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RESUMO 

 

A sedimentação em reservatório acontece em função da deposição de partículas que 

são chamadas de sedimentos e que são carreadas por meio do escoamento. É um processo que 

vai ocorrer de qualquer forma; entretanto, é passível de ser controlado. Qualquer que seja a 

finalidade do reservatório verifica-se que as características de operação podem ser 

comprometidas ao longo do tempo, sendo sua capacidade de armazenamento parcial ou 

totalmente tomada por sedimentos em virtude de uma série de variáveis. Em função disso, a 

sedimentação em reservatórios é um assunto muito relevante, tendo em vista que o Brasil é 

um País que tem forte dependência na energia gerada por meio de hidroeletricidade e, 

portanto, com vários reservatórios construídos. A construção de uma barragem pode trazer 

vários impactos socioeconômicos e ambientais, dentre eles, a sedimentação, que aparece 

como um problema que afeta o volume e capacidade de geração de energia em reservatórios. 

A presente pesquisa tem como principal enfoque a avaliação de algumas etapas do processo 

de sedimentação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Caçu, onde se desenvolveu um 

estudo do comportamento do assoreamento relacionando a velocidade da água aos sedimentos 

em suspensão e à batimetria do fundo.  Constatou-se que os locais onde houve o maior 

acúmulo de sedimentos foi no trecho compreendido entre o final da zona classificada como 

rio e o início da zona de transição e que esse acúmulo ocorreu conforme as alterações de 

velocidade, quando o fluxo de água perde a força e os sedimentos são depositados no leito. O 

estudo permitiu constatar, com a batimetria, as alterações no assoreamento e, com o 

mapeamento da velocidade, a compartimentação longitudinal do reservatório, bem como os 

locais mais propensos ao acúmulo. 

 

Palavras Chave: Assoreamento, Sedimentos em suspensão, Reservatório. 
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ABSTRACT 

 

TOPO BATHYMETRY AND SEDIMENTATION IN  CAÇU’S HYDROELECTRIC 

POWER PLANT RESEVOIR – GOIÁS 

 

The sedimentation in reservoir occurs due to the deposition of particles which are 

named sediments and are carried through the flow. It’s a process that will occur anyway, 

however it’s likely to be controlled. Whatever the purpose of the reservoir is, we can verify 

that the characteristics of the operation can be compromised over time, with its capacity of 

storage being partial or totally taken by sediments due to a series of variables. Due to these 

processes, the sedimentation in reservoirs is a very relevant subject given that Brazil is a 

country which has a strong dependency on the energy generated through hydropower and, 

therefore, has built several reservoirs.  The construction of a dam can bring several 

socioeconomic and environmental impacts, among them the sedimentation, which appears as 

a problem that affects the volume and capacity of generating energy in reservoirs. The present 

research has as main objective the evaluation of some steps of the sedimentation process of 

Caçu’s Hydroelectric Power plant reservoir (Usina Hidrelétrica Caçu), where a study of 

silting behavior was developed relating the water speed to the suspended sediments and the 

bathymetry of the bottom. We were able to find that the places where there was the greatest 

sediments accumulation was in the section between the end of the zone classified as river and 

the beginning of the transition zone and that this accumulation occurred according to the 

speed alterations, when the water flux loses its strength and the sediments are deposited on the 

river bed. This study allowed us to verify, with the bathymetry, the changes in the silting and, 

with the mapping of the speed, the reservoir’s longitudinal compartmentalization as well as 

the most likely places of accumulation. 

 

Keywords: Silting, Suspended sediments, Reservoir. 
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CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1 Introdução 

O processo de construção de empreendimentos hidráulicos para geração de energia 

hidrelétrica vem acompanhado de vários impactos de ordem social e ambiental. No que tange 

aos aspectos sociais, pode haver a separação de comunidades e famílias e a destruição de 

lugares importantes para formação cultural de determinado povo (como igrejas, capelas, 

dentre outros). Pode-se citar também a perda de propriedades, casas e até cidade, em função 

do alagamento para formação dos reservatórios. 

No que tange aos impactos ambientais, a perda da biodiversidade parece ser o impacto 

mais evidente na construção dos empreendimentos, já que são inundadas grandes áreas com 

vegetação e floresta nativa. Pode-se destacar também o desaparecimento do habitat natural de 

animais (VIEIRA E VAINER, 2011).  

Além disso, outros dois aspectos merecem destaque: i. qualidade da água: ao se 

interromper o fluxo normal do curso de um rio, podem acontecer várias mudanças na 

temperatura e composição química da água, fato que provoca consequências diretas sobre a 

qualidade da mesma; e ii. erosão e depósito de sedimentos: nos seus cursos normais os rios 

transportam sedimentos, provenientes do solo e das rochas existentes nos seu leito e em suas 

margens. Quando se constrói uma barragem, esse processo é interrompido. Como a água corre 

muito lentamente no reservatório, e a barragem serve como obstáculo para o seu escoamento, 

os sedimentos se depositam no fundo e não seguem rio abaixo. Como forma de recuperar o 

abastecimento de sedimentos, o rio aumenta o processo de erosão das margens. Esse processo 

de erosão pode aprofundar o leito e alargar o rio, colocando em risco obras de infraestrutura, 

assim como prejudicar o abastecimento de água (VIEIRA E VAINER, 2011). O transporte e 

depósito de sedimentos causam a sedimentação ou o chamado assoreamento. 

Assim, a investigação proposta insere-se neste contexto, de realizar uma avaliação do 

estado de sedimentação do reservatório da UHE (Usina Hidrelétrica) Caçu - Goiás. Deste 

modo, a dissertação será apresentada em capítulos, estruturando-se em cinco partes, a saber: 

Capítulo 1: Contém a introdução, justificativa do tema de pesquisa e objetivos; 

Capítulo 2: Referencial teórico sobre os seguintes temas - reservatórios, sedimentação 

(assoreamento), estudos sedimentológicos em reservatórios e levantamento batimétrico. O 

produto deste capítulo traz o arcabouço conceitual para compreensão da proposta de pesquisa 

desta dissertação. 
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Capítulo 3: Aplicação de um método específico e estudo de caso - este capítulo 

descreve a área de estudo e o ferramental metodológico utilizado para avaliar o assoreamento 

na UHE Caçu - Goiás. 

Como procedimentos metodológicos da pesquisa, foram estabelecidas três fases 

distintas que compõem a estrutura de capítulos descrita na Figura 1:  

i. Elaboração da revisão de literatura; 

ii. Aplicação de uma metodologia específica para avaliar o nível de sedimentação 

no reservatório da UHE; 

iii. Elaboração de análises complementares, por meio dos resultados. 

Capítulo 4: Análise dos resultados - neste capítulo são apresentados os dados e 

discutidos a velocidade de escoamento da água, os sedimentos em suspensão e análise dos 

locais onde houve o assoreamento. 

Capítulo 5: Conclusões e recomendações - no último capítulo, seguem as conclusões 

gerais, objetivos alcançados, os desafios e limitações enfrentados no transcorrer da pesquisa e 

as sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Autor (2015). 

Figura  1 - Estrutura dos capítulos da dissertação. 
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1.2 Justificativa e objetivos 

A água é um recurso natural de extrema importância para a sobrevivência humana. 

Sua utilização abrange praticamente todas as atividades, desde a produção de alimentos até a 

geração de energia. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta, cerca de 12% do 

total  mundial (ANEEL, 2014). Entretanto, sua distribuição não é equitativa no território 

nacional, já que a maior concentração de água se encontra na Região Amazônica, considerada 

uma das regiões menos populosas; no outro extremo, as maiores concentrações populacionais 

do país se encontram em áreas distantes de rios com volumes de água suficiente às demandas 

populacionais. 

O Brasil é um país que tem um histórico de dependência em relação à geração de 

energia por meio de hidroeletricidade em suas diversas modalidades: Central Geradora 

Hidrelétrica (CGH), Pequena Central Hidrelétrica (PCH) e Usina Hidrelétrica (UHE). De 

acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2014) no Brasil, 63,44% da 

energia elétrica utilizada pela população é proveniente de hidrelétricas. 

No estado de Goiás, principalmente no sudoeste do estado, houve recentemente um 

aumento no número de UHEs e PCHs instaladas. Esse aumento de empreendimentos 

destinados à produção de energia tem provocado vários impactos de ordem econômica, social 

e ambiental. Em se tratando da questão ambiental, a construção de empreendimentos 

hidráulicos pode impactar o local onde a mesma é construída, contribuindo para perda da área 

ocupada pelo represamento das águas, além de vários outros desdobramentos que podem 

colaborar para alteração das características da região atingida pelo empreendimento, como a 

alteração no uso do solo das áreas que circundam esses reservatórios. 

Há que se destacar também que, pelas características climáticas e do solo da região do 

sudoeste goiano, as principais atividades de exploração desenvolvidas priorizam a uso da 

terra, por ser uma região potencialmente agrícola, sendo que aquelas áreas que não são usadas 

pela produção agrícola são aproveitadas na pecuária extensiva. Além disso, houve na região a 

instalação de empresas do setor sucroenergético, ocupando grandes extensões com plantações 

de cana de açúcar. 

Todas essas características implicam necessidade de adoção de políticas que 

privilegiem o uso racional e sustentável do espaço de produção, pois, diante desses fatores, é 

necessário seguir métodos e aplicar estratégias de produção que contribuam para a 

preservação do meio ambiente. 

Abordando o caso específico da produção de energia elétrica, quando é necessária a 

construção de reservatórios, há que se observar as leis ambientais que regulam as ocupações 
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nas margens dos mesmos, para que sejam obedecidas as faixas de proteção das áreas de APP 

(Área de Preservação Permanente), diminuindo os impactos decorrentes da ocupação da terra 

que circundam o empreendimento. Também é importante a adoção de políticas de uso do solo 

para harmonização das formas de utilização, por exemplo, identificar quais formas de uso do 

solo seriam mais adequadas nas bacias dos reservatórios, para minimizar impactos como, por 

exemplo, o assoreamento. A ocupação existente na bacia hidrográfica de um reservatório 

pode determinar a sua vida útil, pois ela pode contribuir para o seu assoreamento precoce. 

No que diz respeito a sedimentação, de acordo com Silva (2007), diversos corpos 

d’água encontram-se total ou parcialmente assoreados, principalmente dentre os reservatórios 

de médio e pequeno porte. Este tipo de problema se relaciona à falta de estudos sobre a vida 

útil de reservatórios, principalmente em relação ao potencial erosivo das bacias hidrográficas. 

O transporte e deposição de sedimentos afetam a qualidade da água e a possibilidade 

para consumo humano ou, ainda, seu uso para outras finalidades. Outro problema proveniente 

do transporte de sedimentos é a redução da capacidade de armazenamento da água do 

reservatório e seu assoreamento, afetando sua vida útil. 

A sedimentação é um dos motivos que pode provocar, por exemplo, perda da 

capacidade de geração de energia elétrica e está relacionada com o comportamento dos 

sedimentos.  

O estudo sedimentológico é relevante para conservação, desenvolvimento e utilização 

dos recursos hídricos e do meio ambiente. A análise da quantidade de sedimentos presentes 

nos reservatórios é de fundamental importância para se entender o processo de sedimentação, 

podendo se prever e prolongar vida útil do empreendimento a partir de medidas mitigadoras 

(CABRAL et al., 2010). 

Neste sentido, a presente pesquisa se justifica, já que pretende tratar das questões 

relativas ao processo de sedimentação, trazendo subsídios para auxiliar no acompanhamento 

da vida útil do reservatório por meio do estudo da topografia de fundo. A discussão sobre a 

deposição de sedimentos no reservatório vai auxiliar na compreensão dos processos de 

sedimentação. 

A escolha do reservatório da UHE Caçu como objeto de pesquisa se deu pelo fato de o 

mesmo se localizar em uma região onde o solo da bacia hidrográfica se caracteriza como de 

uso agrícola intensivo, principalmente com plantações de soja, milho e cana de açúcar, o que 

pode contribuir para o aumento de sedimentos carreados durante o período chuvoso. Outro 

fator importante é que o reservatório foi construído em cascata com o reservatório da UHE 
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Barra dos Coqueiros, localizando-se a montante e servindo como uma espécie de filtro dos 

sedimentos que poderiam chegar ao segundo reservatório. 

Em função disso, presume-se que, com a construção de um reservatório, o barramento 

instalado e a diminuição da velocidade da água provocarão a retenção dos sedimentos 

carreados pelos cursos d'água e esse processo poderá se intensificar nos locais onde há 

exploração do solo, o que é o caso da bacia hidrográfica do Rio Claro, onde foi construída a 

UHE Caçu. 

Deste modo, a topografia de fundo do reservatório da UHE Caçu e o processo de 

sedimentação são os objetos de estudo desta pesquisa.  

Assim sendo, a presente pesquisa teve por objetivo geral avaliar as mudanças 

topobatimétricas ocorridas no reservatório da UHE Caçu e sua relação com o processo de 

sedimentação. 

Para obter êxito no objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

i. Identificar locais do reservatório mais susceptíveis à sedimentação; 

ii. Identificar espacialmente e temporalmente os compartimentos aquáticos 

do reservatório (zona de rio, transição e lago). 

 

1.3 Descrição e Caracterização da área de estudo 

As áreas de estudos ambientais para um projeto hidroelétrico são definidas como os 

espaços físico, biótico, socioeconômico e cultural suscetíveis de sofrer alterações como 

consequência da implantação e operação do empreendimento. Em função disso, torna-se 

importante conhecer essas características para minimizar os possíveis impactos. 

Para UHE de Caçu, buscou-se caracterizar a Bacia do Rio Claro, pois esta usina é 

componente do complexo Hidrelétrico Caçu/Barra dos Coqueiros e fica localizada mais a 

montante, implantada no rio Claro a cerca de 106,5 Km da foz do rio Paranaíba, integralmente 

no Estado de Goiás.  

O Rio Claro nasce no Noroeste do Estado de Goiás e percorre o Estado de Noroeste a 

Sudeste, desaguando no rio Paranaíba, com uma extensão aproximada de 400 km, abrangendo 

dez municípios: Jataí, Rio Verde, Mineiros, Caiapônia, Perolândia, Aparecida do Rio Doce, 

Cachoeira Alta, Caçu, São Simão e Paranaiguara, pertencentes às microrregiões do Sudoeste 

de Goiás e Quirinopólis, localizado na mesorregião do Sul Goiano. É um dos principais rios 

do Sudoeste de Goiás. No seu percurso tem varias cachoeiras e seu leito é bastante rochoso, 

propiciando assim a instalação de usinas hidroelétricas (ROCHA, 2014). 
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O Rio Claro é um dos principais tributários do rio Paranaíba, divisor dos Estados de 

Goiás e Minas Gerais e possui grande potencial hidroelétrico, com instalação de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas PCH’s e Usinas Hidrelétricas UHE’s. Conforme o EIBH (2005), foram 

previstas e instaladas na porção média do Rio Claro, as (PCH’s) Jataí e Irara e, no terço 

inferior, as (UHE’s) Caçu , Barra dos Coqueiros e Foz do Rio Claro. 

Braga (2012) Lima (2013) e Cordeiro (2013), destacam que, no baixo curso do Rio 

Claro, é possível encontrar segmentos alternados, protegidos por mata ciliar e, às vezes, 

fragmentados pela ampliação de pastagens ou lavouras, bem como manchas de formações 

naturais em porte de cerradão. Os autores destacam que os principais impactos ambientais 

encontrados resultam da prática da pecuária, sendo que, nos locais de dessedentação animal, 

há contaminação da água, locais de solo frágeis, erosões e voçorocas; e o avanço dos 

desmatamentos, visando ao aumento de áreas de monocultura e pecuária, constitui a maior 

ameaça aos ecossistemas e fragmentos de vegetação remanescentes. 

A vegetação se encontra comprometida com os remanescentes (fragmentos) 

distribuídos irregularmente nos médios e baixos cursos do rio Claro. O impacto sobre a 

vegetação advém das práticas agrícolas da monocultura da soja, onde se evidencia o 

desmatamento mecanizado. 

O setor de montante da bacia abriga a maioria das atividades produtivas de alta 

rentabilidade, conforme já colocado a monocultura voltada para exportação e as 

agroindústrias associadas. A cidade de Rio Verde é o maior pólo de agronegócio do estado, 

possuindo parte do seu território na bacia do rio Claro; em função disso, a bacia do rio Claro é 

a que esta mais sujeita a pressões antrópicas. 

A bacia do rio Claro caracteriza-se em seu médio curso, por apresentar sensibilidade 

ambiental média, e alta na sua parte montante como reflexo de sua proximidade com o 

compartimento alto da bacia, reconhecidamente de maior sensibilidade (NOVELIS, 2005). A 

fragilidade natural é baixa, pela inexistência de ambientes aquáticos diferenciados, não 

ocorrendo planícies ou terraços fluviais. Possui ainda pequenas áreas de remanescentes 

naturais associados a uma baixa vulnerabilidade física, com susceptibilidade à erosão 

variando de muito baixa a baixa. Os fragmentos vegetacionais representativos, quando 

ocorrem, situam-se somente em sua calha e afluentes. Nesse trecho existem inúmeros 

afluentes de elevada importância para a conservação da ictiofauna local e regional que, 

indiretamente, por conectividade de paisagem, podem representar habitats de importância 

para a fauna terrestre. 
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A pressão antrópica é alta na parte montante do compartimento, diminuindo para 

jusante, notadamente pela ocupação demográfica e exploração agrícola. 

O compartimento alto da bacia (trecho superior) se caracteriza por alta pressão sobre o 

meio ambiente natural, de elevada fragilidade, derivada da ocupação antrópica, avanço de 

áreas produtivas e violento processo de desmatamento. O trecho do baixo curso (trecho 

inferior) do rio é caracterizado por menores quantidades de remanescentes vegetais 

significativos, sendo uma região menos sujeita a processos erosivos e a pressões antrópicas 

que possam vir acirrá-los, uma vez que o uso do solo pela pecuária foi estabelecido há muitas 

décadas e é coerente com a aptidão agrícola das terras, tendo apresentado índices pouco 

expressivos de fragilidade natural (NOVELIS, 2005). 

A bacia do reservatório da UHE Caçu – Goiás (Figura 2) do grupo Gerdau Aços 

Longos S/A, se localiza nas coordenadas 18º30’ S e 51º09’ W (barramento), no município de 

Caçu e Cachoeira Alta, possui área inundada pelo reservatório de aproximadamente 15 km², 

com um potencial instalado de 65 MW; sua casa de força é constituída de três maquinas 

Kaplan com capacidade de 23 MW por unidade, operando no modo fio d’água (NOVELIS, 

2005; BRAGA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Autor (2014). 

Figura  2 - Mapa de localização do reservatório da UHE Caçu.  
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Lima (2013) e Rocha (2014) realizaram pesquisas sobre as condições climáticas e 

avaliação da qualidade de águas na bacia da UHE Caçu, na qual descrevem as características 

fisiográficas da bacia hidrográfica dessa área. Segue um breve resumo, considerando as 

descrições dos trabalhos de Lima (2013) e Rocha (2014): 

Quanto ao clima da bacia, segundo Mariano (2005), Lima e Mariano (2014), na região 

sudoeste de Goiás predominam duas estações climáticas bem distintas: sendo um período 

seco, normalmente de maio a setembro, quando os índices de precipitação não ultrapassam a 

60 mm mensais e ocorre um déficit hídrico, e outro período chuvoso entre outubro e abril, 

normalmente com precipitações variando de 1200 mm a 1800 mm por ano. 

 Nimer (1989) estudou as condições climáticas da região Centro-Oeste e constatou, 

para a área de estudo, uma temperatura média do mês mais quente de 24 °C; a média das 

máximas no mês de setembro de 30 °C; a máxima absoluta de 38 °C; a temperatura média do 

mês mais frio 18 °C. Coutinho (2000) caracteriza o clima do cerrado por uma estação seca no 

inverno e a estação chuvosa no verão; segundo a classificação de   pen, o clima é tropical 

chuvoso Aw, clima de savana. 

Em termos de características geológico-geotécnicas, o maciço rochoso é composto 

predominantemente por rochas basálticas, apresentando intercalações de brechas que, em 

certos trechos, estão alterados. Os solos sotopostos de alteração de basalto apresentam 

características argilo-arenosas e consistência média a dura, sobrepostos ao topo rochoso. 

Esses solos são encimados por colúvios também argilo-arenosos, sendo muito restrita a 

presença de aluviões (quando ocorrem, estão junto à margem em forma de bancos de areia 

fina). 

 A caracterização da geologia da bacia da UHE Caçu compreende três formações 

geológicas: a Formação Vale do Rio do Peixe, predominante, a Formação Marília, em uma 

pequena parte na porção sul e a Formação Serra Geral, que é encontrada no leito e nas bordas 

do reservatório, nas drenagens da bacia e trecho do Rio Claro, conforme ilustra Figura  3 - 

Mapa de geologia  da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu. As duas primeiras 

formações compõem o Grupo Bauru e a última formação compõe o Grupo São Bento. 

As características do solo (Figura  4) predominam na área da bacia UHE de Caçu, 

cinco tipos de solos, a saber: Latossolos Vermelhos distróficos, Latossolos Vermelhos 

Perférricos, Argissolos Vermelho-Amarelos distróficos, Nitossolos Vermelhos eutróficos e os 

Neossolos Litólicos. 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha (2014). 

Figura  3 - Mapa de geologia  da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu.  

Figura  4 - Mapa de solos da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu.  

 

 



10 

 

A constituição pedológica da bacia hidrográfica da UHE Caçu é praticamente 

composta por Latossolos Vermelhos. Os Latossolos, por terem sofrido em sua formação 

intensos processos de intemperismo, são profundos e com boa capacidade de drenagem, logo 

apresentam altos índices de lixiviação, ocasionando a baixa fertilidade para cultivos agrícolas 

convencionais. Além disso, apesar de serem bem estruturados, apresentam susceptibilidade a 

erosão quando descobertos (EMBRAPA, 2009). 

Com relação à geomorfologia na área compreendida pela UHE Caçu, tem-se presença 

de unidades topográficas bem distintas, nitidamente controladas pela litologia, conforme 

ilustra a Figura  5. A região é bem dissecada em vales bem amplos, limitadas por escarpas 

abruptas e sustentadas por afloramentos basálticos da Formação Serra Geral (GUERRA, 

1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha (2014). 

 

Por meio da análise das cartas de uso da terra foi possível identificar a distribuição das 

classes de uso ocupantes, na extensão territorial da bacia. As classes consideradas na 

avaliação do uso da terra foram as seguintes: Água, Cultura, Mata/Cerradão, Pastagens, 

Silvicultura, Solo Descoberto, conforme Figura  6 no trabalho desenvolvido por Rocha 

(2014). É verificado na bacia do reservatório da UHE Caçu um uso predominante da terra por 

Figura  5 - Mapa da geomorfologia da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu. 
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pastagem, com o maior percentual de ocupação de 75,5%, representando 334,72 km2. O solo 

descoberto são áreas com vegetação de pastagens muito rasteiras, e que, ao satélite passar, 

captura imagem com manchas vermelhas, ou de solo preparado para o plantio nessa região em 

estudo com 4,5% no período chuvoso, aumentando no período seco para 6,4%, já que as áreas 

sofrem com a falta de chuvas e parte das vegetações, como a pastagem, tem sua parte aérea 

removida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha (2014). 

Por outro lado, Lima (2013) também fez uma pesquisa sobre a relação clima e 

vegetação na área da bacia do reservatório da UHE Caçu - Goiás, na qual descreve as 

características da vegetação e uso da terra. Segue um breve resumo, considerando as 

descrições do trabalho de Lima (2013): 

A vegetação predominante na área de estudo faz parte do bioma Cerrado, utilizando os 

critérios de Ribeiro e Walter (2008), as formações florestais encontradas na área de estudo 

foram, conforme Figura  7: a) Mata ciliar que é caracterizada por vegetação arbórea, com 

aspecto semidecíduo, não forma galerias, cujas espécies variam de 20 m a 25 m de altura, 

encontrada acompanhando cursos de rios de médio e grande porte, como a vegetação 

Figura  6 - Mapa de uso da terra da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu: Satélite 

ResourceSat 1 - sensor LISS III - passagem 14/07/2013 .  
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encontrada nas margens do Rio Claro; b) Mata de galeria, vegetação florestal que varia entre 

20 m e 30m de altura, formando verdadeiros corredores fechados sobre os cursos de água de 

córrego e rios de pequeno porte, sendo encontrada nos afluentes que abastecem o Rio Claro; 

c) Mata seca, não se encontra associadas a cursos d’água, apresentam diversos tipos de 

caducifólia na estação seca, a altura arbórea variam entre 15 m e 25 m; d) Cerradão, que 

apresenta dossel contínuo e cuja cobertura arbórea varia entre 8 m a 15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima, (2013). 

As formações savânicas na área de estudo são (Figura  8): a) Cerrado sentido restrito, 

caracterizado por árvores baixas, de caules tortuosos e ramificações retorcidas; geralmente, 

apresentam uma espessa cortiça e suas folhas são coriáceas; b) Palmeiral, caracterizada pela 

presença de uma única espécie de Palmeira, como o guerobal; c) Veredas, tipo fitofisionômico 

encontrado em solos mal drenados (brejosos), circundadas por campos úmidos, com a espécie 

A Mata Ciliar                                       B Mata de Galeria 

  
 

C Mata Seca                                         D Cerradão 

 
 

Figura  7 - Fitofisionomias das formações florestais encontradas na bacia hidrográfica do 

reservatório da UHE Caçu.  
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de palmeira Mauritia flexuosa - o Buriti - em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-

herbáceas, Ribeiro e Walter (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima, (2013). 

 

Já as formações campestres encontradas são: Campo Sujo (Figura  9), caracterizado 

exclusivamente por arbustos e subarbustos; Campo Limpo, cujas características desta 

fitofisionômia são a ausência de árvores e ser predominantemente herbácea (RIBEIRO E 

WALTER, 2008). 

De acordo com Novelis (2005), na área da bacia do reservatório da UHE Caçu, pela  

aptidão para agricultura e pecuária, sua vegetação acabou se tornando bastante reduzida; na 

data do estudo, o remanescente da vegetação era composto por matas ciliares, esparsas, 

constituindo os pastos ou nos topos de morros ou fragmentos de cerradão, matas de galeria e 

  A Cerrado sentido restrito                              

    
 

  B Palmeiral                                                     C Veredas 

    

Figura  8 - Fitofisionomias das formações savânicas encontradas na bacia do reservatório da 

UHE Caçu. 
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matas ciliares, fazendo parte de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal 

(RL) das propriedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2013). 

 

 

Figura  9 - Fitofisionomias das formações campestres encontradas na bacia do reservatório da 

UHE Caçu.  
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Bacias hidrográficas 

Segundo Teodoro et al. (2007), diversas definições de bacia hidrográfica foram 

formuladas ao longo do tempo. 

De acordo com Tucci (1997), a bacia hidrográfica é uma área de captação natural da 

água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. A bacia 

hidrográfica também conhecida como bacia de drenagem é composta de um conjunto de 

superfícies e de uma rede de drenagem formada por cursos d’água que confluem até resultar 

em um leito único no seu exutório.  

Barrella et al. (2001), define bacia hidrográfica como sendo um conjunto de terras 

drenadas por um rio e seus afluentes, formado nas regiões mais altas do relevo por divisores 

de água, onde as águas da chuva escoam superficialmente, originando riachos e rios, ou 

infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol freático. Segundo Rocha (2014), 

apesar de existirem várias definições para bacia hidrográfica, de forma simplificada trata-se 

apenas de um rio principal e seus afluentes.   

Os termos sub-bacia e microbacia hidrográfica também estão incorporados na 

literatura técnico-científica, entretanto não há um consenso conceitual. Santana (2003), por 

exemplo, coloca que o termo microbacia, constitui uma definição empírica, sugerindo a sua 

substituição por sub-bacia. De um modo geral, as sub-bacias são definidas como áreas de 

drenagem dos tributários dos cursos d’água principal; para definir sua área, os autores se 

utilizam de diferentes medidas. Para Faustino (1996), a microbacia possui toda sua área com 

drenagem direta ao curso principal de uma sub-bacia, várias microbacias formam uma sub-

bacia. 

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas 

características geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, etc.) e 

do tipo da cobertura vegetal existente (LIMA, 1976). Assim, as características físicas e 

bióticas de uma bacia possuem importante papel nos processos do ciclo hidrológico, 

influenciando, dentre outros, a infiltração e quantidade de água produzida como deflúvio, a 

evapotranspiração e o escoamento superficial.  

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica também é afetado por ações 

antrópicas, uma vez que, ao intervir no meio natural, o homem acaba interferindo nos 

processos do ciclo hidrológico (TONELLO, 2005). A água escoada torna-se o principal 
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agente da erosão do solo, transportando e depositando os materiais da bacia hidrográfica 

(COLLINS E WALLING, 2004). 

 

2.2 Breve discussão sobre reservatórios: características gerais 

De acordo com Mees (2014) o reservatório tem a função de armazenar a água que 

escoa em um curso d’água. Lopes e Santos (2002) colocam que a finalidade de um 

reservatório é acumular parte da água das chuvas para compensar as deficiências no período 

de estiagem, exercendo um efeito regularizador das vazões naturais.   

A finalidade de um armazenamento de água pode ter diferentes objetivos, podendo-se 

citar os seguintes: abastecimento da população, irrigação, navegação, controle de cheias e 

geração de energia (para esta pesquisa, o enfoque é na utilização do reservatório para geração 

de energia).  

De um modo geral os principais elementos que formam um reservatório são: 

barramento, vertedor, lago, comporta, casa de forças (quando há usina hidrelétrica) e os 

afluentes de entrada de vazão (cursos d´água contribuintes do reservatório), conforme indica 

Figura  10 (MESS, 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mess (2014). 

A saída de água do reservatório pode acontecer de três formas: i. por meio do 

descarregador de fundo ou turbina; ii. pelo vertedor ou iii. evaporar pela atmosfera. Outras 

especificações importantes mencionadas por Mess (2014) estão relacionadas às cotas de 

 

Figura  10 - Componentes básicos de um reservatório de UHE.  
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níveis característicos de um reservatório, que podem ser classificadas conforme apresenta o 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Cotas de níveis característicos de um reservatório, segundo (MESS, 2014): 

 
Tipo Característica 

Nível d’ água mínimo 

operacional 

Nível mínimo necessário para a operação adequada do reservatório.  

Volume morto 
Parcela do volume total do reservatório inativa ou indisponível para fins de 

captação de água 

Nível d’ água máximo 

operacional 

Nível máximo permitido para operação normal do reservatório, este nível 

corresponde à cota da crista do vertedor ou à borda superior das comportas 

vertedor. 

Volume útil 

Volume disponível para operação do reservatório. Esse volume está 

compreendido entre os níveis máximo e mínimo de operação do reservatório.  

Volume de espera 

Volume para controle de cheias correspondente à parcela do volume útil do 

reservatório destinada ao amortecimento de onda de cheia. Esse volume pode 

ser variável de acordo com a época do ano. 

Nível d’ água máximo 

Corresponde à sobrelevação máxima do nível d’ água, medida  a partir do 

máximo operacional. Esta sobrelevação é definida entre o nível da crista do 

vertedor e da crista do barramento para garantir que a água não ultrapasse o 

barramento. 

   Fonte: Mess (2014) 

 

Em se tratando do aproveitamento hidrelétrico, é necessário utilizar uma barragem 

para criar um reservatório a montante onde à profundidade aumenta e a velocidade de 

escoamento sofre reduções que são maiores quanto maior o reservatório e o tempo de 

residência da água nele. A potência instalada determina se a usina é de grande ou médio porte 

ou Pequena Central Hidrelétrica (PCH), conforme classificação da ANEEL (2008) ( 

Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Classificação da usina de acordo com a potência instalada, segundo classificação 

(ANEEL, 2008). 

Tipo Classificação 

Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH) Com até 1 MW de potência instalada 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) Entre 1MW e 30 MW de potência instalada 

Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) Acima de 30 MW 

Fonte: ANEEL (2008) 

 

O aproveitamento hidrelétrico está condicionado ao ponto de vista físico e aos 

aspectos topográficos, geológicos e geotécnicos da área em questão, e são dois os tipos de 

arranjo para aproveitamento hidrelétrico (MESS, 2014): 
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i. Locais com queda natural localizada: este arranjo contempla um barramento, a 

montante da queda, contendo vertedouro e tomada d’ água. A casa de força fica posicionada 

longe do barramento; 

ii. Locais sem queda natural localizada: o desnível, nesses locais é criado pela própria 

barragem. Neste caso, tem-se um arranjo compacto com estruturas alinhadas e com a casa de 

força localizada no pé da barragem. 

Quanto às características dos reservatórios, existem dois tipos:  

i. Acumulação: localizadas em locais de alta queda d’água. Dado o seu grande porte, 

permite o acúmulo de grande quantidade de água. 

ii. Fio d’ água: as unidades a fio d’ água geram energia com o fluxo de água do rio, 

utilizando a vazão natural realizando o mínimo ou nenhum armazenamento de água. 

Conforme descrito na introdução, a construção de um reservatório, qualquer que seja 

sua finalidade, pode trazer impactos ambientais. Nesta pesquisa, destaca-se como objeto de 

estudo o assoreamento por meio da deposição de sedimentos. Os próximos itens tratarão dos 

aspectos teóricos do assoreamento e sedimentos em reservatórios. 

A característica essencial de uma represa é a existência de gradientes horizontais e 

verticais e de um fluxo contínuo em direção à barragem (Armengol et al., 1999) apud Tundisi 

e Tundisi (2008). Esse gradiente horizontal é caracterizado por três zonas: zona de rio, zona 

de transição e zona lacustre, conforme disposto no Quadro 3. Segundo Tundisi e Tundisi 

(2008), a zonação horizontal, caracterizada por gradientes físicos, químicos e biológicos, pode 

ser mais acentuada em reservatórios do que em lagos. No presente trabalho pretende-se 

abordar três características principais de cada zona longitudinal de um reservatório, conforme 

classificação de (KIMMEL et al., 1990). 

Quadro 3 - Zonas longitudinais de um reservatório, segundo classificação de (KIMMEL et al., 

1990). 

ZONA DE RIO ZONA DE TRANSIÇÃO ZONA LACUSTRE 

Estreito Longo Mais larga 

Raso Profundo Mais profunda 

Fluxo alto Fluxo reduzido Fluxo reduzido 

Fonte: Armengol et al. (1999); Tundisi e Tundisi (2008). 

Cordeiro (2013) coloca também que tais características são classificadas como fases 

ou zonas, conhecidas como fluvial, transição e lacustre. Wachholz (2012) fez uma adaptação 

de Tundisi e Tundisi (2008) e Kimmel et al. (1990), em que se é possível identificar as três 

zonas através das compartimentações horizontal e vertical (Figura 11). 
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     Fonte: Wachholz (2012); Cordeiro, 2013. 

 

A Resolução CONAMA 357/2005 define lêntico e lótico: ambiente lêntico: ambiente 

que se refere à água parada, com movimento lento ou estagnado; ambiente lótico: ambiente 

relativo a águas continentais moventes (CONAMA 357/2005, art. 2
0
 inciso IV e V). 

 

2.3 Sedimentação (assoreamento) em reservatórios 

De acordo com Lopes e Santos (2002), os reservatórios funcionam como uma grande 

bacia de detenção de sólidos, pois propiciam condições favoráveis à sedimentação de material 

sólido transportado pelo curso d’ água devido à diminuição da velocidade das águas. Uma vez 

Figura 11 - Características das zonas de compartimentações horizontal e vertical de 

reservatórios, segundo (WACHHOLZ, 2012). 
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que os sedimentos acumulados alcançam a soleira da tomada d’ água, esgota-se a vida útil do 

reservatório, não havendo mais condição para a operação do mesmo. Para Carvalho (2008) a 

formação do reservatório por meio da construção da barragem modifica as condições naturais 

do curso d’ água. 

Lopes e Santos (2002) colocam que o problema do assoreamento pode ser tratado a 

partir da destinação de uma parcela do volume total de água do reservatório para a 

sedimentação de sólidos. A estimativa do volume de sedimentos que irá depositar no fundo do 

reservatório é feita com base na taxa de aporte sólido anual e na eficiência de retenção do 

reservatório.  

Entretanto, outros autores (Seva, 2008 apud Braga, 2012; Mees, 2014) defendem a 

ideia de que os reservatórios, ao longo do tempo, podem se deteriorar, e, independente do 

mecanismo de operação e de sua finalidade (aproveitamento hidrelétrico, controle de 

enchentes, abastecimento de água, irrigação, entre outros) terá sua capacidade de 

armazenamento de água parcial ou totalmente reduzida pelos sedimentos.  De modo que, 

conforme explicita Carvalho (2008), torna-se necessária a verificação da vida útil do 

reservatório, que seria o tempo em que a barragem pode vir a perder as suas funções. 

Ainda com relação ao assoreamento, tem-se que são vários os fatores que podem 

contribuir para esse estado. Segundo Carvalho (2008), a produção de sólidos em uma bacia 

depende, fundamentalmente, das características naturais em relação à topografia, tipo de solo, 

uso e ocupação do solo e quantidade e intensidade da chuva. Dentre todas as variáveis que 

influenciam diretamente na dinâmica de fluxo hídrico em uma bacia, as atividades humanas 

realizadas nas proximidades das margens dos rios têm maior capacidade de influenciar para a 

ocorrência de processos erosivos nas margens dos mesmos. 

A quantidade total de sedimento depositado em um reservatório é conhecida como 

erosão bruta ou erosão total, que inclui sedimentos e sólidos dissolvidos. O processo de 

erosão, transporte e depósito de sedimentos é causa do assoreamento de reservatórios 

(CARVALHO, 2008). Os próximos itens trazem a base conceitual para compreensão desses 

processos e da utilização desses conceitos para esta pesquisa. 

 

2.3.1 Erosão 

A erosão pode ser definida como um fenômeno do desgaste de rochas e sólidos que, 

posteriormente, são deslocados pela ação da água ou vento e ocorre de forma inversamente 

proporcional em relação à proteção do solo, isto é, quanto menor a proteção do solo, maior é a 

chance de ocorrência do processo erosivo.  
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A erosão é um fenômeno natural no qual a superfície terrestre sofre desgaste e se 

afeiçoa por ação de processos físicos, químicos e biológicos (SUGUIO, 2003).  São vários os 

problemas ocasionados por erosões; de um modo geral, podem-se citar os seguintes: 

destruição das nascentes nas cabeceiras dos rios, aumento do risco da desertificação, remoção 

da camada fértil do solo, causando seu depauperamento, deslizamentos, que podem provocar 

destruição de obras e até morte, alteração das condições de escoamento da água na superfície, 

produção de sulcos em locais indesejáveis, dentre outros (CARVALHO, 2008). 

De acordo com Guimarães (2009) e Carvalho (2008), os processos erosivos são 

complexos e dependem de vários fatores; entretanto, consideram-se algumas bases como 

parâmetro para classificação: 

i. As formas de erosão, que podem ser do tipo erosão geológica (erosão natural) 

ou erosão acelerada (erosão antrópica). No primeiro caso, tem-se que o arranque das 

partículas e seu transporte ocorrem sem intervenção do homem. No segundo caso, são 

provocadas pela ação humana; neste grupo, incluem-se também as catástrofes não 

antrópicas como enchentes, terremotos e erupções vulcânicas; 

ii. Agentes erosivos: elementos do meio físico que afetam diretamente a erosão, 

podendo ser ativos (água, vento, insolação, temperatura, ação humana, etc) e passivos 

(topografia, gravidade, tipo de solo, cobertura vegetal, dentre outras). 

Os tipos de erosão podem ser classificados em quatro grupos, conforme Lepsch (2002) 

e Carvalho (2008): 

i. Erosão eólica: remoção e deposição do solo pelo vento, formando grandes 

nuvens de poeira; 

ii. Erosão fluvial: ocorre nos cursos d’ água e se processa de modo continuo e 

espontâneo pela ação das correntezas dos rios. É responsável pelo aprofundamento e 

alargamento do leito do rio, o material erodido transportado pelo rio é chamado de 

aluvião. 

iii. Erosão hídrica superficial: é a remoção uniforme da camada superior de todo o 

terreno. A chuva, ao colidir com a superfície do solo desprotegido, rompe os agregados, 

reduzindo-os a partículas menores, passíveis de serem arrastadas pela força da enxurrada. 

iv. Erosão hídrica por remoção em massa: corresponde ao movimento de uma 

grande quantidade de materiais das formações superficiais e de rochas sobre a influência 

da gravidade e da saturação da água. 

A erosão, segundo Carvalho (2008), constitui-se no inicio de todos os problemas 

relacionados ao processo da sedimentação. No caso desta pesquisa, merece destaque a erosão 
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do tipo hídrica, estando à mesma vinculada aos problemas que possam advir dos sedimentos 

que se depositam nos reservatórios. 

 

2.3.2 Sedimentos: aspectos gerais 

Conforme Silva (2007), os cursos d’água naturalmente apresentam capacidade de 

transporte de material. Entretanto, quando uma barragem é construída, o material particulado 

ao encontrar água com menor velocidade, deixa de ser transportado e é então depositado. De 

modo, que vários são os problemas provenientes do fechamento da barragem de um 

reservatório. A Figura 12, ilustra os problemas decorrentes dos desequilíbrios que afetam o 

curso d’ água, tanto a montante como a jusante (CARVALHO, 2008; SILVA 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Carvalho (1994) e Silva (2007). 

 

Maza e Garcia (1995) colocam que toda partícula de solo ou rocha de uma bacia que é 

arrastada ou transportada por uma corrente de água é denominada de sedimento. 

O depósito de sedimentos é irregular ao longo do reservatório, estendendo-se de 

montante para jusante com uma distribuição granulométrica, variando entre partículas mais 

grossas até as mais finas. A deposição a montante é chamada de depósito de remanso, 

caracterizando-se por uma granulometria grosseira. As deposições que ocorrem dentro do 

reservatório são chamadas de delta, depósito de margem e depósito de leito. O delta se forma 

com sedimentos grosseiros, enquanto que no depósito de margem e leito têm-se sedimentos 

finos (LOPES e SANTOS, 2002). 

 

Figura 12 - Principais problemas decorrentes do depósito de sedimentos, segundo 

(CARVALHO, 2008).  
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Dependendo do volume de material sólido depositado no reservatório, podem ocorrer 

problemas como: o seu assoreamento reduzindo o volume d’ água, a regularização do curso d’ 

água e sua vida útil; assoreamento de calhas de rios, prejudicando a navegação pela redução 

da profundidade; erosão nas margens; redução da drenagem superficial; o depósito de 

sedimentos em canais constituído de material fino permite o crescimento da vegetação, 

prejudicando o escoamento, dentre outros problemas citados por Carvalho (2008). 

De acordo com Guimarães (2009) os fatores que influenciam diretamente no 

transporte de sedimentos são sua forma, tamanho e peso e também da força exercida pela ação 

do escoamento. Para Carvalho (2008), de 70% a 90% do material transportado ocorre 

principalmente nos períodos de forte precipitação. 

O conhecimento prévio da quantidade de material sólido por meio de estudos na bacia 

é imprescindível para definição de vários problemas que possam vir a ocorrer e também de 

propostas de soluções para vários desses problemas de engenharia. Segundo Vanoni (1977) 

apud Carvalho (2008), destacam-se os seguintes:  

i. Estudo e projeto de uma barragem: formação do reservatório, incluindo a avaliação do 

seu assoreamento e vida útil, estudo do remanso na área de montante e de efeitos do canal 

a jusante; 

ii. Transporte de sólidos no curso d’ água: suas consequências na fauna e flora; 

iii. Erosão: avaliação dos canais de cursos d’ água e de depósito de sedimentos; 

iv. Estudo: qualidade da água, erosão e assoreamento em locais de obras fluviais como 

pontes, porto e canais; 

v. Produção de sedimentos: avaliação de uma bacia hidrográfica. 

Segundo Carvalho (2008) as formas de transporte de sólidos podem ocorrer de três 

maneiras: 

i. Carga sólida de arrasto: partículas de sedimentos que rolam ou escorregam 

longitudinalmente no curso d’ água, de modo que as partículas estão em contato com o 

leito o tempo todo; 

ii. Carga sólida saltante: partículas que pulam ao longo do curso d’ água por efeito da 

correnteza ou devido ao impacto de outras partículas; 

iii. Carga sólida em suspensão: partículas que estão suportadas pelas componentes 

verticais das velocidades do fluxo turbulento, enquanto estão sendo transportadas pelas 

componentes horizontais dessas velocidades, sendo pequenas o suficientemente para 

permanecerem em suspensão, subindo e descendo na corrente acima do leito. 
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De um modo geral, o estudo do transporte e deposição de sedimentos nos reservatórios 

é essencial para determinação da vida útil e do processo de assoreamento nos mesmos. À 

medida que a deposição de sedimentos aumenta, a capacidade de armazenamento do 

reservatório é reduzida.  

 

2.3.3 Estudos sedimentológicos em reservatórios: fases de estudo e métodos. 

Os estudos sedimentológicos devem ser realizados desde a fase de planejamento até a 

fase de operação de um reservatório e são utilizados para avaliação do assoreamento de um 

reservatório. Interessa investigar a distribuição de sedimentos em relação ao tempo em todo 

reservatório. Além disso, a determinação da altura de depósito no pé da barragem permite 

verificar o momento em que o assoreamento passa a ser um problema para operação do 

reservatório.  

Os estudos sedimentológicos podem apresentar diversas abordagens, e dependem da 

fase de estudo do aproveitamento. Carvalho (2008) destaca que os estudos que devem ser 

efetuados referentes à previsão do assoreamento são os seguintes: 

Obtenção dos dados da barragem e do reservatório; dados de vazões e de descarga 

sólida em suspensão e total; granulometria de sedimentos em suspensão do leito e 

valores médios; processamento dos dados com obtenção de parâmetros, valores 

médios, peso específico aparente, eficiência de retenção de sedimentos no 

reservatório, aumento da taxa de transporte de sedimentos, e outros; tempo de 

assoreamento total de volume igual ao volume morto, para efeito de comparação 
com a vida útil; tempo de assoreamento até a altura da tomada d’ água (vida útil); 

alturas de depósitos no pé da barragem para 50 e 100 anos e outros tempos; 

distribuição de sedimentos no reservatório para estes mesmos tempos; traçado das 

curvas cota x área x volumes originais e curvas com reservatório assoreado no 

mesmo gráfico para efeito de comparação; porcentagem de assoreamento do 

reservatório em relação à capacidade normal para os períodos determinados; 

quantidade de sedimento depositado no volume reservado para controle de cheias; 

declividade da camada de topo e da camada frontal no caso de formação em delta; 

declividade da camada de depósito nos casos de formação em camada uniforme ou 

em cunha; efeito das grandes enchentes e o transporte de sedimentos (para pequenos 

reservatórios); caso o assoreamento seja um problema dentro do dobro do tempo de 

concessão do aproveitamento, ou em 100 anos, considerando inclusive, a taxa de 
aumento de transporte de sedimento com o tempo, determinar quais as medidas 

preventivas de controle de sedimento; estudos de previsão de erosão no canal da 

jusante da barragem; controle preventivo de sedimentos nas fases de planejamento; 

controle preventivo de sedimentos nas fases de operação; outros estudos podem ser 

contemplados como o dos efeitos secundários devido aos depósitos e à verificação 

do remanso, considerando o assoreamento do reservatório (Carvalho, 2008, p. 414). 

 

Com relação à avaliação do assoreamento em reservatório, é possível afirmar que, em 

função das diferentes formas de depósito de sedimento e também dos vários fatores que 

podem influenciá-lo, as determinações matemáticas tornam-se complexas e a teoria da 



25 

 

hidráulica exige muitas simplificações. De modo que, segundo Annandale (1987) apud 

Carvalho (2008), três métodos são de uso mais operacional: 

i. Método semi-empírico desenvolvido por Borland e Miller, chamado de “método 

empírico de redução de área”; 

ii. Método desenvolvido por Borland em 1970 chamado também de “método de área 

incremental” e; 

iii. Método de Menné e Kriel. 

Em relação aos métodos analíticos Annandale (1987) apud Carvalho (2008) destaca os 

modelos de White e Bettess de 1984 e Pitt e Thompson de 1984. Dos métodos desenvolvidos 

no País são conhecidos o Modelo tridimensional de Ana Maria Alvim de 1989 da 

COPASA/MG e o trabalho de Rogério Campos (2001) da Universidade Federal de Fortaleza. 

Entretanto, o método analítico mais conhecido é o HEC-6 (Hydrological Engineering Center).  

Discorrendo um pouco mais sobre o método de Borland e Miller, tem-se que este 

método foi desenvolvido a partir do levantamento sistemático de 30 reservatórios pelo U.S. 

Bureau of Reclamation e outras entidades dos EUA. Os estudos permitiram o traçado de 

curvas adimensionais, considerando quatro tipos básicos de reservatório, conforme Figura 13, 

Quadro 4 e Figura 14 e indicaram que há uma relação entre a forma do reservatório e a 

porcentagem de sedimentos depositados ao longo do leito (CARVALHO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Strand (1974); Carvalho (2008). 

 

 

 

Figura  13 - Curva de porcentagem de profundidade versus porcentagem de volume de 

sedimento, segundo (CARVALHO, 2008).  
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Quadro 4 - Valor de m, classificando o tipo de reservatório no método de Borland e Miller. 
Tipo de reservatório M Classificação 

I 3,5 a 4,5 De zonas planas 

II 2,5 a 3,5 De zonas de inundação a colinas 

III 1,5 a 2,5 Montanhosa 

IV 1,0 a 1,5 De garganta profunda 

Fonte: Strand (1974); Carvalho (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Strand (1974); Carvalho (2008). 

 

Os dados básicos para avaliar o assoreamento são: níveis e volumes característicos do 

reservatório, as curvas cota x área e cota x volume, os valores de descarga sólida total média, 

o peso específico aparente médio dos depósitos e a eficiência de retenção de sedimentos e 

taxa de aumento anual na produção de sedimentos.  

 

2.4 Levantamento batimétrico e uso de ADCP 

Batimetria é a técnica de efetuar medida de profundidade de rios, lagos e oceanos. O 

equipamento usado para medir essa profundidade denomina-se ecobatímetro que emite um 

sinal acústico e calcula pelo relógio interno o tempo que o eco demora para retornar ao sensor 

e, em função desse tempo, calcula-se a profundidade. 

O Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), termo em inglês pelo qual ficaram 

conhecidos os equipamentos medidores acústicos doppler de vazão da empresa que os tornou 

comerciais. No Brasil, o termo ADCP refere-se a um equipamento genérico usado para medir 

vazão. Alguns equipamentos medidores de vazão também medem profundidade, possuindo 

um sensor especifico para esse tipo de medição. 

 

Figura  14 - Classificação do tipo de reservatório segundo o tipo m do método de Borland e 

Miller.  
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O ADCP M9 é um equipamento utilizado para medição de vazão de rios e lagos 

através de ondas sonoras, além da vazão mede também a profundidade. De acordo com a 

velocidade da água e o mapeamento da seção, o sistema calcula a vazão. Segundo manual do 

equipamento, produzido pela SONTEK "Este ADP portátil de 9 feixes é projetado para uso 

desde embarcações em movimento ou barcos/flutuadores estacionários, tanto em canais rasos 

ou profundos (Figura  15). O M9 tem uma carcaça de Delrin de 13 cm (5 polegadas) de 

diâmetro. Ele é composto de dois conjuntos de transdutores para medição de velocidade, 

ambos em configuração Janus - quatro transdutores de 3,0 MHz e quatro transdutores de 1,0 

MHz. Um feixe acústico vertical (sonda echo sounder) de 0,5 MHz fornece dados de 

profundidade". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SONTEK, 2009). 

 

O sistema do ADCP M9 (Figura  16), é composto de duas unidades de comunicação e 

alimentação, sendo uma fixa e outra móvel conectada ao perfilador, que pode ser acoplado a 

uma prancha móvel ou uma embarcação, os dados são obtidos instantaneamente e 

transmitidos via cabo ou Bluetooth a um notebook ou via Bluetooth a um dispositivo móvel e 

podem ser processados e corrigidos posteriormente através do software RiverSurveyor Live 

que acompanha o sistema. 

Ainda, conforme o fabricante:  

É um sistema Perfilador Acústico Doppler (ADP) robusto e altamente exato, 

projetado para medir vazões fluviais, fluxos de água tri-dimensionais, profundidades 

e batimetria desde uma embarcação em movimento ou estacionário. O sistema 

 

Figura  15 - Perfilador do sistema ADCP M9. 



28 

 

RiverSurveyor oferece uma combinação dupla: um perfilador de velocidade acústica 

Doppler, provado e de ponta-de-linha, aliado a um conjunto de software compatível 

com Windows que pode ser usado num PC ou com serviço móvel (utilizando 

tecnologia celular). O alto grau de exatidão e a facilidade de uso lhe permitem medir 

com confiança, sem a necessidade de mudar as configurações de medição para 

qualquer situação fluvial específica (SONTEK, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SONTEK, 2009). 

 

Segundo GAMARO (2012), a onda sonora emitida pelo aparelho viaja em direção ao 

fundo e, conforme reflete nas partículas em suspensão na água, calcula, através do efeito 

Doppler, as velocidades das partículas, as quais se assumem serem iguais às da água.  

O sistema foi concebido para medição de vazão que pode ser obtida com o perfilador 

em movimento ou estacionado emitindo pulsos acústicos a cada segundo; esses pulsos 

mapeiam o fundo e as partículas em movimento, obtendo assim a batimetria (mapeamento da 

seção) e a velocidade média de cada vertical, com isso obtém-se a vazão da seção medida. As 

áreas não medidas são obtidas por interpolação ou extrapolação (Figura  17). 

As medições efetuadas com ADCP, além da vazão, fornecem diversas informações 

úteis para confecção de vários produtos, como por exemplo: gráfico da travessia de medição 

de vazão com a representação do trajeto, da velocidade e da profundidade; relatório das 

verticais da travessia, onde constam, além de outras informações, a profundidade e a 

velocidade da água; e o relatório final de medição de vazão, onde consta o resumo das 

informações e o resultado da vazão. O sistema gera esses relatórios em formato figura ou em 

formato texto que podem ser exportados para outros programas, permitindo várias análises. 

 

 

Figura  16 - Composição do sistema ADCP M9.  
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Fonte: (SONTEK, 2009). 

O ADCP oferece algumas vantagens para medição de vazão, comparando-se aos 

métodos convencionais. Coelho (2011), em seu trabalho de comparação de medição de vazão 

dos métodos convencionais com o método por ADCP, coloca que: 

 A medição da vazão de um curso d'água é normalmente alcançada de forma indireta 

a partir da medida da velocidade média do escoamento ou de nível. Para medição da 
vazão de um curso d'água, pode-se fazer uso de diversos aparelhos ou processos, 

como ADCP (Acoustic Doppler Current Profile), vertedores, calhas, molinete 

hidrométrico e o método do flutuador, sendo a escolha do método, função da 

grandeza do corpo d'água, da precisão e dos recursos disponíveis (COELHO, 2011). 

 

Portanto, as características dos corpos d'águas são fatores importantes para a definição 

do melhor método para determinação da vazão. 

Coelho (2011) teve como objetivo em sua pesquisa "Estudar as técnicas de medição 

de vazão e qualidade da água, comparando os equipamentos de medição convencionais com 

os equipamentos acústicos". Para isso, realizou estudo comparativo das medições de vazão 

utilizando-se de molinete hidrométrico e ADCP. Em suas análises, observou que a ADP 

permite obter, com muito mais precisão, a estimativa da área da seção, uma vez que realiza as 

medições de profundidade em um número grande de verticais. Como foi discutido na medição 

com molinetes, o número de verticais parece ser fundamental no cálculo da área molhada e na 

precisão da estimativa da vazão. 

Coelho (2011) conclui ainda que: 

Os equipamentos tipo ADCP são ferramentas que estão em constante 

desenvolvimento e apresentam vantagens em relação ao método convencional do 
molinete, pela facilidade de operação, menor exigência de mão de obra, redução de 

riscos aos hidrometristas, principalmente em ocorrências de cheias. Além desses 

fatos, o uso do ADCP tende a ser mais preciso para a medição da área. Há também a 

redução de possíveis erros cometidos em campo, como erros na largura do rio e 

 

Figura  17 - Visualização de uma seção medida com ADCP M9.  
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medidas de velocidade em direção contrária em casos de reluxo de água, etc. A 

grande desvantagem ainda é o custo dos equipamentos, que pode ser diluído em 

casos de monitoramento e em redes envolvendo várias estações e equipe de 

hidrometria (COELHO, 2011). 

 

Por outro lado Schuck (2013), realizou um estudo denominado "Utilização do 

Acoustic Doppler Profiler (ADP) para a estimativa da concentração de sedimentos em 

suspensão (CSS) e turbidez", cujo objetivo foi verificar a utilização de um perfilador acústico 

por efeito Doppler para a quantificação de sedimentos em suspensão em um reservatório 

experimental, através de conversão do sinal acústico e os resultados da concentração de 

sedimentos em suspensão (CSS) realizados por metodologias tradicionais.  

Schuck (2013) relatou vários estudos que utilizaram o ADCP para estimativa de CSS, 

conforme descrição abaixo: 

i. Dornelles (2009) buscou quantificar a CSS transportada na Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí 

no Rio Grande do Sul. Essas estimativas foram realizadas através da aplicação de métodos 

empíricos para a conversão do sinal acústicos dos equipamentos em perfis do CSS. O autor 

aplicou quatro metodologias de cálculos deferentes: primeiramente a de Deines (1999); o 

método de Mayerle e Poerbandono (2002), neste método foram testados vários níveis de 

referências e coeficientes de ajustes (KM); Gartner (2002), com a utilização de coeficientes 

determinados em dois modelos também descritos por este autor e a relação de comparação 

direta entre o sinal acústico emitido pelo equipamento e a concentração avaliada em 

laboratório. O trabalho realizado por Dornelles (2009) demonstrou que o método que obteve 

resultados adaptados a esta região, e que melhor estimou os valores de CSS foi o de Gartner 

(2002) e a comparação direta do CSS e eco, enquanto que o método que obteve o pior 

desempenho foi o método de Deines (1999). 

ii. Na região de Óbidos localizada a 800 km da foz da bacia Amazônica, Filizola (2004) 

realizou medições da descarga de vazão com o auxílio de um ADP e medições das descargas 

de sedimentos nesta estação. O equipamento acústico utilizado possuía a frequência de 300 

kHz e o software de processamento foi o Transect da marca RD Intruments. O autor realizou 

quatro medições das vazões com o ADP instalado em um barco (duas medições iniciando da 

esquerda e duas iniciando da direita). Esse traçado transversal realizado pelo barco foi 

auxiliado por alvos instalados as margens do rio para referência de trajeto, assim, a descarga 

final foi calculada sob correção da velocidade do barco com a velocidade de escoamento na 

seção. 
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iii. No Paraná, Terabe (2003) realizou medições de sedimentos em suspensão e acústicas nos 

rios Piquiri e Ivaí. As amostragens foram coletadas em cinco verticais igualmente espaçadas e 

simultâneas ao ADP. A conversão do eco pra CSS foi calculada utilizando método de Deines 

(1999). A aplicação da equação de Deines (1999) apresentou 78% dos valores estimados 

dentro da faixa restritiva de fator 2.0 para o nível próximo ao fundo dos rios e 86% na 

profundidade intermediaria. Comparando os dados medidos e calculados pelo método de 

Deines (1999) com a inclusão de um “ M” descrito por Mayerle e Poerbadono (2002) os 

resultados passaram a 96 % de correlação.  

iv. Os estudos realizados por Moore et al. (2011), às margens do rio Isere, na cidade de 

Romans sur Isere, na França, buscaram avaliar ADP comerciais operando com diferentes 

frequências. O local estudado está situado entre duas barragens (6 km a montante da La 

Vanelle Dam e 2 km a jusante de Pizançon), para verificação de quantidades de sedimentos. 

As três frequências acústicas utilizadas por Moore et al., (2011) foram: 300, 600 e 1200 kHz. 

Os equipamentos possuíam três defletores cada, este fato induziu a inativação de alguns 

defletores durante as amostragens, devido à instalação próxima dos equipamentos. 

De acordo com os resultados desses estudos citados, Schuck (2013), concluiu que: “a 

aplicação deste equipamento para a determinação de CSS expõe um significativo avanço em 

relação às outras técnicas convencionais usadas na obtenção destas determinações das 

amostras d’água, além de permitir novas oportunidades de estudo no processo de transporte 

de material carreado ao longo dos rios”. 

Em sua pesquisa, Schuck (2013) coletou amostra de sedimentos e analisou turbidez e 

comparou-as com os ecos dos transdutores do ADCP em duas situações distintas: em um 

reservatório experimental e em condições naturais de escoamento. 

Ao comparar a turbidez e a CSS, a autora ressalta que:  

Deixando o ADP estacionário sobre o ponto de coleta de água e sedimento foi 

possível obter os registros acústicos captados pelos transdutores, entre eles o 

transdutor estrategicamente posicionado. Esse transdutor é posicionado na direção 

do amostrador pontual, assim como citado no estudo de Dornelles (2009) que 

avaliou esta possibilidade (SCHUCK, 2103). 

Por fim Schuck (2013) conclui em suas análises que: 

 Há indícios de uma relação direta entre o eco e a CSS, já que há estudos com bons 

resultados da relação entre turbidez e CSS (GRUTKA et al., 2012) e aqui nesse 
trabalho, se verificou boa correlação também entre eco e turbidez. Ressalta-se que os 

resultados apresentados nesse trabalho representam uma contribuição ao estudo 

voltado a relacionar as medições feitas com o ADP com as CSS, sendo que os dados 

experimentais obtidos não permitem generalizar um comportamento para estimativa 

de CSS. Acredita-se que o monitoramento contínuo de uma estação fluviométrica, 

permitirá a construção de curvas chave que relacionem o eco com turbidez e CSS, 

válida para esta estação (SCHUCK, 2013). 
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Em outro exemplo de uso de ADCP, Hartmann et al. (2010), realizaram estudo 

intitulado "Uso do ADCP na avaliação do fluxo e no transporte de sedimentos no baixo rio 

Jacuí, charqueadas, RS/Brasil". 

Nesse estudo foram feitos 14 perfis georreferenciados transversais ao rio cujas 

verticais foram obtidas a cada 5 segundos. Foram coletadas 89 amostras de água nos locais 

onde foram feitas as medições de correntes com o ADCP. Com isso obteve-se para cada seção 

a área, velocidade média, a vazão, a concentração de material em suspensão e 

consequentemente os totais transportados por seção. 

Segundo Hartmann et al. (2010) a velocidade média para cada uma das seções são 

próximas e as variações verificadas estão associadas a morfologia do rio, largura e 

profundidade ao longo do perfil. Em seus cálculos, considerando todas as seções, estimaram 

que 378 toneladas de material em suspensão estavam passando por hora na área medida. 

Concluíram que: 

 A campanha realizada com o ADCP e demais dados na área em foco, em período de 
enchente permitiu mostrar a influencia da massa d'água na área com relação ao 

transporte de material em suspensão, na evidente ação do fluxo sobre as margens e 

de certa forma auxiliar no entendimento do transporte junto ao fundo 

(HARTMANN, et al., 2010). 

 

De acordo com os estudos mencionados anteriormente, percebe-se que a utilização do 

ADCP para estudos de sedimentos tem alcançado bons resultados. Nesses estudos relacionou-

se o comportamento dos ecos com a concentração dos sedimentos em suspensão. Nesta 

pesquisa, abordaram-se outras funcionalidades do equipamento, combinadas com o uso de 

receptores GNSS (Gobal Navigation Satellite System), cujo produto final foi a identificação 

dos locais onde houve acúmulo de sedimentos no fundo do reservatório, através da medição 

topobatimétrica e da velocidade do fluxo da água. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Materiais 

Para realização dos trabalhos de campo, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

conjunto de receptores GNSS geodésicos com tecnologia RTK; conjunto de medidor acústico 

Doppler de vazão com GPS e ecobatímetro incorporado; receptor GPS de navegação com 

bússola e barômetro integrados; notebook Intel core I3 com 4 GB de memória RAM e 500 

GB de disco rígido; embarcação de 6 metros com motor de pôpa de 15 HP; 

Para os trabalhos de escritório foram utilizados: notebook Intel core I5 com 6 GB de 

memória RAM e 750 GB de disco rígido; softwares Topcon Tools e TBC para 

processamentos de dados de GNSS; Software RiverSurveyor Live para processamento dos 

dados de profundidade e velocidade do ADCP; software ArcGis para elaboração dos mapas e 

geração dos modelos digitais; software Topograph para elaboração de mapas e cálculos de 

volumes; software Mapgeo para cálculo das altitudes ortométricas; softwares Microsoft Word 

e Microsoft Excel para elaboração de textos, planilhas e gráficos. 

 

3.2 Procedimentos 

O presente estudo envolveu algumas etapas, a saber: 

a) Delimitação do contorno do reservatório utilizando-se imagens de satélites. 

b) Mapeamento do Uso da Terra realizado de acordo com classificação não 

supervisionada, no software Spring 5.1.7, com as imagens do satélite ResourceSat -1, 

sensor LISS III, órbita/ponto 326/091, data 03/01/2013 e 14/07/2013, com resolução 

espacial de 23,5 m, disponibilizadas pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais). 

c) Levantamento topobatimétrico e da velocidade da água do reservatório que consistiu 

em: 

i. Implantação da infraestrutura geodésica de apoio para as medições;  

ii. Levantamento topobatimétrico e da velocidade da água dos trajetos transversais em 

toda a extensão do reservatório. 

d) Coleta de amostra de água para análise de sedimentos em suspensão. 

e) Classificação dos compartimentos longitudinais do reservatório; 

f) Processamento dos dados e confecção dos mapas e gráficos para as análises propostas. 

 

Para os trabalhos cartográficos e o georreferenciamento dos dados, foram utilizados os 

softwares SPRING 5.1.7 e ArcGIS 10.1, gerando os mapas de uso da terra. Durante o 
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processamento das imagens, após o georreferenciamento no software de geoprocessamento 

SPRING, foi realizada a classificação, segundo a ferramenta classificador “Maxver”, do 

SPRING. A correção do polígono foi executada, através da “Edição Vetorial” e a alteração 

dos atributos, reclassificando para as respectivas classes corretas, com isso obteve-se o mapa 

temático de uso da terra da classe Água que corresponde ao contorno do reservatório.  

Após a delimitação do contorno do reservatório por meio de imagem de satélites  

usando os softwares ArcGis e SPRING 5.1.7, foram feitas correções  pelo levantamento com 

receptores GNSS. 

Foi utilizado como vértice de apoio para o levantamento topobatimétrico um marco de 

concreto fixado em um ponto estratégico próximo ao reservatório. Esse vértice foi 

georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como Datum o SIRGAS 2000. 

O levantamento topobatimétrico foi realizado tendo como referência a Orientações 

Técnicas para Atualizações das Curvas Cota x Área x Volume (ANA, 2011) e Resolução 

Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 10 de agosto de 2010 (ANEEL/ANA, 2010). 

Foram feitos trajetos transversais em zigue-zague para densificar as medições 

batimétricas e obter uma melhor interpolação para geração do modelo digital do reservatório. 

A seção longitudinal do reservatório coincidente com o leito do rio foi obtida com a 

interpolação dos pontos de menores altitudes de cada seção transversal. O cadastramento e 

mapeamento dos trajetos transversais foram feitos utilizando-se o medidor acústico doppler de 

vazão, modelo ADCP M9 da marca SONTEK (Figura  18) e um conjunto de receptores 

GNSS Trimble modelo R4, todos configurados com intervalo de gravação de 1 segundo; essa 

profundidade fornecida pelo sistema foi utilizada nas comparações entre diferentes épocas 

para diagnosticar as alterações ocorridas no fundo do reservatório. 

O documento da ANA que estabelece as Orientações Técnicas para Atualização das 

Curvas Cota x Área x Volume, conforme estabelecido pela Resolução Conjunta 

ANEEL/ANA nº 03/2010 dispõe que:  

A morfologia dos reservatórios será obtida a partir de levantamentos batimétricos na 
sua área molhada e por levantamentos geodésicos ou aeroespaciais na sua área seca. 

Nos primeiros, o controle das profundidades será realizado necessariamente por 

ecobatímetros, enquanto o controle posicional poderá ser efetivado por métodos 

terrestres (teodolitos ou estações totais) ou espaciais (GPS). Para o levantamento da 

área seca deve-se empregar o mesmo referencial altimétrico usado no levantamento 

batimétrico, podendo ser executado por métodos terrestres ou espaciais  

 

Portanto, os levantamentos topobatimétricos para elaboração das Curvas Cota x Área x 

Volume devem estar georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, que tem como 

datum o SIRGAS 2000, conforme estabelecido na referida orientação. Ela estabelece que 
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deve ser implantado um vértice de apoio geodésico altimétrico de 2ª ordem para servir de 

ponto de apoio para o levantamento cartográfico do reservatório como referencia de nível. 

Este vértice deve ser transportado a partir da rede geodésica de 1ª ordem. 

 (ANEEL/ANA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

 

O transporte de coordenadas foi feito utilizando como referência duas estações 

pertencentes à RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) do IBGE mais próximas 

da região e que formaram a melhor triangulação para o transporte. Essas estações foram a de 

Goiânia (GOGY) e Uberlândia (MGUB). Para essa etapa foi utilizado um conjunto de 

receptores GNSS, marca Trimble, modelo R4. Ao se fazer o transporte, as coordenadas 

obtidas são referenciadas ao elipsóide, portanto, fez-se a transformação da altitude geométrica 

para a altitude ortométrica, que é a altitude referenciada ao geoide, utilizando o software 

MAPGEO. 

Ainda, segundo a orientação, o espaçamento das seções transversais deverá ser 

calculado conforme a equação abaixo: 

 

Equação 1: Cálculo do espaçamento das seções transversais. 

 

Est= 0,70A
0,35 

                  D 

 

Figura  18: Medidor Acústico Doppler de Vazão - ADCP M9. 
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Onde: 

Est = equidistância das seções topobatimétricas transversais, em quilômetros; 

A = área do reservatório em seu nível máximo maximorum, em hectares; e 

D = extensão do reservatório (corpo principal) em quilômetros. 

 

Aplicando-se aos dados do reservatório Caçu, cuja área em hectares é de 1237,8943 ha 

e a extensão do corpo principal é de 19198,46 metros, obteve-se um valor de 441 metros 

como espaçamento entre as seções. 

Neste trabalho, realizou-se a adaptação do estabelecido na orientação da ANA 

considerando o trajeto em zigue-zague contemplando essa exigência, em que, onde na pior 

hipótese, o distanciamento dos pontos de saída da margem e o de chegada não ultrapassou o 

dobro do espaçamento previsto para cada seção, portanto, num trecho de 882 m, houve 

sempre a presença de duas seções transversais, sendo que a média de distanciamento da saída 

e chegada do zigue-zague de uma mesma margem foi de aproximadamente 300 metros; 

portanto um adensamento de batimetria superior ao estabelecido na referida orientação. 

Procurou-se também, um adensamento maior do trajeto nos locais onde esperava-se uma 

maior alteração de sedimentos no fundo do reservatório, ou seja, no final da zona de rio e 

início da zona de transição. O trajeto em zigue-zague foi georreferenciado e memorizado no 

receptor GPS para estabelecer a coincidência nos campos posteriores. 

Na realização dos trajetos transversais, foi utilizado um conjunto de receptores GNSS 

e o ADCP M9 (Figura  19). A unidade base foi instalada no vértice de apoio localizado 

próximo ao reservatório e a unidade móvel foi instalada no mesmo eixo do ADCP e acoplada 

à canoa. Depois disso sicronizou-se o relógio dos dois equipamentos para que se obter 

informações compatíveis conforme o horário. 

Foram realizados trabalhos de campo em três períodos distintos: dois no período 

úmido (28 de janeiro de 2014 e 31 de março de 2015 - campo 1 e campo 3); e outro no 

período seco (6 de agosto de 2014 - campo 2). 

Os trabalhos de campo consistiram em coletas de amostras de água para análise de 

sedimentos em suspensão e de medições topobatimétricas e de velocidade no reservatório, 

sendo este trabalho de campo uma das etapas da pesquisa.  

Os trajetos de batimetria utilizando o ADCP e GNSS foram realizados em zigue-zague 

(Figura  20) para melhor caracterizar o fundo do reservatório. Esses trajetos em zigue-zague 

foram repetidos nos três períodos. Como os pontos foram georreferenciados, permitiu-se com 

o uso do GPS, a repetição dos trajetos em épocas posteriores. Com isso foram obtidos mais de 

30.000 mil pontos de batimetria por período. 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2014). 

 

Desse trabalho de campo foram obtidos os seguintes dados: coordenadas 

georreferenciadas de todos os pontos das áreas seca e molhada do reservatório; profundidade 

de todos os pontos da área molhada (trajeto em zigue-zague); velocidade da água em cada 

ponto coletado e horário de medição para possibilitar a compatibilização dos dados do ADCP 

com os do receptor GNSS. 

 O ADCP M9 também fornece dados de velocidade da água, que permitiram elaborar 

mapas de velocidade, os quais serviram de referência para um estudo comparativo das 

análises dos sedimentos em suspensão coletados em pontos distribuídos ao longo do 

reservatório com as variações de velocidade e também para classificar o reservatório em 

zonas de compartimentação horizontal. 

 

Figura  19 - Instalação do ADCP M9 e GNSS R4 na canoa para medição topobatimétrica no 

reservatório da UHE Caçu. 
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Elaboração: Autor (2015). 

 Os dados obtidos foram processados para se obter os produtos finais. Para se obter 

uma melhor precisão no posicionamento dos pontos, os dados dos receptores GNSS foram 

corrigidos nos softwares de processamentos de dados GNSS Topcon Tools e TBC, com isso 

Figura  20 - Localização do trajeto de batimetria realizado no reservatório da UHE Caçu. 
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obtiveram-se as coordenadas X, Y e Z da superfície da água, conforme parte do relatório
1
 

constante dos apêndices B e C. 

Os dados do ADCP foram processados no software RiverSurveyor Live, obtendo-se as 

profundidades e as velocidades de cada ponto, conforme parte do relatório
2
 constante do 

apêndice D. Após isso, foram deduzidas das coordenadas da superfície da água as 

profundidades equivalentes, obtendo-se assim o mapeamento do fundo do reservatório com 

intervalo de 1 segundo. 

A seguir, fez-se uma análise dos locais onde houve maior acúmulo de sedimentos, por 

meio de algumas seções transversais para estudo comparativo em diversos trechos. 

Projetaram-se oito seções transversais sobre os mapas de profundidade para análise das 

alterações no fundo do reservatório. Essas seções foram projetadas, tomando como referência 

os lugares onde houve a maior coincidência dos trajetos em zigue-zague nos diferentes 

períodos, tendo-se em vista que, em alguns lugares não foi possível obter uma coincidência 

exata. Procurou-se também os locais onde houvesse uma maior contribuição de sedimentos 

em suspensão, ou seja, no trecho da entrada do reservatório onde a velocidade do fluxo da 

água é maior e em locais onde há entrada de alguns afluentes. 

As seções transversais foram traçadas da margem esquerda para a margem direita, 

conforme as coordenadas e o mapa da Figura  21. As coordenadas de cada seção, apresentadas 

na figura, são da margem esquerda do reservatório. Projetadas as seções transversais, 

produziram-se os mapas comparativos das alterações do fundo do reservatório nos três 

períodos de medição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 No apêndice consta apenas parte do relatório de processamento dos dados GNSS, que por conta do elevado 

número de pontos levantados, o relatório de todos os pontos contém mais de 1000 páginas. 

 
2 Apresentou-se no apêndice apenas parte do relatório de batimetria, tendo em vista que o número de pontos de 

batimetria também ultrapassou mais de 1000  páginas de relatório. 
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Elaboração: Autor (2015). 

Figura  21 - Localização das seções transversais para comparação da batimetria no 

reservatório da UHE Caçu.  
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 Os mapas de espacialização da profundidade, velocidade e sedimentos em suspensão 

foram confeccionados no software ArcGis, usando o método matemático Inverso do quadrado 

da Distancia, visto que foi o método que representou com mais fidelidade as interpolações dos 

dados. Segundo Cabral et al. (2012), que utilizaram o mesmo método na espacialização dos 

dados de sedimentos em suspensão,  transparência da água e turbidez no reservatório da UHE 

Caçu:  

Os Mapas de isolinhas foram confeccionados utilizando-se o método matemático 

“Inverso do quadrado da Distancia". Neste método, o valor da célula interpolada é 

obtido pela média ponderada, utilizando-se o peso dos postos de controle mais 
próximos ponderados pelo inverso da potência da distância, ou seja, não estimando 

os valores de Zi maiores ou menores que os valores máximos e mínimos dos dados. 

Sendo, o peso dado durante a interpolação é tal que a influência de um ponto 

amostrado em relação a outro diminui exponencialmente conforme aumenta a 

distância ao nó da grade a ser estimado (CABRAL et al. 2012). 

 

O estudo da velocidade da água e dos sedimentos em suspensão e da morfologia do 

reservatório serviu para caracterizar o comportamento da água nos seus ambientes lótico e 

lêntico, permitindo a sua classificação longitudinal e a influência da velocidade no processo 

de sedimentação do reservatório. 

Os pontos de amostragem dos sedimentos em suspensão, num total de 35, foram 

definidos de modo a abranger todos os compartimentos aquáticos do reservatório, conforme a 

proposta de Kimel et al. (1990) - zona de rio, de ambiente lótico; zona de transição, com 

características intermediária; e a zona de lago com ambiente predominante lêntico. 

Segundo Tundisi e Tundisi: 

Condições de rio: com a concentração de oxigênio dissolvido próxima às do rio e 

turbulência igualmente similar à do rio; Condições de transição: em região que já 

ocorreu uma diminuição da corrente, queda acentuada no O.D. e decréscimo da 

turbulência; Condições lacustre: em região de grande profundidade, onde se 

desenvolve uma estratificação térmica com um hipolímnio geralmente anóxico, que 
não há turbulência (TUNDISI e TUNDISI, 2008). 

 

A concentração dos sedimentos em suspensão na água foi determinada de acordo com 

o método descrito em Wetzel e Likens (1991). Para a determinação dessa concentração, as 

amostras de água foram filtradas, utilizando-se uma bomba de sucção a vácuo, com pré-filtro 

em microfibra de vidro modelo AP20 com retenção nominal de partículas de 0,8 a 8 

micrômetros e com 47 mm de diâmetro. 

Os filtros foram secos em estufa a 105ºC por uma hora, pesados em balança analítica 

para se ter o peso inicial. Posteriormente, com o auxilio de uma bomba de sucção a vácuo, 

foram filtrados 300 mL de água de cada amostra, após secar em estufa a 60 ºC por 24 
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h, obtém o peso final, por diferença de pesagem, obtém-se a concentração de sólidos em 

suspensão em mg/L, utilizando-se a seguinte equação: 

 

Equação 2: Cálculo da concentração de sedimentos em suspensão.  

  

CSS= (Pf-Pi)/V*1000000  

Onde: 

Pf = é o peso final (g) 

Pi = é o peso inicial dos filtros (g) 

V = representa o volume de água filtrada (L). 
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CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

OBTIDOS 

 

 Os dados resultantes da pesquisa são apresentados sob a forma de mapas com a 

espacialização dos valores encontrados. Os itens a seguir tratam da apresentação e análise dos 

dados que foram pesquisados: velocidade, sedimentos em suspensão e profundidade. 

 

4.1 Análise da velocidade da água do reservatório 

 Juntamente com os dados de profundidade, o ADCP forneceu também dados de 

velocidade, por meio dos quais, produziram-se ”mapas de velocidade” com o objetivo de 

compreender o comportamento da velocidade da água em todo o reservatório. 

Foi possível perceber valores de velocidade diferentes em todo o reservatório. Na 

Figura  22, (seção próxima ao barramento), observa-se que a velocidade tem comportamento 

diferente no sentido transversal do reservatório, com valores maiores nas margens e menores 

no centro. É possível concluir também que, em regiões próximas ao barramento, a velocidade 

é maior em trechos de menor profundidade e mais próximos à margem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Autor (2015). 

O contrário se observa em trechos próximos à entrada do canal principal do 

reservatório (Figura  23) onde se percebe a presença de velocidade mais alta no centro e mais 

baixa nas margens. 

 

 

 

 

Figura  22 - Velocidade de um trajeto transversal realizado em 28/01/2014, próximo ao 

barramento. 
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Elaboração: Autor (2015) 

 

Foi possível também analisar o comportamento da velocidade no sentido longitudinal 

do reservatório. Conforme Figura  24, é possível perceber, em um trajeto longitudinal, a 

velocidade da água do reservatório variando de 0,0 a 0,8 m/s.  

Ainda, de acordo com a Figura  24, é possível também verificar no referido trajeto 

longitudinal (iniciado na entrada do reservatório) à esquerda da figura (setor 1 - circulado em 

vermelho), a presença de cores mais quentes indicando uma velocidade maior; no meio do 

trecho medido uma velocidade intermediária (setor 2 - circulado em marrom); e mais à 

jusante (setor 3 - circulado em amarelo), a presença de cores mais frias, indicando uma 

velocidade menor próximo ao afluente córrego das Caçadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Autor (2015). 

 

De acordo com os dados de velocidade, foi possível elaborar isolinhas nos três 

períodos de medição, retratando o comportamento da velocidade conforme se verifica nas 

Figuras 25, 26 e 27, representando os dados coletados nos campos 1, 2 e 3 realizados em 

28/01/2014, 06/08/2014 e 31/03/2015 respectivamente. 

 

 

 

Figura  24 - Representação da velocidade de um trajeto longitudinal realizado em 28/01/2014, 

iniciando na entrada do canal principal do reservatório. 

 

Figura  23 - Velocidade de um trajeto transversal realizado em 28/01/2014, próximo à entrada 

do canal principal do reservatório.  



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Autor (2015). 

Figura  25- Mapa de velocidade da água do reservatório da UHE Caçu em 28/01/2014. 
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Elaboração: Autor (2015). 

 

Figura  26 - Mapa de velocidade da água do reservatório da UHE Caçu em 06/08/2014. 
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Elaboração: Autor (2015). 

Figura  27 - Mapa de velocidade da água do reservatório da UHE Caçu em 31/03/2015.  
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Ao se avaliar, espacial e temporalmente a velocidade do fluxo da água, conclui-se que 

a mesma possui um papel importante na condução dos sedimentos, que são transportados para 

regiões mais a jusante, e, à medida que esse fluxo vai diminuindo, parte dos mesmos é 

depositada no fundo do reservatório.  

De acordo com a proposta de Kimmel et al. (1990), a zona de rio, segundo a variável 

velocidade de escoamento da água, encontra-se entre o inicio do reservatório até 1,5 km antes 

do córrego das Três Barras (distante 4.386,94 m da entrada), setor onde o reservatório é mais 

estreito e mais raso. A zona de transição se encontra entre esse ultimo trecho até o córrego 

Caju e córrego da Furna (distante 12.129,08 m da entrada), setor onde o reservatório tem um 

aumento da largura e é um pouco mais profundo. Por fim, a zona de lago onde a largura e a 

profundidade do reservatório são maiores, inicia-se nos córregos Caju e da Furna e vai até o 

barramento. 

Foi possível observar uma semelhança nos mapas de espacialização de velocidade da 

água nas três medições, apesar de que o valor da velocidade máxima diferiu nos três campos 

realizados em função do aumento da vazão do canal principal por conta do período chuvoso. 

Conforme o campo 1, realizado em 28/01/2014, o trecho mais próximo à entrada do 

reservatório, apresentou uma velocidade maior (1,979 m/s); já no campo 2, realizado em 

06/08/2014, a velocidade máxima na entrada do reservatório foi de 0,858 m/s; e  no campo 3, 

realizado em 31/03/2015, foi observada uma velocidade máxima de 1,395 m/s. 

A zona de rio compreendeu o trecho cuja velocidade variou de 1,979 m/s a 0,15 m/s 

no campo 1, 0,858 m/s a 0,15 m/s no campo 2 e 1,395 m/s a 0,15 m/s no campo 3; a zona de 

transição foi identificada, nos três campos, pela velocidade de 0,15 m/s a 0,05 m/s; e por fim, 

a zona de lago, onde a água é quase parada, variou de 0,05 m/s a 0,00 m/s nos três campos.  

Diante disso, verifica-se que o mapeamento da velocidade da água do reservatório, 

além de contribuir para analisar o transporte dos sedimentos em suspensão, contribui também 

para auxiliar na classificação das zonas de compartimentação horizontal do reservatório. 

Percebeu-se que esse comportamento da velocidade da água no reservatório 

apresentou uma relação com a presença dos sedimentos em suspensão conforme exposto a 

seguir. 

 

4.2  Análise dos sedimentos em suspensão 

Os sedimentos em suspensão apresentaram valores variando conforme o período seco 

ou chuvoso, atingindo valores máximos de 21,67 mg/L no Campo 1, 4,5 mg/L no Campo 2 e 

18,83 mg/L no Campo 3. Esses valores também sofrem variação conforme o trecho do 
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reservatório, sendo maiores próximos à entrada e menores à medida que se aproxima do 

barramento. 

No Campo 1 (Figura  28), as maiores concentrações (21,67 mg/L a 8 mg/L) ocorreram 

da entrada do reservatório até a distancia de 4,4 km onde existe uma curva acentuada, situada 

1,5 km antes do córrego das Três Barras. O Campo 2 (Figura  29), por se tratar de período 

seco, o valor máximo de concentração de sedimentos foi de 4,5 mg/L, também ocorrido 

próximo à entrada do reservatório. As maiores concentrações (4,5 mg/L a 3,1 mg/L) foram 

identificadas até a distancia de 3 km da entrada onde se situa a primeira curva acentuada. 

Já o Campo 3 (Figura  30), apresentou característica similar ao Campo 1, com 

concentrações maiores (18,83 mg/L a 8 mg/L) até a distancia de 4,4 km da entrada do 

reservatório.  

De acordo com os mapas dos três períodos de medição, observou-se uma equivalência 

entre a presença de sedimentos em suspensão e os valores de velocidade de cada trecho, o que 

permitiu concluir que quando a velocidade é maior há também maior presença de sedimentos 

sendo carreados. Os valores de concentração de sedimentos em suspensão em cada trecho, 

conforme a proposta de zonas de compartimentação, considerando a velocidade, deu-se da 

seguinte forma: o campo 1 apresentou valores de 21,67 mg/L a 8 mg/L para a zona de rio; 8 

mg/L a 2,05 mg/L para a zona de transição; e 2,05 mg/L a 0,33 para a zona de lago. 

No Campo 2 identificaram-se valores de 4,5 mg/L a 3,1 mg/L para a zona de rio; 3,1 

mg/L a 2,05 mg/L para a zona de transição; e 2,05 mg/L a 0,17 mg/L para a zona de lago. No 

Campo 3, os valores foram de 18,83 mg/L a 8 mg/L zona de rio; 8 mg/L a 2,05 mg/L zona de 

transição; 2,05 mg/L a 1 mg/L zona de lago. 

No estudo realizado por Cabral et al. (2012) no mesmo reservatório, no período úmido 

de 2012 (janeiro), constatou-se que havia uma maior concentração de sedimentos em 

suspensão em trechos próximos à entrada do reservatório e nas barras dos afluentes (Figura 

31).  

Cabral et al. (2012), nesse mesmo estudo, propuseram uma compartimentação 

horizontal do reservatório de acordo com a análise dos dados de transparência da água, 

turbidez e CSS: 

Com base na espacialização dos dados de transparência da água, turbidez e CSS do 

lago da UHE Caçu e de acordo com a proposta de Kimmel et al. (1990), ainda foi 

possível estabelecer as zonação longitudinal do reservatório. As três zonas são assim 

descritas:  

1ª) Zona de rio: ocorre entre o inicio do lago e o córrego João Maria. A zona de rio é 

relativamente estreita, bem misturada e as forças advectivas auxiliam no transporte 

de significativas quantidades de sólidos suspenso. A penetração da luz é reduzida 
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(baixa transparência da água) que geralmente limita o crescimento dos produtores 

primários.  

2ª) Zona de transição: ocorre entre o córrego João Maria, córrego da Furna e Caju. 

Nesse setor há aumento da sedimentação decorrente da diminuição da velocidade de 

escoamento da água, com subseqüente elevação da penetração de luz.  

3ª) Zona lacustre: ocorre do córrego Furnas e Caju até o barramento da UHE Caçu, 

com baixa carga de sólidos em suspensão e suficiente penetração da luz favorecendo 

a produção primária (CABRAL et al.,  2012). 

 

Percebeu-se que é possível fazer uma relação da velocidade da água com a 

concentração de sedimentos em suspensão. Constatou-se que os locais de maior velocidade 

apresentaram uma presença maior de sedimentos em suspensão. 

 De acordo com as análises dos dados de velocidade que retratam o comportamento da 

água ao longo do reservatório, percebeu-se uma similaridade entre as três medições, o que 

permitiu elaborar um mapa de compartimentação horizontal do reservatório, tendo como 

componente a velocidade. Elaborou-se então um mapa de compartimentação horizontal, 

classificando o reservatório em zona de rio, transição e lago, conforme Figura  32. 

Essa divisão das zonas de compartimentação horizontal referenciada à velocidade 

apresenta também uma relação com a presença de sedimentos em suspensão e com a proposta 

de compartimentação horizontal proposta por Cabral et al., (2012). 
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Elaboração: Autor (2015). 

Figura  28 - Mapa de concentração de sedimentos em suspensão no reservatório da UHE 

Caçu em 28/01/2014. 
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Elaboração: Autor (2015). 

 

Figura  29 - Mapa de concentração de sedimentos em suspensão no reservatório da UHE 

Caçu em 06/08/2014. 
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Elaboração: Autor (2015). 

Figura  30 - Mapa de concentração de sedimentos em suspensão no reservatório da UHE 

Caçu em 31/03/2015. 
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Fonte: Cabral et al. (2012). 

 

 

Figura 31 - Distribuição dos valores da concentração de sedimentos em suspensão no 

reservatório da UHE Caçu no período úmido de 2012, conforme estudo de (CABRAL, 2012).  
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Elaboração: Autor (2015). 

 

Figura  32 - Proposta de compartimentação horizontal do reservatório da UHE Caçu. 
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4.3 Análise da batimetria do reservatório 

Os dados dos levantamentos topobatimétricos permitiram produzir os mapas de 

isolinhas. Os mapas de profundidade de cada período estão representados conforme as figuras 

33, 34 e 35. 

Após a elaboração dos mapas de profundidade, calculou-se o volume do material 

líquido de cada período de medição, obtendo-se os seguintes valores, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: Cálculo de volume do reservatório da UHE Caçu. 

 

PERÍODO VOLUME (m³) 

Campo 1 (28/01/2014) 163.195.511,67 

Campo 2 (06/08/2014) 162.900.998,24 

Campo 3 (31/03/2015) 162.781.138,84 

Fonte: Autor (2015). 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 1, constatou-se uma diminuição de 

294.513,43 m³ no volume de água do Campo 1 para o Campo 2 e de 119.859,40 m³ do Campo 

2 para o Campo 3, o que pode se presumir que foi o acúmulo de sedimentos. 

Considerando-se o volume total de cada campo, percebe-se uma perda de 0,18 %, 

comparando-se o Campo 1 com o Campo 2, e de 0,07 %, comparando-se o Campo 2 com o 

Campo 3. 

Analisando os mapas de profundidade e projetando-se seções transversais (Figuras 36, 

39 e 41 a 46) para estudo comparativo em diversos trechos do reservatório, foi possível 

avaliar os locais onde houve maior acúmulo de sedimentos. 
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Elaboração: Autor (2015). 

 

Figura  33 - Mapa de profundidade do reservatório da UHE Caçu em 28/01/2014. 
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Elaboração: Autor (2015). 

 

Figura  34 - Mapa de profundidade do reservatório da UHE Caçu em 06/08/2014. 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Autor (2015). 

 

Figura  35 - Mapa de profundidade do reservatório da UHE Caçu em 31/03/2015. 
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Analisando as seções transversais projetadas sobre os mapas de profundidade para 

comparação das alterações de batimetria, percebeu-se que, de acordo com a topografia de 

fundo da seção 1 (Figura  36), realizada nos três períodos, foi possível verificar que houve um 

processo de sedimentação no canal principal e na margem direita, com uma preservação da 

margem esquerda. Ressalta-se que neste trecho existe uma curva acentuada à direita, o que 

direciona a velocidade para o lado esquerdo do reservatório e o acúmulo de sedimentos do 

lado direito. Neste trecho foram identificadas alterações nas profundidades de alguns pontos 

de batimetria de até 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Autor (2015). 

 

Outro fator importante na acumulação dos sedimentos neste trecho pode ser explicado 

por estar próximo ao salto do Marianinho (Figura  37), que carreia os sedimentos do trecho 

superior do rio e deposita nessa região onde há uma diminuição significativa da velocidade.  

O trecho logo após a entrada do reservatório (Figura  38) é uma região onde a mata 

ciliar foi preservada, portanto, a maior contribuição dos sedimentos ocorre pelo canal 

principal do reservatório. 

 

 

 

 

 

 

Figura  36 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 1 no reservatório da UHE 

Caçu. 
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Fonte: Autor (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Fonte: Autor (2015). 

 

A seção 2 (Figura  39), localizada após a primeira curva acentuada do reservatório, foi 

um dos trechos onde houve maior diferença entre as profundidades obtidas nos três períodos 

 

 

Figura  37 - Entrada do reservatório da UHE Caçu (salto do Marianinho).  

 

Figura  38 - Trecho inicial do reservatório da UHE Caçu. 
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de medição. Nessa seção observaram-se diferenças de profundidade nos pontos de batimetria 

de até 2,50 m, provocando, inclusive, alteração no formato do canal com o acúmulo de 

sedimentos na margem direita do reservatório. Neste trecho, a velocidade da água diminui 

consideravelmente, por conta da distancia à entrada do reservatório e também pela presença 

da curva acentuada. Comparando-se os dados do Campo 1, a velocidade da água, que na 

entrada do reservatório é de 1,97 m/s, nesse trecho é reduzida para 0,45 m/s e, após a curva, 

reduz-se ainda mais para 0,25 m/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Elaboração: Autor (2015). 

 

Essa curva acentuada à direita e a diminuição do fluxo de água, agravado também pelo 

aumento da profundidade (após a curva, a profundidade aumenta de 5 para 10 metros) 

funciona como uma barreira para o acúmulo de sedimentos. Para ilustrar isto, a foto da Figura  

40, obtida quando da realização do campo 2, demonstra o acúmulo de sedimentos (destacado 

em vermelho) na margem direita do reservatório e coincidente com a seção 2. 

A seção 3 (Figura  41), localizada no final da zona de Rio, apresenta uma 

profundidade inferior à observada na seção 2. Observa-se pelo comportamento dos perfis 

batimétricos que as alterações são mais evidentes no centro do leito do reservatório, com 

alterações de profundidade de até 1,58 m, ao contrário do que se observou nas seções 

anteriores, quando as alterações se deram mais nas margens. 

 

 

Figura  39 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 2 no reservatório da UHE 

Caçu. 
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Fonte: Autor (2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboração: Autor (2015). 

 

Já a seção 4 (Figura  42), localizada no início da zona de transição, apresenta uma 

velocidade entre 0,07 m/s e 0,15 m/s e uma profundidade maior. A alteração de sedimentação 

se dá de uma forma mais distribuída e para o lado esquerdo do reservatório já que foi 

projetada após uma curva à esquerda. Nessa seção, as diferenças de profundidade atingiram 

 

 

Figura  40 - Acúmulo de sedimentos na margem direita do reservatório da UHE Caçu, 

próximo à seção transversal 2. 

 

 

Figura  41 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 3 no reservatório da UHE 

Caçu. 

 

Banco de areia 
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até 2,12 m comparando-se as três medições. Observa-se também que houve um transporte dos 

sedimentos localizados do lado esquerdo e um acúmulo no lado direito do reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Elaboração: Autor (2015). 

 

A seção 5 (Figura  43), localizada após a barra com o afluente córrego Três Barras e 

depois de uma curva acentuada à direita, comparando-se as três medições percebeu-se uma 

alteração de profundidade de alguns pontos de batimetria entre os três campos de até 2,12 m. 

Esse fato pode ter ocorrido pela contribuição do afluente e também pela presença da curva 

acentuada à direita que provocou uma retirada de sedimento da margem esquerda e um 

acúmulo na margem direita. 

A seção 6 (Figura  44), a primeira localizada na zona de compartimentação de lago, foi 

projetada após a entrada de dois afluentes: o córrego Caju e o córrego da Furna. Nesse trecho, 

quando a velocidade reduz para 0,05 m/s, perceberam-se profundidades maiores 

(aproximadamente 25 metros) e um aumento considerável na largura do reservatório. A 

alteração de sedimentação neste trecho foi menor e se deu mais no centro do reservatório e na 

margem esquerda, onde foi possível observar diferenças médias de 0,40 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura  42 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 4 no reservatório da UHE 

Caçu. 

. 
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Elaboração: Autor (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboração: Autor (2015). 

 

A seção 7 (Figura  45), também localizada na zona de Lago, foi projetada após a 

entrada de dois afluentes, entre eles, o Ribeirão dos Paulas. Nesse trecho, a profundidade 

máxima é de 30 metros e a velocidade próxima dos 0,04 m/s. Houve alteração de 

sedimentação maior que na seção anterior, o que pode ter sido provocado pela entrada dos 

 

 

Figura  43 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 5 no reservatório da UHE 

Caçu. 

. 

 

Figura  44 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 6 no reservatório da UHE 

Caçu. 
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afluentes. Percebeu-se uma retirada de material da margem esquerda e um pequeno acúmulo 

no lado direito, sendo que essas alterações atingiriam uma média de 0,50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Autor (2015). 

 

A seção 8 (Figura  46) foi projetada no final do reservatório pelo braço que se formou 

em decorrência da entrada do afluente córrego Caçu. Logo acima dessa seção, existe uma 

ponte de uma estrada não pavimentada que cruza o reservatório (Figura  47). Portanto, além 

da contribuição dos sedimentos carreados pelo córrego Caçu, existe também a contribuição 

dos sedimentos carreados pelo sulco da estrada. A velocidade do trecho é característica de 

zona de lago, em torno de 0,03 m/s e a profundidade máxima é de 19,37 metros. Observou-se 

alteração média de sedimentação de até 0,50 m no trecho medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboração: Autor (2015). 

 

 

Figura  45 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 7 no reservatório da UHE 

Caçu. 

 

 

Figura  46 - Perfis das medições batimétricas da seção transversal 8 no reservatório da UHE 

Caçu. 
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Fonte: Autor (2015). 

 

De acordo com as comparações das seções transversais observou-se que houve um 

acúmulo de sedimentos mais acentuado na parte superior do reservatório. Além disso, 

constatou-se que, em alguns trechos, houve a retirada de material que foi transportado para 

outro local à jusante.  

Conforme a comparação dos gráficos das seções transversais projetadas sobre os 

mapas de profundidade em diferentes períodos, foi possível perceber que o setor com maior 

nível de sedimentação ocorreu nos locais onde há a transição de velocidade, ou seja, na região 

compreendida entre o final da zona Rio (primeira curva acentuada, distante 3 km da entrada 

do reservatório) até a curva acentuada coincidente com o córrego das Três Barras, já na zona 

de transição. Nesses locais, a diminuição da velocidade do fluxo da água, provoca o acúmulo 

de sedimentos no fundo do reservatório. Esse trecho também compreende locais onde a 

profundidade do eixo longitudinal é de até 15 metros, que corresponde à altitude de 

aproximadamente 460 metros.  

Comparando com outras pesquisas de identificação de locais de assoreamento, Santos 

(2012) realizou estudo no reservatório de Vargem das Flores - MG (Figura  48) e verificou 

que o maior acúmulo de sedimentos ocorreu no setor inicial e nas baixas profundidades, fato 

semelhante ao observado no reservatório da UHE Caçu. 

 

Figura  47 - Estrada não pavimentada cruzando o reservatório da UHE Caçu próxima à seção 

transversal 8. 
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Fonte: Santos (2012). 

Santos (2012) descreveu um dos produtos do seu trabalho: 

Carta batimétrica do reservatório de Vargem das Flores referente à cota de 837,37m 

de 08 outubro de 2009. As setas indicam as áreas assoreadas do reservatório, sendo a 

seta indicada pelo número 1 à região com maior perda de volume por assoreamento. 

Através da carta batimétrica é possível visualizar que o ponto mais profundo 

(21,37m) do reservatório encontra-se próximo à barragem.  

 

Ainda, de acordo com a análise das seções transversais, observou-se que a velocidade 

influencia no deslocamento dos sedimentos de uma margem para outra localizada a jusante, 

pois quando a curva é à direita, provoca uma retirada de material da margem esquerda e uma 

deposição na margem direita. 

Observou-se que essas curvas e o aumento da profundidade do reservatório 

contribuem para a diminuição da velocidade e o consequente acúmulo de sedimentos. 

De posse desses mapas de profundidade de diferentes épocas, foi possível também 

projetar o perfil longitudinal do reservatório (Figura  49). 

Projetando-se a divisão das zonas de compartimentação sobre o perfil longitudinal 

verifica-se que a zona de rio compreende as profundidades médias de 4 a 10 metros; a zona de 

transição de 10 a 25 metros; e a zona de lago de 25 a 30 metros. 

 

 

Figura  48 - Carta batimétrica do reservatório de Vargem das Flores - MG 
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Fonte: Autor (2015). 

 

De acordo com as análises feitas e a projeção do perfil longitudinal, verifica-se que o 

trecho mais susceptível à acumulação de sedimentos é o correspondente aos primeiros 6 km 

do reservatório, onde o intervalo de profundidade varia de 4 a 15 metros. 

Observa-se pela tendência do perfil longitudinal que o referido trecho passará por um 

processo de harmonização do fundo em decorrência do acúmulo de sedimentos. 

 

 

 

 

Figura  49 - Perfil longitudinal do reservatório da UHE Caçu. 
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  CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A avaliação da topobatimetria, dos sedimentos em suspensão e da velocidade do fluxo 

da água do reservatório da UHE Caçu possibilitou conhecer a sua morfologia e compreender 

os fatores que contribuem para o processo de sedimentação. 

Os resultados alcançados com a pesquisa permitiram concluir que: 

 Houve uma sedimentação no reservatório que provocou uma diminuição do volume da 

água em 0,18% no primeiro período e 0,07% no segundo.  

 A velocidade de escoamento da água apresentou alterações conforme o período de 

realização, sendo maior no período chuvoso e menor no período seco, cujos valores 

máximos foram de 1,979 m/s no Campo 1, 0,858 m/s no Campo 2 e 1,395 m/s no 

Campo 3. Ainda, essa velocidade é maior na entrada do reservatório e diminui 

conforme o aumento da distancia percorrida, da largura e da profundidade.  

 Os sedimentos em suspensão apresentaram valores variando conforme o período seco 

ou chuvoso, atingindo valores máximos de 21,67 mg/L no Campo 1, 4,5 mg/L no 

Campo 2 e 18,83 mg/L no Campo 3. Esses valores também sofrem variação conforme 

o trecho do reservatório, sendo maiores próximos à entrada e menores à medida que se 

aproxima do barramento.  

 As zonas de compartimentação do reservatório ficaram assim definidas: da entrada do 

reservatório até a segunda curva acentuada (4.386,94 m a partir da entrada do 

reservatório), zona de rio; desse ponto até os afluentes Córrego da Furna e Córrego do 

Caju (12.129,08 m a partir da entrada do reservatório), zona de transição; e deste até o 

final, zona de lago. 

 O trecho do reservatório mais susceptível à sedimentação foram os primeiros 6 km. 

 A metodologia aplicada permitiu calcular o volume da sedimentação, dividir os 

compartimentos horizontais e identificar os locais mais susceptíveis à sedimentação. 

 Estudos como este também são importantes para alertar a sociedade sobre a 

necessidade de melhorar a qualidade das águas e contribuir com o uso responsável dos 

recursos naturais em especial a preservação das nascentes e das matas ciliares 

combinados com o uso e manejo correto do solo e de práticas conservacionistas para 

diminuir o processo de assoreamento de rios e reservatórios. 

 A realização de levantamentos periódicos como este de avaliação de assoreamento do 

reservatório são importantes para confirmar as alterações ocorridas em intervalos 

maiores de tempo. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Localização dos pontos de amostragens dos sedimentos em suspensão. 

 

TABELA DE COORDENADAS. DATUM SIRGAS 2000/MC 51º 

Pontos de amostragens  Coordenadas E (X) Coordenadas N (Y)  
1 476392 7964566 

2 477154 7963921 

3 478205 7963510 

4 477817 7962655 

5 477282 7962311 

6 477858 7961582 

7 478285 7961401 

8 477479 7960482 

9 477778 7960442 

10 477616 7959547 

11 477950 7959571 

12 478451 7958684 

13 479103 7958934 

14 479672 7958016 

15 479046 7957629 

16 480724 7957418 

17 479473 7956703 

18 479420 7955816 

19 480466 7955553 

20 481346 7956197 

21 481542 7955483 

22 482147 7954974 

23 481537 7954649 

24 482615 7954259 

25 481616 7953492 

26 482269 7953366 

27 482843 7952940 

28 483640 7952607 

29 483970 7952665 

30 484169 7952235 

31 483995 7951957 

32 483540 7951450 

33 482988 7951719 

34 482418 7951551 

35 481867 7951293 
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Apêndice B – Relatório de processamento de dados GNSS do dia 28/01/2014 (vetores) . 
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Apêndice C – Relatório de processamento de dados GNSS do dia 28/01/2014 (Coordenadas). 
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Apêndice D – Relatório do ADCP do dia 28/01/2014 (profundidade e velocidade) 

 

 
 


