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RESUMO
A  construção  de  barragens  modifica  o  fluxo  natural  dos  rios  causando  profundas  alterações  hidrológicas,
geomorfológicas na fauna e flora  existentes a  montante e  a  jusante dos reservatórios.  A avaliação das mudanças
causadas por essas construções requer estudos específicos para determinar como as interferências antrópicas podem
influenciar na dinâmica fluvial dos locais onde são inseridos esses empreendimentos. Diante do exposto, o trabalho
mostra  como  a  construção  de  barragens  altera  o  perfil  morfológico  de  um  rio  ao  longo  do  tempo,  ocorrendo  à
sedimentação a montante e erodindo a jusante. O trabalho apresenta a comparação temporal de três perfis batimétricos,
dois a montante e um a jusante, de um rio localizado na região sudeste, analisando as possíveis mudanças decorrentes
da implantação de uma barragem. Com o resultado desse trabalho foi possível identificar as alterações morfológicas
descritas nas literaturas.     

PALAVRAS-CHAVE: Barragens; Reservatório; Evolução morfológica.

1 INTRODUÇÃO

O processo erosivo ocorre em consequência da ação da água,  do vento ou outro efeito,
desagregando as partículas das rochas e do solo (CARVALHO, 2008). A erosão das margens de
rios e lagos, decorrentes da supressão vegetal,  causam o depósito de sedimentos e resulta no
assoreamento, processo esse que se agrava quando atingem os reservatórios artificiais (BARBOSA
et al., 2014).

O processo fluvial é uma ação dinâmica, que evolui constantemente no meio natural, erodindo
e sedimentando invariavelmente (MOREIRA, 2012). Quando o fluxo natural do rio é interrompido
pela construção de uma barragem, diversos são os impactos gerados (CAVALCANTE, 2011). O
reservatório de empreendimentos hidrelétricos, ou de outros fins como abastecimento e mineração,
é responsável pela redução na velocidade de fluxo da água, propiciando condições favoráveis para a
deposição de sedimentos, processo conhecido como assoreamento (MINHONI et. al., 2014).  

Os sedimentos transportados pelo sistema fluvial  são primeiramente depositados devido à
redução de velocidade da água no reservatório (CARVALHO et. al., 2000), sendo que a distribuição
e formação dos sedimentos são influenciadas por diferentes fatores, entre eles a forma geométrica
do  reservatório,  a  topografia  da  região,  a  sinuosidade  do  curso  d’água,  a  granulometria  dos
sedimentos,  o  tipo  de  operação  do  reservatório  e  a  vazão  afluente  (CARVALHO,  2008,  apud
MINHONI et. al., 2014). 

No quadro 1 serão apresentadas as principais alterações hidrológicas e geomorfológicas nos
três setores/áreas de um rio represado, segundo Cunha (1995 apud COELHO, 2007). 
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Quadro 1: Alterações Hidrológicas e Geomorfológicas em Setores de um Rio Represado
Setor da bacia Principais impactos hidrológicos Principais impactos geomorfológicos

Montante da 

Barragem 

Deposição  de  carga  sólida;  Mudança  térmica  das
águas; Redução da velocidade das águas;

Subida do nível das águas.

Assoreamento  na  desembocadura  dos  rios
principais;  Assoreamento  no  fundo dos vales
principais; Assoreamento na desembocadura e
no  fundo  dos  vales  afluentes;  Formação  de
novas áreas de inundação. 

No Reservatório

e Periferia 

Tem  Armazenamento  de  carga  líquida;
armazenamento  de  carga  sólida;  Modificação  no
conteúdo  de  gases  dissolvidos;  Elevação  do  nível
piezométrico (compressibilidade dos líquidos); 

Alteração na taxas de infiltração; Maior disponibilidade
de  água  subterrânea;  Ocorrência  de  Inundações;
Assoreamento no reservatório; Redução da vida útil da
barragem;  Alteração  na  transparência  da  água;
Alteração na estrutura térmica da água. 

Submersão das formas de relevo;  Processos
de abrasão lacustre;  Recuo das  margens  ou
das falésias lacustres;  Formação de praias e
depósitos  de  abrasão;  Processos  de
assoreamento; Formação de bancos arenosos
emersos  ou  imersos;  Formação  de  lagoas
fechadas; Colmatação da desembocadura dos
rios  principais;  Formação de novas  áreas  de
Inundação.

A Jusante da 

Barragem o

Controle da regularização das descargas; Redução da
carga sólida (sedimentos); Sanilização da água; 

Alteração  na  estrutura  térmica;  Redução  do  nível
piezométrico; Alteração nas taxas de infiltração; 

Menor disponibilidade de água Subterrânea.

 Preferem  Entalhe  no  leito  do  rio,  com
consequente descida do nível de base local; 

Descida do nível  de base dos afluentes com
retomada erosiva (entalhe) dos seus leitos; 

Processos de erosão nas margens; Alteração
nos sedimentos de fundo e das margens; 

Reajustamento  na  morfologia  do  canal  pela
migração  dos  setores  de  erosão  e
sedimentação;  Processos  de  deposição  nas
margens e fundo do leito; 

Modificações na dinâmica da foz.

Fonte: COELHO, 2007

O objetivo do trabalho é avaliar a evolução morfológica, ao longo dos anos, do leito de um rio
que  possui  um barramento  devido  à  construção  de  uma  UHE (usina  hidrelétrica)  e  analisar  a
influência  desse  barramento  na  retenção  de  sedimento  e  no  processo  erosivo  a  jusante  do
obstáculo, através da comparação de perfis topobatimétrico. 

O presente trabalho será realizado devido à importância do uso dos recursos hídricos em
diferentes  áreas,  principalmente  sobre  a  sua  utilização  no  setor  elétrico  pelas  UHEs  e  PCHs
(pequenas centrais hidrelétricas). O estudo do transporte de sedimento e qual o seu impacto na
morfologia do leito nos rios e nos reservatórios das centrais hidrelétricas, bem como a avaliação dos
efeitos  da  intervenção  humana  nas  bacias  hidrográficas,  ajuda  na  detecção  dos  processos  de
assoreamento a montante das barragens e de erosão a jusante, podendo, então, identificar se tais
processos estão se iniciando ou acelerando e como isso pode influenciar os rios, os ecossistemas
que ali se encontram e na própria vida útil do reservatório.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado através da comparação de perfis topobatimétricos de 03 seções em
um rio, sob influência de uma UHE, localizado na região sudeste. Duas seções estão a montante e
uma a jusante da barragem. Os dados foram coletados com um intervalo de tempo de 03 anos e
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foram obtidos a partir de levantamentos topobatimétricos, sendo utilizado o sistema convencional
com estação total nas áreas secas e o sistema da batimetria nas áreas navegáveis, usando como
referência os marcos implantados na obra. A avalição será realizada através da comparação  das
batimetrias realizadas nesse intervalo de tempo.

No  primeiro  ano,  foram  implantados  pares  de  marcos  intervisíveis  e  georreferenciados,
utilizando-se coordenadas verdadeiras (Sistema U.T.M. - Universal Transversa de Mercator) e cotas
verdadeiras  obtidas  com  o  uso  de  equipamentos  GPS  GEODÉSICO,  de  precisão  no  mínimo
correspondente  à  rede  de  marcos  geodésicos  do  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística), que serviram de referências para o segundo levantamento.

Os perfis batimétricos serão apresentados em gráfico obtidos através do Excel, onde foram
usadas como referências as cotas obtidas nos levantamentos topobatimétricos. 

Os perfis serão identificados no presente trabalho da seguinte maneira:

Quadro 2: Identificação das seções topobatimétricas

Seção A Jusante da Barragem
Seção B Área de influência do reservatório
Seção C Montante do reservatório

Fonte: Dados da pesquisa

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seção do perfil A está localizada a 0,49 km a jusante da barragem. Essa seção apresenta
um afloramento rochoso no ponto central do seu leito. Com isso, notou-se que o processo erosivo é
menos intenso, porém é possível observar uma variação de profundidade entre os intervalos de
anos dos levantamentos de dados (Figura 1), localizado na margem esquerda do curso d’agua. Esse
processo erosivo provavelmente aconteceu nessa localização porque as velocidades da água na
margem esquerda são mais elevadas. Apesar de o local ser rochoso e velocidade da água nessa
área não permitir uma ocorrência maior de sedimentação, podem ser observados pontos de depósito
de  sedimentos  no  perfil,  indicando  a  irregularidade  morfológica  dessa  seção,  que  poderia  ser
regularizada caso houvesse depósito de sedimento. 

Figura 1: Gráfico Comparativo das seções batimétricas – Seção A
Fonte: Dados da pesquisa
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A  seção  do  perfil  B  está  localizada  a  5,26  km  a  montante  da  barragem  e  dentro  do
reservatório. Nesta seção nota-se a diminuição da profundidade do leito entre o intervalo de coleta
de dados. Isso se dá pelo depósito do sedimento causado pela diminuição da velocidade da água no
reservatório. Nota-se que próximo à margem esquerda, o depósito é menor porque está localizado
no trecho da curva, onde a velocidade da água tende a ser maior, ocorrendo ainda nesse ponto um
processo de erosão de margem (Figura 2).

Figura 2: Gráfico comparativo das seções batimétricas - Seção B
Fonte: Dados da pesquisa

A seção do perfil C está localizada a 17,45 km a montante do barramento. Essa seção sofreu
com processo de erosão nas margens, que se dá provavelmente pelo desmatamento e a água da
chuva estar carreando esse sedimento para o corpo d’agua, mais especificamente para o ponto
central do leito (leve assoreamento). Observa-se que  o depósito de sedimento na seção busca a
regularização da morfologia do leito (Figura 3). 

Figura 1: Gráfico comparativo das seções batimétricas – Seção C
Fonte: Dados da pesquisa
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Pode ser notado na Seção A e Seção C que a área molhada do levantamento batimétrico do
primeiro ano é maior, porém o nível do reservatório estava bem próximo nos dois levantamentos,
não interferindo nos resultados encontrados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com as análises que os perfis estudados mostraram o comportamento descrito em
literatura, ocorrendo o processo de assoreamento a montante da barragem e a erosão a jusante da
mesma. Nota-se que apesar da interferência antrópica no fluxo natural do corpo hídrico, o rio busca
a regularização do seu leito. 

Destaca-se que os processos erosivos nas margens podem ser acelerados em locais onde
existe pouca proteção da vegetação ciliar e que ainda, em decorrência dessa erosão, o processo de
sedimentação será intensificado, principalmente a montante das barragens. 

Vale  ressaltar  que os  processos  de  erosão  e  assoreamento  influenciam na  vida  útil  dos
reservatórios,  reduzindo sua capacidade e  por  consequência  a  redução da geração da energia
elétrica (BARBOSA; PINTO; CASTRO, 2014).
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