 

Os corpos hídricos têm a capacidade de transportar uma determinada quantidade 

máxima de sedimentos (conhecida como valor de saturação) que depende de diversos fatores, 

como: a vazão do curso d’água; a declividade do terreno; e a granulometria e o peso 

específico dos sedimentos. Quando a quantidade de sedimento transportado é maior que o 

valor de saturação, há formação de depósito nos corpos hídricos – canais, lagos, rios e 

reservatórios – e quando este valor é menor (insaturação), há uma tendência a processos 

erosivos nas margens e leitos dos corpos hídricos (CARVALHO, 2008). 

Os primeiros estudos que tentaram modelar o fenômeno de transporte de sedimento 

são datados do século XIX e utilizavam a Lei de Stokes para determinação da velocidade final 

de sedimentação de uma partícula. Esta lei, publicada em 1851, pode ser considerada o 

primeiro modelo matemático consistente para estudos do transporte de sedimentos, pois foi 

fundamentada por uma série de ensaios. No início do século XX, foram realizados diversos 
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estudos empíricos que resultaram em modelos como: Einstein (194213; 195014), Yalin 

(196315), Van Rijn (198416), entre outros (ALAMY FILHO; SCHULZ; SALLA, 2008). 

Morris e Fan (2010) ressaltam que o transporte de sedimentos é complexo e não é 

uma ciência exata, em que diversos pesquisadores tentam representar este processo. Segundo 

os autores, Yang (199617) apresenta uma visão geral deste fenômeno, comparando a teoria 

sobre esta linha de pesquisa com as equações de transporte de sedimentos. Já Julien (199518) 

menciona diversas equações e aplicações fundamentais para o processo de transporte de 

sedimento. Chang (198819), por sua vez, discute o transporte de sedimentos, com ênfase no 

aspecto quantitativo dos processos fluviais e morfologia dos canais aluviais. Simons e Senturk 

(1977) e o Manual da American Society of Civil Engineers - ASCE (VANONI, 1977) também 

são referências interessantes, pois proporcionam uma visão geral do campo da engenharia de 

sedimentação. 

Como é possível observar na Figura 8, a taxa de produção de sedimentos em 

suspensão é muito diversificada em âmbito mundial. 

 

                                                      
13 EINSTEIN, H.A. Formulae for the transportation of bed-load. Transactions of ASCE, v. 107, p. 561-597, 
1942. 
14 EINSTEIN, H.A. The Bed load function for sediment transportation in open channel flow. Washington, 
DC: United States Department of Agriculture, 1950. (Tech Bulletin, 1026). 
15 YALIN, Y.S. An Expression for bed-load transportation. Journal of Hydraulic Division , v.89, n. HY3, p. 
221-250, 1963. 
16 VAN RIJN, L.C. Sediment transport, part II: suspended load transport. Journal of Hydraulic Engineering, v. 
110, n. 11, p. 1613-1641, 1984. 
17 YANG, C.T. Sediment transport: theory and practice. New York: McGraw-Hill, 1996. 
18 JULIEN, P. Y. Erosion and Sedimentation. Cambridge University Press. Cambridge, U.K. Kadlec, R. H., and 
Knight, R. L., Treatment Wetlands. Lewis Publishers, Boca Raton, Fla. 1995. 
19 CHANG, H.H. Fluvial processes in river engineering. New York: John Wiley, 1988. 
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Figura 8. Padrão global de produção de sedimentos em suspensão 
Fonte: Lvovich et al. (1991) 

 

Carvalho (2008) lista os principais problemas causados pelos sedimentos que são 

transportados pelos corpos hídricos: 

• Degradação do uso consuntivo da água, ocasionando o aumento do custo de 

tratamento; 

• Redução da qualidade estética do curso d’água devido ao aumento de turbidez; 

• Impedimento da penetração da luz e do calor, reduzindo o processo de fotossíntese 

necessário para a salubridade dos corpos hídricos; 

• Diminuição da população de peixes devido ao aumento dos sedimentos finos em 

suspensão; 

• Transporte de bactérias e vírus; 

• Abrasão em turbinas, máquinas e comportas devido à colisão de areia em suspensão; 
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• Danos em estruturas de pontes, fundações de cais e canais pavimentados durante 

enchentes. 

Além dos problemas citados, Bondurant e Liversey (1973) também destacam que o 

processo de sedimentação influencia na eutrofização dos corpos hídricos, pois o material 

orgânico transportado é decomposto e durante este processo utiliza oxigênio, liberando 

nutrientes que aceleram as atividades biológicas e contribuem para o crescimento de plantas. 

Por sua vez, estas plantas em algum momento acabam morrendo e acumulando no fundo do 

reservatório, aumentando o volume de material depositado. 

Apesar dos diversos problemas relatados, cabe ressaltar que os sedimentos também 

apresentam alguns benefícios, como: redução das ações erosivas da água; condução de alguns 

microrganismos e/ou matéria orgânica que melhoram a fauna fluvial; utilização como material 

orgânico fértil para pequenas plantações ou dependendo da granulometria, para utilização em 

obras de construção civil (CARVALHO, 2008). 

Mais detalhes sobre os processos erosivos e o transporte de sedimentos podem ser 

obtidos em bibliografias, como: Sedimentation Engineering (VANONI, 1977); Sediment 

Transport: theory and pratice (YANG, 199616); Reservoir sedimentation handbook 

(MORRIS e FAN, 2010); Manual on sediment management and measurement (WORLD 

METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 200320); Erosion and Sedimentation Manual (U.S. 

BUREAU OF RECLAMATION, 200621). 

                                                      
20 WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. Manual on sediment management and measurement. 
Geneva: WMO, 2003. (Operational Hydrology Report, n. 47). 
21 U.S. BUREAU OF RECLAMATION. Erosion and sedimentation manual. Denver: U.S. Department of the 
Interior, Bureau of Reclamation, 2006. 
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3.3. Assoreamento de reservatórios 

 

Thornton (1990) define os reservatórios como sendo sistemas híbridos entre os rios e 

lagos. O principal objetivo ao construir um reservatório, como descreve a Agência Nacional 

de Águas – ANA (2007) é: 

[...] elevação dos níveis d’água naturais e o aumento da garantia de suprimento de 

água para os diversos usos, como abastecimento público, irrigação, navegação e 

geração de energia hidrelétrica. A formação dos reservatórios é obtida pela 

construção de barragens em rios, que possibilitam a acumulação dos volumes de 

águas afluentes e a elevação dos níveis de água. 

 

De acordo com os últimos registros cadastrais do ICOLD e da Commission 

Internationale des Grands Barrages - CIGB (ICOLD-CIGB, 2014), existem atualmente cerca 

de 39.188 grandes barragens pelo mundo22. Ainda segundo estas fontes, o Brasil possui 1.431 

grandes barragens, ocupando a quinta posição dentre os países cadastrados neste órgão. Os 

Estados Unidos são os primeiros com 9.265 grandes barragens, seguidos pela China que 

apresenta 5.191, Índia com 5.102 e Japão com 3.116. Cabe ressalvar, conforme apresentado 

pelo CIGB (2008), que apesar do Registro Mundial de Barragens (RMB) ser comumente 

reconhecido como a melhor base de informações sobre as barragens, tais cálculos são 

realizados somente a partir dos dados disponibilizados e contabilizados. Neste sentido, Wang 

e Hu (2009) mencionam que em 2003 a China já contava com 25,8 mil grandes barragens, 

ocupando o primeiro lugar no mundo, seguida pelos EUA com 8.724, e depois a antiga União 

Soviética, Japão e Índia. Isto demonstra que o número de grandes barragens pelo mundo deve 

ser superior àquele mencionado no RMB. 

                                                      
22 Para uma barragem ser considerada grande e incluída no Registro Mundial de Barragens (RMB), esta deve 
apresentar uma altura de 15 metros, ou uma altura de 10 a 15 metros e armazenar mais de 3 milhões de metros 
cúbicos de água em seu reservatório, sendo que a sua altura é determinada a partir do ponto mais baixo da 
fundação principal até a crista, conforme critério do RMB (GIGB, 2008). 
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As barragens e seus respectivos reservatórios são construídos para os mais diversos 

fins, como: geração de energia, irrigação, abastecimento urbano e industrial, controle de 

enchentes e recreação, entre outros. A Figura 9 ilustra os principais usos das grandes 

barragens (ICOLD-CIGB, 2014). 

 

 

Figura 9. Número e usos das grandes barragens cadastradas no RMB 
Fonte: Adaptado de ICOLD-CIGB (2014) 

 

Como é possível observar através da Figura 9, o emprego de grandes barragens 

(reservatórios) para a geração de energia é um dos principais usos, sendo inferior apenas à 

irrigação, pois mais de 5.500 das grandes barragens cadastradas foram construídas com a 

única função de gerar eletricidade. 

Segundo Campagnoli (2012), o Brasil possui aproximadamente 420 reservatórios 

destinados à geração hidrelétrica, sendo que destes, 155 são usinas com potência instalada 

superior a 30 MW. 

Neste sentido é importante destacar que a construção de uma barragem, para a 

formação do reservatório, gera uma série de modificações físicas, ambientais e sociais nos 
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locais onde é instalada, principalmente no regime de vazão do rio, pois altera 

significativamente o transporte de sedimentos pelos cursos d’água. 

A construção de uma barragem causa uma expressiva redução da velocidade do fluxo 

de água que, por sua vez, favorece a deposição dos sedimentos transportados, reduzindo a 

capacidade de armazenamento, e em alguns casos a operação do mesmo é inviabilizada 

(CARVALHO et al., 2000a; GLYMPH, 1973). 

Diversos fatores influenciam no processo de assoreamento de um reservatório, como: 

clima, pluviosidade, hidrologia, formação geológica, topografia, cobertura vegetal, tipo e uso 

do solo e composição química das águas e dos sedimentos, entre outros (ASTHANA e 

NIGAM, 1980; LANE, 1955; VANONI, 1977). 

Diversos fatores podem contribuir para a deposição de sedimentos em um 

reservatório. Carvalho (2000), Lane (1955) e Vanoni (1977) citam como principais fatores, a 

carga sólida afluente, a eficiência de retenção do reservatório (razão entre a quantidade de 

sedimento retido e a quantidade de sedimento total que entra no reservatório), a geometria e o 

modo de operação do reservatório e as características e propriedades (físicas e químicas) dos 

sedimentos e da água. Glymph (1973) ressalta fatores como o nível de água do reservatório, a 

temperatura da água, a quantidade de minerais dissolvidos, a composição dos sedimentos e as 

características da bacia hidrográfica. Já Villela e Ponce (1986) destacam a operação e o 

tamanho do reservatório, o tipo de sedimento transportado e as condições do curso d’água e 

do seu entorno (como declividade e vegetação), como os principais fatores que influenciam 

no depósito e na distribuição dos sedimentos. Da mesma forma, Brune e Allen (1941) 

mencionam como principais fatores de influência no assoreamento, a quantidade de 

sedimentos que entram no reservatório, a sua capacidade de retenção de sedimentos e o modo 

de operação. 
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A distribuição de sedimentos em uma seção transversal de um curso d’água é 

influenciada pela sua vazão e pela disponibilidade e granulometria dos sedimentos carreados. 

Conforme apresentado na Figura 10, como as velocidades são menores próximas às margens, 

as concentrações de sedimentos também apresentam valores reduzidos, se comparadas aos 

valores apresentados no centro da seção (CARVALHO, 2008). 

 

 

Figura 10. Comportamento da velocidade, concentração de sedimentos e descarga sólida nos cursos 
d'água 

Fonte: Subcommittee on sedimentation (1963) 
 

Já com relação à distribuição vertical de sedimentos, é importante destacar que as 

partículas em suspensão sofrem a ação da velocidade da corrente na direção horizontal e do 

seu peso. Desse modo, a concentração de sedimento é menor na superfície e maior próxima ao 

leito. Como é possível observar na Figura 11, as partículas maiores (como a areia) apresentam 

uma variação crescente da superfície para o leito, enquanto as partículas menores (como silte 

e argila) tendem a apresentar uma distribuição mais uniforme (SUBCOMMITTEE ON 

SEDIMENTATION, 1963). 
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Figura 11. Distribuição vertical dos sedimentos conforme a sua classificação
Fonte: Subcommittee on sedimentation

 

A distribuição dos sedimentos em reservatório

(CARVALHO et al., 2000a; MAHMOOD, 1987) e pode dar origem, basicam

de depósitos: depósito de remanso (

(bottom-set deposit) (CARVALHO, 2008

localização destes depósitos e os prin

 

Figura 12. Formação de depósitos de sedimentos nos reservatórios e seus principais problemas

 

. Distribuição vertical dos sedimentos conforme a sua classificação
Subcommittee on sedimentation (1963) 

A distribuição dos sedimentos em reservatórios geralmente não é uniforme 

MAHMOOD, 1987) e pode dar origem, basicam

de depósitos: depósito de remanso (backwater deposit), delta (delta) e depósito de fundo 

CARVALHO, 2008; VANONI, 1977). A Figura 

localização destes depósitos e os principais problemas ocasionados pelos mesmos

. Formação de depósitos de sedimentos nos reservatórios e seus principais problemas
Fonte: Carvalho (2008) 

 

. Distribuição vertical dos sedimentos conforme a sua classificação 

não é uniforme 

MAHMOOD, 1987) e pode dar origem, basicamente, a três tipos 

) e depósito de fundo 

Figura 12 apresenta a 

s mesmos. 

 

. Formação de depósitos de sedimentos nos reservatórios e seus principais problemas 
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Nos depósitos de remanso (backwater deposit) são encontrados, geralmente, 

sedimentos de granulometria maior, como areia (CARVALHO, 2008; MAHMOOD, 1987; 

VANONI, 1977). Estes depósitos não provocam necessariamente a perda da capacidade útil 

do reservatório. No entanto, podem causar problemas de enchentes a montante do 

reservatório. Já o depósito tipo delta (delta) é formado no interior do reservatório por 

sedimentos de diversas granulometrias e tem como principal consequência a diminuição 

gradativa do volume útil do reservatório. Estes dois tipos de depósitos (remanso e delta) 

também podem interferir na navegação com a redução da profundidade dos cursos d’água. 

Por sua vez, o depósito de leito (bottom-set-deposit), geralmente formado por sedimentos 

mais finos (silte e argila), afeta diretamente no volume morto (CARVALHO, 2008; 

COIADO, 2001). 

Morris e Fan (2010) citam que há quatro padrões longitudinais de depósito de 

sedimentos: delta, cunha, decrescente e uniforme (Figura 13). Afirmam ainda que estes 

padrões podem existir simultaneamente em diferentes áreas do reservatório. 

 

 

Figura 13. Padrões longitudinais de deposição de sedimentos em reservatórios 
Fonte: Adaptado de Morris e Fan (2010) 

 

World Commission on Dams – WCD (2000) ressalta os impactos causados a jusante 

dos barramentos, uma vez que os corpos hídricos com menos sedimentos interferem nos 

processos geomorfológicos e nos ecossistemas destes locais. 
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A compreensão do processo do assoreamento é importante para o gerenciamento dos 

recursos hídricos, principalmente no que se refere à questão econômica relacionada com a 

redução da capacidade de armazenamento (GRAF, 1983). Outro fato importante destacado 

por Morris e Fan (2010) é que, com passar do tempo, os impactos causados pelo 

assoreamento se tornam mais graves e complexos. 

Villela e Mattos (1975) mencionam que duas escolas estudam o transporte e a 

deposição de sedimentos: a escola determinística, que emprega equações para mensurar estes 

processos e a escola estocástica, que faz uso de dados medidos em campo para analisar as 

relações entre as variáveis envolvidas nestes eventos. 

Conforme apresenta Cabral (2005), pesquisas relacionadas ao assoreamento foram 

desenvolvidas com mais frequência na literatura internacional após 1930, como os trabalhos 

de Fiock23 (1934), Grover e Howards24 (1938) e Eakin25 (1939). 

No Brasil, no entanto, publicações na área de sedimentologia foram raras até 1970. 

Segundo Carvalho (2008), a primeira publicação sobre o tema foi o livro “Regularização de 

Rios” de autoria de Octávio Dias Moreira, publicado em 1951 pelo Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento (DNOS). Ainda segundo o autor, algumas publicações merecem 

destaque por terem sido precursoras nesta área, como: “A Erosão no Brasil” de Wanderbilt 

Duarte de Barros (1956); “Rio Camaquã, Estudo sobre o Transporte de Sólidos” de Rubens R. 

Nebrick (1958); “Hidráulica Fluvial” de Alfredo Bandini (1958); “Manual de Hidrometria” 

publicado em três volumes e elaborado pela Divisão de Hidrologia da Diretoria Técnica da 

Companhia Energética de Minas Gerais S.A. - CEMIG (1965) e dois trabalhos publicados 

pelo DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) intitulados “Definições, 

                                                      
23 FIOCK, L.R. Records of silt carried by the Rio Grande and its acumulation in elephant butte reservoir. 
American Geophys. Union Transaction, v.15, p. 468-473, 1934. 
24 GROVER, H.G.; HOWARDS, C.S. The Passage of turbid water throug lake mead. Transactions of ASCE, 
v.103, p. 720-736, 1938. 
25 EAKIN, H.M. Silting of reservoirs. Washington, DC: United States Department of Agriculture, 1939. p. 90-
167. (Tech Bulletin, 524). 



75 
 

Finalidade, Estabelecimento e Aplicações da Técnica de Hidrograma Unitário para uma Bacia 

Hidrográfica – Descarga Sólida, Estudos e Exemplificações em Rios Brasileiros” (1966) e 

“Guia Prático para Estabelecimento de uma Curva-Chave – Vida Útil dos Reservatórios” 

(1970), ambos de autoria de Roberto Serebrenick e Newton de Oliveira Carvalho. 

Além destas publicações, é importante também citar os trabalhos de Gimenez et al. 

(1981)26, Carlstron Filho et al. (1981)27 e Poçano et al. (1981)28 que apresentaram 

metodologias para o estudo e análise de assoreamento em reservatórios (CABRAL, 2005). 

Dentre os estudos relacionados ao assoreamento de reservatório, merece destaque o 

trabalho realizado pelo Banco Mundial que cita a redução da vida útil média dos reservatórios 

mundiais de 100 para 22 anos e uma perda média anual de 1% nos volumes destes 

reservatórios, destacando que tal variável é dependente da localização dos mesmos 

(MAHMOOD, 1987). 

A taxa de sedimentação em reservatórios é uma questão que deve ser abordada, pois 

tal valor irá determinar o sucesso ou a vida útil de um empreendimento destes. Neste sentido, 

Goldsmith e Hildyard (1984) citam que estas taxas são inferiores em reservatórios localizados 

em zonas temperadas, se comparadas às registradas em regiões de zonas tropicais, 

principalmente devido às consequências dos desmatamentos nestas áreas e pela quantidade de 

sedimentos produzidos e transportados nos solos tropicais. 

Para exemplificar esta constatação, Goldsmith e Hildyard (1984) citam um estudo 

realizado pelo Instituto Meteorológico de Varsóvia (Polônia) que analisou a taxa de 

sedimentação de 19 reservatórios da Europa Central, assoreados a uma taxa média anual de 

                                                      
26 GIMENEZ, A.F. et al. Metodologia de estudo de assoreamento de reservatórios (I) reservatório de Capivari 
(PR). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, 3., Itapema, 1981.  
Anais...  São Paulo. ABGE. 1981. p. 205-224. 
27 CARLSTRON FILHO, C. et al. Metodologia para estudo de assoreamento de reservatórios (II) reservatório de 
Passo Real e Ernestina (RS). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA 
AMBIENTAL, 3., Itapema, 1981. Anais... São Paulo. ABGE. 1981. p. 143-162. 
28 POÇANO, W.L. et al. Metodologia para estudo de assoreamento de reservatório (III): roteiro para estudo de 
reservatórios no sul e sudeste brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA 
AMBIENTAL, 3., Itapema, 1981. Anais... São Paulo. ABGE. 1981. p. 331-353. 
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0,51%. Outro estudo mencionado pelos autores avaliou as taxas de sedimentação de 1.105 

reservatórios nos EUA. Eles foram divididos de acordo com o seu tamanho. Para os 

reservatórios com capacidade inferior a 0,012 hm3 foi observada uma taxa anual de 

sedimentação de 3,5%. No caso dos reservatórios com capacidade maior que 0,12 hm3 a taxa 

de sedimentação foi de 1,5% ao ano. Já para reservatórios com mais de 1.233 hm3 de 

capacidade de armazenamento, esta taxa foi de 0,16% por ano (DENDY; CHAMPIN; 

WILSON, 1973). 

Com relação aos reservatórios brasileiros, Carvalho (2008) apresenta um estudo 

realizado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) em 1994, para a Eletrobrás, 

concluindo que a perda média anual de volume de armazenamento dos reservatórios nacionais 

é de aproximadamente 0,5%. 

A partir da constatação dos problemas ocasionados pelos processos erosivos e 

consequente assoreamento de reservatórios, uma grande parte dos estudos de sedimentação 

que estão sendo realizados atualmente em reservatórios relaciona este problema com suas 

eventuais consequências na operação de usinas hidrelétricas, demonstrando que os órgãos 

públicos e as concessionárias de energia elétrica estão cada vez mais preocupados com estas 

questões. Tal preocupação deve-se à diminuição da capacidade de armazenamento de água 

nos reservatórios, a qual pode incorrer em problemas e/ou perda de geração de energia elétrica 

e, consequentemente, perdas financeiras. 

A atenção dada aos reservatórios de centrais hidrelétricas pode ser comprovada pela 

recente publicação da Resolução Conjunta nº 003, de 10 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), 

elaborada pela ANA e ANEEL, que estabelece as condições e procedimentos para a 

instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas, visando manter atualizados os 

dados pluviométricos, fluviométricos e sedimentométricos, entre outros, dos aproveitamentos 

hidrelétricos do País. 
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3.3.1. Estudos de caso - Reservatórios internacionais 

 

A literatura internacional dispõe de diversos estudos em reservatórios que abordam a 

questão da influência dos processos sedimentológicos no planejamento ou operação dos seus 

reservatórios. 

O Bulletin nº 115 (ICOLD-CIGB, 1999) apresenta diversos reservatórios mundiais 

que demonstraram problemas de sedimentação, bem antes dos tempos de vida econômica dos 

mesmos chegarem ao fim (GOLDSMITH, 1984; SMIL, 1987; WALLING, 1989). 

O trabalho apresentado por Liu, Liu e Ashida (2002) ilustra a preocupação de alguns 

países asiáticos (como China, Índia e Japão) na gestão de seus reservatórios. Neste estudo é 

possível observar algumas medidas que vêm sendo adotadas por estes países para redução dos 

problemas de sedimentação nos seus reservatórios, com destaque à operação de dragagem. 

Cabe destacar que muitos estudos sobre dragagem vêm sendo desenvolvidos em países como 

a China e Índia. 

Walling e Webb (1996) também apresenta um interessante estudo sobre a relação dos 

processos de erosão e sedimentação em reservatórios da Índia. O autor destaca a forte 

influência do intenso desmatamento nas regiões dos reservatórios indianos e apresenta 

algumas medidas corretivas que podem ser adotadas para a minimização dos impactos dos 

processos erosivos nos reservatórios apresentados. Segundo o autor, há vários programas de 

conservação do solo que estão sendo adotados na Índia como alternativa para reduzir os 

problemas e as consequências de tais processos. Porém, o autor critica o fato destas práticas 

serem realizadas de forma isolada. 

Outro caso interessante em reservatório indiano é o da Barragem de Nizamsagar, que 

apresentava uma taxa de assoreamento estimada de 0,65 hm3 por ano. Quando entrou em 

operação, o valor constatado foi de 10,73 hm3 por ano, ou seja, um aumento superior a 16 



78 
 

vezes do que havia sido estimado em projeto (CENTRE FOR SCIENCE AND 

ENVIRONMENT, 1982). 

Segundo a Central Water Commission (CWC, 2001), diversos reservatórios indianos 

sofrem com o problema de sedimentação. A Índia é um dos países mais populosos do mundo 

e os seus reservatórios têm um papel importante para o abastecimento de água e para a 

agricultura. O estudo cita o caso do reservatório de Nizam Sagar, um grande empreendimento 

inaugurado em 1930, com capacidade inicial de 841,18 hm3, e que em 1992 já apresentava 

60,74% de sua capacidade comprometida pelos sedimentos. Além deste caso, na Tabela 11 

são apresentados outros reservatórios indianos e suas taxas de sedimentação. 

 

Tabela 11. Taxa de sedimentação de alguns reservatórios indianos 

Reservatório 

Área de 

captação 

(km2) 

Capacidade inicial de 

armazenamento 

(106 m3) 

Taxa média de 

sedimentação 

(ha m / 100 km2 / ano) 

Linganamakki 2.176 4.435,35 24,00 

Ramganga 3.134 2.449,60 22,94 

Pong 12.562 8.578,99 21,10 

Malaprabha 2.176 1.064,04 19,00 

Konar 997 281,23 17,50 

Idukki 649 1.998,57 15,92 

Fonte: CWC (2001) 
 

Jain, Pratap e Seth (2002) realizaram um estudo na barragem de Bhakra, na região do 

Himalaia (Índia), projetada para armazenar 9867,64 Mm3 de água. A partir de sensoriamento 

remoto, foi possível verificar que após 32 anos de operação (1965-1997) a capacidade do 

reservatório foi reduzida em 807,35 Mm3. Ou seja, uma taxa de sedimentação anual de 25,23 

Mm3. Esta região sofre com um grave problema de erosão do solo que pode ser notado pela 

alta carga de sedimentos carreada pelos cursos d’água (SHARMA; GOEL; MINNAS, 1991). 
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Estes processos erosivos são consequências do desmatamento, da mineração, do cultivo em 

encostas íngremes, atividades sísmicas, entre outros (VARSHENEY; PRAKASH; SHARMA, 

1986). 

Em relação aos reservatórios asiáticos também merece destaque o trabalho de 

Kashiwai (2005), que apresenta como é tratada a questão da sedimentação e gestão de 

sedimentos nos reservatórios japoneses. O autor enfatiza o possível aumento dos problemas 

de sedimentação que devem ocorrer em curto prazo no seu país e destaca alguns métodos que 

vêm sendo empregados para controle deste problema, como a retirada dos sedimentos dos 

reservatórios (dragagem). Também é apresentada uma interessante compilação de dados que 

relacionam o volume assoreado em 26 reservatórios do País com os tamanhos das partículas 

de sedimentos encontrados (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Registro granulométrico de alguns reservatórios japoneses 
Fonte: Kashiwai (2005) 

 

Segundo o International Research and Training Center on Erosion and 

Sedimentation - IRTCES (198529 apud WANG; HU, 2009), na China, 20 grandes 

reservatórios perderam 8 bilhões de m3 de sua capacidade de armazenamento devido à 

sedimentação, correspondendo a 66% da capacidade total dos mesmos. White (2001) cita que 
                                                      
29 INTERNATIONAL RESEARCH AND TRAINING CENTER ON EROSION AND SEDIMENTATION. 
Lecture notes of the training course on reservoir sedimentation. Beijing, 1985. 
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a capacidade de armazenamento dos reservatórios chineses é reduzida na ordem de 2,3% ao 

ano, enquanto a média mundial é de 1%. 

Ainda com relação aos reservatórios chineses, Wang, Wu e Wang (2005) citam o 

caso de Sanmenxia que apresentava uma capacidade de armazenamento de 5,96 bilhões de m3 

e perdeu metade do seu volume original em 4 anos. Segundo os autores, o reservatório foi 

reformado onde houve a alteração do seu funcionamento para armazenamento de água e 

lavagem de sedimentos. A partir destas ações, o volume de sedimentos acumulados atingiu 3 

bilhões de m3 em 1990, ou seja, metade da capacidade de armazenamento do reservatório foi 

comprometida 30 anos após alterar a operação do reservatório. 

O Reservatório de Laoying (China) também é um caso clássico da literatura sobre 

este problema, pois o mesmo foi assoreado antes mesmo da sua barragem ser concluída 

(UNITED STATES COMMITTEE ON LARGE DAMS - USCOLD, 1982). 

Luo, He e Takara (2011) construíram um banco de dados com 421 reservatórios 

japoneses para analisar a sustentabilidade e tempo de vida dos mesmos. O estudo constatou 

que existe uma elevada relação entre a produção de sedimentos e a declividade média das 

bacias hidrográficas onde os reservatórios estão localizados. A Figura 15 ilustra um dos 

principais resultados deste estudo, demonstrando que a maioria dos reservatórios analisados 

apresenta um grande tempo de vida útil. 
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Figura 15. Tempo de vida útil de 421 reservatórios japoneses 
Fonte: Luo, He e Takara (2011) 

 

Gunatilake e Gopalakrishnan (1999) realizaram um estudo interessante em 

reservatórios do rio Mahaweli (Sri Lanka). Os autores estimaram as perdas devido ao 

assoreamento destes reservatórios em aproximadamente 26,5 milhões de dólares. Este valor 

inclui perdas energéticas, problemas no abastecimento de água para irrigação, custos 

adicionais para tratamento da água e perdas de rendimento na pesca. A redução de energia 

representa mais de 66% das perdas estimadas. A Tabela 12 apresenta alguns dados obtidos 

neste estudo. 

 

Tabela 12. Deposição de sedimentos e perdas da capacidade de geração de energia hidrelétrica devido 

à sedimentação em alguns reservatórios no Sri Lanka 

Reservatório 

Deposição de 

sedimentos 

(t/ano) 

Perda da capacidade 

do reservatório 

(106 m3/ano) 

Perda anual na geração de 

energia hidrelétrica 

(MWh/ano) 

Kothmale 184.761 0,136860 156,294 

Victoria 500.843 0,370995 319,798 

Randenigala 287.689 0,213103 77,143 
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Reservatório 

Deposição de 

sedimentos 

(t/ano) 

Perda da capacidade 

do reservatório 

(106 m3/ano) 

Perda anual na geração de 

energia hidrelétrica 

(MWh/ano) 

Rantambe 422.884 0,313247 48,867 

Fonte: Gunatilake e Gopalakrishnan (1999) 
 

Haque (1994) cita alguns casos de reservatórios assoreados no Paquistão. Dentre os 

citados, cabe destacar o Reservatório de Warsak que tinha uma capacidade inicial de 

armazenamento de 172,7 hm3 e uma produção de sedimentos média anual de 40,7 hm3. O 

reservatório foi completamente assoreado após 5 anos de operação exigindo ações para a 

remoção destes sedimentos. Segundo os autores, o reservatório perdeu grande parte da sua 

capacidade de regulação de vazão e as turbinas e outras estruturas da usina estavam sofrendo 

problemas devido ao volume de areia que adentrava ao reservatório. Desse modo, a produção 

de energia nesta usina estava significativamente abaixo da capacidade nominal. Neste estudo 

também é citado o Reservatório de Tarbela que tinha uma capacidade inicial de 14.308,4 hm3 

e uma produção de sedimentos média anual de aproximadamente 229,43 hm3, sendo que no 

seu projeto inicial não foi previsto nenhum dispositivo para remoção dos sedimentos 

afluentes. Outro caso citado é do Reservatório de Kalabagh que foi projetado para armazenar 

9.744,5 hm3 de água e apresentava uma produção de sedimentos anual de 333 hm3, produção 

esta que causava diversos problemas, reduzindo a sua vida útil e fazendo com que a 

manutenção do mesmo não fosse economicamente viável. 

Manouchehri e Mahmoodian (2002) apresentam uma análise interessante dos 

benefícios proporcionados pelas barragens, principalmente em países áridos (como o Irã) e os 

eventuais problemas ambientais causados pelas mesmas. A produção e o depósito de 

sedimento estão entre os principais impactos da construção destas estruturas. Para ilustrar este 

fato, os autores citam o caso do reservatório de Manjil (Irã) que teve a sua capacidade 

reduzida entre 40 a 50% devido aos sedimentos. No caso deste reservatório, os autores citam 
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que a técnica de Flushing (“lavagem de sedimento”) poderia ser adotada para amenizar este 

problema, mas certamente traria um grande prejuízo no número de ovas de peixe, 

ocasionando prejuízos financeiros substanciais ao Irã. 

A Europa também apresenta estudos interessantes na área de sedimentação de 

reservatórios. Porém, como a matriz energética europeia (salvo algumas exceções, como 

Noruega e Suécia) não depende substancialmente de fontes hidráulicas, as pesquisas e estudos 

nesta área são menores quando comparadas a países que têm sua matriz energética 

predominantemente baseada em fontes hidráulicas. Outro fato que deve ser destacado, é que 

em áreas de clima temperado, a sedimentação dos reservatórios ocorre mais lentamente do 

que em áreas de clima tropical. Um estudo realizado no Instituto de Meteorologia e Gestão 

Hidrológica em Varsóvia (Polônia) revisou as taxas de sedimentação de 19 reservatórios da 

Europa Central e constatou que a taxa média de sedimentação dos mesmos era de 0,51% ao 

ano (GLYMPH, 1973). 

Romero-Díaz, Alonso-Sarriá e Martínez-Lloris (2007) analisaram as taxas de erosão 

de 425 diques de retenção, construídos para evitar o assoreamento de um reservatório no 

sudeste da Espanha. Os autores também compararam estas taxas com algumas metodologias 

tradicionais, como a EUPS e batimetria. Houve uma grande variação das taxas de erosão 

encontradas nos diferentes diques que foram justificadas, principalmente por seus parâmetros 

físicos, como a área de superfície de drenagem, a inclinação do canal, aspectos litológicos e o 

período em que os mesmos foram construídos. As taxas obtidas na batimetria foram 

semelhantes aos valores encontrados nos diques (3,95 t.ha-1.ano-1). Já os valores calculados 

pela EUPS foram 4,5 vezes maiores. 

Petkovic, Dragovic e Markovic (1999) analisaram o processo de erosão, transporte e 

distribuição de sedimentos nos principais rios da Sérvia. Segundo os autores, as características 

geomorfológicas do território sérvio estão fortemente relacionadas com os problemas de 
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erosão do solo, com destaque à erosão eólica predominante na planície do norte e a erosão 

hídrica na região sul. Outro fato destacado é a perda de solo de terras aráveis em áreas 

montanhosas (cerca de 75% do território sérvio). 

Os autores citam que o território pode ser classificado de três maneiras com relação à 

erosão: alta, média, baixa. A região norte de Vojvodina, constituída de planície, pertence à 

área de baixa erosão, assim como os vales do rio na parte sul da Sérvia. Esta área de baixa 

intensidade de erosão representa cerca de 60% do território sérvio. As regiões montanhosas 

podem ser classificadas como erosão média e correspondem a 25% da Sérvia. Por fim, as 

regiões com alta erosão correspondem às áreas de regiões montanhosas com relevos íngremes 

e se estendem por 15% do território. A partir destes dados de erosão e de outras análises 

realizadas no trabalho, os autores apresentam as taxas verificadas em alguns reservatórios 

sérvios (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Taxas de assoreamento de alguns reservatórios sérvios 

Reservatório 

Área da 

bacia 

(km2) 

Volume do 

reservatório 

(106 m3) 

Período 

analisado 

Volume de 

sedimento 

depositado 

(106 m3) 

Taxa anual de 

sedimentação 

(106 m3.ano-1) 

HE Derpad I 570.000 2.380 1971-1980 201 20,1 

HE Zvornik 18.400 89 1955-1964 30,7 3,4 

HE Potpec 3.575 40 1967-1976 8 0,9 

HE 

Meduvršje 
3.180 18 1953-1963 0,62 0,62 

Grošnica 30 2 1938-1950 0,33 0,03 

Gvozdac 14 0,05 1966-1976 0,03 0,003 

Fonte: Petkovic, Dragovic e Markovic (1999) 
 

Oana e Marche (1988) mencionam a importância da operação dos reservatórios para 

reduzir o depósito de sedimentos. Os autores realizaram diversas simulações, em que 
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alteravam o regime de operação de dois reservatórios da Romênia. Utilizando dados de 1950 a 

1980, eles chegaram à conclusão que a “lavagem” de sedimentos em períodos com grande 

disponibilidade hídrica, apresenta resultados significativos para amenizar problemas 

decorrentes do assoreamento. 

Rãdoane e Rãdoane (2005) também apresentam estudos sobre os reservatórios 

romenos. Neste trabalho, os autores analisaram 138 reservatórios com volumes iniciais entre 

1.106 e 1230.106 m3. Destes casos, 15 reservatórios apresentaram situação classificada como 

“muito grave” (situados em uma área com alta produção de sedimentos – maior que 500 

t/km2/ano – e com tempo de meia vida entre 2 a 10 anos); 30 foram considerados como 

“sério” (tempo de meia vida entre 10 a 50 anos); 13 reservatórios foram classificados como 

“difícil” (com um tempo de assoreamento menor que 100 anos e geralmente situados em áreas 

com produção de sedimento de aproximadamente 200 t/km2/ano). A Tabela 14 apresenta 

alguns dos reservatórios analisados e as suas taxas de sedimentação. 

 

Tabela 14. Taxa de assoreamento de alguns reservatórios da Romênia 

Reservatório 

Área de 

drenagem da 

bacia 

Volume 

inicial 

(106 m3) 

Volume 

assoreado 

(%) 

Ano de 

construção 

Período de 

análise 

(anos) 

Oieşti 441 1,80 74,00 1967 23 

Cerbureni 480 1,62 68,00 1966 11 

Curtea de 

Argeş 
570 0,89 88,00 1972 13 

Bascov 1.162 5,40 93,00 1971 7 

Piteşti 3.085 4,80 85,00 1970 6 

R. Vãlcea 15.285 21,40 73,20 1974 13 

Galbeni 19.445 40,00 59,60 1983 12 

Pîngãrati 5.144 6,70 48,00 1964 23 

Racova 6.566 8,60 50,40 1964 21 

Belci 1.093 12,00 50,00 1964 27 
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Reservatório 

Área de 

drenagem da 

bacia 

Volume 

inicial 

(106 m3) 

Volume 

assoreado 

(%) 

Ano de 

construção 

Período de 

análise 

(anos) 

Puşcaşi 336 17,20 62,30 1973 25 

Fiticheşti 163 5,50 52,60 1977 16 

Fonte: Rãdoane e Rãdoane (2005) 
 

A África também apresenta exemplos interessantes de assoreamento, como o caso do 

Reservatório de Afaka Forest, Nigéria, que foi construído em 1987 e tinha capacidade inicial 

de armazenamento de 16.400 m3. A partir de levantamentos batimétricos realizados em 2013, 

foi possível constatar que o reservatório teve a sua capacidade reduzida para 10.665 m3. Ou 

seja, houve uma redução de 35% no volume do reservatório em 26 anos (ONWUEGBUNAM 

et al., 2013). Os mesmos autores destacam que a Nigéria apresenta diversos casos 

semelhantes em situações muitas vezes mais preocupantes, em que as barragens foram 

construídas e devido a problemas de sedimentação tiveram significativas perdas econômicas. 

Tebbi, Dridi e Morris (2012) realizaram um estudo no Reservatório de Foum El 

Kherza (Argélia), sujeito a constante operação de dragagem para a recuperação de 70% da sua 

capacidade inicial (47 hm3). Os autores citam a falta de dados sedimentológicos nos 

reservatórios do país e por esta razão as curvas chaves de sedimentos são muito utilizadas. É 

importante destacar que a maioria das barragens argelinas está sujeita a altas taxas de 

assoreamento, perdendo cerca de 1% da sua capacidade por ano (BESSENASSE; KETTAB; 

PAQUIER, 200330). 

Jebari et al. (2010) apresentam um trabalho sobre os reservatórios da Tunísia. Neste 

estudo eles analisaram o assoreamento de 28 pequenos reservatórios, neles puderam constatar 

que o tempo médio de vida deles era de apenas de 14 anos. Segundo os autores, os principais 

fatores para estas taxas de assoreamento nos reservatórios artificiais são a vulnerabilidade à 

                                                      
30 BESSENASSE, M.; KETTAB, A.; PAQUIER, A. Simulation numérique de la sédimentation dans les retenues 
de barrages: cas de la retenue de Zardezas. Revue des Sciences de L’eau, v. 16, n. 1, p. 103-122, 2003. 
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erosão do solo e as intensas chuvas que ocorrem na região. A perda média de solo registrada 

foi de 14,5 t.ha-1.ano-1, mas uma das bacias analisadas apresentou valor de até 36,4 t.ha-1.ano-1 

(Tabela 15). 

 

Tabela 15. Taxas de perdas de solo nas bacias hidrográficas de alguns reservatórios da Tunísia 

Reservatório 

Altura da 

barragem 

(m) 

Volume 

inicial 

(103 m) 

Ano de 

construção/  

Primeira 

observação 

Última 

batimetria/ 

Observação 

final 

Perda média 

de solo 

(t.ha−1.ano−1) 

Arara 10 91,1 1993 1998 25,0 

Bou Haya 17,5 4420,0 1994 1999 4,2 

Sadine 1 9,70 34,1 1988 1998 16,0 

Janet 10,5 95,5 1992 1998 26,8 

Hnach 10 77,4 1992 1996 17,8 

El Gouazine 10 233,3 1990 1998 1,7 

Saadine 10 35,6 1992 1998 25,4 

El Ogla 16,20 5887,0 1989 1999 36,4 

Fonte: Jebari et al. (2010) 
 

Na América também há uma quantidade considerável de estudos que abordam a 

questão da sedimentação em reservatórios hidrelétricos, em especial nos EUA e Canadá. 

Em 1995, a Federal Energy Regulatory Commission (FERC) dos Estados Unidos, 

em conjunto com o Electric Power Research Institute (EPRI), realizou estudos e 

levantamentos em projetos hidrelétricos licenciados na FERC para determinar a frequência e 

gravidade dos problemas de sedimentação nos reservatórios do país. Os resultados destas 

pesquisas indicaram que aproximadamente 25% dos reservatórios nos Estados Unidos tinham 

problemas de sedimentação, que incluíam desde a perda de armazenamento do reservatório e 

problemas de operação até degradação ambiental, comprometimento de lazer, entre outros. 

Deste modo, os resultados indicaram que a sedimentação era um problema importante nos 
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projetos hidrelétricos e que deveriam ser tomadas medidas para redução dos impactos deste 

problema no setor elétrico e em outros setores, como abastecimento, navegação, irrigação e 

recreação (EPRI, 2000). 

 

3.3.2. Estudos de caso - Reservatórios nacionais 

 

O Brasil também apresenta alguns casos que envolvem a influência de processos 

erosivos na gestão e funcionamento de seus reservatórios. 

Braga, Rocha e Tundisi (1998) citam a relação entre as barragens e o meio ambiente 

no Brasil. Eles mencionam a importância de incluir aspectos socioambientais nos projetos de 

novas barragens e reservatórios para evitar problemas, como o caso do reservatório de 

Balbina (Amazônia). Os autores também ressaltam os problemas decorrentes da erosão e 

assoreamento no Estado de São Paulo que causa, entre outros problemas, a perda de solo em 

terras agrícolas e a redução do tempo de vida útil de diversos reservatórios, prejudicando 

principalmente a geração de energia e o abastecimento de água. No Estado de São Paulo, 

cerca de 80% das terras agrícolas estão passando por processos erosivos laminares, e também 

apresentam um número grande de voçorocas (cerca de 7.000). Para impedir os problemas de 

erosão existentes no Estado, seria necessário 20% do seu orçamento para implementação de 

obras civis corretivas. 

Bufon, Landim e Melo (2009) realizaram um estudo em que compararam duas 

metodologias (estudos sedimentométricos por câmaras de sedimentação e levantamentos 

batimétricos) para estimar o tempo de vida útil de um reservatório localizado no Município de 

Pirassununga (São Paulo/Brasil). Os resultados apresentaram algumas variações entre o tempo 

de vida útil obtido para cada metodologia. Porém, a média anual foi de 50 anos para ambas. 

De acordo com o estudo, é possível estimar o tempo de vida útil de uma represa de pequeno 
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porte, por métodos sedimentométricos, desde que o valor de um coeficiente de correção 

(denominado pelos autores como “K’”) seja conhecido. Este coeficiente estabelece a relação 

entre os valores de tempo de vida útil obtidos pelos dois métodos simultaneamente, durante o 

período de um ano. 

Veronez, Estigoni e Mauad (2011) apresentam o desenvolvimento de um sistema de 

suporte à decisão para operação de cinco aproveitamentos hidrelétricos em cascata no rio 

Tietê, no Estado de São Paulo. Neste estudo, foi realizada a atualização das curvas cota x área 

x volume dos reservatórios de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga Promissão e Nova Avanhandava, 

sendo o assoreamento computado na operação dos cinco empreendimentos. 

Araújo (2003) apresentou uma metodologia para estimar o assoreamento em 

reservatórios do semi-árido brasileiro a partir de um modelo denominado HidroSed, que 

possibilita estimar o transporte difuso de sedimentos por meio dos métodos de Maner, Roehl e 

Williams-Berndt. No estudo, foram analisadas sete bacias hidrográficas (sendo seis rurais e 

uma urbana) localizadas no estado do Ceará. Após a realização das simulações no modelo 

HidroSed, foi realizada uma campanha para comparar os dados obtidos no campo e os 

simulados. A comparação entre estes valores demonstrou um erro médio de 29% (e desvio – 

padrão de 14,5%) nas simulações realizadas pelo método de Maner. Já a formulação de Roehl, 

demonstrou um erro médio de 75% e desvio-padrão de 62,4%. Por fim, o método de Williams 

e Berndt não apresentou aplicabilidade para as bacias estudadas, pois resultou em um erro 

médio de 307%. A taxa média de assoreamento obtida para os locais analisados foi de 

aproximadamente 2,7 t.ha-1.ano-1. 

Dill et al. (2004) realizaram um estudo no Reservatório do Vacacaí Mirim (Santa 

Maria, RS) para identificar quais as principais causas da geração de sedimentos na bacia 

hidrográfica. A partir da comparação de dados de projeto (1972) e levantamento batimétrico 

(realizado em 2001), foi possível estimar a redução da capacidade de armazenamento do 
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reservatório em 29,45% em 29 anos. A partir das análises realizadas, verificaram que grande 

parte dos sedimentos depositados no reservatório foi originada pelo manejo incorreto da área, 

onde houve uma urbanização desordenada e ocupação de áreas inadequadas para atividades 

agropecuárias (como terrenos declivosos), além da retirada de mata ciliar, entre outros fatores. 

Euclydes (2009) cita os problemas erosivos na bacia do rio Doce (Minas Gerais). O 

autor relata o caso da PCH de Furquim, localizada no município de Mariana, que realiza 

constantes dragagens para manter os níveis mínimos de água para a geração de energia. A 

Figura 16 ilustra a operação de dragagem realizada em 2009, próxima a barragem deste 

reservatório. Além deste caso, o autor também destaca os problemas ocasionados pelo 

assoreamento na Usina de Mascarenhas (Baixo Guandu, Espírito Santo). O desmatamento, o 

manejo inadequado do solo e os efluentes originados pela mineração e por atividades 

industriais e domésticas são apontados como os principais responsáveis pela degradação e 

assoreamento dos cursos d’água desta bacia. 

 

 

Figura 16. Dragagem do reservatório da PCH de Furquim 
Fonte: Euclydes (2009) 

 

Carvalho, Guilhon e Trindade (2000) citam o caso do reservatório da usina 

hidrelétrica de Itiquira (Mato Grosso), em que no projeto da barragem já era observado que os 
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sedimentos atingiriam a tomada d’água em 12 anos de operação e o reservatório seria 

assoreado em 14 anos. Neste estudo, os autores constataram um aumento do transporte sólido 

no local de 16,15% ao ano e avaliaram que o tempo para que os sedimentos alcançassem a 

tomada d’água seria reduzido para 8 anos e o reservatório ficaria completamente assoreado 

em menos de 9 anos. Para amenizar os problemas causados pelos sedimentos, os autores 

sugeriram a instalação de um descarregador de fundo e um desarenador que funcionassem 

periodicamente. 

Segundo Almeida e Carvalho (1993), o país possui diversos aproveitamentos 

hidrelétricos que tiveram sua capacidade de geração reduzida ou até mesmo a operação 

interrompida devido a problemas de assoreamento. Carvalho (2012) menciona que somente a 

partir da década de 80, o setor elétrico começou a exigir estudos sedimentológicos para 

reservatórios que inicialmente envolviam apenas a etapa de planejamento (inventários, 

viabilidade e projeto básico). Com relação à legislação nacional sobre o monitoramento de 

reservatórios de empreendimentos hidrelétricos, merece destaque a Resolução ANEEL nº 

396/1998 (ANEEL, 1998) que estabelecia condições para implantação, manutenção e 

operação de estações fluviométricas e pluviométricas. Este documento foi posteriormente 

substituído pela Resolução conjunta ANA/ANEEL nº 003/2010 (BRASIL, 2010). 

Como consequência deste descaso, podem ser citados diversos exemplos de 

reservatórios nacionais que foram parcial ou completamente assoreados (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Alguns reservatórios brasileiros parcial ou totalmente assoreados 

Reservatório Curso d’água Proprietário Finalidade 

Rio de Pedras Velhas CEMIG UHE – 10 MW 

Paraúna Paraúna CEMIG UHE – 30 MW 

Funil Contas CHESF UHE – 30 MW 

Pedras Contas CHESF UHE – 23 MW 

Peti Santa Bárbara CEMIG UHE – 9,4 MW 
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Reservatório Curso d’água Proprietário Finalidade 

Sá Carvalho Piracicaba ACESITA UHE – 50 MW 

Mascarenhas Doce ESCELSA UHE – 120 MW 

Paraitinga Paraitinga CESP UHE – 85 MW 

Caconde Pardo CESP UHE – 80,4 MW 

Euclides da Cunha Pardo CESP UHE – 108,8 MW 

Jurumirim Paranapanema CESP UHE – 120 MW 

Itiquira Itiquira ITISA UHE – 156 MW 

Passo Real Jacuí CEEE UHE – 125 MW 

Fonte: Carvalho (2008) 
 

Gleick (1992) menciona que a sedimentação é um problema ambiental que merece 

muita atenção em aproveitamentos hidrelétricos, por duas razões principais: as suas 

instalações afetam o fluxo de sedimentos a jusante das barragens e os sedimentos interferem 

na capacidade de armazenamento e operação do reservatório, reduzindo o seu volume útil e, 

consequentemente, influenciando na quantidade de energia gerada. 

Miranda e Mauad (2014) mencionam que muitos reservatórios de usinas hidrelétricas 

nacionais operam atualmente com dados defasados devido ao contínuo processo de 

assoreamento. Segundo os autores, este fato faz com que as políticas de gestão e operação 

destes reservatórios sejam realizadas a partir de dados diferentes dos encontrados na 

realidade. Os autores realizaram um estudo de caso no Reservatório de Três Irmãos (SP). Este 

local foi escolhido, pois um estudo anterior (FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA 

PESQUISA E DO APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL - FIPAI, 2009) realizado pelo 

Núcleo de Hidrometria (ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - EESC/ 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP), apontou que o reservatório apresentava redução 

de aproximadamente 14,5% do seu volume útil, quando comparado os dados de projeto do 

reservatório com uma batimetria realizada em 2008 pelo Núcleo de Hidrometria (EESC/USP). 

A partir de simulações com o software AcquaNet, foi possível estimar a interferência do 
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assoreamento desse reservatório na geração de energia elétrica. Foi constatado que durante o 

período de estiagem, o reservatório não conseguiria suprir integralmente as suas demandas de 

projeto, deixando de gerar, em média, 377 MWh por mês durante os 15 anos do período 

estudado (MIRANDA; MAUAD, 2014). 

Comune e Marques (1997) realizaram um estudo interessante, em que utilizaram 

conceitos de economia, como o método da produção sacrificada ou perdida (MOTTA, 

199031), para estimar a influência do processo de erosão-sedimentação na geração de energia. 

Neste trabalho foi analisado o assoreamento do Rio Sapucaí, localizado na região norte do 

Estado de São Paulo, e os autores consideraram três cenários de assoreamento, designados 

como: brando, médio e severo. A partir das simulações destes cenários, foi possível estimar 

que o impacto do assoreamento no preço da energia elétrica variava de 24 a 30%. Neste 

sentido, os autores citam que, independente das hipóteses adotadas, deve-se observar este 

problema e adotar ações para tentar mitigá-lo, principalmente porque no Brasil é difícil 

mensurar os efeitos da erosão-sedimentação, conforme relatado por Quesada-Mateo (197932), 

Sorrenson e Montoya (198933), Southgate e Macke (198934), Brooks et al. (198235) e Marques 

(199536), entre outros. 

As usinas de Santo Antônio (3.150 MW) e Jirau (3.750 MW), instaladas no Rio 

Madeira (Rondônia), também merecem destaque com relação à sedimentação. Para os 

projetos destas usinas foram realizados diversos estudos ambientais, porém alguns autores 

                                                      
31 MOTTA, R.S. Análise de custo benefício do meio ambiente. In: MARGULIS, S. (Ed.). Meio ambiente: 
aspectos técnicos e econômicos. Rio de Janeiro: PNUD/IPEA, 1990. p. 109-134. 
32 QUESADA-MATEO, C.A. Effect of reservoir sedimentation and stream flow modification on firm 
power generation.  1979.  214 p. Thesis (Ph.D.) - Colorado State University, Fort Collins, 1979. 
33 SORRENSON, W.J.; MONTOYA, L.J. Implicações econômicas da erosão do solo e do uso de algumas 
práticas conservacionistas no Paraná. Londrina: IAPAR, 1989. (Boletim Técnico, n. 21). 
34 SOUTHGATE, D.; MACKE, R. The Downstream benefits of soil conservation in third world hydroeletric 
watersheds. Land Economics, v. 65, n.1, p. 38-48, 1989. 
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destacam que os cálculos e valores obtidos demonstram grandes variações e contradições. O 

Rio Madeira (principal afluente do Rio Amazonas) possui 1.700 km de extensão, com uma 

vazão média de 23 mil m3/s e em alguns pontos atinge 1,5 km de largura. Este rio é 

responsável por 15% do volume de água e 50% dos sedimentos transportados pelo Rio 

Amazonas para o Oceano Atlântico, sendo importante ressaltar que tais sedimentos auxiliam 

na regulação da dinâmica biológica das áreas alagadas de várzea ao longo destes rios (ORTIZ 

et al., 2007). 

Tundisi e Matsumura-Tundisi (2006) destacam que os dados apresentados pelo 

projetista estão diferentes dos dados sedimentométricos observados por diversos estudos 

realizados no rio Madeira, como os cálculos relativos ao assoreamento (baseados na relação 

de 95% de carga de suspensão e 5% no leito, em Porto Velho, e 93% de carga em suspensão e 

7% carga de leito para Abunã). Segundo os autores, estas contradições devem-se, 

principalmente, à falta de um histórico de dados de descarga sólida confiável e suficiente para 

estes locais, tendo como consequência resultados subestimados e sem alto grau de 

confiabilidade. Cabe destacar que, além do estudo (AMIGOS DA TERRA e 

INTERNATIONAL RIVERS NETWORK, 2006) que apresenta críticas aos projetos e às 

consequências destas usinas para a região, há o documento (FURNAS et al., 2006) que 

responde às críticas sobre o projeto. Porém, independente da posição adotada em todos os 

estudos relacionados a estas usinas, há um destaque para a importância em monitorar e 

amenizar os problemas causados pelos sedimentos transportados pelo rio Madeira, que é um 

dos rios com maior carga de sedimentos do mundo. 

Almeida e Carvalho (1993) citam o caso da UHE de Funil (BA) que em uma das 

paralisações (de janeiro 1992 a março 1993), por conta do assoreamento de seu reservatório, 

ocasionou um prejuízo na ordem de 1,2 milhão de dólares, além do custo para dragagem do 

material que foi de aproximadamente 220 mil dólares. 
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A UHE de Taquaraçu (Minas Gerais), construída em 1935, também apresentou perda 

da capacidade do seu reservatório devido ao assoreamento, pois o mesmo foi projetado para 

armazenar 2.200.000 m3 de água. Mas em 1992 registrava uma capacidade de 700.000 m3, ou 

seja, uma perda de 70%. A geração de energia deste aproveitamento em 1935 era de 

20.000.000 kWh/ano e em 1992 foi reduzida para a 12.000.000 kWh/ano (40% da capacidade 

produtiva da central). Esta perda de geração representou um prejuízo aproximado de 500 mil 

dólares (PAIVA, 1993). O mesmo autor cita o caso da Usina da Brecha (Minas Gerais) que 

possuía um reservatório com capacidade de armazenamento de 2.000.000 m3 em 1958, e em 

1992 este volume foi reduzido em 40%, passando para 1.200.000 m3. 

Carvalho e Lôu (1986) citam o caso da UHE de Mascarenhas localizada no Rio Doce 

(Espírito Santo) e inaugurada em 1974, que foi projetada para regularizar uma vazão de 600 

m3/s e gerar 120 MW. No entanto, na maior parte do tempo, dispunha de uma vazão de 400 

m3/s e em períodos de estiagem este valor se reduzia a 190 m3/s. Segundo Carvalho (1999), o 

reservatório desta usina foi quase completamente assoreado em 1979, exigindo dragagens 

constantes para a continuidade da operação desta usina. 

Outro caso da literatura nacional sobre assoreamento é o Reservatório da PCH de 

Cariobinha, localizado no município de Americana (São Paulo) e com capacidade máxima de 

4,2.105 m3. Este foi esvaziado em 1986 e 1992 para desobstrução da tomada d’água e 

comporta de fundo (COIADO, 2001). A Figura 17 registra o reservatório em 1992 onde era 

realizada a limpeza das estruturas da tomada d’água e comporta de fundo da PCH. Campos 

(1993) cita que o assoreamento foi consequência da urbanização na década de 70 da bacia do 

Ribeirão do Quilombo onde estava localizado um manancial do reservatório. 
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Figura 17. Imagens do reservatório da PCH de Cariobinha no esvaziamento em 1992 para 
desobstrução da tomada d’água e comporta de fundo

 

  

. Imagens do reservatório da PCH de Cariobinha no esvaziamento em 1992 para 
desobstrução da tomada d’água e comporta de fundo 

Fonte: Campos (1993) 

 

. Imagens do reservatório da PCH de Cariobinha no esvaziamento em 1992 para 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Caracterização da área de estudo 

 

O local escolhido para estudo de caso desta tese foi a Pequena Central Hidrelétrica 

de Mogi-Guaçu que está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), conforme 

ilustrado na Figura 18. Esta bacia situa-se na região sudeste do Brasil e abrange uma área de 

drenagem de 143.437,79 km2, dos quais 57.092,36 km2 (39,80%) pertencem ao Estado de São 

Paulo e 86.345,43 km2 (60,20%) ao Estado de Minas Gerais (IPT, 2008). 

 

 

Figura 18. a) Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG) destacada em azul; b) 
Unidades de Gestão da BHRG 
Fonte: Adaptada de IPT (2008) 

 

Como observado na Figura 18, a BHRG está dividida em 14 unidades de gestão, 

sendo seis localizadas no Estado de São Paulo e denominadas como Unidades de 
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Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI

como Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) sob a sigla

específica GD (IPT, 2008). 

O Reservatório da PCH está l

municípios de Mogi-Guaçu e Mogi

 

Figura 19. Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 9

Fonte: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 

 

A UGRHI nº 9 apresenta uma população de 1.475.100 habitantes (

SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS

nto de Recursos Hídricos (UGRHI) e oito no Estado de Minas Gerais, designadas 

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) sob a sigla

eservatório da PCH está localizado na UGRHI nº 9 - Mogi-

Guaçu e Mogi-Mirim (Figura 19). 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 9, com destaque aos municípios de 
Mogi-Guaçu e Mogi-Mirim 

ma Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
(2015) 

apresenta uma população de 1.475.100 habitantes (

SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE, 2012) em uma área territorial 

Gerais, designadas 

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) sob a sigla 

Guaçu, entre os 

 

com destaque aos municípios de 

ma Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – SIGRH 

apresenta uma população de 1.475.100 habitantes (FUNDAÇÃO 

, 2012) em uma área territorial 
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de 13.031,79 km2 (SEADE, 2010). A área de drenagem desta bacia é de 15.004 km2, sendo 

que os seus principais rios são: Mogi-Guaçu, do Peixe e Jaguari-Mirim (IPT, 2013a). 

Segundo Koeppen, a UGRHI nº 9 apresenta duas classificações climáticas: Cwa e 

Aw. A classificação Cwa é caracterizada pelo clima tropical de altitude, com chuvas no verão 

e períodos de estiagem no inverno, sendo que a temperatura média dos meses mais quentes é 

superior a 22°C. Já o tipo Aw (tropical chuvoso), na região nordeste do Estado de São Paulo, 

é caracterizado por temperaturas mais elevadas, sendo o inverno seco e nos meses mais frios a 

temperatura média é superior a 18º C. Nesta última classificação, os meses mais secos 

apresentam precipitações inferiores a 60 mm (CENTRO DE PESQUISAS 

METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS À AGRICULTURA, 2015). 

Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE, 1982), predominam 

nesta UGRHI rochas sedimentares pertencente aos Grupos: Tubarão, Passa Dois, São Bento e 

Bauru. Com relação aos aspectos geomórficos, esta UGRHI situa-se predominantemente na 

Depressão Mogi-Guaçu, com altimetrias preponderantes entre 500 e 600 metros e 

declividades entre 5 a 10% (ROSS; MOROZ, 1997). 

De acordo com Oliveira et al. (1999), a pedologia que predomina nesta UGRHI é de 

Latossolos Vermelhos Distróficos A moderado com textura média (em relevo plano e suave 

ondulado), Latossolos Vermelhos Distroférricos com textura argilosa e Distróficos com 

textura média, ambos A moderado (relevo suave ondulado e plano), Grupamento 

indiscriminado de Argissolos Vermelho-Amarelos sem e com cascalhos (em relevo suave 

ondulado e ondulado), Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos + Argissolos Vermelhos 

Eutróficos, ambos A moderado textura média/argilosa e argilosa (relevo forte ondulado e 

montanhoso); Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos câmbicos + Cambissolos Háplicos, 

ambos, A moderado e proeminente textura indiscriminada (em relevo plano) + Gleissolos 

Melânicos e Háplicos (ambos relevo de várzea), todos Distróficos. Cabe destacar que os solos 
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do tipo Argissolo apresentam gradiente textural entre os horizontes A e B, ou seja, altamente 

suscetíveis a erosões (IPT, 2013b). 

O uso e ocupação do solo da UGRHI apresenta predominância de classe campo 

antrópico/pastagem (49% da sua área), seguida da classe cultura semi-perene (cana-de-açúcar) 

que representa 34% da área. Na região desta Unidade, destacam-se as atividades 

agroindústrias (açúcar, álcool, papel e celulose), e turismo, em municípios, como Águas de 

Lindóia, Serra Negra e Socorro (IPT, 2013b). 

Segundo informações do IPT (1997), o território da UGRHI está predominantemente 

inserido nas classes III (Média) e IV (Baixa de suscetibilidade à erosão). Porém, o 

Reservatório da PCH de Mogi-Guaçu está localizado próximo a regiões de muito alta e/ou 

alta suscetibilidade a erosão (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Mapa de erosão da UGRHI-9, com destaque a região de estudo (círculo preto) 
Fonte: IPT (1997) 

 



 

Outras informações sobre esta UGRHI podem ser obtidas em IPT (2014) e em 

documentos como o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 

Relatório Técnico (IPT, 2013b).

O Reservatório da PCH de Mogi

cidade e o empreendimento

obras foram iniciadas em 1990 e entrou em operação em 1999. Inicialmente de propriedade da 

Companhia Energética de São Paulo

de 90 durante a privatização do setor elétrico e permanece sob concess

 

Figura 21. a) Imagem de satélite do reservatório da PCH Mogi

Fontes: a) Adaptada de Google Earth (2014); b) AES TIETÊ (2014).
 

Além da geração de en

amortecimento de picos de cheia e abastecimento das cidades de Mogi

Outras informações sobre esta UGRHI podem ser obtidas em IPT (2014) e em 

latório de Situação dos Recursos Hídricos - 2013 (IPT, 2013a) e o 

Relatório Técnico (IPT, 2013b). 

O Reservatório da PCH de Mogi-Guaçu que represa as águas do rio 

cidade e o empreendimento, possui uma potência instalada de 7,2 MW

obras foram iniciadas em 1990 e entrou em operação em 1999. Inicialmente de propriedade da 

Companhia Energética de São Paulo - CESP foi adquirida pela AES Tietê no fim da década 

de 90 durante a privatização do setor elétrico e permanece sob concessão dessa empresa.

a) Imagem de satélite do reservatório da PCH Mogi-Guaçu; b) Vista área da PCH Mogi
Guaçu (sem escala definida). 

Fontes: a) Adaptada de Google Earth (2014); b) AES TIETÊ (2014).

Além da geração de energia hidrelétrica, a barragem possui a finalidade de 

amortecimento de picos de cheia e abastecimento das cidades de Mogi-
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Outras informações sobre esta UGRHI podem ser obtidas em IPT (2014) e em 

2013 (IPT, 2013a) e o 

que represa as águas do rio ao qual nomeia a 

MW (Figura 21). Suas 

obras foram iniciadas em 1990 e entrou em operação em 1999. Inicialmente de propriedade da 

CESP foi adquirida pela AES Tietê no fim da década 

ão dessa empresa. 

 

) Vista área da PCH Mogi-

Fontes: a) Adaptada de Google Earth (2014); b) AES TIETÊ (2014). 

ergia hidrelétrica, a barragem possui a finalidade de 

-Mirim e Mogi-Guaçu. 
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Ambas as cidades possuem, em suas malhas urbanas, áreas de alta suscetibilidade a enchente 

ao longo da calha do rio no trecho de jusante da barragem de Mogi-Guaçu. 

As principais características técnicas da PCH de Mogi-Guaçu são apresentadas na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17. Principais características técnicas da PCH de Mogi-Guaçu 

Entrada em operação 1999 

Localização Rio Mogi-Guaçu 

Reservatório* 
Área de 5,73 km² 

Volume de 32,89 x 106 m³ 

Barragem 
Aterro compactado 

Comprimento de 150 m 

Turbina 
Tipo Kaplan Tubular S 

Queda bruta de 11,6 m 

Gerador 
Síncrono de eixo horizontal 

Potência total de 2 x 3,6 = 7,2 MW 

Vertedouro 
Comporta de superfície 

Descarga total de 4 x 524,8 = 2.099,2 m³/s 

Número de turbinas 2 

Tensão nominal 13,8 kV 

Cota máxima útil 598,50 m 

Cota mínima útil 596,00 m 

Volume útil de água acumulado 8,08 x 106 m³ 

Eclusa Não possui eclusa 

Nota: *Estes dados diferem das informações obtidas nos trabalhos de campo. 
Fonte: AES Tietê (2014) 

 

4.2. Principais equipamentos utilizados 

 

Os equipamentos utilizados nesta pesquisa compõem parte do parque de 

equipamentos do Núcleo de Hidrometria do Centro de Ciências da Engenharia Aplicadas ao 
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Meio Ambiente - CCEAMA (EESC/USP). Estes foram adquiridos por meio de recursos 

financeiros provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), além de Projetos 

de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da ANEEL, entre outros. 

 

4.2.1. Ecobatímetro 

 

O ecobatímetro é utilizado para determinar a profundidade das seções de um curso 

d’água ou reservatório. O seu princípio de funcionamento é baseado na propagação de ondas 

sonoras. Estes sinais são emitidos de um ponto conhecido de uma embarcação e acabam 

refletidos em uma superfície (como o fundo do reservatório). Como a velocidade deste pulso 

sonoro é conhecida, é possível determinar o caminho percorrido pela onda sonora 

(profundidade), a partir do tempo decorrido entre a emissão e a recepção deste sinal. 

O ecobatímetro utilizado neste estudo foi o Modelo Bathy-500MF da fabricante 

SyQwest. Inc (Figura 22) que proporcionou uma precisão das medidas na ordem de 

centímetros para profundidades de até 100 metros e erro associado de no máximo 0,5% nos 

valores obtidos. 
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Figura 22. a) Ecobatímetro utilizado na pesquisa

 

4.2.2. Sistema de posicionamento via satélite com correções diferenciais

 

O georreferenciamento é muito importante em levantamentos hidrométri

receptores GNSS (Global Navigation System Satellite

como o ecobatímetro, possibilitam a obtenção de parâmetros de profundidade com as suas 

respectivas posições. O princípio de funcionamento destes receptores é ba

triangulação entre as distâncias dos satélites e destes aparelhos.

Para o levantamento de dados relativos ao posicionamento planimétrico 

(bidimensional) foram utilizados um receptor do Modelo GS20 e uma antena do Modelo AT 

201, ambas da empresa Leica Geosystems. As correções diferenciais, via satélite (DGPS), 

foram fornecidas pela Omnistar e captadas através do Receptor DGPS 3000L da empresa 

Fugro com a antena AT 51 (Modelo Mk4 da empresa RACAL Landstar), conforme ilustrado 

pela Figura 23. 

etro utilizado na pesquisa; b) Equipamento realizando medições 
Reservatório de Mogi-Guaçu 

Fonte: FIPAI (2015) 

Sistema de posicionamento via satélite com correções diferenciais

O georreferenciamento é muito importante em levantamentos hidrométri

Global Navigation System Satellite), quando associados a equipamentos, 

como o ecobatímetro, possibilitam a obtenção de parâmetros de profundidade com as suas 

respectivas posições. O princípio de funcionamento destes receptores é ba

triangulação entre as distâncias dos satélites e destes aparelhos. 

Para o levantamento de dados relativos ao posicionamento planimétrico 
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ica Geosystems. As correções diferenciais, via satélite (DGPS), 
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O georreferenciamento é muito importante em levantamentos hidrométricos. Os 

quando associados a equipamentos, 

como o ecobatímetro, possibilitam a obtenção de parâmetros de profundidade com as suas 

respectivas posições. O princípio de funcionamento destes receptores é baseado na 

Para o levantamento de dados relativos ao posicionamento planimétrico 

(bidimensional) foram utilizados um receptor do Modelo GS20 e uma antena do Modelo AT 

ica Geosystems. As correções diferenciais, via satélite (DGPS), 

foram fornecidas pela Omnistar e captadas através do Receptor DGPS 3000L da empresa 

Fugro com a antena AT 51 (Modelo Mk4 da empresa RACAL Landstar), conforme ilustrado 



 

Figura 23. a) Receptor GS20 e antena AT 201; b) Antena do 
conectada ao Acoustic Doppler Current Profiler

 

4.2.3. Medidores de fluxo

 

Os medidores de fluxo por Efeito Doppler, denominados como ADP (

Doppler Profiler) e ADCP têm seu princípio de funcionamento baseado nas mudanças de 

frequências de ondas sonoras sempre que houver movimento relativo entre a fonte e o 

observador. Ao propagar-se no meio líquido, as ondas sonoras são refletidas e “perturbadas” 

por qualquer partícula que esteja em sua trajetória. Os medidores tipo Dopp

transdutores (emissores e receptores de ondas sonoras) capazes de reconhecer e interpre

sinal refletido pelo material em suspensão.

Desse modo, a partir de dois ou mais sensores dispostos de forma angular ao fluxo

possível obter a velocidade de um fluxo d’água, por meio da decomposição dos seus vetores 

(horizontais e verticais) e con

(ou mais) transdutores são capazes tam

. a) Receptor GS20 e antena AT 201; b) Antena do Global Positioning System
Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) em uma das campanhas de campo

Fonte: FIPAI (2015) 

de fluxos por Efeito Doppler 

Os medidores de fluxo por Efeito Doppler, denominados como ADP (

) e ADCP têm seu princípio de funcionamento baseado nas mudanças de 

frequências de ondas sonoras sempre que houver movimento relativo entre a fonte e o 

se no meio líquido, as ondas sonoras são refletidas e “perturbadas” 

por qualquer partícula que esteja em sua trajetória. Os medidores tipo Dopp

transdutores (emissores e receptores de ondas sonoras) capazes de reconhecer e interpre

sinal refletido pelo material em suspensão. 

Desse modo, a partir de dois ou mais sensores dispostos de forma angular ao fluxo

possível obter a velocidade de um fluxo d’água, por meio da decomposição dos seus vetores 

(horizontais e verticais) e considerando o Efeito Doppler (Figura 24a).

(ou mais) transdutores são capazes também de medir a direção do fluxo.
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Global Positioning System (GPS) 
em uma das campanhas de campo 

Os medidores de fluxo por Efeito Doppler, denominados como ADP (Acoustic 

) e ADCP têm seu princípio de funcionamento baseado nas mudanças de 

frequências de ondas sonoras sempre que houver movimento relativo entre a fonte e o 

se no meio líquido, as ondas sonoras são refletidas e “perturbadas” 

por qualquer partícula que esteja em sua trajetória. Os medidores tipo Doppler possuem 

transdutores (emissores e receptores de ondas sonoras) capazes de reconhecer e interpretar o 

Desse modo, a partir de dois ou mais sensores dispostos de forma angular ao fluxo, é 

possível obter a velocidade de um fluxo d’água, por meio da decomposição dos seus vetores 

(Figura 24a). Equipamentos com 3 

bém de medir a direção do fluxo. 
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Estes aparelhos também apresentam como vantagem a comunicação com 

computadores portáteis, permitindo que os resultados mensur

instantaneamente pelo usuário. Além disso, os mesmos possibilitam conexão com sistemas de 

GPS. 

Além das informações relativas 

aferem a intensidade e o ruído do sinal (

que a onda sonora é refletida. Como o material em suspensão geralmente é composto por 

minerais (sedimentos), matéria orgânica viva (plâncton) e morta (partículas de folhas, material 

em decomposição), conhecendo 

backscatter e o material em suspensão.

Neste estudo foram utilizados três equipamentos da marca Teledyne RD Instruments 

Inc. do modelo Workhorse Sentinel

ao barco. 

 

Figura 24. a) Ilustração sobre o princípio de funcionamento de um medidor de fluxo; b) ACPD 

Fonte: a) Sontek (2013)
 

Estes aparelhos também apresentam como vantagem a comunicação com 

computadores portáteis, permitindo que os resultados mensurados sejam visualizados 

instantaneamente pelo usuário. Além disso, os mesmos possibilitam conexão com sistemas de 

Além das informações relativas à velocidade de fluxo, estes equipamentos também 

aferem a intensidade e o ruído do sinal (backscatter) que são influenciados pelo material em 

Como o material em suspensão geralmente é composto por 

minerais (sedimentos), matéria orgânica viva (plâncton) e morta (partículas de folhas, material 

em decomposição), conhecendo esta composição, é possível estabelecer uma relação entre o 

e o material em suspensão. 

estudo foram utilizados três equipamentos da marca Teledyne RD Instruments 

Inc. do modelo Workhorse Sentinel. A Figura 24b apresenta um dos equipamentos acoplad

. a) Ilustração sobre o princípio de funcionamento de um medidor de fluxo; b) ACPD 
utilizado nas campanhas 

Fonte: a) Sontek (2013); b) FIPAI (2015) 

Estes aparelhos também apresentam como vantagem a comunicação com 

ados sejam visualizados 

instantaneamente pelo usuário. Além disso, os mesmos possibilitam conexão com sistemas de 

velocidade de fluxo, estes equipamentos também 

são influenciados pelo material em 

Como o material em suspensão geralmente é composto por 

minerais (sedimentos), matéria orgânica viva (plâncton) e morta (partículas de folhas, material 

é possível estabelecer uma relação entre o 

estudo foram utilizados três equipamentos da marca Teledyne RD Instruments 

apresenta um dos equipamentos acoplado 

 

. a) Ilustração sobre o princípio de funcionamento de um medidor de fluxo; b) ACPD 
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4.2.4. Amostrador de sedimento em suspensão - Garrafa de Van Dorn 

 

Os amostradores de sedimentos são utilizados para obter amostras que representem a 

mistura água e sedimentos - escoados pelo fluxo (CARVALHO, 2008). Segundo World 

Meteorological Organization - WMO (1981) e Silva Filho (1990) estes equipamentos são 

projetados para: possibilitar que o bico ou bocal do equipamento atinja um ponto mais 

próximo do leito do curso d’água; ser adaptável aos principais equipamentos de medições de 

descarga líquida; apresentar configuração mais simples possível e não necessitar de muita 

manutenção. 

A Garrafa de Van Dorn (Figura 25) é um dos amostradores mais utilizados em 

estudos limnológicos e de qualidade de água, coleta de amostras pontuais de água e materiais 

em suspensão. 

Estes equipamentos podem ser confeccionados com tubo cilíndrico de PVC rígido, 

acrílico ou de aço inox polido e podem apresentar capacidades variadas. Nesta pesquisa, a 

garrafa utilizada nas coletas de campo possuía volume de cinco litros e meio. Para coletar 

amostras, mergulha-se a garrafa aberta (em ambas as extremidades) e após atingir a 

profundidade esperada solta-se o “mensageiro”, responsável pelo fechamento hermético do 

amostrador. Estes equipamentos podem ser utilizados para coleta em fluxo vertical ou 

horizontal, dependendo da configuração de desarme (BRANDÃO et al., 2011). 
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Figura 25. Amostrador de sedimento em suspensão tipo Garrafa de Van Dorn 
 

4.2.5. Amostrador de sedimento de leito - Piston Core 

 

O tipo de equipamento utilizado para a coleta de sedimento de leito depende da 

metodologia empregada, podendo ser classificada em: medição direta, utilizando 

amostradores portáteis ou removíveis posicionados no leito; medição direta, utilizando 

estruturas fixas, poços ou fendas, na seção transversal; medição indireta, a partir da medida de 

alguns parâmetros específicos e utilização de fórmulas; ou simplesmente pela diferença entre 

a descarga sólida total medida e a descarga em suspensão (CARVALHO, 2008). 

No caso deste estudo, foi adotada a medição direta a partir de amostradores do tipo 

Piston Core, que consiste em um corpo metálico com sistema de fechamento por cordas e um 

cilindro amostrador de acrílico (Figura 26a). O amostrador é lançado (em queda livre) e 

penetra o leito do curso d’água ou reservatório, armazenando em seu interior a amostra da 

coluna de sedimentos. Este material é analisado em laboratório e fornece as características 

(como a granulometria) dos sedimentos depositados ao longo dos anos. A Figura 26b 

apresenta a coleta de sedimento de leito em um dos pontos do Reservatório de Mogi-Guaçu. 
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Figura 26. a) Amostrador do tipo Piston Core; b) Coleta de amostra de sedimento de leito no 
Reservatório de Mogi-Guaçu com o amostrador (janeiro de 2014) 

Fonte: b) FIPAI (2015) 
 

4.2.6. Demais equipamentos de apoio às atividades de campo 

 

Para a execução dos trabalhos de campo também foram utilizados outros 

equipamentos que não apresentam descrições técnicas específicas por serem considerados 

essenciais na maioria dos levantamentos batimétricos. Entre eles, destacam-se: 

• Caminhonete com engate e carreta para deslocamento de barcos; 

• Barco de alumínio de 18 pés; 

• Motor de popa 25 Hp Mercury; 

• Gerador Elétrico à Gasolina, da marca Honda – EU 10i; 

• Toughtbook (computador de bordo); 

• Galões, sacas e potes para armazenamento de amostras; 

• Equipamentos de proteção individual. 
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4.3. Principais dados utilizados nas simulações 

 

Os principais dados utilizados neste estudo para as simulações computacionais foram 

obtidos a partir de: 

• Levantamento de campo: onde foram obtidos diversos parâmetros, como as 

velocidades dos fluxos de água, as descargas líquidas, as concentrações de sedimentos 

em suspensão, entre outros; 

• Empresa AES Tietê: forneceu diversas informações, como os registros operacionais da 

PCH e do reservatório para três épocas distintas (2001, 2009 e 2011). Cabe destacar 

que a escolha destes períodos foi baseada em comportamentos hidrológicos distintos. 

Desta forma, as simulações a partir destes dados objetivaram englobar diferentes 

cenários, resultando assim em maior confiabilidade nas simulações realizadas. 

Todos os dados foram analisados e em alguns casos tratados, por exemplo, com o 

ajuste/conversão de unidades, consolidação de dados em escala temporal adequada para 

inserção nas simulações, entre outros. 

Cabe destacar que, na referida tese, foi possível trabalhar com muitos dados 

primários obtidos a partir de recursos financeiros advindos do convênio estabelecido no 

âmbito do Programa de Pesquisa & Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 

Elétrica sob código ANEEL PD-0064-1028/2011, tendo como entidade financiadora a 

Empresa AES Tietê, e como executores a FIPAI/EESC/USP, BMT WBM, SHS Engenharia 

Sustentável e FAROL Consultoria e Pesquisa. 

 

 

 



 

4.3.1. Levantamento batimétrico

 

O levantamento batimétrico 

de um relevo submerso. Conforme 

apresenta, a realização deste levantamento requer conhecimento específico sobre o meio 

físico, acústica submarina, equipamen

para a determinação de altitude, além de procedimentos para 

exatidão das medidas realizadas

Esses levantamentos são importantes na 

meio das curvas cota-área-

ou reservatório, além de outras informações relativas aos processos sedimentológicos, como a 

quantificação dos sedimento

No caso do Reservatório de Mogi

realizadas estão apresentadas na 

 

Figura 27. Seções de levantamentos realizadas no local de estudo

4.3.1. Levantamento batimétrico 

O levantamento batimétrico pode ser definido de forma geral, como a 

e um relevo submerso. Conforme a International Hydrographic Organization

deste levantamento requer conhecimento específico sobre o meio 

físico, acústica submarina, equipamentos utilizados na medição de profundidades, sensores 

para a determinação de altitude, além de procedimentos para atender aos requisitos relativ

realizadas, entre outros. 

Esses levantamentos são importantes na determinação da dispon

-volume, na verificação da geometria do leito 

além de outras informações relativas aos processos sedimentológicos, como a 

sedimentos assoreados em um período (CARVALHO 

No caso do Reservatório de Mogi-Guaçu, as seções de levantamentos batimétricos 

realizadas estão apresentadas na Figura 27. 

. Seções de levantamentos realizadas no local de estudo
Fonte: FIPAI (2015) 
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definido de forma geral, como a determinação 

International Hydrographic Organization - IHO (2005) 

deste levantamento requer conhecimento específico sobre o meio 

tos utilizados na medição de profundidades, sensores 

os requisitos relativos à 

determinação da disponibilidade hídrica por 

verificação da geometria do leito de um curso d’água 

além de outras informações relativas aos processos sedimentológicos, como a 

o (CARVALHO et al., 2000a). 

Guaçu, as seções de levantamentos batimétricos 

 

. Seções de levantamentos realizadas no local de estudo 
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Neste estudo, a calibração da velocidade do som foi realizada diariamente utilizando 

o Método Bar-check, que consiste na utilização de uma chapa metálica circular fixada a um 

cabo graduado (Figura 28). Conhecendo-se a profundidade que o anteparo está submerso por 

meio da marcação do cabo, é verificado se a profundidade apresentada pelo ecobatímetro está 

correta. Caso não esteja, a velocidade do som é alterada até que o equipamento apresente o 

valor correspondente ao apresentado no cabo graduado. 

 

 

Figura 28. Chapa metálica utilizada no Método Bar-check 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

Para traçar o contorno do reservatório, foi utilizada a técnica de fotointerpretação 

baseada em imagens aéreas de alta resolução. Devido às pequenas dimensões do reservatório, 

foi possível utilizar imagem do banco de dados do Google Earth® sem que houvesse perda de 

resolução. Neste caso, foi utilizada uma imagem do satélite Digital Globe de 28 de julho de 

2013, que foi georreferenciada por meio de dados de GPS coletados em campo. Para a 

obtenção do espelho d’água do reservatório na cota 600 metros, o contorno foi delimitado 

utilizando feições como as linhas das plantações e diferenciação na vegetação. Além disso, as 

visitas ao local possibilitaram o reconhecimento da vegetação no entorno do reservatório, bem 

como a identificação e localização de alguns bancos de macrófitas. 
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A Figura 29 ilustra a digitalização do contorno do local e a Figura 30 apresenta a 

digitalização completa do entorno do reservatório. 

 

 

Figura 29. Detalhamento da digitalização de uma parte do Reservatório de Mogi-Guaçu, evidenciando 
locais com presença de macrófitas (sem escala definida) 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

 

Figura 30. Contorno do Reservatório de Mogi-Guaçu 
Fonte: FIPAI (2015) 
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Os dados coletados nas campanhas de campo relativos aos levantamentos 

batimétricos foram processados com o objetivo de analisar as informações obtidas e elaborar 

o mapa com as curvas de nível e gerar a cota-área-volume. 

Com a utilização do GPS, ecobatímetro e do software Hypack® foi possível coletar 

os dados brutos referentes às coordenadas geográficas e as profundidades do reservatório nas 

seções batimétricas apresentadas na Figura 27. 

Após o processamento dos dados, foi realizado o tratamento dos mesmos visando 

eliminar dados anômalos. Estes dados são gerados devido a inúmeros fatores, como: 

instabilidade do barco, perda do sinal GPS, presença de vegetação de fundo, erro na paridade 

de dados entre ecobatímetro e GPS, entre outros.  

Cabe ressaltar que o software Hypack® apresenta modelos de correção de dados de 

batimetria, porém estes devem ser utilizados com ressalvas. Sempre que possível, deve-se 

realizar o tratamento manual dos mesmos, com análises individuais de cada seção, 

comparando os valores apresentados com as seções próximas e conciliando o tratamento com 

observações da equipe de campo. 

A Figura 31 ilustra alguns dados brutos de uma seção de levantamento com dados 

anômalos e a Figura 32 apresenta a mesma seção após o seu tratamento. 

 

 

Figura 31. Exemplo de uma seção com dados discrepantes antes do tratamento 
Fonte: FIPAI (2015) 
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Figura 32. Dados da seção apresentada na Figura 31 após o tratamento 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

Após o tratamento dos dados, estes foram exportados para arquivos de textos e para 

serem trabalhos no software Microsoft Excel® e posteriormente no ArcView 9.3®. No 

software Excel, a profundidade foi transformada em cota altimétrica através do nível do 

reservatório fornecido pela contratante, devidamente corrigido e também a correção do offset 

do transdutor do ecobatímetro. 

A geração do Modelo Digital de Terreno (MDT) foi realizada a partir do Método da 

Inserção de Malha de Pontos - IMP desenvolvido pelo Núcleo de Hidrometria da EESC/USP, 

inicialmente por Estigoni (2012) e aperfeiçoado por Matos (2012). A principal vantagem 

desta metodologia é a minimização da influência das bordas no processo de modelagem, 

principalmente em zonas entre seções de levantamentos batimétricos. Nestes locais, a 

conectividade dos dados da borda até as regiões mais centrais ao reservatório produz modelos 

com regiões rasas que não existem. A partir da minimização destes efeitos é possível obter 

volumes do reservatório mais confiáveis. 

Desse modo, a partir da aplicação desta metodologia e com a utilização do ArcView 

9.3®, foi possível obter o MDT do reservatório para o ano de 2014, conforme ilustrado na 

Figura 33. 
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Figura 33. MDT do Reservatório de Mogi-Guaçu 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

4.3.2. Amostras de sedimento em suspensão 

 

Para a coleta de amostras de sedimentos em suspensão, foram realizadas duas 

campanhas de campo. Na primeira campanha, realizada entre os dias 27 e 29 de janeiro de 

2014, foram adotados 20 locais para coleta de amostra, abrangendo toda a extensão do 

reservatório (Figura 34). 
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Figura 34. Localização dos pontos de amostragem para análise dos sedimentos em suspensão da 
primeira campanha 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

Na segunda campanha, um grande banco de macrófitas impediu o acesso ao trecho 

próximo a barragem. Neste caso, não foi possível realizar coleta de dados no Ponto 20 

(Figuras 35 e 36). 

 

 

Figura 35. Banco de macrófitas junto à barragem – segunda campanha (março de 2014) 
Fonte: FIPAI (2015) 
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Figura 36. Detalhe do banco de macrófitas próximo ao local de coleta do Ponto 20 (Equipamento 
LakeESP - cor laranja no centro da imagem) 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

As amostras coletadas durante estas campanhas foram armazenadas e analisadas no 

Laboratório Quanti-qualitativo de Sedimentos do Núcleo de Hidrometria (EESC/USP), 

seguindo as orientações da AMERICAN PUBLIC HEALTH SOCIETY - APHA (2002). Para 

as análises laboratoriais relacionadas à concentração de sedimentos em suspensão foram 

reservados 500 mL de cada amostra. 

Para a determinação deste parâmetro, foi utilizado o método gravimétrico (APHA, 

2002) por meio de retenção das partículas em filtros de fibras de vidro (47 mm de diâmetro e 

0,5 µm de porosidade), previamente calcinados em mufla e com o valor de massa conhecida 

(P0). Depois, foi realizada a filtração a vácuo (Figura 37) do volume de amostra 

homogeneizada conhecido (V). 
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Figura 37. Filtração a vácuo das amostras de água coletadas para determinação da concentração de 
sedimento em suspensão 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

O conjunto (material sólido retido e o filtro) foi seco em estufa a 100 ºC por 24 

horas, mantidos em dessecador até seu resfriamento e em seguida pesados em balança 

analítica (P1), conforme ilustrado na Figura 38. 

 

 

Figura 38. a) Cadinhos e filtros na estufa; b) Cadinhos e filtros no dessecador 
Fonte: FIPAI (2015) 
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Após os procedimentos descritos anteriormente, determina-se a concentração de 

sólidos em suspensão por meio da Equação 2 (APHA, 2002). 

 

V

PP
STT

01−=                                                                                                     (Equação 2) 

Em que: 

SST: Concentração total de sólidos em suspensão (g.L-1); 

P1: Massa do material filtrado mais o filtro (g); 

P0: Massa do filtro (g); 

V: Volume filtrado da amostra (L). 

 

Os resultados obtidos nestas análises estão apresentados nas Tabelas 18 a 20. A 

Tabela 18 apresenta os resultados das análises laboratoriais de sedimentos em suspensão das 

amostras coletadas na primeira campanha de campo, realizada entre os dias 27 e 29 de janeiro 

de 2014. Como esperado, os maiores valores de concentrações de sedimentos suspensos estão 

localizados na entrada do reservatório (Pontos 1 e 6) e os menores valores se encontram 

próximos a barragem (Ponto 20). 

 

Tabela 18. Resultados das amostras de concentração de sedimentos em suspensão da primeira 

campanha 

Identificação da amostra Filtro  Amostra 

+ Filtro 

[g] 

Volume 

utilizado 

[L] 

Concentração 

de sedimento 

[g.L-1] 
Ponto 

Profundidade 

[m] 

Data 

[2014] 

Massa 

[g] 

1 1,0 29/01 0,0883 0,0925 0,10 0,042 

1 6,0 29/01 0,0868 0,0944 0,10 0,076 

1 1,0 27/01 0,0876 0,0939 0,10 0,063 

1 7,0 27/01 0,0887 0,0960 0,10 0,073 

6 1,0 29/01 0,0865 0,0900 0,10 0,035 
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Identificação da amostra Filtro  Amostra 

+ Filtro 

[g] 

Volume 

utilizado 

[L] 

Concentração 

de sedimento 

[g.L-1] 
Ponto 

Profundidade 

[m] 

Data 

[2014] 

Massa 

[g] 

6 7,0 29/01 0,0884 0,0954 0,10 0,070 

8 - Canal 1,0 29/01 0,0867 0,0896 0,10 0,029 

8 - Canal 7,0 29/01 0,0866 0,0927 0,10 0,061 

11 - Canal 1,0 27/01 0,0901 0,0929 0,10 0,028 

11 - Canal 7,0 27/01 0,0878 0,0917 0,10 0,039 

12 - Canal 1,0 29/01 0,0903 0,0930 0,10 0,027 

12 - Canal 8,0 29/01 0,0912 0,0956 0,10 0,044 

14 - MD* 1,0 27/01 0,0875 0,0924 0,10 0,049 

14 - ME** 1,0 27/01 0,0898 0,0932 0,10 0,034 

16 - Canal 1,0 27/01 0,0866 0,0905 0,10 0,039 

16 - Canal 5,0 27/01 0,0909 0,0955 0,10 0,046 

16 - ME 1,0 27/01 0,0909 0,0943 0,10 0,034 

16 - ME 5,0 27/01 0,0866 0,0903 0,10 0,037 

16 - MD 1,0 27/01 0,0858 0,0894 0,10 0,036 

16 - MD 4,0 27/01 0,0866 0,0904 0,10 0,038 

16 - Canal 1,0 29/01 0,0876 0,0906 0,10 0,030 

16 - Canal 3,0 29/01 0,0866 0,0896 0,10 0,030 

16 - ME 1,0 29/01 0,0884 0,0903 0,10 0,019 

16 - ME 6,0 29/01 0,0891 0,0912 0,10 0,021 

16 - MD 1,0 29/01 0,0872 0,0897 0,10 0,025 

16 - MD 2,0 29/01 0,0868 0,0893 0,10 0,025 

20 - Canal 1,0 27/01 0,0891 0,0915 0,10 0,024 

20 - Canal 9,0 27/01 0,0862 0,0912 0,10 0,050 

20 - ME 1,0 27/01 0,0866 0,0888 0,10 0,022 

20 - ME 3,0 27/01 0,0877 0,0905 0,10 0,028 

20 - MD 1,0 27/01 0,0879 0,0896 0,10 0,017 

20 - MD 5,0 27/01 0,0862 0,0907 0,10 0,045 

20 - Canal 1,0 29/01 0,0870 0,0889 0,10 0,019 

20 - Canal 9,0 29/01 0,0886 0,0912 0,10 0,026 

20 - ME 1,0 29/01 0,0888 0,0906 0,10 0,018 
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Identificação da amostra Filtro  Amostra 

+ Filtro 

[g] 

Volume 

utilizado 

[L] 

Concentração 

de sedimento 

[g.L-1] 
Ponto 

Profundidade 

[m] 

Data 

[2014] 

Massa 

[g] 

20 - ME 2,0 29/01 0,0870 0,0891 0,10 0,021 

20 - MD 1,0 29/01 0,0891 0,0907 0,10 0,016 

20 - MD 5,0 29/01 0,0887 0,0905 0,10 0,018 

Nota: *MD: Margem direita; ** ME: Margem esquerda. 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados da segunda campanha realizada no dia 20 de 

março de 2014. Como é possível observar por esta tabela, os maiores valores de concentração 

de sedimentos suspensos também se apresentavam na entrada do reservatório e reduziam à 

medida que estavam mais próximos à barragem. 

 

Tabela 19. Resultados das amostras de concentração de sedimentos em suspensão da segunda 

campanha 

Identificação da amostra Filtro  Amostra 

+ Filtro 

[g] 

Volume 

utilizado 

[L] 

Concentração 

de sedimento 

[g.L-1] 
Ponto 

Profundidade 

[m] 

Data 

[2014] 

Massa 

[g] 

1 1,0 20/03 0,0882 0,0920 0,30 0,013 

1 7,0 20/03 0,0918 0,1000 0,30 0,027 

6 1,0 20/03 0,0882 0,0912 0,30 0,010 

6 7,0 20/03 0,0885 0,0948 0,30 0,021 

8 1,0 20/03 0,0876 0,0918 0,30 0,014 

8 8,0 20/03 0,0935 0,1111 0,05 0,352 

12 1,0 20/03 0,0903 0,0951 0,30 0,016 

12 8,0 20/03 0,0899 0,0974 0,30 0,025 

14 - ME 1,0 20/03 0,0896 0,0924 0,30 0,009 

14 - MD 1,0 20/03 0,0908 0,0983 0,40 0,019 

14 - MD 2,0 20/03 0,0903 0,0997 0,50 0,019 

16 - ME 1,0 20/03 0,0911 0,0942 0,40 0,008 

16 - ME 4,0 20/03 0,0861 0,0896 0,40 0,009 
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Identificação da amostra Filtro  Amostra 

+ Filtro 

[g] 

Volume 

utilizado 

[L] 

Concentração 

de sedimento 

[g.L-1] 
Ponto 

Profundidade 

[m] 

Data 

[2014] 

Massa 

[g] 

16 - Canal 1,0 20/03 0,0861 0,0941 0,40 0,020 

16 - Canal 6,0 20/03 0,0925 0,0979 0,30 0,018 

16 - MD 1,0 20/03 0,0861 0,0920 0,30 0,020 

16 - MD 3,0 20/03 0,0907 0,0952 0,30 0,015 

19 - ME 1,0 20/03 0,087 0,0908 0,50 0,008 

19 - ME 4,0 20/03 0,092 0,0950 0,40 0,008 

19 - Meio 1,0 20/03 0,0909 0,0936 0,40 0,007 

19 - Meio 5,0 20/03 0,0931 0,0987 0,40 0,014 

19 - Canal 1,0 20/03 0,0898 0,0931 0,50 0,007 

19 - Canal 9,0 20/03 0,0864 0,0920 0,50 0,011 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

Na primeira campanha também foram realizadas amostragens nos rios afluentes ao 

reservatório, com o objetivo de indicar qual seria o principal afluente contribuinte com 

relação às cargas de sedimentos (Tabela 20). A partir das análises realizadas, foi possível 

constatar que o Rio do Peixe apresentou maior concentração de sedimentos. No entanto, o Rio 

Mogi-Guaçu apresenta maior carga de sedimentos devido a sua vazão, mesmo apresentando 

menor concentração de sedimentos. 

 

Tabela 20. Resultado das amostras de concentração de sedimentos em suspensão nos rios afluentes ao 

reservatório 

Identificação da amostra Filtro Amostra 

+ Filtro  

[g] 

Volume 

utilizado 

[L] 

Concentração 

de sedimento 

[g.L-1] 
Ponto 

Profundidade 

[m] 

Data 

[2014] 

Massa 

[g] 

Rio do Peixe 1,5 30/01 0,0877 0,0909 0,10 0,032 

Rio Mogi-

Guaçu 

(Montante) 

2,0 30/01 0,0879 0,0900 0,10 0,021 

Fonte: FIPAI (2015) 
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Os dados de concentração de sedimentos em suspensão também foram comparados 

com os valores de turbidez obtidos pela sonda multiparâmetro (YSI 6600). Para a realização 

desta análise, os dados foram separados de três formas: segundo os dias de amostragem, por 

setores do reservatório e considerando todos os pontos. A partir da regressão linear dos 

mesmos, para o primeiro caso, obteve-se para os dias 27/01, 29/01 e 20/03, os respectivos 

coeficientes de determinação (R²): 0,85; 0,76 e 0,94. Para o segundo caso, ou seja, dividindo o 

reservatório em Entrada (Pontos 1, 6 e 8), Meio (Pontos 11, 12 e 14), Delta (Estação 16) e 

Barragem (Estações 19 e 20), obteve-se R² superior a 0,82 em todos os setores. E 

considerando todos os pontos amostrados, obteve-se R² igual a 0,76. 

Desse modo, comparando-se os erros relativos para os casos propostos, foi possível 

verificar que as correlações entre a turbidez e a concentração de sedimentos em suspensão 

foram melhores setorizando o reservatório, permitindo assim uma análise completa do 

transporte de sedimentos no reservatório. Mais informações sobre estas análises estão 

disponíveis em Santos et al. (2014). 

 

4.3.3. Amostras de sedimento de leito 

 

Para a análise granulométrica dos sedimentos de leito, foram coletadas amostras em 

cinco dos seis locais apresentados na Figura 39. No Ponto 1 (P01), houve tentativa para 

coletar amostras, porém o equipamento não conseguiu penetrar no leito devido a sua alta 

compactação. 
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Figura 39. Localização das amostras de sedimentos de leito no reservatório de Mogi-Guaçu 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

A técnica empregada para a coleta desses materiais foi com o amostrador do Piston 

Core (item 4.2.5), na qual houve coleta de amostras indeformadas (ou quase-indeformadas) 

do leito em um perfil, possibilitando a análise de camadas do leito. 

A profundidade amostrada variou entre 22 cm (Core 2) e 40 cm (Core 4, 5 e 6). A 

maioria das amostras foi dividida em sub-amostras de 10 cm cada, com exceção de uma sub-

amostra do core 2 (dividida em 12 cm) e uma do Core 3, que apresentou 9 cm. A Tabela 21 

apresenta as profundidades obtidas para cada ponto de coleta e os respectivos números de 

sub-amostras. 

 

Tabela 21. Descrição dos pontos de coleta de sedimentos 

Ponto amostrado 
Profundidade máxima 

(cm) 
Número de sub-amostras 

Core 1 - Ponto 01 0* 0* 

Core 2 - Ponto 06 22 2 

Core 3 - Ponto12 39 4 

Core 4 - Ponto 14 40 4 
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Ponto amostrado 
Profundidade máxima 

(cm) 
Número de sub-amostras 

Core 5 - Ponto16 40 4 

Core 6 - Ponto 20 40 4 

*Nota: não houve coleta de material devido à alta compactação dos sedimentos de leito. 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

A elaboração da curva granulométrica foi baseada na Norma Brasileira (NBR) 7181 - 

Solo: Análise Granulométrica (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - 

ABNT, 1984) que consiste na análise granulométrica envolvendo os procedimentos de 

peneiramento (partículas maiores) e o densímetro (frações mais finas). As peneiras utilizadas 

nestes procedimentos são especificadas pela NBR 2395 (ABNT, 1997). 

A Figura 40 apresenta a curva granulométrica de uma sub-amostra do Core 4 (entre 

20 e 30 cm de profundidade). Os resultados das demais análises são apresentados entre as 

Tabelas 22 a 26 e na Figura 41. Cabe destacar que em nenhuma das sub-amostras foram 

encontradas frações de pedregulho. 

 

 

Figura 40. Curva granulométrica de uma sub-amostra do Core 4 
Fonte: FIPAI (2015) 
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Tabela 22. Distribuição das frações granulométricas – Core 2 

Profundidade 

(cm) 

Areia 

Grossa 

Areia 

Média 

Areia 

Fina 
Silte Argila  

0 9,4% 9,9% 13,0% 18,9% 48,8% 

10 9,4% 9,9% 13,0% 18,9% 48,8% 

20 19,1% 12,5% 10,6% 18,4% 39,4% 

22 19,1% 12,5% 10,6% 18,4% 39,4% 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

Tabela 23. Distribuição das frações granulométricas – Core 3 

Profundidade 

(cm) 

Areia 

Grossa 

Areia 

Média 

Areia 

Fina 
Silte Argila  

0 11,6% 8,6% 11,5% 21,6% 46,7% 

10 11,6% 8,6% 11,5% 21,6% 46,7% 

20 19,3% 21,8% 13,6% 13,4% 31,9% 

30 21,3% 20,6% 14,0% 13,7% 30,3% 

39 26,9% 22,5% 12,6% 10,8% 27,3% 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

Tabela 24. Distribuição das frações granulométricas – Core 4 

Profundidade 

(cm) 

Areia 

Grossa 

Areia 

Média 

Areia 

Fina 
Silte Argila  

0 27,2% 13,7% 9,6% 18,6% 30,9% 

10 27,2% 13,7% 9,6% 18,6% 30,9% 

20 17,5% 11,3% 14,4% 18,2% 38,5% 

30 16,5% 13,9% 11,3% 17,2% 41,1% 

40 11,7% 12,4% 11,0% 20,1% 44,8% 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

Tabela 25. Distribuição das frações granulométricas – Core 5 

Profundidade 

(cm) 

Areia 

Grossa 

Areia 

Média 

Areia 

Fina 
Silte Argila  

0 15,3% 16,7% 12,5% 16,6% 39,0% 

10 15,3% 16,7% 12,5% 16,6% 39,0% 
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Profundidade 

(cm) 

Areia 

Grossa

20 13,0%

30 8,1%

40 10,1%

 

Tabela 26. Distribuição das frações granulométricas 

Profundidade 

(cm) 

Areia 

Grossa

0 3,8%

10 3,8%

20 5,9%

30 20,8%

40 5,9%

 

Figura 41. Profundidades e composições granulométricas das amostras 

Areia 

Grossa 

Areia 

Média 

Areia 

Fina 
Silte Argila

13,0% 22,1% 11,6% 15,4% 37,9%

8,1% 15,1% 16,4% 18,6% 41,7%

10,1% 16,3% 15,8% 17,7% 40,1%

Fonte: FIPAI (2015) 

. Distribuição das frações granulométricas – Core 6 

Areia 

Grossa 

Areia 

Média 

Areia 

Fina 
Silte Argila

3,8% 4,7% 7,8% 25,8% 57,9%

3,8% 4,7% 7,8% 25,8% 57,9%

5,9% 3,6% 12,6% 22,0% 55,8%

20,8% 6,3% 10,5% 19,0% 41,7%

5,9% 12,6% 16,2% 19,6% 45,7%

Fonte: FIPAI (2015) 

 

. Profundidades e composições granulométricas das amostras – Core 2 a 6
Fonte: FIPAI (2015) 

Argila  

37,9% 

41,7% 

40,1% 

Argila  

57,9% 

57,9% 

55,8% 

41,7% 

45,7% 

Core 2 a 6 
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Através das Tabelas 22 a 26 é possível notar que nos Cores 2 e 3 localizados no 

início do reservatório, há predomínio de frações granulométricas do tipo argila. Com relação 

aos Cores 4, 5 e 6, é possível observar uma redução nas frações de areia quanto mais próximo 

da barragem. Este fato atende ao esperado, uma vez que a areia, por ser uma partícula maior, 

tende a ter um menor deslocamento no curso d’água, enquanto o silte, e principalmente, a 

argila apresentam comportamento oposto, ou seja, deslocam mais fácil devido as suas 

menores dimensões. 

 

4.3.4. Dados fornecidos pela empresa AES Tietê 

 

Para as simulações e análises de alguns cenários propostos neste estudo foram 

fornecidos pela AES Tietê, empresa que gerencia o reservatório, dados de três anos distintos 

(2001, 2009 e 2011). Estes períodos foram escolhidos para a representação de diferentes 

comportamentos hidrológicos, sendo denominados nesta pesquisa como cenários: Seco 

(Dados de 2001), Normal (Dados de 2011) e Úmido (Dados de 2009). Ressalta-se que esta 

denominação foi adotada levando em consideração os índices fluviométricos registrados pela 

empresa. 

Os dados foram fornecidos na escala de tempo diária, conforme ilustrado na Figura 

42. 
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Figura 42. Representação parcial dos dados fornecidos pela empresa 
Fonte: AES (2014) 

 

Os dados foram agrupados mensalmente e foram calculadas as vazões médias para 

cada um destes períodos, conforme apresentado nas Tabelas 27 a 29 e Figuras 43 a 45. 

 

Tabela 27. Vazões registradas no período de 2001 – Cenário Seco 

  Vazão vertida 

(mensal) 

Vazão turbinada 

(mensal) 

Vazão afluente 

(mensal) 

Vazão afluente 

(média/diária) 

Janeiro 312 1367 1779 57,39 

Fevereiro 1395 1181 2577 92,05 

Março 77 1712 1810 58,40 

Abril 331 1346 1676 55,85 

Maio 0 1222 1184 38,20 

Junho 114 732 812 27,06 

Julho 44 583 672 21,68 

Agosto 15 540 541 17,46 

Setembro 47 783 804 26,78 

Outubro 167 1298 1431 46,16 

Novembro 218 1159 1398 46,61 

Dezembro 1456 1460 2912 93,93 

Fonte: Adaptado de AES (2014) 
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Figura 43. Vazões mensais afluentes registradas no período de 2001 
Fonte: Adaptado de AES (2014) 

 

Tabela 28. Vazões registradas no período de 2009 – Cenário Úmido 

 

Vazão vertida 

(mensal) 

Vazão turbinada 

(mensal) 

Vazão afluente 

(mensal) 

Vazão afluente 

(média/diária) 

Janeiro 3665 1564 2073 118,24 

Fevereiro 5128 1317 3789 183,16 

Março 2549 1522 989 82,23 

Abril 1770 1405 337 58,99 

Maio 1433 1196 106 46,22 

Junho 1228 1202 0 40,93 

Julho 1196 1155 5 38,57 

Agosto 1185 1050 106 38,23 

Setembro 1733 1343 360 57,78 

Outubro 1806 1532 341 58,26 

Novembro 2126 808 1289 70,88 

Dezembro 5997 1054 4917 193,46 

Fonte: Adaptado de AES (2014) 
 



132 
 

 

Figura 44. Vazões mensais afluentes registradas no período de 2009 
Fonte: Adaptado de AES (2014) 

 

Tabela 29. Vazões registradas no período de 2011 – Cenário Normal 

 

Vazão vertida 

(mensal) 

Vazão turbinada 

(mensal) 

Vazão afluente 

(mensal) 

Vazão afluente 

(média/diária) 

Janeiro 5269 1066 6364 205,30 

Fevereiro 1155 987 2173 77,59 

Março 1956 1538 3525 113,72 

Abril 940 1116 2095 69,82 

Maio 26 1081 1227 39,58 

Junho 42 1022 1092 36,40 

Julho 522 396 950 30,65 

Agosto 14 727 769 24,80 

Setembro 28 545 531 17,71 

Outubro 275 825 1109 35,78 

Novembro 470 1095 1589 52,98 

Dezembro 688 1111 1830 59,05 

Fonte: Adaptado de AES (2014) 
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Figura 45. Vazões mensais afluentes registradas no período de 2011 
Fonte: Adaptado de AES (2014) 

 

Além dos dados mencionados anteriormente, também foram fornecidas informações 

técnicas específicas do reservatório e da central hidrelétrica. Dentre estas informações, cabe 

destacar as vazões turbinadas em cada máquina, gráfico de rendimento global, rendimento do 

gerador, entre outros. A Figura 46 apresenta algumas destas informações. 

 

 

Figura 46. Vazões turbinadas e rendimento de cada máquina 
Fonte: AES (2014) 
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A empresa também forneceu dados relacionados a cota-área-volume do reservatório 

que foram utilizados nas simulações computacionais. A Tabela 30 apresenta uma parte destas 

informações. 

 

Tabela 30. Informações parciais relativas à CAV do Reservatório de Mogi-Guaçu 

Cota 
Área 

(km²) 

Volume 

(Mm³) 

583,5 0,0000 0,0000 

586,0 0,0011 0,0023 

587,0 0,0057 0,0047 

588,0 0,0171 0,0145 

590,0 0,1039 0,1148 

591,0 0,2046 0,2643 

592,0 0,3328 0,5250 

593,0 0,4849 0,9263 

594,0 0,6135 1,4653 

595,0 0,7889 2,1441 

595,5 0,9255 2,5639 

596,0 1,0969 3,0601 

596,5 1,2979 3,6522 

597,0 1,4218 4,3234 

597,5 1,5380 5,0520 

598,0 1,6716 5,8465 

598,5 1,7419 6,6878 

599,0 1,8118 7,5634 

599,5 1,9022 8,4778 

600,0 2,3622 9,5096 

Fonte: AES (2014) 
 

Também foram fornecidos os dados diários relativos à geração de energia 

hidrelétrica registrada pela empresa e os níveis médios de montante e jusante ao reservatório. 

Estas informações foram utilizadas para verificar se os resultados obtidos nas simulações 
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estariam de acordo com o que foi registrado pela empresa, conforme será descrito 

posteriormente na Seção 5.3. 

 

4.4. Metodologia utilizada na ferramenta computacional – NH Sediment – 

para a determinação da descarga sólida total e previsão do assoreamento 

em reservatórios 

 

Para a elaboração da ferramenta computacional (NH Sediment) foi escolhida a 

linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA) da empresa Microsoft®. 

Esta linguagem foi utilizada, dentre outros motivos: pela grande utilização da ferramenta 

Microsoft Office®, por ser uma linguagem com diversos recursos e pela boa interação com os 

bancos de dados Access® que são utilizado pelo AcquaNet (LABORATÓRIO DE 

SISTEMAS DE SUPORTE A DECISÃO - LABSID, 2015), software utilizado para estimar a 

geração de energia hidrelétrica. 

A Figura 47 ilustra a tela principal da ferramenta computacional. 

 

 

Figura 47. Tela inicial da ferramenta computacional 
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Alguns dados sedimentológicos foram utilizados para calcular a descarga sólida total 

(Qst) e para a previsão e análise do assoreamento em reservatórios de centrais hidrelétricas. A 

descarga sólida total é um parâmetro necessário na maioria dos estudos sedimentológicos. 

Para a medição indireta deste parâmetro, pode-se citar os seguintes processos (CARVALHO, 

2008): 

• Soma da descarga em suspensão com a descarga de arrasto e mais uma parcela que 

considera a descarga não-amostrada (quantia calculada a partir de estudos dos 

materiais em suspensão e de fundo); 

• Soma da descarga de material fino com a descarga de material de leito; 

• Levantamento topo-hidrográfico do reservatório e cálculo do volume assoreado 

(destacando que deve ser considerado o sedimento que sai com o escoamento da água 

a jusante); 

• Processo de cálculo, como o Método Modificado de Einstein ou o Método 

Simplificado de Colby. 

 

A metodologia utilizada nesta tese para calcular a descarga sólida total está baseada 

no Método Simplificado de Colby (COLBY, 1957). Esta metodologia foi escolhida, pois é 

utilizada por diversos pesquisadores e agências (como a ANA), além dos seus cálculos não 

serem tão complexos e exigir menos dados do que outros métodos (como o Método 

Modificado de Einstein), o que torna o trabalho de sedimentometria mais econômico e fácil, 

pois reduz os trabalhos de campo e laboratório (CARVALHO, 2008). 

Outro motivo para a escolha desta metodologia é a carência de dados da maioria dos 

postos de medições no país. Por este motivo, e tendo em vista a aplicabilidade da ferramenta 

computacional para outras regiões, foi selecionada uma metodologia que apresentasse 
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resultados satisfatórios com o mínimo de dados possíveis, levando em consideração a 

praticidade e viabilidade econômica para a aquisição dos mesmos. 

O Método Simplificado de Colby utiliza basicamente três ábacos, além de dados de 

descarga líquida, velocidade média, profundidade média, largura da seção e concentração de 

sedimentos em suspensão. Desse modo, a descarga sólida total é calculada pelas Equações 3 a 

5 (CARVALHO, 2008; PAIVA, 2001; SANTOS et al., 2001;). 

 

nmsmst QQQ +=                                                                                                           (Equação 3) 

Sendo: 

ssm CQQ '..0864,0=                                                                                                  (Equação 4) 

LKqQ nmnm ..'=                                                                                                           (Equação 5) 

Em que: 

Qst: descarga sólida total (t.d-1); 

Qsm: descarga sólida medida (t.d-1); 

Qnm: descarga sólida não medida (t.d-1); 

Q: descarga líquida (m3.s-1); 

Cs’: concentração de sedimento em suspensão medida (ppm); 

q1
nm: parâmetro para a obtenção da descarga sólida não medida aproximada (t.d-1.m-1); 

K: fator de correção (adimensional); 

L: largura da seção rio (m). 

 

O valor da descarga sólida não medida (Qnm) corresponde à descarga de arrasto 

somada à descarga não amostrada, e pode ser calculada com o auxílio de ábacos (apresentados 

a seguir). O procedimento para a utilização dos ábacos e para calcular esta descarga são os 

seguintes (CARVALHO, 2008): 

• Inicialmente utiliza-se o Ábaco 1 (Figura 48) e a velocidade média para calcular a 

descarga sólida não medida aproximada por metro de largura (q1nm); 
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Figura 48. Ábaco 1 para o cálculo da descarga sólida total pelo Método Simplificado de Colby - 
Obtenção da descarga sólida não medida aproximada, por metro de largura do rio, a partir da 

velocidade média do curso d'água (adaptado ao sistema métrico) 
Fontes: Simons e Senturk (1977); United States Bureau of Reclamation - USBR (1955) 

 

• A partir da velocidade e profundidade média, obtém-se o valor da concentração 

relativa (Cr) por meio do Ábaco 2 (Figura 49); 

 

Figura 49. Ábaco 2 para cálculo da descarga sólida total pelo Método Simplicado de Colby - Obtenção 
da concentração relativa a partir da velocidade média e da profundidade média do curso d'água 

(adaptado ao sistema métrico) 
Fontes: Simons e Senturk (1977); USBR (1955) 
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Para a codificação do Ábaco 2 (Figura 49) e obtenção do valor do Cr, utilizou-se na 

ferramenta computacional, a metodologia apresentada em Paiva (1988), conforme Equação 6 

e Tabela 31. 

 

BUACr +⋅= )log()log(          (Equação 6) 

Em que: 

Cr: concentração relativa (ppm); 

U: velocidade média (m/s); 

A e B: variáveis da equação definidas de acordo com a profundidade média. 

 

Tabela 31. Valores de A e B para Cr em função da profundidade média 

Profundidade média (m) A B 

<0,35 1,8066 3,2627 

0,35 a 0,45 1,8365 3,1760 

0,45 a 0,55 1,9111 3,1139 

0,55 a 0,65 1,9512 3,0881 

0,65 a 0,75 1,9730 3,0512 

0,75 a 0,85 1,9897 3,0212 

0,85 a 0,95 1,8213 2,9289 

0,95 a 1,10 2,0388 2,9692 

1,10 a 1,30 1,9069 2,9002 

1,30 a 1,50 2,1377 2,9031 

1,50 a 1,70 2,1772 2,8642 

1,70 a 1,90 2,1865 2,8243 

1,90 a 2,50 2,2393 2,7782 

2,50 a 3,50 2,2319 2,6990 

3,50 a 4,50 2,4540 2,6236 

4,50 a 5,50 2,5129 2,5446 

5,50 a 6,50 2,5727 2,4914 

6,50 a 7,50 2,6859 2,4651 

7,50 a 8,50 2,6674 2,3979 
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Profundidade média (m) A B 

8,50 a 9,50 2,7665 2,3696 

9,50 a 11 2,8102 2,3224 

11 a 13 2,9199 2,2304 

13 a 15 3,0768 2,1303 

15 a 17 3,1964 2,0414 

17 a 19 3,3046 1,9590 

19 a 21 3,4190 1,8554 

21 a 23 3,5844 1,7661 

23 a 25 3,5913 1,6532 

25 a 27 3,5476 1,5341 

27 a 29 3,9694 1,4639 

29 a 31 4,1821 1,3441 

Fonte: Paiva (1988) 
 

• A partir do Cr, calcula-se a razão de eficiência (Cs’/Cr) e por meio do Ábaco 3 (Figura 

50) obtém-se o Fator de correção (K). 

 

 

Figura 50. Ábaco 3 para cálculo da descarga sólida total pelo Método Simplificado de Colby - 
Obtenção do fator de correção a partir da razão de eficiência 

Fontes: Simons e Senturk (1977); USBR (1955) 
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O Fator de correção (k) também pode ser calculado pela Equação 7, conforme 

apresentado em Santos et al. (2001). 

 

r

s

C

C
k

'

18,1 ⋅=           (Equação 7) 

Em que: 

k: Fator de correção (adimensional); 

Cs’: concentração de sedimento em suspensão (ppm); 

Cr: concentração relativa (ppm). 

 

• Por fim, calcula-se a descarga sólida não medida (Qnm) por meio da Equação 5 e 

posteriormente a descarga sólida total pela Equação 3. 

 

Desse modo, visando agilizar a obtenção deste parâmetro e reduzir erros provocados 

pela interpretação dos ábacos, a ferramenta computacional permite que o usuário calcule esta 

variável, clicando no botão “Ok” do campo “Descarga sólida total” (Figura 51). Ao clicar 

neste botão, o usuário é direcionado a uma nova tela (Figura 52) em que é possível inserir os 

dados necessários para o cálculo da descarga sólida. Estes dados são inseridos nos campos 

destacados em amarelo. Os resultados obtidos nos cálculos são apresentados nos campos 

destacados em azul. 

A ferramenta também possibilita que o usuário insira diretamente o valor desse 

parâmetro (caso já tenha esta informação). 
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Figura 51. Ferramenta computacional com destaque para o cálculo da descarga sólida total 
 

 

Figura 52. Tela para a inserção de dados para o cálculo da descarga sólida total 
 

Cabe destacar que, além do Método Simplificado de Colby e o Método Modificado 

de Einstein, a literatura acadêmica também apresenta outras metodologias para o cálculo da 

descarga sólida, como: Ackers e White (1973)37, Cheng (2002)38, Engelund e Hansen 

(1967)39, Karim (1998)40, Meyer Peter e Müler (1948)41, Van Rijn (1984)42 e Yang (1973)43. 

                                                      
37 ACKERS, P.; WHITE, W.R. Sediment transport: new aproach and analysis. Journal of the Hydraulics 
Division, v. 99, n. HY 11, p. 2041-2060, 1973. 
38 CHENG, N.S. Exponential formula for bedload transport. Journal of Hydraulic Engineering, v.128, n. 10, p. 
942-946, 2002. 
39 ENGELUND, F.; HANSEN, E. A Monograph on sediment transport in alluvial streams. Copenhagen: Teknisk 
Verlag, 1967. 
40 KARIM, F. Bed material discharge prediction for nonuniform bed sediments. Journal of Hydraulic 
Engineering, v. 124, n. 6, p. 597-604, 1998. 
41 MEYER-PETER, E.; MULLER, R. Formulas for bed load transport. In: MEETING OF INTERNATIONAL 
ASSOCIATION HYDRAULIC RESEARCH, 3., Stockholm, 1948.  Proceedings… [S.l.:s.n], 1948. p.39-64. 
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Neste sentido, Scapin, Paiva e Beling (2007) apresentaram um estudo interessante em que são 

avaliados e comparados estes métodos, chegando a conclusão que o Método Modificado de 

Einstein e o Método de Colby foram os que apresentaram os melhores resultados, 

principalmente por utilizarem nos seus cálculos dados medidos de concentração de 

sedimentos em suspensão. O referido estudo também ressalta que na ausência de dados de 

concentração de sedimentos em suspensão, recomenda-se aplicar o Método de Yang (1973)37, 

que apresentou o melhor resultado dentre as metodologias comparadas. 

Outro parâmetro importante que a ferramenta computacional permite calcular é o 

valor da eficiência de retenção (Er) de sedimento em um reservatório. Conforme Carvalho 

(2008) e Coiado (2001) citam, este parâmetro é definido como a razão de sedimento 

depositado e o fluxo total de sedimento afluente, sendo influenciado principalmente pela 

velocidade de queda das partículas e do escoamento por meio do reservatório. 

As metodologias utilizadas para a estimativa da eficiência de retenção foram 

determinadas empiricamente, a partir de medições dos depósitos de diversos reservatórios 

(ICOLD, 1989; MAHMOOD, 1987; STRAND, 1974). Dentre as metodologias mais 

utilizadas, cabe destacar Brune (1953) para médios e grandes reservatórios e Churchill (1948) 

para pequenos reservatórios. Com relação a esta categorização, porte do reservatório, 

Carvalho et al. (2000a) citam que são classificados como pequenos reservatórios aqueles que 

apresentam volumes menores do que 10 hm3; médios, entre 10 a 100 hm3; e grandes aqueles 

maiores do que 100 hm3. 

A Curva de Brune (Figura 53) é apresentada em diversas referências bibliográficas, 

como: Carvalho (2008), Morris e Fan (2010), Vanoni (1977), Strand (1974). Esta metodologia 

foi baseada em dados observados em 44 reservatórios dos Estados Unidos e resultou em uma 

                                                                                                                                                                      
42 VAN RIJN, L.C. Sediment transport, part I: bed load transport. Journal of Hydraulic Engineering. v. 110, n. 
10, p. 1431-1456, 1984. 
43 YANG, C.T. Incipient motion and sediment transport. Journal of the Hydraulics Division. v. 99, n. HY10, p. 
1679-1701, 1973. 
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curva mediana (geralmente adotada para sedimentos de granulometria média) e duas 

envoltórias – inferior e superior – para sedimentos finos e grosseiros, respectivamente 

(COIADO, 2001). 

 

Figura 53. Curvas de eficiência de retenção de sedimentos em reservatórios, segundo Brune (1953) 
Fonte: Carvalho (2008) 

 

Esta curva apresenta no eixo das ordenadas, o valor da eficiência de retenção de 

sedimentos (em porcentagem ou fração) e no eixo das abscissas, a capacidade de afluência 

que corresponde ao volume do reservatório dividido pela vazão média anual afluente 

(CARVALHO et al., 2000a). 

Ponce (1989) cita que, para a utilização da Curva de Brune, deve-se, no primeiro 

momento, obter a capacidade do reservatório e posteriormente determinar o volume médio 

anual de runoff que passa pelo reservatório. A partir destes dados, e tendo conhecimento das 

características dos sedimentos no local, utiliza-se a melhor curva (inferior, média ou superior) 

para determinar o valor da eficiência de retenção. 

Para representar a Curva de Brune na ferramenta computacional, foram utilizadas as 

equações apresentadas por Gill (1979) - Equações 8 a 10. 
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Em que: 

Er: Eficiência de retenção (adimensional); 

C: capacidade do reservatório (m3); 

I: volume médio anual afluente (m3). 

 

Churchill (1948) também apresentou uma metodologia para a estimativa da 

eficiência de retenção de um reservatório. Segundo Coiado (2001), esta metodologia foi 

baseada em dados de assoreamentos de alguns reservatórios do “Tennessee Valley Authority”. 

Cabe destacar que este método foi adaptado por alguns pesquisadores durante o passar dos 

anos e atualmente é apresentado em algumas versões. 

Carvalho et al. (2000a) apresentam a curva de Churchill em três versões, sendo que 

em todas elas, os eixos das ordenadas representam a porcentagem do sedimento afluente que 

atravessa para jusante da barragem. 

Na Curva de Churchill (Figura 54) apresentada por Morris e Fan (2010), Strand 

(1974) e Vanoni (1977), entre outros, o eixo das abscissas corresponde ao valor do Índice de 

Sedimentação (IS) que é obtido dividindo o período de retenção pela velocidade média no 
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reservatório (Equação 11). Estes parâmetros por sua vez são calculados da seguinte maneira 

(CARVALHO et al., 2000a): 

• Período de retenção: volume do reservatório dividido pela vazão média diária durante 

o período de análise; 

• Velocidade média no reservatório: vazão média diária dividida pela área da seção 

transversal média. A área da seção transversal média pode ser obtida pela divisão do 

volume do reservatório pelo seu comprimento. 

 

 

Figura 54. Curva de eficiência de retenção de sedimentos segundo Churchill – versão apresentada em 
Vanoni (1977) 

Fonte: Carvalho (2008) 
 

LQ

V

médiaVelocidade

retençãodePeríodo
IS RES

._

__
2

2

==                                                                      (Equação 11) 

Em que: 

IS: índice de sedimentação do reservatório (s2/ft); 

Vres: volume do reservatório no nível médio de operação (ft3); 

Q: vazão afluente média diária durante o período de estudo (ft3/s); 

L: comprimento do reservatório (ft). 
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Como é possível observar a partir da Equação 11, o valor do IS é apresentado em 

unidades inglesas (s2/ft). Porém, Carvalho (2008) cita que para utilizar a Figura 54 a partir de 

unidades métricas, basta dividir este índice por 3,281. 

Ainda com relação à adaptação para o sistema métrico, Trindade (2007) elaborou 

uma curva de eficiência de retenção segundo Churchill, porém adaptada a este sistema (Figura 

55). Neste caso, o autor dividiu os valores do eixo das abscissas pela constante 3,281 

(CARVALHO, 2008). 

 

 

Figura 55. Curva de eficiência de retenção de sedimentos segundo Churchill – versão apresentada em 
Vanoni (1977) e transformada para o sistema métrico por Trindade (2007) 

Fonte: Carvalho (2008) 
 

A linha pontilhada apresentada na Figura 55 corresponde à equação adaptada pelo 

USBR para unidades métricas (Equação 12). 

 

)4,1013112(100 2,0−⋅−−= ISSE                  (Equação 12) 

Em que: 

SE: sedimento efluente (%); 

IS: índice de sedimentação do reservatório (s2/m). 
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Carvalho (2008) cita que as Equações 13 e 14 acarretam em resultados mais 

próximos da curva original. Desse modo, na ferramenta computacional foram utilizadas estas 

duas equações para a obtenção da eficiência de retenção a partir da metodologia de Churchill 

(Figura 56). 

 

347,0)137000(6650 −+⋅= ISSE   para     4,21.104 < IS ≤ 2,14.107            (Equação 13) 

835,0)78000000(90400000 −+⋅= ISSE  para      2,14.107 < IS < 3,30.109          (Equação 14) 

Em que: 

SE: sedimento efluente (%); 

IS: índice de sedimentação do reservatório (s2/m). 

 

 

Figura 56. Ferramenta computacional com destaque para o campo utilizado para o cálculo da 
eficiência de retenção, a partir dos métodos de Brune e Churchill 

 

Outro parâmetro muito importante em levantamentos sedimentométricos é o peso 

específico aparente (γap). Esta variável é utilizada para converter o deflúvio sólido, que 

geralmente é calculado em termos de peso por tempo (como t/ano), para volume equivalente 

que apresenta unidades, como m3/ano (CARVALHO et al., 2000a). 
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Carvalho (2008) cita que os pesquisadores Lara e Pemberton chegaram à conclusão, 

por meio de suas pesquisas, que o peso específico aparente dos depósitos de sedimentos em 

um reservatório pode ser determinado considerando os seguintes fatores (STRAND, 1974): 

• o modo de operação do reservatório; 

• a textura e a granulometria das partículas de sedimento; 

• a compactação ou grau de consolidação dos depósitos; 

• e outros fatores, como: corrente de densidade, a declividade do talvegue e o efeito da 

vegetação na região das cabeceiras do reservatório. 

 

Para a determinação do peso específico aparente pela ferramenta computacional 

utilizaram-se as Equações 15 a 18 (CARVALHO, 2008) que são baseadas no tipo de operação 

do reservatório, conforme apresentado na Figura 57. 

 

ssmmccap pWpWpW ... ++=γ                                                                                    (Equação 15) 

TKiT log.+= γγ  (para camadas de depósitos específicos)                                    (Equação 16) 






 −
−

+= 1).(
1

.4343,0 LnT
T

T
KiT γγ  (valor médio das camadas)                           (Equação 17) 

ssmmcc pKpKpKK ... ++=                                                                                     (Equação 18) 

Em que: 

γap: peso específico aparente do depósito (t.m-3); 

γi: peso específico aparente inicial (t.m-3); 

Wc, Wm, Ws: coeficientes de compactação, ou seja, pesos específicos iniciais de argila, silte e 

areia, que são obtidos segundo o tipo de operação do reservatório (Tabelas 32 e 33); 

pc, pm, ps: frações de quantidade de argila, silte e areia contidas no sedimento afluente; 

γT: peso específico aparente médio em “T” anos – Figura 58 (t.m-3); 

T: tempo de compactação do sedimento depositado (anos); 
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K: constante que depende da granulometria do sedimento, obtida a partir do tipo de operação 

do reservatório (Tabela 33); 

Ln: logaritmo neperiano. 

 

Tabela 32. Tipo de operação de reservatório 

Tipo Operação do reservatório 

1 Sedimento sempre ou quase sempre submerso 

2 Depleção do reservatório de pequena a média 

3 Reservatório com consideráveis variações de nível 

4 Reservatórios normalmente vazios 

Fontes: Carvalho (2008) e Strand (1974) 
 

Tabela 33. Constantes W e K para o cálculo do peso específico aparente em função do tipo de 
operação do reservatório (uso no sistema métrico) 

Tipo de operação 

do reservatório 

Argila Silte Areia 

Wc Kc Wm Km Ws Ks 

1 0,416 0,2563 1,121 0,0913 1,554 0,0 

2 0,561 0,1346 1,137 0,0288 1,554 0,0 

3 0,641 0,0 1,153 0,0 1,554 0,0 

4 0,961 0,0 1,169 0,0 1,554 0,0 

Fontes: Carvalho (2008) e Strand (1974) 
 

 

Figura 57. Ferramenta computacional com destaque para o campo utilizado para o cálculo do peso 
específico aparente inicial. 
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Figura 58. Ferramenta computacional com destaque para o campo utilizado para o cálculo do peso 
específico aparente médio em um horizonte de tempo (“T” anos) 

 

A partir dos cálculos dos parâmetros citados anteriormente, a ferramenta 

computacional possibilita uma previsão do assoreamento em reservatório e do tempo para que 

um determinado volume do mesmo seja comprometido pelos sedimentos (volume total, morto 

ou útil). Estes cálculos são realizados por meio das Equações 19 e 20 (CARVALHO, 2008) e 

no campo ilustrado pela Figura 59. 

 

ap

rst

ap

rst EQED
S

γγ
..365. ==                                                                                           (Equação 19) 

S

V
T res=                                                                                                                    (Equação 20) 

Em que: 

S: volume de sedimento retido no reservatório (m3.ano-1); 

Dst: deflúvio sólido total médio anual afluente ao reservatório (t.ano-1); 

Er: eficiência de retenção do sedimento afluente ao reservatório (% e fração); 

γap: peso específico aparente médio dos depósitos (t.m-3); 

Qst: descarga sólida total média afluente ao reservatório (t.d-1); 

T: tempo de assoreamento de um determinado volume do reservatório (anos); 

Vres: volume do reservatório a ser analisado, como o total ou morto (m3). 
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Figura 59. Ferramenta computacional com destaque para os campos utilizados para o cálculo do 
volume de sedimento retido e o tempo para assoreamento de determinado volume do reservatório 

 

Por fim, para a determinação da influência dos parâmetros sedimentológicos (obtidos 

pela ferramenta computacional) na geração de energia hidrelétrica foi utilizado o software 

AcquaNet. 

 

4.5. Software AcquaNet 

 

A escolha do AcquaNet deve-se, entre outros motivos, ao fato de ser um dos 

softwares mais utilizados da sua categoria (Modelo de Rede de Fluxo - MRF), além de ser um 

programa livre e versátil, com teste em uma grande variedade de situações e estudos, sendo 

utilizado atualmente por diversos pesquisadores e agências, como a ANA. 

Desse modo, o usuário pode simular diferentes cenários, variando os índices de 

descarga sólida total, granulometria, descarga líquida afluente, entre outros, para analisar qual 

a influência do aumento ou redução destes índices na operação do reservatório e na geração 

de energia hidrelétrica (Figura 60). 
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Figura 60. Ferramenta computacional com destaque para o campo utilizado para a estimativa da 
geração de energia hidrelétrica, a partir da integração com o software AcquaNet 

 

O AcquaNet foi desenvolvido pelo LABSID da Escola Politécnica da USP. Este 

software é baseado no Modelo de Rede de Fluxo MODSIM desenvolvido pelo professor John 

W. Labadie (1988 e 1995) na Colorado State University (Estados Unidos). 

Segundo Lerner (2006), as principais alterações entre estes dois softwares devem-se 

aos aprimoramentos na interface gráfica e no sistema de gerenciamento de dados, com a 

criação de bancos de dados no formato Microsoft Access®. Albano (2004) destaca que a 

linguagem de programação do MODSIM, em Fortran, foi alterada para Visual Basic® no 

desenvolvimento do AcquaNet. 

O AcquaNet agrupa diversos modelos matemáticos que permitem a análise de 

distintos cenários relacionados ao aproveitamento de recursos hídricos (PORTO et al., 2005). 

Ainda segundo os autores, este software permite resolver problemas complexos, pois combina 

métodos de simulação e otimização. Neste sentido, Azevedo, Porto e Zahed Filho (1997) 

destacam que esta combinação é muito interessante, pois possibilita extrair as principais 

vantagens de cada metodologia, tornando o software mais eficiente, quando comparado a 

outras ferramentas disponíveis. 
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O princípio de operação do AcquaNet é baseado em um MRF (PORTO; ROBERTO, 

2002), e utiliza um algoritmo de balanço de massa para a simulação e o algoritmo “Out-of-

Kilter” (LABADIE, 1988) para a otimização dos sistemas (PORTO et al., 2003). 

A reprodução de um sistema hídrico neste programa é realizada por meio de arcos e 

nós, sendo que os nós representam os elementos mais estáticos (como os pontos de entrada e 

saída dos fluxos: reservatórios, demandas, etc) e os arcos são os elementos mais dinâmicos 

(como os rios, canais e dutos, entre outros). 

A Figura 61 ilustra a representação do sistema adotado como estudo de caso nesta 

pesquisa (Reservatório da PCH de Mogi-Guaçu). Maiores informações sobre as demandas 

representadas nesta figura serão apresentadas no decorrer da próxima seção. 

 

 

Figura 61. Rede de fluxo representando as demandas do reservatório da PCH de Mogi-Guaçu 
 

Após a representação do sistema por meio de uma rede de fluxo, deve-se configurar 

as definições gerais do programa que servirão como base para a entrada de dados, cálculos e 

resultados a serem gerados. 

A configuração dos dados é realizada por meio do ícone “DG” ou “Definições 

Gerais” que é apresentado na tela inicial do programa. Neste campo é possível configurar 
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outros dados de entrada do sistema (como o tipo de simulação, as tolerâncias dos volumes e 

demandas) que são definidos dentre as opções fornecidas. 

Outro fato que merece destaque com relação ao AcquaNet deve-se a sua estrutura 

modular. Ele é composto por um módulo base e outros independentes que realizam análises 

específicas, como: a avaliação da qualidade da água, o cálculo de alocação de água, a 

alocação de água para irrigação, a valoração econômica de decisão de alocação e a produção 

de energia elétrica. De acordo com a proposta deste estudo, somente será detalhado o último 

módulo. 

O módulo de produção de energia tem como finalidade estimar a geração de energia 

firme de centrais hidrelétricas a partir da Equação 21 (PORTO et al., 2003). Os parâmetros 

desta equação são ilustrados na Figura 62. Neste cálculo são considerados os dados de entrada 

inseridos pelo usuário como: as vazões afluentes, dados de área-cota-volume do reservatório e 

valores das demandas hídricas do sistema, dentre outros. 

 

 

Figura 62. Ilustração simplificada de uma usina hidrelétrica 
Fonte: Adaptada de Museu Virtual de Patrimônio Cultural (2015) 
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'.... RHgP bηρ=                                                                                                       (Equação 21) 

Em que: 

P: potência gerada (MW); 

ρ: peso específico da água (103 kg.m-3); 

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

η: rendimento médio total da usina – conjunto turbina-gerador e perda do sistema hidráulico 

de carga (adimensional); 

Hb: queda bruta (m); 

R’: vazão turbinada (m3.s-1). 

 

Como é possível observar pela Equação 21, a potência gerada é obtida, basicamente, 

pela queda bruta da usina (Hb) e a vazão turbinada (R’). No entanto, há restrições operacionais 

estabelecidas pelo software para o cálculo da energia hidrelétrica gerada. Estas restrições 

estão apresentadas nas Equações 22 e 23 (PORTO et al., 2003). 

 

IDRRR ⋅≤≤ maxmin '''                                                                                                 (Equação 22) 

Em que: 

R’min: turbinagem mínima das máquinas da central hidrelétrica (m3.s-1); 

R’: vazão turbinada nas máquinas da central hidrelétrica (m3.s-1); 

R’max: turbinagem máxima das máquinas da central hidrelétrica (m3.s-1); 

ID: índice de disponibilidade das máquinas (adimensional). 

 

IDPP inst ⋅≤max                                                                                                          (Equação 23) 

Em que: 

Pmax: potência máxima gerada pela central hidrelétrica (MW); 

Pinst: potência instalada na central hidrelétrica (MW). 

 

Além dos dados de vazão turbinada e queda bruta, o programa requer outros dados, 

como: características físicas do reservatório (como os dados de cota-área-volume); vazões 
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naturais afluentes e defluentes; taxa de evaporação mensal do reservatório; potência total 

instalada na central hidrelétrica; número de turbinas e índice de disponibilidade das máquinas; 

rendimento do conjunto turbina-gerador da central hidrelétrica; engolimento mínimo e curva 

de engolimento máximo por turbina; entre outros. 

Neste sentido é importante ressaltar que os resultados gerados a partir das simulações 

estão relacionados diretamente com a credibilidade destes dados de entrada do software 

AcquaNet. Este fato justifica o grande trabalho de campo para obtenção de dados primários 

(originais) utilizados nas simulações. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Simulações na ferramenta computacional – Descarga sólida total 

 

Na primeira etapa das simulações, foram obtidos os valores de descarga sólida total 

para cada cenário fornecido pela concessionária de energia elétrica que administra o 

Reservatório de Mogi-Guaçu (conforme descrito na Seção 4.3.4). 

A Figura 63 ilustra a tela de entrada de dados da ferramenta computacional para o 

cálculo da descarga sólida total e a Tabela 34 apresenta os resultados obtidos para o ano de 

2001 (Cenário Seco). 

 

 

Figura 63. Cálculo da descarga sólida total – Ano 2001 
 

Tabela 34. Síntese dos dados obtidos na simulação – Ano 2001 

 

Vazão 

(m3.s-1) 

Concentração 

(mg.l-1) 

Descarga 

sólida medida     

(t.dia-1) 

Descarga sólida 

não medida     

(t.dia-1) 

Descarga 

sólida total - 

Qst 

(t.dia-1) 

Janeiro 57,39 138,42 686,36 426,11 1112,46 

Fevereiro 92,05 257,99 2051,83 803,76 2855,58 

Março 58,40 141,64 714,68 435,40 1150,08 

Abril 55,85 133,55 644,42 411,90 1056,32 

Maio 38,20 80,95 267,19 233,08 500,27 

Junho 27,06 51,39 120,16 124,42 244,58 
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Vazão 

(m3.s-1) 

Concentração 

(mg.l-1) 

Descarga 

sólida medida     

(t.dia-1) 

Descarga sólida 

não medida     

(t.dia-1) 

Descarga 

sólida total - 

Qst 

(t.dia-1) 

Julho 21,68 38,38 71,88 80,61 152,49 

Agosto 17,46 28,85 43,52 53,74 97,26 

Setembro 26,78 50,69 117,30 122,33 239,62 

Outubro 46,16 103,89 414,33 321,89 736,22 

Novembro 46,61 105,23 423,76 326,08 749,84 

Dezembro 93,93 264,96 2150,27 821,28 2971,55 

 

Como é possível observar através da Tabela 34, os valores de descarga sólida total 

variaram entre 97,26 t.dia-1 (agosto) a 2971,55 t.dia-1 (dezembro). Como esperado, os menores 

valores foram encontrados no período de estiagem, com aumento significativo dos valores na 

época chuvosa. 

A Figura 64 e a Tabela 35 apresentam os dados de entrada e resultados obtidos a 

partir das simulações com os dados de 2009 (Cenário Úmido). 

 

 

Figura 64. Cálculo da descarga sólida total – Ano 2009 
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Tabela 35. Síntese dos dados obtidos na simulação – Ano 2009 

 

Vazão 

(m3.s-1) 

Concentração 

(mg.l-1) 

Descarga 

sólida medida     

(t.dia-1) 

Descarga sólida 

não medida     

(t.dia-1) 

Descarga 

sólida total - 

Qst 

(t.dia-1) 

Janeiro 118,24 358,84 3665,89 1870,52 5536,41 

Fevereiro 183,16 638,82 10109,34 3634,97 13744,31 

Março 82,23 222,35 1579,72 976,48 2556,21 

Abril 58,99 143,53 731,53 562,80 1294,34 

Maio 46,22 104,07 415,59 368,06 783,65 

Junho 40,93 88,66 313,53 276,06 589,59 

Julho 38,57 81,99 273,23 247,83 521,06 

Agosto 38,23 81,04 267,68 243,91 511,59 

Setembro 57,78 139,66 697,21 542,48 1239,69 

Outubro 58,26 141,19 710,70 553,24 1263,94 

Novembro 70,88 182,82 1119,60 763,40 1883,00 

Dezembro 193,46 686,58 11476,15 4078,36 15554,51 

 

Neste caso, pôde-se observar que os valores de descarga sólida total variaram entre 

511,59 t.dia-1 (agosto) e 15.554,51 t.dia-1 (dezembro). Os valores são significativamente 

superiores aos calculados na simulação de 2001, pois o ano de 2009 apresentou índices 

pluviométricos maiores. Inclusive por estas razões o ano de 2009 foi denominado como 

“úmido”. 

A Figura 65 ilustra as informações obtidas na simulação do ano de 2011 (Cenário 

Normal). Na Tabela 36 são apresentados os principais dados e resultados para este cenário.  
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Figura 65. Cálculo da descarga sólida total – Ano 2011 
 

Tabela 36. Síntese dos dados obtidos na simulação – Ano 2011 

 

Vazão 

(m3.s-1) 

Concentração 

(mg.l-1) 

Descarga 

sólida medida    

(t.dia-1) 

Descarga sólida 

não medida     

(t.dia-1) 

Descarga 

sólida total - 

Qst 

(t.dia-1) 

Janeiro 205,30 742,49 13170,48 4450,54 17621,02 

Fevereiro 77,59 205,97 1380,74 1043,49 2424,23 

Março 113,72 340,88 3349,22 1956,76 5305,98 

Abril 69,82 179,23 1081,18 892,34 1973,52 

Maio 39,58 84,83 290,06 320,29 610,36 

Junho 36,40 75,97 238,94 262,76 501,70 

Julho 30,65 60,56 160,38 190,79 351,17 

Agosto 24,80 45,81 98,18 120,77 218,95 

Setembro 17,71 29,40 44,99 58,17 103,16 

Outubro 35,78 74,27 229,60 254,64 484,24 

Novembro 52,98 124,58 570,25 549,99 1120,24 

Dezembro 59,05 143,72 733,22 654,36 1387,58 

 

Como é possível observar na Tabela 36, os valores de descarga sólida total no 

período oscilaram entre 103,16 t.dia-1 (setembro) e 17.621,02 t.dia-1 (janeiro). Esta expressiva 

variação (170 vezes maior) deve-se principalmente aos valores de descarga líquida registrados 

durante o período.  
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5.1.1. Verificação dos dados de descarga sólida total obtidos pela 

ferramenta computacional – NH Sediment 

 

Para a verificação dos resultados de descargas sólidas totais obtidos pela simulação 

na ferramenta computacional e comparação se estes dados apresentavam valores condizentes, 

foram utilizados dois outros softwares: Colby_W (CARVALHO, 2008) e WinTSR (ROSA; 

BERLING, 2002). 

Na Figura 66 é apresentada a tela do programa Colby_W com os dados de entrada e 

principais resultados obtidos por meio da metodologia proposta por Colby (1957). Já a Figura 

67 apresenta a tela do Programa WinTSR. 

 

 

Figura 66. Tela inicial do Programa Colby_W com os dados de entrada e principais resultados obtidos 
no cálculo 

Fonte: Adaptada de Carvalho (2008) 
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Figura 67. Tela do Programa WinTSR com os dados de entrada e principais resultados obtidos no 
cálculo 

Fonte: Adaptada de Rosa e Berling (2002) 
 

Os resultados obtidos a partir das simulações nestes outros dois softwares (Colby_W 

e WinTSR), bem como a comparação com os dados da ferramenta computacional (NH 

Sediment) são apresentados entre as Tabelas 37 a 44. 

 

Tabela 37. Comparação entre os valores de descarga sólida total (Qst) obtidos a partir das simulações 
na ferramenta computacional (“Ferramenta”) e no software Colby_W – Ano 2001 

 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

Colby_W 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[%] 

Janeiro 1112,46 1149,95 -37,49 -3,37% 

Fevereiro 2855,58 2926,75 -71,17 -2,49% 

Março 1150,08 1185,39 -35,31 -3,07% 

Abril 1056,32 1084,93 -28,61 -2,71% 

Maio 500,27 508,00 -7,73 -1,55% 

Junho 244,58 251,98 -7,4 -3,03% 

Julho 152,49 158,74 -6,25 -4,10% 
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Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

Colby_W 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[%] 

Agosto 97,26 99,54 -2,28 -2,34% 

Setembro 239,62 247,93 -8,31 -3,47% 

Outubro 736,22 745,76 -9,54 -1,30% 

Novembro 749,84 757,80 -7,96 -1,06% 

Dezembro 2971,55 3062,97 -91,42 -3,08% 

 

Tabela 38. Comparação entre os valores de descarga sólida total (Qst) obtidos a partir das simulações 
na ferramenta computacional (“Ferramenta”) e no software WinTSR – Ano 2001 

 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

WinTSR 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[%] 

Janeiro 1112,46 1136,43 -23,97 -2,15% 

Fevereiro 2855,58 2878,33 -22,75 -0,80% 

Março 1150,08 1169,68 -19,60 -1,70% 

Abril 1056,32 1074,28 -17,96 -1,70% 

Maio 500,27 509,06 -8,79 -1,76% 

Junho 244,58 249,19 -4,61 -1,88% 

Julho 152,49 155,52 -3,03 -1,98% 

Agosto 97,26 98,91 -1,65 -1,69% 

Setembro 239,62 245,49 -5,87 -2,45% 

Outubro 736,22 752,81 -16,59 -2,25% 

Novembro 749,84 764,30 -14,46 -1,93% 

Dezembro 2971,55 3009,21 -37,66 -1,27% 

 

A comparação entre os valores obtidos pela ferramenta computacional e por estes 

dois softwares foram muitos semelhantes para os dados do cenário de 2001, sendo que a 

maior variação entre os resultados foi de 4,10% (em julho), quando comparado a descarga 
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sólida total obtida pela ferramenta em relação ao software Colby_W. As demais comparações 

apresentaram, em sua maioria, variações inferiores a 3%. Estas diferenças são justificadas, 

principalmente, pela forma de representação dos ábacos adotados nesta metodologia, 

conforme descrito na Seção 4.4. 

 

Tabela 39. Comparação entre os valores de descarga sólida total (Qst) obtidos a partir das simulações 
na ferramenta computacional (“Ferramenta”) e no software Colby_W – Ano 2009 

 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

Colby_W 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[%] 

Janeiro 5536,41 5600,27 -63,86 -1,15% 

Fevereiro 13744,31 13832,04 -87,73 -0,64% 

Março 2556,21 2649,30 -93,09 -3,64% 

Abril 1294,34 1307,77 -13,43 -1,04% 

Maio 783,65 791,69 -8,04 -1,03% 

Junho 589,59 603,07 -13,48 -2,29% 

Julho 521,06 534,17 -13,11 -2,52% 

Agosto 511,59 526,91 -15,32 -2,99% 

Setembro 1239,69 1262,36 -22,67 -1,83% 

Outubro 1263,94 1286,21 -22,27 -1,76% 

Novembro 1883,00 1934,12 -51,12 -2,71% 

Dezembro 15554,51 15764,30 -209,79 -1,35% 

 

Tabela 40. Comparação entre os valores de descarga sólida total (Qst) obtidos a partir das simulações 
na ferramenta computacional (“Ferramenta”) e no software WinTSR – Ano 2009 

 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

WinTSR 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[%] 

Janeiro 5536,41 5613,33 -76,92 -1,39% 

Fevereiro 13744,31 13917,74 -173,43 -1,26% 

Março 2556,21 2624,07 -67,86 -2,65% 
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Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

WinTSR 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[%] 

Abril 1294,34 1319,76 -25,42 -1,96% 

Maio 783,65 786,73 -3,08 -0,39% 

Junho 589,59 603,44 -13,85 -2,35% 

Julho 521,06 534,72 -13,66 -2,62% 

Agosto 511,59 527,48 -15,89 -3,11% 

Setembro 1239,69 1276,02 -36,33 -2,93% 

Outubro 1263,94 1296,42 -32,48 -2,57% 

Novembro 1883,00 1933,57 -50,57 -2,69% 

Dezembro 15554,51 15738,29 -183,78 -1,18% 

 

Com relação às simulações referentes aos dados do cenário de 2009, a comparação 

entre os valores de descargas sólidas totais obtidos pela ferramenta computacional e pelos 

dois softwares também foram semelhantes, sendo que a maior variação foi de 3,64% (em 

março - Tabela 39). As demais comparações apresentaram, em sua maioria, variações entre 1 

e 3%. 

 

Tabela 41. Comparação entre os valores de descarga sólida total (Qst) obtidos a partir das simulações 
na ferramenta computacional (“Ferramenta”) e no software Colby_W – Ano 2011 

 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

Colby_W 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[%] 

Janeiro 17621,02 17971,31 -350,29 -1,99% 

Fevereiro 2424,23 2486,51 -62,28 -2,57% 

Março 5305,98 5346,50 -40,52 -0,76% 

Abril 1973,52 2001,20 -27,68 -1,40% 

Maio 610,36 623,18 -12,82 -2,10% 
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Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

Colby_W 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

Colby_W) 

[%] 

Junho 501,70 524,33 -22,63 -4,51% 

Julho 351,17 360,70 -9,53 -2,71% 

Agosto 218,95 227,69 -8,74 -3,99% 

Setembro 103,16 107,21 -4,05 -3,93% 

Outubro 484,24 511,02 -26,78 -5,53% 

Novembro 1120,24 1153,95 -33,71 -3,01% 

Dezembro 1387,58 1439,56 -51,98 -3,75% 

 

Tabela 42. Comparação entre os valores de descarga sólida total (Qst) obtidos a partir das simulações 
na ferramenta computacional (“Ferramenta”) e no software WinTSR – Ano 2011 

 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

WinTSR 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[t.dia-1] 

Diferença entre Qst 

(NH Sediment e 

WinTSR) 

[%] 

Janeiro 17621,02 17880,25 -259,23 -1,47% 

Fevereiro 2424,23 2501,78 -77,55 -3,20% 

Março 5305,98 5404,30 -98,32 -1,85% 

Abril 1973,52 2029,45 -55,93 -2,83% 

Maio 610,36 627,92 -17,56 -2,88% 

Junho 501,70 518,08 -16,38 -3,26% 

Julho 351,17 360,18 -9,01 -2,57% 

Agosto 218,95 224,68 -5,73 -2,62% 

Setembro 103,16 106,36 -3,20 -3,10% 

Outubro 484,24 505,49 -21,25 -4,39% 

Novembro 1120,24 1166,27 -46,03 -4,11% 

Dezembro 1387,58 1443,83 -56,25 -4,05% 

 

Para os dados do cenário de 2011, a comparação entre os valores de descargas 

sólidas totais obtidos pela ferramenta computacional e pelos dois softwares também foram 
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similares, sendo que a maior variação foi de 5,53% (em outubro – Tabela 41), quando 

comparado a descarga sólida total obtida pela ferramenta em relação ao software Colby_W. 

As demais comparações apresentaram, em sua maioria, variações inferiores a 4%. 

Para a verificação dos resultados obtidos pela ferramenta computacional, a partir de 

parâmetros estatísticos relacionados aos dados obtidos por Colby_W (CARVALHO, 2008) e 

WinTSR (ROSA; BERLING, 2002), inicialmente organizou-se os dados para analisar a 

diferença bruta entre os métodos. Os valores de descarga sólida total foram ordenados 

crescentemente (Tabela 43), adotando como padrão os dados obtidos por Colby_W 

(CARVALHO, 2008), por ser considerado um programa computacional mais consolidado 

nesta área. 

 

Tabela 43. Diferenças entre os valores de descargas sólidas totais com dados ordenados 

Data 

Qst - 

Colby_W 

[t.dia-1] 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

WinTSR 

[t.dia-1] 

Diferença 

Qst Colby e 

NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Diferença 

Qst Colby 

e WinTST 

[t.dia-1] 

Diferença Qst 

WinTSR e 

NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

ago/01 99,54 97,26 98,91 2,28 0,63 1,65 

set/11 107,21 103,16 106,36 4,05 0,85 3,20 

jul/01 158,74 152,49 155,52 6,25 3,22 3,03 

ago/11 227,69 218,95 224,68 8,74 3,01 5,73 

set/01 247,93 239,62 245,49 8,31 2,44 5,87 

jun/01 251,98 244,58 249,19 7,40 2,79 4,61 

jul/11 360,70 351,17 360,18 9,53 0,52 9,01 

mai/01 508,00 500,27 509,06 7,73 -1,06 8,79 

out/11 511,02 484,24 505,49 26,78 5,53 21,25 

jun/11 524,33 501,70 518,08 22,63 6,25 16,38 

ago/09 527,48 511,59 526,91 15,89 0,57 15,32 

jul/09 534,72 521,06 534,17 13,66 0,55 13,11 

jun/09 603,44 589,59 603,07 13,85 0,37 13,48 
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Data 

Qst - 

Colby_W 

[t.dia-1] 

Qst - NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Qst - 

WinTSR 

[t.dia-1] 

Diferença 

Qst Colby e 

NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

Diferença 

Qst Colby 

e WinTST 

[t.dia-1] 

Diferença Qst 

WinTSR e 

NH 

Sediment 

[t.dia-1] 

mai/11 623,18 610,36 627,92 12,82 -4,74 17,56 

out/01 745,76 736,22 752,81 9,54 -7,05 16,59 

nov/01 757,80 749,84 764,30 7,96 -6,50 14,46 

mai/09 786,73 783,65 791,69 3,08 -4,96 8,04 

abr/01 1084,93 1056,32 1074,28 28,61 10,65 17,96 

jan/01 1149,95 1112,46 1136,43 37,49 13,52 23,97 

nov/11 1153,95 1120,24 1166,27 33,71 -12,32 46,03 

mar/01 1185,39 1150,08 1169,68 35,31 15,71 19,6 

set/09 1276,02 1239,69 1262,36 36,33 13,66 22,67 

out/09 1296,42 1263,94 1286,21 32,48 10,21 22,27 

abr/09 1319,76 1294,34 1307,77 25,42 11,99 13,43 

dez/11 1439,56 1387,58 1443,83 51,98 -4,27 56,25 

nov/09 1933,57 1883,00 1934,12 50,57 -0,55 51,12 

abr/11 2001,20 1973,52 2029,45 27,68 -28,25 55,93 

fev/11 2486,51 2424,23 2501,78 62,28 -15,27 77,55 

mar/09 2624,07 2556,21 2649,3 67,86 -25,23 93,09 

fev/01 2926,75 2855,58 2878,33 71,17 48,42 22,75 

dez/01 3062,97 2971,55 3009,21 91,42 53,76 37,66 

mar/11 5346,50 5305,98 5404,30 40,52 -57,80 98,32 

jan/09 5613,33 5536,41 5600,27 76,92 13,06 63,86 

fev/09 13917,74 13744,31 13832,04 173,43 85,70 87,73 

dez/09 15738,29 15554,51 15764,30 183,78 -26,01 209,79 

jan/11 17971,31 17621,02 17880,25 350,29 91,06 259,23 

 

A partir da Tabela 43 é possível observar que as diferenças entre os valores obtidos 

por Colby_W e WinTSR são compensatórias, ou seja, há valores superestimados em alguns 

casos e outros subestimados. Comparando os resultados de Colby_W com os valores da 
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ferramenta computacional, percebe-se que as descargas sólidas totais obtidas pela ferramenta 

estão subestimadas. O mesmo ocorre na comparação dos valores do WinTSR com os da 

ferramenta. Outra observação é que a diferença entre valores obtidos pelos dois métodos e 

pela ferramenta é crescente conforme o aumento dos valores da descarga sólida total. 

A Figura 68 mostra a distribuição do erro relativo para as comparações em questão. 

Analisando esta figura, verifica-se que a comparação entre os valores obtidos por Colby_W e 

a ferramenta é a que apresenta menor porcentagem de amostras com erro relativo inferior a 

2% (30% das estimativas). A comparação entre os valores obtidos por WinTSR e a ferramenta 

apresentou 50% das estimativas com erro relativo inferior a 2%. Além disso, o erro relativo 

para as duas comparações não foi maior do que 6%. 

 

 

Figura 68. Distribuição de erro relativo entre os métodos 
 

Neste processo de verificação, também foi realizada a medida da acuracidade das 

predições da ferramenta computacional, pela análise do grau de coincidência desses valores 

estimados com aqueles obtidos com o Colby_W e WinTSR. Para isso, foram utilizados 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

P
er

ce
n

tu
al

 d
e 

am
o

st
ra

s

Erro relativo (%)
Colby X Ferramenta Computacional WinTSR x Ferramenta computacional



171 
 

parâmetros estatísticos propostos por Loague e Green (1991) e Lengnick e Fox (1994), tais 

como: 

• Coeficiente de Ajuste - CA (Equação 24); 

• Eficiência - EF (Equação 25); 

• Coeficiente de Massa Residual - CMR (Equação 26). 
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Em que: 

i: índice de O; 

Oi: valor observado; 

Pi: valor estimado; 

Ō: média dos valores observados; 

n: espaço amostral. 

 

A Tabela 44 apresenta os resultados obtidos pela aplicação dos parâmetros estatísticos 

citados anteriormente. 
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Tabela 44. Síntese dos resultados da comparação do Colby_W com a ferramenta computacional e 
WinTSR 

 CA EF CRM 

Ferramenta computacional 1,0297 0,99964 0,018196 

WinTSR 1,0058 0,99996 0,0022 

 

Com relação ao Coeficiente de Ajuste (CA), valores próximos a 1 apresentam 

melhores estimativas. Sendo assim, a ferramenta computacional apresenta boas estimativas de 

descarga sólida total. 

O parâmetro EF não avalia apenas a linearidade dos valores observados, mas também 

as diferenças relativas entre valores observados e estimados (RISSE et al., 1993). Um valor de 

EF igual a 1 indica um modelo perfeito. Já com relação à aplicação do Coeficiente de Massa 

Residual (CRM) nos valores obtidos, percebe-se que há tendências à subestimativa da 

descarga sólida total. 

Analisando a Tabela 44, conclui-se que a ferramenta computacional apresenta 

eficiência na estimativa da descarga sólida total e apresenta valor quase nulo de massa 

residual, o que implica, de modo geral, que os valores obtidos não estão sendo subestimados 

nem superestimados, podendo ser aplicável para a estimativa da descarga sólida total em 

outras situações. 

Desse modo, é possível observar que este item da ferramenta computacional 

apresenta valores condizentes quando comparado a outros softwares. Cabe destacar também 

que os dois softwares utilizados nestas avaliações (Colby_W e WinTSR) foram desenvolvidos 

exclusivamente para a determinação da descarga sólida total, enquanto a ferramenta 

computacional possibilita que o usuário estime outros parâmetros também, como a eficiência 

de retenção, o peso específico aparente, o volume assoreado, o tempo de vida útil, entre 

outros. 
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5.2. Simulações na ferramenta computacional – Eficiência de retenção, peso 

específico e depósito de sedimentos 

 

A eficiência de retenção e o peso específico são parâmetros importantes para estimar 

o depósito de sedimento em um reservatório. 

Para a determinação destas variáveis foram, utilizados os dados apresentados na 

seção anterior, como as médias dos valores de descarga sólida total de cada cenário e outros 

parâmetros obtidos a partir de ensaios em laboratório como a granulometria das amostras 

coletadas nas campanhas de campo. 

A Figura 69 ilustra os dados de entrada e os resultados obtidos na simulação para o 

ano de 2001 (Cenário Seco). 

 

 

Figura 69. Determinação da eficiência de retenção e dos pesos específicos – Ano 2001 
 

Como é possível observar, os valores estimados de eficiência de retenção e pesos 

específicos aparentes (inicial e para um horizonte de tempo de 10 anos) foram de 44,28%, 

1,158 t/m3 e 1,229 t/m3 respectivamente. 
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Para o cálculo da eficiência de retenção, foi utilizado o Método de Churchill que é 

recomendado para pequenos reservatórios, como no caso do local de estudo. Para o cálculo do 

peso específico aparente inicial, adotou-se a opção “Sedimento sempre ou quase sempre 

submerso” que corresponde melhor a forma de operação do reservatório. E com relação ao 

peso específico para o horizonte de tempo de 10 anos, o mesmo foi calculado a partir da 

média das Equações 16 e 17. Estas opções também foram seguidas nas simulações dos outros 

cenários. 

Para estimar qual seria o volume assoreado neste cenário, adotou-se um horizonte de 

simulação hipotético de 10 anos (Figura 70). Neste ponto cabe ressaltar que este período foi 

escolhido de forma aleatória para estudar o comportamento dos processos sedimentológicos 

durante este tempo e que o mesmo pode ser modificado, conforme o interesse do usuário. 

 

 

Figura 70. Estimativa do volume assoreado para um período de 10 anos – Ano 2001 
 

Conforme apresentado na Figura 70, é possível observar que em 10 anos o 

reservatório teria aproximadamente 17% da sua capacidade comprometida pelos sedimentos. 

Destaca-se que este valor foi estimado, tendo em vista uma taxa constante de sedimentos 

afluentes. No decorrer desta seção, serão apresentados resultados em que há variação desta 

taxa. 

A partir dos dados obtidos pela simulação para este cenário (2001), foi possível 

estimar também qual seria o tempo para que o reservatório seja totalmente assoreado, caso os 
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índices registrados fossem mantidos para o período de simulação. A Figura 71 apresenta que 

este tempo seria de aproximadamente 59 anos as condições estabelecidas. 

 

 

Figura 71. Estimativa do tempo para assoreamento do reservatório – Ano 2001 
 

A simulação para o cenário de 2009 (Úmido) é representada na Figura 72. Para esta 

situação, os valores estimados de eficiência de retenção e pesos específicos aparentes (inicial 

e para um horizonte de tempo de 20 anos) foram de 26,8%, 1,158 t.m-3 e 1,229 t.m-3, 

respectivamente. 

Vale destacar que os pesos específicos apresentam valores semelhantes ao cenário 

anterior, pois os dados da granulometria utilizados nas simulações são os mesmos, porque não 

havia registro de análises de sedimentos nas informações fornecidas pela empresa. No 

entanto, com a realização de campanhas de campo periódicas será possível analisar a 

granulometria das amostras coletadas e realizar simulações futuras para acompanhar a 

evolução destes parâmetros. 
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Figura 72. Determinação da eficiência de retenção e dos pesos específicos – Ano 2009 
 

Da mesma forma que a simulação anterior, foi adotado um horizonte de simulação de 

10 anos para estimar o volume assoreado (Figura 73). 

 

 

Figura 73. Estimativa do volume assoreado para um período de 10 anos – Ano 2009 
 

Como esperado, o volume comprometido com os sedimentos para esta nova situação 

é maior do que na primeira simulação, justificado principalmente por parâmetros maiores de 

descarga sólida total e vazão média anual afluente. Neste caso, quase 28% do volume do 

reservatório seria comprometido após 10 anos de operação, caso estes índices 

hidrossedimentológicos se mantivessem neste período. 
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Nesta simulação, também foi estimado o período em que o reservatório seria 

totalmente assoreado. Conforme ilustrado pela Figura 74, este tempo seria de 

aproximadamente 36 anos. 

 

 

Figura 74. Estimativa do tempo para assoreamento do reservatório – Ano 2009 
 

Posteriormente, foi realizada a simulação para os dados de 2011 (Cenário Normal). 

Os valores estimados de eficiência de retenção e pesos específicos aparentes (inicial e para 

um horizonte de tempo de 10 anos) foram de 34,94%, 1,158 t.m-3 e 1,229 t.m-3 (Figura 75). O 

valor da eficiência de retenção é condizente, pois é menor do que o estimado na primeira 

simulação (período de 2001 – Cenário seco) e maior do que a simulação anterior (período de 

2009 – Cenário Úmido). Este fato deve-se principalmente ao fato do índice de sedimentação 

do reservatório ser influenciado pela vazão afluente (conforme apresentado anteriormente na 

Equação 11). Dessa forma, quanto maior a taxa de vazão afluente menor será o índice de 

sedimentação, ou seja, mais sedimentos saem do reservatório e menos materiais ficam retidos 

no mesmo. 
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Figura 75. Determinação da eficiência de retenção e dos pesos específicos – Ano 2011 
 

Para este cenário também foi adotado um período de simulação de 10 anos visando a 

estimativa do volume assoreado (Figura 76). De acordo com os valores obtidos, o reservatório 

teria aproximadamente 28,52% do seu volume assoreado nestas condições. 

 

 

Figura 76. Estimativa do volume assoreado para um período de 10 anos – Ano 2011 
 

Neste caso, o tempo estimado para que o reservatório seja completamente assoreado 

seria de 35 anos (Figura 77). 
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Figura 77. Estimativa do tempo para assoreamento do reservatório – Ano 2011 
 

Para demonstrar a potencialidade da ferramenta computacional, foram realizadas 

mais algumas simulações, alterando as taxas de sedimentos afluentes para o cenário de 2011. 

Nas duas primeiras simulações, foi considerada uma variação nesta taxa de 5% (aumento e 

redução). E em outras duas situações a variação considerada foi de 10%. 

No primeiro caso, estipulou-se um aumento anual de 5% na taxa de descarga sólida 

afluente ao reservatório. A partir das simulações, foi possível observar que o reservatório teria 

38,2% do seu volume comprometido após 10 anos (Figura 78). Como esperado, este valor é 

maior do que o estimado para o cenário com taxa de descarga constante (aprox. 28,52%). 

 

 

Figura 78. Estimativa do volume assoreado – Ano 2011 (Aumento anual de 5% na taxa de descarga 
sólida afluente) 
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Com relação ao tempo estimado para o assoreamento completo do reservatório, o 

valor seria de aproximadamente 26 anos (Figura 79), menor do que o cenário anterior que 

apresentava 35 anos (Figura 77). 

 

 

Figura 79. Estimativa do tempo para assoreamento do reservatório – Ano 2011 (Aumento anual de 5% 
na taxa de descarga sólida afluente) 

 

No segundo caso, adotou-se uma redução anual de 5% na taxa de descarga sólida 

afluente ao reservatório. Esta redução poderia ser justificada por programas de controle aos 

processos erosivos nas margens do reservatório, reflorestamento de alguns trechos das 

margens do reservatório, entre outros. 

Como esperado, houve uma redução do volume do reservatório que estaria assoreado 

após 10 anos. Esta redução seria de 28,52% (cenário com taxa de descarga constante) para 

19,6% (Figura 80). 
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Figura 80. Estimativa do volume assoreado – Ano 2011 (Redução anual de 5% na taxa de descarga 
sólida afluente) 

 

O tempo de vida do reservatório aumentaria de 35 (cenário com taxa de descarga 

constante – Figura 77) para 51 anos (Figura 81). 

 

 

Figura 81. Estimativa do tempo para assoreamento do reservatório – Ano 2011 (Redução anual de 5% 
na taxa de descarga sólida afluente) 

 

Para evidenciar a importância da taxa de sedimentos afluentes foram realizadas mais 

duas simulações com variação de 10% deste índice. O objetivo destas novas simulações foi 

demonstrar como a adoção de medidas preventivas e/ou corretivas são importantes, 

principalmente no caso de reservatórios de pequeno porte, como o Reservatório de Mogi-

Guaçu.  
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A Figura 82 ilustra os resultados das simulações em que foi adotado um aumento 

anual de 10% na taxa de descarga sólida afluente ao reservatório. Como é possível observar 

após 10 anos de operação, o reservatório teria quase metade da sua capacidade (47,1%) 

comprometida pelos sedimentos. Este valor é bem maior do que o estimado para o cenário 

com taxa de descarga constante (aprox. 28,52%). 

 

 

Figura 82. Estimativa do volume assoreado – Ano 2011 (Aumento anual de 10% na taxa de descarga 
sólida afluente) 

 

Neste caso, o tempo estimado para que o reservatório seja completamente assoreado 

seria de aproximadamente 21 anos (Figura 83), significativamente menor do que os cenários 

que apresentavam a taxa constante (Figura 77) e aumento de 5% (Figura 79). 
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Figura 83. Estimativa do tempo para assoreamento do reservatório – Ano 2011 (Aumento anual de 
10% na taxa de descarga sólida afluente) 

 

Por fim, adotou-se uma redução anual de 10% na taxa de descarga sólida afluente. 

Nesta situação, apenas 12,5% da capacidade de armazenamento do reservatório estaria 

comprometida pelos sedimentos após 10 anos (Figura 84). Índice menor do que os 

apresentados na Figura 76 (cenário com taxa de descarga constante) e Figura 80 (cenário com 

redução de 5%). 

 

 

Figura 84. Estimativa do volume assoreado – Ano 2011 (Redução anual de 10% na taxa de descarga 
sólida afluente) 

 

O tempo de vida do reservatório aumentaria de 35 anos (cenário com taxa de 

descarga constante – Figura 77) para cerca de 80 anos (Figura 85). 
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Figura 85. Estimativa do tempo para assoreamento do reservatório – Ano 2011 (Redução anual de 
10% na taxa de descarga sólida afluente) 

 

5.2.1. Verificação dos parâmetros de eficiência de retenção 

 

Para a verificação de alguns parâmetros obtidos pela ferramenta computacional, 

como a eficiência de retenção e o peso específico aparente, utilizou-se os resultados obtidos a 

partir de simulações no modelo TUFLOW-FV (GUARD et al., 2013, BMT WBM, 2013) 

realizadas no âmbito do Projeto P&D ANEEL PD-0064-1028/2011 (FIPAI, 2015). 

O TUFLOW-FV é um modelo utilizado na simulação de sistemas hidrodinâmicos, 

incluindo-se canais abertos, planícies de inundações, reservatórios, estuários, zonas costeiras e 

oceanos. 

Geralmente, este modelo é empregado para resolver Equações Não Lineares para 

Águas Rasas (ENLAR), sendo capaz de realizar simulações bidimensionais e tridimensionais. 

As ENLAR formam um sistema de equações que descrevem a conservação de massa/volume 

e quantificam os movimentos de um fluído incompressível. 
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Nesta tese não será detalhado todo o processo de simulação realizada no TUFLOW-

FV, contidas em FIPAI (2015), porém são apresentados os principais resultados relacionados 

a eficiência de retenção do reservatório que estão destacados nas Tabelas 45 e 46. 

Na Tabela 45 são apresentados os principais resultados obtidos nas simulações com 

os dados da primeira campanha. Dentre estas informações, merecem destaque os fluxos totais 

de sedimento estimados para cada seção (Figura 86), pois estes parâmetros serão importantes 

na estimativa da eficiência de retenção. 

 

Tabela 45. Síntese das simulações no TUFLOW-FV – Dados da primeira campanha 

Seção 

Concentração 

média 

(mg.L-1) 

Vazão total 

(estimada) 

(m3.s-1) 

Fluxo total 

(estimado) 

(kg.s-1) 

1 55,2-61,0 21,6-24,2 1,00-1,34 

6 53,1-54,0 22,5-24,9 1,17-1,32 

8 37,2-42,2 21,8-22,9 0,79-0,95 

12 32,0-32,9 20,8-27,6 0,70-0,91 

20 23,5-23,7 22,1-27,3 0,50-0,66 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

 

Figura 86. Fluxos de sólidos em suspensão ao longo das seções transversais medidas no reservatório 
durante a primeira campanha 

Fonte: FIPAI (2015) 
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A Tabela 46 apresenta os princip

TUFLOW-FV com base nas informações da segunda 

evidencia as taxas obtidas para cada seção

 

Tabela 46. Síntese das simulações no TUFLOW

Seção 

Conc

m

(mg.L

1 17,3

6 13,6

8* 42,2

12 16,1

14 17,4

16 6,6

20 10,1

Observação

 

Figura 87. Fluxos de sólidos em suspensão 

 

apresenta os principais resultados das simulações realizadas no 

FV com base nas informações da segunda campanha. A Figura 8

evidencia as taxas obtidas para cada seção. 

. Síntese das simulações no TUFLOW-FV – Dados da segunda campanha

Concentração 

média 

(mg.L-1) 

Vazão total 

(estimada) 

(m3.s-1) 

Fluxo total 

(estimado) 

(m3.s-1) 

17,3-17,8 16,8-21,1 0,30-0,38 

13,6-14,3 19,4-20,0 0,25-0,27 

42,2-47,8* 20,7-24,4 0,55-0,77 

16,1-16,2 26,5-28,7 0,43-0,48 

17,4-17,5 18,4-40,1 0,37-0,73 

6,6-7,2 35,2-41,3 0,29-0,31 

10,1-10,3 18,08-24,5 0,22-0,28 

Observação: *Dragas operando próxima a seção. 
Fonte: FIPAI (2015) 

Fluxos de sólidos em suspensão ao longo das seções transversais medidas no reservatório 
durante a segunda campanha 

Fonte: FIPAI (2015) 

das simulações realizadas no 

Figura 87, por sua vez, 

gunda campanha 

 

 

 

ersais medidas no reservatório 
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Mais importante do que as medidas de fluxos, são as diferenças destes valores entre 

as seções, pois elas representam medidas diretas da eficiência de retenção de sedimentos no 

reservatório durante as campanhas de medições. 

Como é possível observar pelas diferenças entre as Seções 1 e 20 na primeira 

campanha e Seções 1 e 19 na segunda campanha (Tabelas 45 e 46), a eficiência de retenção é 

da ordem de 50% e 26%, respectivamente. Estes valores são próximos aos apresentados nas 

simulações pela ferramenta computacional na Seção 5.2. 

Outro fato importante a ser destacado e que também foi verificado pelas simulações 

na ferramenta computacional é que essas diferenças indicam que o comportamento 

hidrológico é altamente variável e que o mesmo exerce grande influência na determinação da 

eficiência de retenção. 

 

5.3. Simulação na ferramenta computacional (NH Sediment) e no AcquaNet 

– Operação do reservatório e geração de energia hidrelétrica 

 

Como citado em seções anteriores, além da ferramenta computacional foi utilizado 

também um software auxiliar para as simulações – o AcquaNet. 

A Figura 88 ilustra a rede que foi proposta para a simulação. As demandas 

apresentadas foram obtidas a partir de informações da concessionária de energia que 

administra a PCH de Mogi-Guaçu, porém podem ser alterados, conforme as necessidades e 

interesses do usuário. 
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Figura 88. Rede de fluxo escolhida para a simulação da operação do reservatório e da PCH de Mogi-
Guaçu 

 

Cabe destacar algumas considerações com relação às demandas proposta nesta 

simulação: 

• Abastecimento: vazão captada para o atendimento de algumas demandas do 

município de Mogi-Guaçu. Neste caso, foi adotado o valor de 0,5 m3.s-1, com base 

em informações da empresa e do DAEE; 

• Escada de peixe: vazão utilizada para a manutenção da escada de peixe. Foi 

informado pela empresa que este valor corresponde a 1 m3.s-1 e ele compõe a 

vazão ecológica; 

• Vertimento e Jusante: demandas utilizadas para representar, respectivamente, a 

vazão vertida e turbinada durante a operação da PCH. Os valores destas demandas 

foram obtidos a partir da empresa. Estas demandas são destinadas a complementar 

a vazão ecológica (suprida parcialmente pela vazão oriunda da escada de peixe); 

• Vazão ecológica: vazão mínima efluente ao reservatório destinada a manutenção 

do ecossistema local. A empresa forneceu o valor de 16 m3.s-1 para atendimento 

desta demanda; 
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• Dreno: demanda artificial com valor alto (neste caso 1.000 m3.s-1) que é utilizada 

no final da rede para receber todo o excesso de água e impedir o extravasamento 

do reservatório. 

 

Além dos valores das demandas também foram definidas as prioridades para 

atendimento das mesmas (Tabela 47). Estes valores determinam a ordem de atendimento das 

demandas, principalmente em períodos de estiagem. Eles variam entre 1 (prioridade máxima) 

e 99 (prioridade mínima). Estes valores foram estabelecidos com base em outros estudos, 

como: Labadie (1995); Porto e Roberto (2002); Porto et al. (2003); Roberto, Mello Junior e 

Porto (2011); entre outros. Porém, ressalta-se que estes valores podem ser redefinidos, 

conforme o interesse do usuário. 

 

Tabela 47. Principais demandas do reservatório e as suas prioridades de atendimento 

Demanda Prioridade 

Abastecimento 1 

Escada de peixe 1 

Vazão ecológica 1 

Geração de energia 10 

Jusante 30 

Vertimento 80 

Dreno 99 

 

As demandas (abastecimento, escada de peixe e vazão ecológica) receberam valores 

maiores de prioridade do que a geração de energia, porque em caso de déficit hídrico, o 

modelo deve atender primeiro estas demandas. Se fosse atribuído o valor máximo para 

geração, em casos especiais (estiagem), haveria o atendimento (parcial ou integral) da geração 

de energia e o não atendimento (ou atendimento parcial) das outras demandas, como a escada 

de peixe. 
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Para exemplificar a interferência do assoreamento na geração de energia hidrelétrica 

no local de estudo, foram propostos dois cenários para simulação. A principal diferença entre 

os cenários foram os valores da tabela CAV, estabelecendo uma simulação com uma CAV 

fornecida pela concessionária de energia denominada como “cenário atual” e outra com o 

reservatório parcialmente assoreado designada como “cenário futuro”. Este último cenário foi 

simulado a partir de resultados obtidos em modelagens na ferramenta computacional e no 

Modelo TUFLOW-FV (descritos em seções anteriores). 

Os dados de CAV para o cenário futuro foram definidos considerando um período de 

cinco anos, adotando os três primeiros anos com índices hidrológicos considerados normais 

(dados de 2011) e os dois últimos adotando parâmetros de um período seco (dados de 2001). 

Estes dados foram estipulados para simular os diversos comportamentos hidrológicos que são 

encontrados atualmente. Porém, poderiam ser escolhidas outras configurações de cenários. 

Nas Figuras 89 e 90 são apresentadas as características físicas do reservatório para os 

dois cenários propostos, ou seja, o cenário atual (com os parâmetros fornecidos pela 

concessionária) e o cenário futuro (com dados da CAV alterados em virtude do 

assoreamento). 

 



191 
 

 

Figura 89. Parâmetros de entrada da simulação com as características físicas do reservatório – Cenário 
atual 

 

 

Figura 90. Parâmetros de entrada da simulação com as características físicas do reservatório – Cenário 
futuro 
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Como é possível observar a partir das figuras anteriores, pela modelagem do 

transporte e deposição de sedimentos, o reservatório teria a sua ca

cenário futuro. 

 Além das informações relacionadas a cota

foram inseridos outros dados, dentre os quais destacam

evaporação; potência total instalada;

turbinas; índices de disponibilidade das máquinas;

curva-chave de jusante. 

Os principais resultados 

apresentados nas Figuras 91 e 92 

 

Figura 91. Ferramenta computacional e parte dos resultados gerados

 

Como é possível observar a partir das figuras anteriores, pela modelagem do 

transporte e deposição de sedimentos, o reservatório teria a sua capacidade reduzida em um 

Além das informações relacionadas a cota-área-volume do reservatório, também 

foram inseridos outros dados, dentre os quais destacam-se: vazões afluentes

otência total instalada; rendimento do conjunto turbina gerador;

de disponibilidade das máquinas; curva de engolimento máximo da turbina

Os principais resultados obtidos nas simulações destes dois cenários 

 e na Tabela 48. 

. Ferramenta computacional e parte dos resultados gerados a partir das simulações (
em azul) – Cenário atual 

Como é possível observar a partir das figuras anteriores, pela modelagem do 

e reduzida em um 

volume do reservatório, também 

azões afluentes; taxa de 

gerador; número de 

urva de engolimento máximo da turbina e 

destes dois cenários são 

 

a partir das simulações (destacado 



 

Figura 92. Ferramenta computacional e parte dos resultad

 

Tabela 48. Energia total gerada na simulação de cada cenário proposto

 

Como é possível observar 

hidrelétrica da PCH de Mogi

Os preços de comercialização da energia elétrica variam de acordo com o período e a 

disponibilidade energética (atual e f

estimar quais seriam as perdas financeiras devido à redução energética entre os dois cenários 

(Tabela 49). 

 

. Ferramenta computacional e parte dos resultados gerados a partir das simulações (destacado 
em azul) – Cenário futuro 

Energia total gerada na simulação de cada cenário proposto

 

Energia total 

(MWh) 

Cenário atual 333.409,68 

Cenário futuro 328.493,52 

vel observar pela Tabela 48, a diferença na geração de energia 

hidrelétrica da PCH de Mogi-Guaçu para os cenários foi de 4.916,16 MWh.

Os preços de comercialização da energia elétrica variam de acordo com o período e a 

disponibilidade energética (atual e futura). Por esta razão, foram adotados três valores para 

estimar quais seriam as perdas financeiras devido à redução energética entre os dois cenários 
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os gerados a partir das simulações (destacado 

Energia total gerada na simulação de cada cenário proposto 

, a diferença na geração de energia 

MWh. 

Os preços de comercialização da energia elétrica variam de acordo com o período e a 

utura). Por esta razão, foram adotados três valores para 

estimar quais seriam as perdas financeiras devido à redução energética entre os dois cenários 
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Tabela 49. Representação financeira da diferença energética obtida nas simulações dos dois cenários 
propostos 

Taxa de 

comercialização 
Representação financeira relativa a 4.916,16 MWh 

R$ 100,00/MWh R$ 491.616,00 

R$ 150,00/MWh R$ 737.424,00 

R$ 200,00/MWh R$ 983.232,00 

 

Para verificar se os valores obtidos nas simulações eram condizentes, foram 

comparados a geração de energia obtida em cada período da simulação com os valores 

registrados pela empresa que gerencia a PCH de Mogi-Guaçu. Estes valores estão 

apresentados na Tabela 50. 

 

Tabela 50. Comparação entre os valores obtidos nas simulações e registrados pela empresa 

 
Energia média gerada (MWh/ano) 

Período AES Simulação Diferença [%] 

Normal 28.624,4 32.022,72 -11,87% 

Seco 33.855,9 30.774,24 9,10% 

Úmido 37.680,3 37.665,36 0,04% 

 

Como é possível observar pela Tabela 50, os valores para o período considerado 

“Úmido” (registros de 2009) se mostraram condizentes, ou seja, a simulação representou 

muito bem a geração energética registrada pela empresa. 

Para verificar a diferença observada no período considerado como “Normal” 

(registros de 2011), foi realizada uma consulta aos valores de energia registrados pela 

empresa. Nesta análise foi possível observar um período de dezesseis dias (10/07/2011 a 

25/07/2011) em que não houve geração de energia na PCH (Figura 93). 
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Figura 93. Registro da empresa com relação à potência média gerada por dia (denominada como 
VER_MED) 

 

Esta interrupção na geração de energia pode justificar a diferença observada entre os 

valores obtidos na simulação e registrados pela empresa durante este período. Inclusive, pode-

se observar que a geração energética registrada pela empresa para o período seco foi maior do 

que o apresentado no período hidrológico normal, contrariando o que seria esperado e que 

pode ser também justificado pela interrupção na geração de energia no período mencionado 

anteriormente. 

Por fim, é importante destacar que a rede de fluxo escolhida para estas simulações 

pode receber outras configurações para simulações de outros cenários, como por exemplo, 

com o aumento e/ou redução de alguma(s) demanda(s) do reservatório (escada de peixe, 

vazão ecológica, abastecimento, outros usos consuntivos), entre outros. 
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5.4. Discussão sobre algumas medidas preventivas e corretivas para o 

controle do assoreamento no local de estudo 

 

Apesar de o assoreamento ser considerado por muitos pesquisadores como um 

processo inevitável, é possível minimizá-lo ou retardar os seus efeitos com o emprego de 

algumas medidas preventivas e/ou corretivas. 

As medidas preventivas têm como foco principal a redução da produção e transporte 

de sedimentos, diferentemente das medidas corretivas que visam amenizar parte dos 

problemas causados pelos sedimentos. 

Carvalho (2008), ICOLD (1989), Muller (1995), Paiva (2001), dentre outros 

pesquisadores, citam que as medidas preventivas são mais eficientes do que as ações 

corretivas, tanto no aspecto técnico quanto financeiro.  

Carvalho et al. (2000a) e Shen e Lai (1996) ressaltam que as medidas preventivas 

vão desde a escolha adequada da área para a construção do reservatório até o controle dos 

processos erosivos na região e a retenção dos sedimentos antes que estes cheguem ao 

reservatório. Neste sentido, com relação ao controle dos processos erosivos, destacam-se as 

ações voltadas à conservação e o manejo do solo na agricultura, como as práticas vegetativas 

(reflorestamento, plantas de coberturas, cultura em faixas), edáficas (controle de fogo, 

adubação verde e orgânica) e mecânicas (plantio em contorno, terraceamento, canais 

escoadouros). Ainda segundo os últimos autores, com relação ao controle de materiais 

afluentes destacam-se: a construção de barragens a montante, a criação de canais de derivação 

em by-pass e bacias de decantação, dentre outros. 

Com relação às medidas corretivas, que são adotadas quando os sedimentos 

depositados já estão afetando (direta ou indiretamente) a operação do reservatório, destacam-
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se ações, como a dragagem, sifonagem, utilização de descarregador de fundo ou em alguns 

casos mais drásticos, o alteamento da barragem. 

Como estas medidas, preventivas e corretivas, envolvem diversos parâmetros, a sua 

escolha deve ser fundamentada por estudos e pela experiência de profissionais com formações 

diferenciadas que podem analisar desde as áreas fontes de produção de sedimentos até os seus 

locais de deposição e quais são as características dos materiais sedimentados. 

Neste sentido, a referida tese aborda algumas questões envolvendo tais medidas. 

Porém, ressalta que um melhor detalhamento sobre o projeto e especificidades destas ações 

não foram apresentadas, pois não eram o objetivo principal deste estudo. A razão da 

elaboração desta seção foi discutir algumas ações que podem ser adotadas no reservatório 

para minimizar os problemas (atuais e futuros) que os sedimentos ocasionam para o local, 

servindo como exemplo para outros locais que enfrentam situações semelhantes às 

apresentadas neste estudo. 

No Reservatório de Mogi-Guaçu pôde-se observar que os processos erosivos do seu 

entorno são um dos principais fatores que influenciam a deposição de sedimento, 

principalmente devido à grande área antropizada44 e a ausência de mata ciliar em vários 

trechos do entorno do reservatório (Figura 94). 

 

                                                      
44 Áreas em que as características originais (solo, vegetação, relevo, regime hídrico, etc) foram alteradas em 
decorrência da atividade humana, como: estrada, lavoura, cidade (CENTRO DE EXCELÊNCIA EM MATAS 
CILIARES, 2015). 
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Figura 94. Imagem do uso e ocupação do entorno do 

Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A 
 

Para analisar melhor a ocupação do entorno do reservatório

ortofotos da região de estudo ao Programa de mapeamento a partir de 

aerofotogramétricas – MAPEIA. Estas imagens aéreas foram geradas com GSD (

Sample Distance), resolução média espacial de 0,45 metros, e as ortofotos com 1 metro. Elas 

foram obtidas entre os anos de 2010 e 2011 e as ortofotos em 2012 (EMPLASA,

a elaboração do mapa de uso e ocupação da região de estudo (Figura 95)

Software ArcGIS 9.1® (ESRI, 2014).

 

. Imagem do uso e ocupação do entorno do Reservatório de Mogi-Guaçu
definida) 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A - EMPLASA (201

Para analisar melhor a ocupação do entorno do reservatório, foram solicitadas 

ortofotos da região de estudo ao Programa de mapeamento a partir de 

MAPEIA. Estas imagens aéreas foram geradas com GSD (

), resolução média espacial de 0,45 metros, e as ortofotos com 1 metro. Elas 

foram obtidas entre os anos de 2010 e 2011 e as ortofotos em 2012 (EMPLASA,

a elaboração do mapa de uso e ocupação da região de estudo (Figura 95)

Software ArcGIS 9.1® (ESRI, 2014). 

 

Guaçu (sem escala 

EMPLASA (2012) 

foram solicitadas 

ortofotos da região de estudo ao Programa de mapeamento a partir de imagens 

MAPEIA. Estas imagens aéreas foram geradas com GSD (Ground 

), resolução média espacial de 0,45 metros, e as ortofotos com 1 metro. Elas 

foram obtidas entre os anos de 2010 e 2011 e as ortofotos em 2012 (EMPLASA, 2012). Para 

a elaboração do mapa de uso e ocupação da região de estudo (Figura 95), foi utilizado o 
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Figura 95. Uso e ocupação do entorno do Reservatório de Mogi-Guaçu 
 

A prática de atividades agropecuárias e o fato de muitas áreas do entorno do 

reservatório não estarem reflorestadas, confirma a importância do monitoramento 

hidrossedimentológico neste local, pois estes fatores intensificam os processos erosivos e a 

geração de sedimentos. Ações relacionadas ao plantio de mata ciliar no entorno do 

reservatório são muito importantes, principalmente nas áreas a montante, pois contribuem 

para a redução da carga de sedimentos afluentes, mostrando-se como uma das alternativas 

mais interessantes para estender a vida útil do reservatório. 

Cabe destacar que atualmente muitas empresas relacionadas ao setor de geração de 

energia vêm adotando algumas iniciativas voltadas ao replantio de mata ciliar em seus 

reservatórios. Porém, parte destas ações ainda é incipiente, necessitando de mais investimento 

e comprometimento dos seus administradores. 
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A qualidade da água do reservatório também pode ser melhorada com a adoção dessa 

ação, pois parte dos sedimentos conduzem poluentes, como fertilizantes ou produtos 

químicos, que são adsorvidos a estes materiais. Desse modo, além de ocasionar a degradação 

da qualidade de água, parte destes sedimentos são responsáveis pelo transporte de fósforo e 

nitrogênio (a partir de ligações iônicas), que ocasionam a eutrofização de corpos hídricos, 

resultando no crescimento de plantas aquáticas que produzem diversos problemas para a 

operação da central hidrelétrica. Este fato é evidenciado no reservatório por meio das Figuras 

96 e 97. 

 

 

Figura 96. Registros fotográficos da presença de plantas aquáticas no Reservatório de Mogi-Guaçu 
(Setembro de 2012) 
Fonte: FIPAI (2015) 

 

 

Figura 97. Registros fotográficos da retirada de plantas aquáticas localizadas nas grades de proteção 
das turbinas da PCH de Mogi-Guaçu (Maio de 2012) 

Fonte: FIPAI (2015) 
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Ações voltadas à comunidade local residente próxima ao entorno do reservatório e de 

seus afluentes também são interessantes e poderiam ser implementadas e/ou intensificadas a 

partir de palestras e cursos relacionados às práticas conservacionistas do solo. Estas iniciativas 

possibilitam uma maior conscientização de agentes que podem atuar na implementação de 

medidas preventivas ao assoreamento. Inclusive no caso do referido reservatório, deve ser 

evidenciado que há sérios riscos do assoreamento comprometer a capacidade de amortização 

de cheias do reservatório causando ou intensificando problemas de inundação para os 

moradores residentes em suas proximidades e a jusante do mesmo. 

Com relação às demais medidas que poderiam ser adotadas, pelo fato de ser um 

reservatório operado a fio d’água, pouco pode ser feito sem intervenções de alto custo. Porém, 

a adoção de sistemas de remoção do sedimento pelo escoamento da água, como o sediment 

bypass, mostra-se como uma alternativa interessante para retirar uma parcela dos sedimentos 

afluentes. De maneira geral, estes sistemas podem ser classificados como: sluicing e flushing, 

sendo que o primeiro consiste na liberação dos sedimentos afluentes antes que eles se 

depositem no reservatório, enquanto o flushing trata da remoção dos sedimentos já 

depositados. 

No Reservatório de Mogi-Guaçu, poderiam ser empregados estes dois tipos de 

sistema, inclusive como forma de manter a descarga sólida efluente para evitar problemas, 

como a erosão causada pela água a jusante ao reservatório. Porém, deve-se ter atenção 

especial ao dimensionamento e a quantidade de material que seria liberada no flushing, uma 

vez que os sedimentos efluentes ao reservatório podem gerar sérias consequências ambientais. 

Assim, estes estudos devem estar em consonância com a legislação nacional, como a 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 344/04 (BRASIL, 

2004). 
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Além dos procedimentos de sluicing e flushing, os administradores do reservatório 

também podem construir pequenas barragens a montante do reservatório e condutos para 

desvio de sedimentos (sediment bypassing). 

Desse modo, entende-se que as medidas citadas anteriormente auxiliariam na 

redução dos sedimentos afluentes e do material depositado no reservatório, contribuindo com 

as ações já adotadas pela concessionária de energia que administra o reservatório que realiza a 

dragagem periódica de sedimentos de alguns trechos do reservatório, conforme ilustrado na 

Figura 98. 

 

 

Figura 98. Registros fotográficos de uma embarcação realizando a dragagem de alguns trechos do 
Reservatório de Mogi-Guaçu (Setembro de 2012) 

Fonte: FIPAI (2015) 
 

Por fim, com relação à dragagem, a empresa poderia comercializar o material que é 

retirado, uma vez que atualmente o mesmo não recebe tratamento e destinação comercial. 

Este material, que apresenta uma parcela considerável de areia e argila, depois de um 

tratamento prévio pode servir para outras finalidades, como a construção civil. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O transporte e a deposição de sedimentos em reservatórios causam diversas 

decorrências ambientais, sociais e econômicas para os seus gestores e usuários. 

Sendo o planejamento e o gerenciamento dos reservatórios nacionais tarefas cada vez 

mais complexas, e tendo em vista o aumento substancial de parâmetros e agentes envolvidos, 

recomenda-se a utilização de modelos matemáticos e ferramentas computacionais para 

auxiliar os administradores nas análises multidisciplinares e em eventuais conflitos de 

interesse. 

A maioria dos grandes reservatórios nacionais apresenta menos de 50 anos de 

existência. Por esta razão, não apresentaram ainda problemas significativos relacionados ao 

assoreamento. No entanto, como o passar dos anos, estes reservatórios tendem a demonstrar 

as influências destes depósitos em suas operações, além de exigirem uma maior atenção 

quanto ao monitoramento dos seus parâmetros hidrossedimentológicos. 

Assim, ferramentas computacionais, como a desenvolvida nesta tese, podem auxiliar 

os gestores na criação de cenários e avaliação das alterações das características físicas dos 

reservatórios e sua influência no atendimento às demandas, principalmente no caso de 

reservatórios de centrais hidrelétricas. 

No caso específico do Reservatório de Mogi-Guaçu, foi possível observar, a partir 

das simulações realizadas, que a variação (aumento ou diminuição) da descarga sólida total 

afluente ao reservatório proporciona alterações significativas no volume de sedimentos 

depositado e no seu tempo de vida útil. Além disso, verificou-se que a ferramenta 

computacional apresentou valores condizentes aos dados fornecidos pela empresa que 

administra o reservatório e aos resultados obtidos por outros softwares. 
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Ressalta-se que esta metodologia pode ser replicada para outros reservatórios de 

centrais hidrelétricas, principalmente os de reservação e que operam com mais demandas, e 

onde certamente os impactos do assoreamento são mais significativos. 

Cabe destacar que a confiabilidade de resultados obtidos a partir de simulações, 

independente dos modelos matemáticos ou computacionais empregados, está intimamente 

relacionada com os dados inseridos pelos usuários. Ou seja, é recomendável que as empresas 

mantenedoras dos reservatórios realizem periodicamente programas de coleta de dados 

hidrossedimentométricos nestes locais. 

Esses programas possibilitariam a obtenção de novos dados primários, melhorando 

os bancos de informações das agências nacionais e empresas privadas que, infelizmente, em 

muitos casos, são incipientes e não estão disponíveis para a maioria da população. A 

atualização destes dados é importante para melhorar as operações dos reservatórios, que em 

alguns casos, são fundamentados em dados defasados, como parâmetros estimados durante a 

fase de projeto. 

Por fim, um melhor monitoramento dos reservatórios proporciona uma diminuição 

na construção de novas barragens que causam diversos impactos socioambientais, além de 

auxiliar na segurança hídrica e energética. 

Como recomendações para trabalhos futuros que possam complementar esse estudo, 

sugere-se: 

• Realizar novos levantamentos batimétricos e hidrossedimentológicos no Reservatório 

de Mogi-Guaçu para acompanhamento destes parâmetros e análise das consequências 

na operação do reservatório e da PCH; 

• Realizar novos estudos e simulações com foco em outras demandas, como o 

abastecimento e vazão ecológica, entre outros; 
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• Elaborar, de forma mais detalhada, projetos de ações preventivas e corretivas para 

mitigação dos problemas ocasionados pelos sedimentos; 

• Utilizar esta ferramenta computacional em outros reservatórios para comparar com os 

resultados que foram obtidos nesta pesquisa. 
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