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RESUMO
A Hidrovia Tietê-Paraná na região do reservatório de Barra Bonita tem sofrido um intenso
processo de assoreamento ao longo dos anos, prejudicando o escoamento da produção de uma das
regiões econômicas que mais contribuem para o PIB do país. Este trabalho tem como objetivo
propor uma solução para o problema do assoreamento deste trecho de hidrovia, através de obras
fluviais para melhoria da profundidade no canal de navegação. Assim, seguindo as teorias
existentes para esse tipo de obras, foram pré-dimensionados espigões e diques que melhorassem a
velocidade do fluxo do canal e por consequência a profundidade de sua calha. O conjunto de obras
propostas poderá ser otimizado e melhor analisado em estudos futuros empregando a modelação
física e numérica e, em se mostrando viável, permitirá as ampliações previstas para a hidrovia,
contribuindo para a melhoria da infraestrutura e redução do custo de transporte de uma considerável
parcela da produção agrícola nacional que tem como destino o mercado exterior a partir do Porto de
Santos.
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DESIGNING DIKES AND SPURS TO MINIMIZE THE SILTATION
PROCESS IN THE BACKWATER OF THE BARRA BONITA RESERVOIR
ABSTRACT
The Barra Bonita reservoir region of the Tietê-Paraná waterway has experienced an intense
process of silting over the years, affecting production transportation of an economic region that
contribute most to the country's GDP. This work aims to propose a solution to this problem through
the implantation of river works to improve the depth in the navigation channel. Thus, using the
existing theories for this type of structures, spurs and dikes were designed in a way to improve the
river flow velocity and therefore the depth of the trough. The set of proposed works may be better
analyzed and optimized in future studies by physical and numerical modeling and, if viable, will
allow the expansions planned for the waterway occurs, contributing to the improvement of
infrastructure and reducing the transportation cost of a considerable portion of the national
agricultural production that has as target overseas market and are exported from the Port of Santos.
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1) Professor Doutor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Email:
zenker@fec.unicamp.br
2)) Aluno de Graduação da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Brasil. E-mail:
mendonca.paulo@gmail.com
3) Doutoranda da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Brasil. E-mail:
moreira.mca@gmail.com

INTRODUÇÃO
O Brasil possui um enorme potencial de vias navegáveis que infelizmente devido a fatores
históricos e políticos não foram bem exploradas e hoje representam apenas uma pequena parcela na
matriz de transporte brasileira. Para mudar este cenário, o Plano Nacional de Logística de
Transporte (PNLT, 2007) tem como meta equilibrar a matriz de transportes brasileira, elevando a
participação do modal hidroviário de 13% para 29%, investindo na hidrovia um total de R$15,8
bilhões até o ano de 2025.
Dentre as hidrovias brasileiras com grande potencial de crescimento está a hidrovia TietêParaná (Figura 1 a) que atravessa a região econômica mais influente do Brasil com 220 municípios,
uma área de influência de 800.000 km², uma cascata de barragens com finalidade de geração de
energia com 22.600 MW de potência instalada e responsável por 50% do PIB brasileiro
(MOREIRA, 2012).
Um dos problemas enfrentados por essa hidrovia se encontra na região do reservatório da
Barragem de Barra Bonita (Figura 1 b), pois a instalação desta barragem provocou uma drástica
redução no transporte de sedimentos do rio (MOREIRA, 2012), causando assim um intenso
assoreamento de seu lago, que prejudica não só a geração de energia elétrica, já que o volume do
reservatório diminui ao longo do tempo, como também a utilização da hidrovia que, segundo o
Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo DH-SP, já passou a operar com um canal
emergencial em um trecho de sete quilômetros que corresponde ao remanso do reservatório (Figura
1 c), onde os comboios tem uma restrição no calado e devem trafegar com apenas duas chatas
(comboio simples Tietê), o que os obriga a fazerem a transposição deste trecho em duas etapas, já
que em geral são do tipo duplo-Tietê. Tal situação torna o transporte mais moroso e encarece o
custo do frete.
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Figura 1 – a)Hidrovia Tietê-Paraná; b)Reservatório de Barra Bonita; c) detalhe do trecho crítico
para a navegação por conta do assoreamento
Assim, se faz necessário buscar alternativas técnicas para minimizar o impacto deste
assoreamento no trecho balizado do canal de navegação da hidrovia Tietê - Paraná, de forma
inclusive a viabilizar as ampliações previstas para a hidrovia e atender aos objetivos do PNLT
(2007).
OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é propor obras fluviais visando a minimização da sedimentação no
trecho balizado entre os quilômetros 83 e 87 do canal de navegação da hidrovia Tietê-Paraná que
corresponde ao trecho do remanso do reservatório de Barra Bonita.

METODOLOGIA
A metodologia consiste em realizar uma revisão bibliográfica sobre concepção de obras
fluviais empregando diques e espigões e focando nas boas práticas para o dimensionamento destas
estruturas. Feito isso, empregando os Modelos Digitais de Elevação (MDEs) desenvolvidos por
Moreira (2012) buscou-se identificar os trechos assoreados entre os quilômetros 83 e 87 da hidrovia
Tietê-Paraná, fazer uma análise crítica buscando mapear as causas e a evolução de cada trecho
crítico e pré-dimensionar obras fluviais, como diques e espigões, de forma a buscar uma maior
eficiência no confinamento do escoamento e propiciar locais adequados à deposição do sedimento
carreado pelo rio.
O EMPREGO DE DIQUES E ESPIGÕES
Desde o início da civilização, o ser humano estabeleceu-se próximo a rios e fontes de água
devido às necessidades básicas que possui e pela importância da água no desenvolvimento
econômico e social. Assim, os rios que têm constantes transformações de seus leitos e geram
alterações nos seus arredores passaram, então, a ser uma preocupação para as civilizações em seus
entornos, criando a necessidade de ferramentas de proteção ou estabilização dessas transformações
(FRACASSI, 2012).
Dentre estas ferramentas de proteção destacam-se os diques e espigões. Os espigões são
estruturas transversais construídas a partir da margem do rio que avançam até o ponto onde sua
proteção é suficiente ou até a nova linha de margem desejada (BRIGHETTI e MARTINS, 2001),
sendo divididos em três principais tipos: isolados; de repulsão, e de sedimentação.
Espigões isolados costumam ser utilizados em encontros de pontes, proteção de taludes de
ensecadeiras e direcionamento do fluxo de água para vertedores de barragens, esse tipo de espigão
gera um turbilhonamento do fluxo a sua jusante podendo inclusive causar mais erosão da margem.
Pode-se dizer que essa estrutura atrai a corrente o invés de expulsá-la (BRIGHETTI e MARTINS,
2001).
Espigões de repulsão são formados por uma série de espigões isolados de maneira a evitar a
erosão causada no caso anterior. A série de espigões faz com que a corrente nunca chegue a causar
o turbilhonamento próximo à margem, pois antes disso o fluxo sentirá o efeito do próximo espigão
agindo no sentido de expulsar a corrente para longe da margem (BRIGHETTI e MARTINS, 2001).
Espigões de sedimentação têm como objetivo diminuir a velocidade da corrente próxima à
margem do rio para que o material em suspensão lá se deposite, progradando-a. As estruturas
costumam ser mais curtas e precisam ser permeáveis para evitar o turbilhonamento já citado
anteriormente, fazendo com que o material se deposite ao invés de erodir a margem. Esse tipo de
obra só tem eficácia em rios que tenham um elevado transporte de sedimentos (BRIGHETTI e
MARTINS, 2001).
A inclinação dos espigões é uma das principais características para o bom funcionamento
deste. Considerando o objetivo da obra e as características do rio, a inclinação deve variar para
atingir a meta proposta. Tal inclinação pode ser considerada normal, inclinante ou declinante.

Quando normais, os espigões formam um ângulo reto com a margem e normalmente são
utilizados em rios que possuem maré. Por ocorrer inversão na direção do fluxo devido a maré, a
obra que possui essa inclinação continua exercendo sua função corretamente, sendo a forma ideal.
Os inclinantes são os que possuem inclinação para a montante, possuindo numerosas
vantagens, como melhor desvio da corrente para o centro do canal, corrente esta que tende a ficar
perpendicular às estruturas, o que pode favorecer o desvio dos sedimentos para as áreas entre
espigões tirando-as do canal navegável. Porém esse tipo de espigão necessita que uma estrutura seja
muito próxima à outra tornando-as economicamente não atrativas.
Os declinantes são aqueles que possuem inclinação para a jusante do rio, são menos
utilizados, pois geram turbilhonamento na margem à montante da obra podendo exigir outras
formas de proteção ou ainda outros espigões próximos, porém apresenta vantagens como: menor
entulhamento e menores turbilhões nas suas extremidades.
Essas obras também podem ser permeáveis ou impermeáveis. As do tipo permeável têm como
único objetivo a diminuição da velocidade do fluxo ao passar pela obra e assim permitir o depósito
do material carregado pela corrente, porém não costumam ser muito resistentes. Já as do tipo
impermeável tem o objetivo principal de desviar a corrente. Têm uma estrutura mais esbelta que a
dos diques, porém são dimensionados para resistir à ação do desvio da corrente. Podem ser
compactos resistindo pelo seu peso próprio, ou deformáveis, que dissipam a energia do fluxo
através do atrito e remodelação dos elementos dos quais são formados.
A declividade em relação à margem dos rios também é uma característica que vem sendo
estudada nos últimos anos para a otimização dos espigões que normalmente possuem uma
declividade longitudinal nula ou baixa em direção ao centro do canal. Porém há vantagens na
utilização de grandes declividades como economia de material para construção e menor erosão na
extremidade da obra.
Os principais usos desse tipo de construção fluvial são a estabilização dos cursos de rios,
redução da velocidade do fluxo próximo a margens evitando a erosão destas, desviar o fluxo do
centro do curso evitando zonas críticas de erosão e centralização da corrente para aprofundar o leito
do rio (FRACASSI, 2012).
A utilização de espigões têm vantagens em relação a outras formas de proteção de margens
devido ao seu custo-benefício, além de suas técnicas de execução já serem dominadas pelo homem.
Já os diques são outra forma de proteção de margem e de melhoria no traçado de hidrovias.
Caracterizam-se por serem predominantemente paralelos ao fluxo do rio, mas também podem ser
dispostos transversalmente a ele. Geometricamente são muito semelhantes a barragens ensecadeiras
e são basicamente dimensionados e construídos da mesma maneira. Os diques, porém, possuem
maior proteção contra o arraste da água por serem obras permanentes e não temporárias. Além
disso, podem possuir função de direcionar o fluxo ou impedi-lo em uma dada direção.
Esse tipo de obra possui diversas vantagens e desvantagens, entre as positivas podemos citar
que desde implantadas já possuem o traçado otimizado desejado, não causam muita perda de carga
e geram boa proteção contra ondas. Como desvantagens há uma maior utilização de material, exige
mais proteções e manutenções e pode ruir por completo em caso de falha pontual.

Dimensionamento de Espigões
A localização em planta de espigões depende do trecho que se deseja modificar e da
finalidade da obra. Nos casos em que o objetivo é o aprofundamento do canal normalmente se
posicionam espigões dos dois lados do rio ou associados a diques na margem oposta. A quantidade
de espigões quando num campo tem um mínimo recomendado de duas unidades, sendo que alguns
estudos recomendam um mínimo de quatro espigões, já a quantidade máxima tem que ser
encontrada pelo tamanho da área a ser protegida (FRACASSI, 2012).
O comprimento total dos espigões deve atingir no máximo 30% da largura do canal onde será
implantado e alguns autores recomendam que o comprimento máximo só seja atingido pelo quarto
espigão da série, sendo os três primeiros dispostos em ordem crescente de tamanho.
O distanciamento entre espigões deve ser feito de forma que a expansão do escoamento que
descola na cabeça do espigão, cujo ângulo se situa entre 9° e 14°, não alcance a margem antes da
proteção do próximo espigão do campo.
Outras limitações para o espaçamento (S) entre espigões existem, sendo proporcionais ao
comprimento útil do espigão anterior (L). Diferentes autores propuseram relações empíricas entre o
comprimento dessas grandezas. Dentre as relações propostas destaca-se a proposição de Neill que
propõem S ≤ 4L para campos de espigões (NEILL, 1973 apud BRIGHETTI e MARTINS, 2001).
Dimensionamento de diques
O posicionamento dos diques no canal deve ser feito através de uma análise crítica de onde se
deseja direcionar ou limitar o fluxo, e seu comprimento pode ser tão grande quanto desejado desde
que se garanta sua resistência à ação destrutiva que a água possa ter sobre ele. Já quanto a sua seção
transversal, deve possuir largura de crista de pelo menos 5m. para permitir o trânsito dos
equipamentos de construção e manutenção e a declividade de seu talude deve ser analisada quanto à
estabilidade geotécnica e hidráulica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 apresenta a proposta de obras fluviais desenvolvida para aprofundar o canal
balizado, fixar seu posicionamento em planta e evitar que o processo de assoreamento volte a
ocorrer entre seus limites. Proposta esta disposta sobre um mosaico que contém imagens de satélite
das áreas emersas no entorno do reservatório e o MDE composto pela sobreposição entre o
levantamento batimétrico realizado pelo DH-SP no ano de 2011 que contempla a área
compreendida pelo entorno do canal de navegação e o levantamento realizado pelo Núcleo de
Hidrometria da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP) para a AES-Tietê nos anos de
2004 e 2005.
Nesta proposta foram considerados diques com 5m de largura de crista e declividade de talude
de 1V:2H e espigões de repulsão espaçados considerando um ângulo de expansão do escoamento de
14° e um espaçamento máximo entre espigões S = 4L.

Figura 2 – Proposta de obras fluviais para o trecho de remanso do reservatório de Barra Bonita
Já as Figuras 3, 4 e 5 apresentam seções transversais nos trechos mais críticos contemplando
os levantamentos batimétricos dos anos de 2006, 2007, 2010 e 2011, bem como as obras propostas.

Figura 3 – Corte transversal da seção km 86+500 m.

Figura 4 – Corte transversal da seção km 85

Figura 5 – Corte transversal da seção km 84+600m.

Na Figura 2, o MDE foi colorido de forma que os trechos em azul representam pontos cuja
cota é inferior à do gabarito de navegação, tendo sua tonalidade mais escura quanto mais profundo
for o trecho. Já os trechos em verde representam os pontos com cotas acima do gabarito de
navegação, da mesma forma, quanto mais escuro o tom de verde, mais raso é o trecho.
Assim, é possível identificar três trechos onde o canal de navegação está parcialmente
assoreado: o trecho 1, entre os quilômetros 86 e 87, logo à jusante da entrada de um pequeno
tributário; o trecho 2, na altura do quilometro 85 da hidrovia, em um trecho de inflexão do talvegue
do rio Tietê e a jusante da confluência de um afluente e imediatamente a montante de uma ilha
fluvial que divide o fluxo em dois canais; e o trecho 3, localizado nas imediações do quilometro
84+600 metros, onde mais de 50% do canal está com profundidades inferiores à do gabarito de
navegação.
Na proposição das obras fluviais, foi considerado que o posicionamento do gabarito de
navegação, que na Figura 2 está representado por linhas tracejadas brancas, deveria ser mantido, e
as intervenções teriam como uma de suas metas deslocar os talvegues do rio para, na medida do
possível, coincidirem com o traçado do canal.
Neste sentido foi proposta a construção de um dique de três quilômetros de extensão cuja
função é confinar o escoamento e concentrá-lo no canal principal no trecho onde se encontra a ilha.
Da forma como ele foi concebido, sua abertura a jusante permite que a contribuição dos afluentes
alcance o curso d’água principal, bem como permite que esta área continue contribuindo para
compor o volume útil do reservatório.
No trecho 1, foram propostas duas obras adicionais: a primeira se trata de uma melhoria na
confluência do tributário existente na margem direita do rio, com o intuito de alinhar melhor a
entrada deste escoamento no curso d’água principal, diminuindo, assim, a tendência do banco que
se formou à jusante desta confluência continuar avançando sobre o canal. Este avanço fica evidente
quando se analisa a evolução dos fundos entre os anos de 2006 e 2011 apresentadas na Figura 3.
Adicionalmente, para concentrar o escoamento no trecho 1 e criar um efeito de auto-limpeza
dos fundos foi proposto um campo com seis espigões junto à margem esquerda do rio.
O trecho 2 notoriamente se trata de uma inflexão do talvegue do rio, que naturalmente tende a
ser mais rasa que os trechos curvos, mas que com o crescimento da ilha acabou se tornando uma má
transição, que se caracteriza por uma troca abrupta de lado do talvegue de um curso d’água e,
segundo as Leis de Fargue, provoca um alteamento mais pronunciado dos fundos. Assim, a solução
para este trecho envolve a introdução do dique aliada a um confinamento da seção com o emprego
de espigões de forma a suavizar a transição do talvegue do rio entre as margens direita e esquerda
no trecho.
Já o trecho 3, conforme mostra a Figura 5, apresentou nos últimos anos uma tendência de
deslocamento do talvegue para próximo da ilha acompanhado de um assoreamento da margem
oposta, similar ao processo natural de evolução de um meandro. Desta forma, a introdução do dique
e o confinamento da seção através do emprego de um campo de espigões deve ser suficiente para
fixar o talvegue e aumentar a profundidade na região do canal de navegação.

CONCLUSÃO
A criação de MDEs a partir dos dados batimétricos existentes do trecho de remanso do
reservatório de Barra Bonita permitiu não só identificar os trechos em que o canal de navegação
está com profundidades inferiores ao seu gabarito de projeto, como inferir os processos que levaram
ao assoreamento deste trecho, bem como visualizar a evolução dos mesmos entre 2006 e 2011.
A partir do entendimento dos processos sedimentares em cada um dos trechos críticos
identificados, foi possível propor um conjunto de obras que atendem ao propósito de aprofundar o
canal e evitar que o assoreamento volte a acontecer dentro do trecho balizado para a navegação.
Esta solução apresenta vantagens em relação a fazer o controle de evolução dos fundos apenas
empregando dragagens periódicas, pois representa uma solução que se não é definitiva, uma vez
que o processo de assoreamento natural de reservatórios tenderá a continuar entulhando a região
com sedimentos, tem pelo menos um caráter mais perene, uma vez que direciona a energia do
próprio escoamento no sentido de manter profundidades adequadas à navegação, ao paço que cria
regiões propícias à deposição entre os espigões.
Assim, a partir da implantação destas obras, o processo de dragagem na região passaria a
consistir na remoção e destinação dos depósitos de sedimentos que se criariam entre os espigões, o
que pode ser realizado apenas com o emprego de equipamentos terrestres (retroescavadeiras e
caminhões), barateando sobremaneira o custo de manutenção do trecho e ao mesmo tempo evitaria
ter que interromper o tráfego na hidrovia para realização das dragagens periódicas com o emprego
de equipamentos flutuantes.
A partir da proposta apresentada neste estudo pode-se otimizar seu dimensionamento através
de modelos numéricos hidrosedimentológicos e modelos físicos, obtendo uma solução capaz de
minimizar o impacto do assoreamento do reservatório de Barra Bonita na navegação da hidrovia
Tietê - Paraná, viabilizando, assim, as ampliações previstas para a hidrovia e contribuindo para a
melhoria da infraestrutura e redução do custo de transporte de uma considerável parcela da
produção agrícola nacional que tem como destino o mercado exterior a partir do Porto de Santos.
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