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RESUMO – O conhecimento da erosão, do transporte, e da deposição dos sedimentos 
relativos à superfície terrestre, córregos, reservatórios, e dos outros corpos de água é importante 
para aqueles envolvidos diretamente ou indiretamente no desenvolvimento e gestão de recursos 
hídricos. Também está tornando-se mais importante que tal desenvolvimento e gestão sejam 
realizados de forma a permitir um desenvolvimento sócio-ambiental aceitável. A necessidade para 
uma compreensão de processos hidrogeomórficos associados com o processo sedimentológico 
requer medições de sedimentos em suspensão e de fundo em larga escala ambiental. Os complexos 
fenômenos relativos à sedimentação em rios fazem com que as medições necessárias para as 
análises relacionadas aos sedimentos sejam relativamente caras em comparação com outros tipos de 
dados hidrológicos. Dessa forma, a finalidade deste estudo é utilizar o ADP para melhorar a 
eficiência nas técnicas usadas na obtenção de dados sedimentométricos, para que assim, a 
quantidade e a qualidade dos dados possam ser maximizadas para um dado investimento.  

 
ABSTRACT – The knowledge of the erosion, the transport, and the deposition of the 

relative sediments the terrestrial surface, streams, reservoirs, and of the other water bodies is 
important for that involved directly or indirectly in the development and management of waters 
resources. Also one is becoming more important that such development and management are 
carried through of form to allow an acceptable partner-ambient development. The necessity for an 
understanding of hydrogeomorphologic of processes associates with the sedimentometric process 
requires measurements of sediments in suspension and deep in wide ambient scale. The complex 
relative phenomena to the sedimentation in rivers make with that the necessary measurements for 
the analyses related to the sediments are relatively expensive in comparison with other types of 
water resourses data. Of this form, the purpose of this study is to use the ADP to improve the 
efficiency in the used techniques in the attainment of sedimentometric data, so that thus, the amount 
and the quality of the data can be maximized for data investment. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sedimento é o material fragmentado transportado em suspensão, ou depositado pela água ou 

ar, ou acumulado em leitos por outros agentes naturais. A principal fonte de fragmentos que pode 

transformar-se em sedimento fluvial é originária da desagregação das rochas da crosta de terra. Tal  

desagregação é causada na maior parte das vezes por diversos processos químicos e físicos. Como  

conseqüência, e talvez como uma parte dos processos climáticos, as características de formação dos 

solos  podem variar dependendo do clima, dos microrganismos, da topografia, da rocha mãe e do 

tempo. O erodibilidade de tais solos, isto é, sua resistência a tornar-se o sedimento fluvial quando 

exposto, depende não somente no tamanho físico das partículas, mas também na natureza dos 

materiais inorgânicos e orgânicos que agregam as partículas umas as outras (Guy, 1970).  

Quando erodidos da superfície da terra ou do fundo dos canais ou bancos, o sedimento ou o 

material fragmentado pode mover-se continuamente ou ser transportado e depositado pelo fluxo. 

Esta movimentação depende das forças de resistência do fluido em movimento associados ao peso 

ou à força de resistência das partículas. Uma vez que as partículas do sedimento são erodidas, então 

a resistência ao transporte passa a estar relacionada diretamente à velocidade da queda ou a 

“diâmetro de queda” da partícula. A relação entre o tamanho físico da velocidade de queda deve 

também incluir o formato da partícula e sua gravidade específica (Guy, 1970) 

Para a maioria de sistemas, o conhecimento da distribuição de tamanhos das partículas e a 

densidade são fundamentais à compreensão de processos locais do transporte do sedimento. A 

distribuição do tamanho de partícula (ou o tamanho de grão) é a propriedade mais utilizada na 

engenharia e nos estudos ambientais para a descrição do processo sedimentológico. Os tamanhos de 

partícula do sedimento são classificados das argilas muito finas com um diâmetro de 0,24µm aos 

pedregulhos maiores de 0,25 m de diâmetro. No meio destes extremos estão os tamanhos de 

partícula que se encontram presentes nos depósitos de sistemas aquáticos, tais como areias e siltes. 

Os sedimentos naturais mais freqüentemente encontrados consistem em uma mistura de tamanhos 

de grãos de sedimentos. Estes sedimentos são freqüentemente descritos baseados nas proporções 

relativas de cada tipo do sedimento. Como exemplo, uma mistura de um pouco de areia com argila 

pode ser chamada uma argila arenosa, e uma quantidade menor de silte com areia pode ser chamada 

uma areia siltosa (Blake et al.., 2004). 

Segundo Edwards e Glysson (1998), a necessidade de dados relativos à sedimentologia é de 

grande interesse prático e algumas das categorias gerais evolvendo a sedimentologia envolvem:  

• A avaliação da produção de sedimentos relacionados com as diferentes condições 

naturais ambientais tais como os solos, clima, runoff, topografia, recobrimento do 

solo e o tamanho da área de drenagem; 
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• A avaliação da produção de sedimentos relacionada aos tipos diferentes tipos de uso 

do solo;  

• A distribuição do tempo da concentração do sedimento e da taxa do transporte de 

sedimentos em rios; 

• A avaliação da erosão e deposição em canais, córregos e rios.  

• Avaliação da quantidade e do tamanho do sedimento transportados pelos corpos 

d’água; 

• As características de depósitos dos sedimentos relacionados ao transporte e tamanho 

as partículas;  

• As relações entre as características químicas do sedimento, a qualidade de água e a 

biota.  

Dessa forma, pode-se notar que o estudo hidrossedimentológico de uma bacia hidrográfica, 

além de ser importante ferramenta de apoio para estudos ambientais é fundamental para a análise de 

viabilidade de diversas atividades econômicas.  

Associado a esse contexto, a construção de uma barragem e a formação de seu reservatório, 

implicam em modificações nas condições naturais do curso d’água, gerando uma redução na 

velocidade da corrente e, conseqüentemente, na capacidade de transporte de sedimentos pelo rio, 

favorecendo sua deposição nos reservatórios que, aos poucos, vão perdendo sua capacidade de 

armazenar água. Portanto, seja o reservatório para fins de geração de energia, de irrigação, de 

abastecimento ou de outros usos, o conhecimento da vida útil desse empreendimento dependerá 

diretamente do fluxo de sedimentos no curso d’água (Lima et al.., 2003). 

Segundo Carvalho (1994) a deposição e fluxo desses sedimentos podem vir a impedir a 

operação do aproveitamento quando o sedimento depositado alcança a cota da tomada d’água. Essa 

retenção de sedimentos no reservatório é de certa forma benéfica, pois promove a limpeza da água 

para seus diversos usos, embora a sedimentação contínua possa resultar em assoreamento 

indesejável.  

Danos ambientais e econômicos são cada vez maiores devido à erosão das terras, transporte de 

sedimentos nos cursos d’água e assoreamento de rios e reservatórios. A diminuição da vida útil de 

aproveitamentos de recursos hídricos tem ocorrido devido ao aumento da erosão e conseqüente 

deposição desse material no fundo dos reservatórios, tornando cada vez mais necessária a realização 

de estudos sedimentológicos. (Carvalho et al., 2005) 
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1.1. Degradação das rochas e formação do solo 

Os quatro fatores que afetam o tipo e a taxa de desagregação da rocha são: a estrutura da 

rocha, clima, topografia, e vegetação. A estrutura da rocha é caracterizada pelas propriedades físicas 

e químicas, a temperatura e a umidade são fatores climáticos importantes que determinam o tipo e a 

taxa de desagregação da rocha, a topografia contribui com o processo erosivo realçando a exposição 

da rocha a precipitação, temperatura, e vegetação como bem nas forças de movimento dos fluidos. 

A matéria orgânica provinda do processo de deterioração da vegetação produz o carbono dióxido e 

ácidos húmicos que podem atacar a rocha (Thornbury, 1954).  

De acordo com Reiche (1950) os processos físicos mais importantes que contribuem para 

com o processo de fragmentação incluem:  

• Expansão da rocha resultando da movimentação do fluido; 

• Envelhecimento do cristal; 

• Expansão térmica; 

• Atividade orgânica e; 

• Desagregação de colóides. 

Thornbury (1954) ressalta também que a desagregação por processos químicos é maior do 

que por processos físicos, sendo que os processos químicos incluem a hidratação, hidrolises, 

oxidação, redução, carbonatação e soluções. Sendo assim a desagregação química freqüentemente 

pode causar os seguintes efeitos: 

• Crescimento no tamanho das partículas em função aumento das pressões no interior 

das rochas; 

• Uma diminuição no tamanho das partículas associadas a um aumento de estabilidade 

das mesmas e; 

• Formação de materiais de baixa densidade, devido as reações químicas no interior da 

rocha. 

Lyon & Buckman (1943) apud Guy (1970) apresentam simplificadamente as complexas 

inter-relações do processo de desagregação das rochas e o conseqüente desenvolvimento do solo a 

partir da rocha sã. Tal processo é iniciado por um enfraquecimento físico da rocha, freqüentemente 

devido às mudanças de temperatura, acompanhado pelas transformações químicas que envolvem 

hidrolises e hidratações de minerais como o feldspato, a mica, e o hornblenda6. Desse modo os 

minerais perdem a sua resistência e sofrem um aumento de volume. As cores na massa em 

                                                 
6 Horneblenda (do alemão Hornblende) é a designação dada a um grupo de minerais monoclínicos, do grupo 

das anfíbolas, constituídos por mistura isomorfa de silicatos de cálcio, magnésio, ferro, alumínio e, por vezes, também 
de sódio, manganês ou titânio.  
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decomposição tendem a sofrer um abrandamento, com exceção das cores amarelo e vermelho que 

são causados pela formação da hematita ou da limonita7. Os cátions liberados como resultado 

dessas alterações, tais como o cálcio, magnésio, sódio, e o potássio são submetidos ao processo de 

carbonatação e são facilmente removidos na lixiviação do solo. Finalmente, todos minerais são 

removidos deixando os silicatos hidratados secundários que freqüentemente se recristalizam em 

argilas coloidais. Uma pequena quantidade desta argila transformada em solo arenoso, porém 

quando a argila é dominante a massa se torna plástica e pesada. 

1.2. Resistência a erosão 

A erosão causada pela água é classificada como erosão laminar ou erosão de canais, sem que 

haja uma divisão distinta entre as duas interfaces. A erosão laminar ocorre quando os sedimentos 

são removidos de uma superfície de espessura uniforme pelo impacto da água da chuva e posterior 

escoamento superficial (Edwards & Glysson, 1998). 

Dentre as varias forças ativas e passivas do meio ambiente que podem influenciar no 

processo de erosão e transporte do sedimento, a chuva é considerada a mais dinâmica e mais 

importante de todas. No início de uma chuva em uma superfície com tendência a ser erodida, o 

impacto da das gotas contra o solo causam uma suspensão das partículas de sedimento secas e 

molhadas, sendo que a quantidade de partículas molhadas que se soltam do solo aumenta com o 

aumento da profundidade da cratera formada pelo impacto das gotas, fazendo com que as partículas 

em suspensão aérea se movimentem para jusante da rampa devido à ação da força de gravidade ou 

da força dos ventos (Guy, 1970). 

A Tabela 1 mostra os fatores que afetam a erosão e o transporte de sedimentos em uma 

superfície. 

Edwards e Glysson (1998) ressaltam ainda que o movimento das partículas de sedimento e a 

energia dissipada pelas gotas de chuva compactam a superfície do solo diminuindo a taxa de 

infiltração e aumentando o escoamento superficial causando um aumento da erosão. 

A quantidade de sedimentos em peso e tamanho específico depende da taxa erosão dos solos 

na bacia da drenagem e de seu transporte na calha do rio. Embora o vento, as geleiras, e mesmo as 

águas subterrâneas possam erodir o solo, o agente erosivo mais significativo do processo erosivo é 

escoamento superficial (Guy ,1970). 

 

                                                 
7 Limonite ou limonita é um termo aplicado a um grupo de óxidos de ferro hidratados, amorfos e de cor 

amarela ou acastanhada, formados a partir da oxidação de minerais que contêm ferro. Pode também ocorrer como 
precipitado em lagos e pântanos. Ocorre sob as mais variadas formas sendo comum encontrá-la na forma de material de 
revestimento ou em massas terrosas; os solos amarelados devem a sua cor à limonite. É um minério pouco utilizado de 
ferro 
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Tabela 1: Fatores que afetam a erosão e o transporte de sedimentos em uma superfície (GUY, 1970) 

FATORES 
PRICIPAIS ELEMENTOS INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS NA EROSÃO 

DO SOLO 
Agentes e características causadas pelas forças ativas 

Clima 

Chuva / 
Escoamento 
Superficial 

(Intensidade e 
duração) 

Erosão pelo impacto das gotas de chuva: Promove a 
quebra dos agregados, movimentação e dispersão do 
solo, causando com isso uma compactação do solo e um 
conseqüente aumento do escoamento superficial. 
Erosão pelo escoamento: Força física provocada pela 
diferença de pressão e impacto da água em movimento. 
A intensidade e a duração afetam a taxa de escoamento 
superficial depois que a taxa máxima de infiltração é 
alcançada. 

Temperatura 

Alternância entre congelamento e degelo: Causam a 
expansão do solo, aumenta o conteúdo da mistura e 
diminui a coesão. Sendo assim o deslocamento, a 
dispersão e o transporte são facilitados. 

Vento 
Diferença de pressão e impacto: Deslocamento 
promovido pela diferença de pressão e/ou impacto do 
vendo com a superfície 

Gravidade   Perda de massa. 
 
 

Agentes e características causadas pelas forças passivas 

Características 
do Solo  

Propriedades da 
massa do solo 

Granulometria: Afeta a força requerida para promover 
o deslocamento e transporte; 
Estratificação: Um substrato com baixa porosidade e 
permeabilidade controla a taxa de infiltração através 
das camadas;
Porosidade: Determina a capacidade de 
armazenamento do solo afetando assim a infiltração e o 
escoamento superficial; 
Permeabilidade: Determina a taxa de percolação 
afetando assim na infiltração e no escoamento 
superficial; 
Umidade: a umidade reduz a coesão estendendo o 
tempo de erosão a partir do aumento do período de 
precipitação; 
Suscetibilidade ao congelamento: Determina a 
intensidade de formação de gelo, afetando a 
porosidade, o conteúdo da mistura e promove uma 
redução  da resistência do solo; 

Propriedades 
dos 

constituintes do 
solo 

Tamanho dos grãos, formato e peso específico: 
Determina a força necessária para promover o 
deslocamento e transporte das partículas. 
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Topografia Declividade 

Orientação: Determina a efetividade das forças 
climáticas; 
Comprimento de rampa: Afeta a quantidade ou 
profundidade do escoamento. Profundidade e 
velocidade afetam a turbulência afetando assim a 
erosão e o transporte dos sedimentos. 

Recobrimento 
do solo 

  

Cobertura vegetal: Toda cobertura vegetal, viva ou 
morta, protege a superfície do solo na medida em que 
intercepta as gotas de chuva retardando assim a erosão 
a partir da diminuição da velocidade do escoamento, 
aumenta a porosidade do solo, e no caso das 
vegetações vivas, aumenta a capacidade do solo de 
reter a umidade a partir do processo de transpiração; 
Cobertura não vegetal: Superfícies abertas resultam em 
uma menor proteção e conseqüentemente um maior 
aumento da erosão pelo impacto das gotas de chuva, 
reduzindo a infiltração, aumentando o escoamento 
superficial e maximizando a erosão. Superfícies 
pavimentadas garantem uma máxima proteção do solo, 
com zero de erosão e um alto escoamento superficial. 

 

Thornbury (1954) diz que a erosão pode resultar da remoção de fragmentos frágeis do solo 

pelo agente erosivo, do desgaste de superfícies pelo impacto dos materiais no trânsito, e do desgaste 

por contato das partículas no trânsito no escoamento. Compreende-se que, sem transporte, a erosão 

de uma camada específica de solo não pode ocorrer até que a camada acima esteja removida. 

Os agentes erosivos ativos estão geralmente balanceados com um conjunto de forças de 

resistência. Tais forças de resistência podem incluir as forças gravitacionais e forças de 

interligações entre as partículas e os agentes aglutinadores orgânicos e inorgânicos. Os fragmentos 

puros da rocha, areias, e mesmo os materiais siltosos sofrem pouca, ou nenhuma interferência dos 

agentes aglutinadores, dependendo portanto somente das forças internas de ligação para resistirem 

ao processo erosivo (Guy ,1970). 

Baver (1948) apud Guy (1970) lembra que as frações de silte e areia podem ser consideradas 

como o esqueleto do solo na ausência de atividade física ou química marcada e que a argila e o 

húmus são a parte ativa do solo devido as suas composições químicas e sua grande superfície 

específica. 

A força de tração requerida para mover uma partícula sujeita apenas ao bloqueio da força 

gravitacional pode ser calculada no ponto de vista hidráulico. As forças de aglutinação, por outro 

lado, possuem características diversas e são regidas pelas relações químicas com a associação entre 

um número muito grande de partículas muito pequenas, geralmente menores de 0,002 mm (Guy 

,1970). 
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Um solo agregado consiste em um arranjo de partículas primárias em partículas secundarias. 

A floculação ocorre a partir da colisão das partículas primárias  em suspensão na água com baixo 

potencial hidrocinético. Baver (1948) apud Guy (1970) indica também que a formação de 

agregados estáveis nos solos requer que as partículas primárias estejam fortemente presas entre si 

para que assim não haja uma rápida dispersão das partículas.  

Segundo Cook (1936) a erodibilidade está relacionada a muitas características físicas do solo 

que afetam sua resistência à erosão, mas a erosão potencial do solo inclui a erosividade potencial e 

o recobrimento de vegetação que protege o solo. O potencial erosivo inclui a energia do impacto 

dos pingos de chuva, as capacidades da infiltração e de armazenamento do solo, a declividade e o 

comprimento da rampa. Conseqüentemente um solo não erosivo pode não resultar em menos erosão 

do que um solo erosivo na mesma inclinação, por exemplo, no caso de um solo argiloso não erosivo  

que pode produzir mais erosão que um solo arenoso no mesmo terreno. Uma maior erodibilidade de 

um solo arenoso pode ser neutralizada por sua grande capacidade de infiltração. 

2. JUSTIFICATIVA. 

Atualmente observa-se que a rede sedimentométrica do Brasil, conta com poucas estações 

sedimentométricas sendo que muitas dessas já não estão mais em operação ou possuem dados de 

baixa confiabilidade, fator esse que pode ser explicado pelas dificuldades técnicas e financeiras que 

envolvem o levantamento de dados relativos ao transporte de sedimentos em rios (Loureiro, 2006). 

É importante ressaltar também a existência de poucos trabalhos com o intuito de discutir a 

evolução do assoreamento e a necessidade do seu monitoramento nos reservatórios utilizados para a 

geração de energia elétrica no Estado de São Paulo, evidenciando assim que este problema não tem 

merecido por parte das concessionárias de energia elétrica, muita atenção quanto ao seu 

monitoramento (Loureiro, 2006). 

De acordo com o que foi proposto por Osterkamp (1998) nos Estados Unidos, o Brasil 

necessita atualmente da instalação de uma rede nacional de monitoramento de sedimentos 

permanente e uma ampliação dos grupos de pesquisa que estudam esses processos visando atender 

as necessidades emergentes relativas ao transporte de sedimentos, e fornecer dados de confiança a 

respeito dos fluxos de sedimento. Os benefícios em curto prazo incluiriam os dados relevantes e 

prontamente disponíveis que descreveriam as condições e a carga de sedimentos no meio ambiente, 

e os dados necessários para a calibração dos modelos de simulação sedimentométricos fluviais. Os 

benefícios em longo prazo incluiriam a identificação das tendências das condições 

sedimentométricas, e uma série de dados de mais completa para calibrar e verificar modelos de 

simulação.  
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Com o intuito de contribuir com o estudo do processo sedimentológico e de seu 

monitoramento nos reservatórios, o trabalho proposto nesse artigo, e que vem sendo desenvolvido 

no Núcleo de Hidrometria da Escola de Engenharia de São Carlos como dissertação de mestrado,  

tem como objetivo aplicar novas metodologias emergentes na área de medição de sedimentos na 

intenção de estabelecer novas formas de amostragem de sedimentos em suspensão de forma mais 

rápidas e baratas.  

Para isso serão efetuadas campanhas sedimentométricas nos principais tributários do 

reservatório de Barra Bonita – SP com a finalidade de se aplicar uma nova tecnologia e uma nova 

metodologia de medição para assim quantificar o aporte de sedimentos, contribuindo assim com o 

monitoramento do reservatório e visando prever respostas para o tempo de vida útil do mesmo. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

O reservatório de Barra Bonita está localizado na sub bacia do Médio Tietê Inferior, uma das 

sub-bacias integrantes da UGRHI-10 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos), bacia 

hidrográfica dos rios Sorocaba/Médio Tietê, e seu braço direito está inserido UGRHI-5, bacia dos 

Rios Piracicaba/Capivari/Jundiaí, o que influencia bastante na qualidade de suas águas (Figura 1) 

(Comitê da bacia hidrográfica do Sorocaba-Médio Tietê, 2000). 

A UGRHI-10 – Sorocaba/Médio Tietê abrange trinta e quatro municípios, dos quais dezesseis 

estão situados na Bacia do Médio Tietê Superior e dezoito na Bacia do Rio Sorocaba (Comitê da 

bacia hidrográfica do Sorocaba-Médio Tietê, 2000). 

A Bacia do Médio Tietê compreende o trecho do Rio Tietê desde a saída do reservatório de 

Pirapora, até a Barragem de Barra Bonita, com extensão de 367 km, compreendendo uma área de 

drenagem de aproximadamente 6.830 Km². (Comitê da bacia hidrográfica do Sorocaba-Médio 

Tietê, 2000). 



XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10

 
Figura 1: Localização das UGRHI-5 e UGRH-10  no Estado de São Paulo 

FONTE: IGC (2000) 

A Figura 2 mostra a localização da barragem de Barra Bonita e seus principais afluentes: os 

rios Jundiaí, Capivari e Piracicaba (UGRHI-05), na margem direita, e o rio Sorocaba, na margem 

esquerda. 

 

 
Figura 2: Localização do reservatório da UHE de Barra Bonita 

FONTE: GOOGLE EARTH (2006) 
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As principais cidades dessa bacia são Sorocaba, Botucatu, Itu, Tatuí, Tietê, Salto, São Roque, 

Porto Feliz, Piedade, Laranjal Paulista, Mairinque, Cerquilho, Votorantim, entre outras (Comitê da 

bacia hidrográfica do Sorocaba-Médio Tietê, 2000). 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA UHE DE BARRA BONITA 

Em 20 de maio de 1963 entrou em operação a UHE de Barra Bonita, a qual possui um 

barramento com 480 metros de extensão. Seu reservatório abrange uma 310 km² e armazena um 

volume água, quando operando na cota máxima, de 2.566 x 106 m³, sendo que cota máxima útil é de 

451,50 m e a mínima útil é 439,50 m (AES Tietê, 2006). 

A barragem possui um vertedouro composto por cinco comportas e uma altura de queda de 

água de 23,50 m e a geração de energia é feita com a operação de quatro turbinas do tipo Kaplan, 

gerando em cada unidade a potencia de 35,190 MW (AES Tietê, 2006). 

2.3. PROCEDIMENTOS E FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

2.3.1. Levantamento das condições de erosão da bacia 

O estudo da evolução da ocupação do solo, através de fotografias aéreas, imagens de 

satélite, bem como mapas de ocupação de solo fornecidos pela AES Tietê e nos relatórios zero dos 

comitês de bacia das UGRHI-10 e UGRHI-5, contribuíram para a identificação de focos de erosão e 

fontes de sedimentos afluentes à represa e serão de fundamental importância na escolha e 

localização dos pontos de coleta de sedimentos, uma vez que através desses mapas poderão ser 

identificadas as áreas com maior suscetibilidade a erosão, para assim balizar a escolha dos pontos 

de amostragem.  

A partir dos dados consultados e disponíveis no SIGRH (Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos), pode-se ter acesso as áreas no entorno do reservatório que 

são mais susceptíveis a erosão, conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3: Suscetibilidade à erosão 

Fonte: SIGRH (2000) 

2.3.2. Definição dos pontos de amostragens de sedimentos 

Inicialmente, foi feito o levantamento dos postos sedimentométricos existentes em todo o 

sistema hídrico formador da represa de Barra Bonita. No entanto, infelizmente até o momento não 

foram encontrados nenhum posto de medição em operação ou com dados confiáveis.  

Dessa forma o procedimento que será adotado para a escolha dos pontos de amostragem 

levará em conta os mapas de suscetibilidade a erosão e o tamanho das bacias de drenagem, pois 

quanto mais susceptível o solo, e maior a área de drenagem, maior a erosão e  maior o transporte de 

sedimentos na calha do rio.  

As características relacionadas com a erosão serão levantadas conforme explicado 

anteriormente e os dados relativos ao tamanho das áreas das sub-bacias serão levantados com o 

auxilio do software ARCGIS 8.1, disponível no Núcleo de Hidrometria, e a ferramenta ArcHydro 

Tools, onde serão identificadas, no mapa obtido no site da USGS (United Stated Geological 

Surveyor), (Figura 4), as principais bacias contribuintes ao reservatório, que associadas ao mapa de 
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uso e ocupação do solo, fornecerão informações suficientes para a escolha das seções a serem 

monitoradas. 

 
Figura 4: MDT da região de estudo aberta no software ARCGIS. 

 

2.3.3. Medição das descargas afluentes, defluentes e sedimentação. 

Para implementação de estudos de trechos de rios ou reservatórios é conveniente que se 

conheça, ou seja, medida/monitorada, a afluência de sedimentos em pelo menos 80% da bacia 

contribuinte, sendo necessária a obtenção da descarga sólida em suspensão e a descarga total. No 

entanto para reservatórios já existentes, tendo em vista um monitoramento investigativo, é 

necessário monitorar pelo menos 60% da bacia alfuente ao lago, devendo ser feito também um 

monitoramento de jusante da barragem para conhecimento do sedimento efluente. Tributários que 

deságuam diretamente no lago que apresentem uma contribuição maior que 10% do total afluente, 

devem também ser monitorados (Yuqian, 1989 apud Carvalho et al.., 2000)  

Como esse trabalho tem um caráter meramente investigativo, e tem como principal objetivo 

testar a utilização do ADP (Acoustic Dopper Profile) para auxiliar no levantamento 

sedimentométrico dos afluentes, as recomendações sugeridas por Yuqian (1989) apud Carvalho et 

al.. (2000)  não serão seguidas nessa pesquisa, tendo em vista que o tempo necessário para o 

atendimento dos pré-requisitos necessários para a defesa da dissertação de mestrado, levantamento 



XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14

de campo e tratamento dos dados, é insuficiente para uma boa caracterização do reservatório. Sendo 

assim, serão escolhidos os tributários que apresentem uma área de contribuição considerável para 

realização dessa pesquisa.   

Estão previstas medições de descargas afluentes ao reservatório da UHE de Barra Bonita em 

pelo menos duas épocas distintas (Cheias e Estiagem), a fim de se quantificar o material e assim, 

estimar a taxa de sedimentação no reservatório em questão. 

É importante ressaltar que a maior parte da carga sólida do curso d’água ocorre no período 

de chuvas, correspondendo, segundo Carvalho et al. (2000), cerca de 70 a 90% da carga anual. 

Assim sendo, é desejável que a freqüência de medições contemple esse período, ficando poucas 

medições para a estiagem. 

Para medição das descargas liquidas serão feitas utilizando o ADP (Acoustic Doppler 

Profile), e as descargas de sedimentos será feita seguindo a metodologia proposta por Carvalho 

(1994) e apresentada logo a seguir. Será utilizado também o DGPS para localizar as seções de 

medição em campo e os relativos pontos de amostragem (Figura 5). 

 
 

Figura 5: DGPS GS20 e ADP 

 

Reichel e Nachtnebel (1994) em seus estudos utilizando a sonda ADCP, similar ao ADP, 

mostraram que esse equipamento pode ser uma ferramenta valiosa na detecção de heterogeneidades 

no transporte do sedimento em suspensão e na determinação das posições dos pontos de 

amostragem. No entanto, adicionalmente, pode servir de instrumento na interpolação e na 

regionalização temporal entre valores pontuais obtidos pelos métodos padrões de amostragem. 

Devido às limitações metódicas e ao caráter dos sedimentos em suspensão, tal equipamento não 
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pode servir como um instrumento medir a distribuição de tamanho da partícula e a concentração da 

partícula no momento da medição.  

Sendo assim, a amostragem do material em suspensão será feita de modo pontal, para que 

posteriormente possa ser ser estabelecida uma relação entre o material coletado e os dados obtidos 

nas medições do ADP. 

Para a amostragem do material em suspensão será utilizada a garrafa de Van Dorn (Figura 

6), pois a mesma garante uma amostragem no material em suspensão em uma determinada 

profundidade para que assim esse dado possa ser comparado com os sinais emitidos pelo ADP para 

tentar assim estabelecer uma correlação entre tais dados 

 
Figura 6: Garrafa de Van Dorn 

FONTE: WILDE et al.. (1998) 

2.1.1. Processamento das informações obtidas 

As medidas fornecidas pelo ADP e coletadas a partir do software River Surveyor, contem 

dados de: data e horário de cada ponto coletado, bem como a profundidade, área, velocidade, vazão 

e intensidade de fluxo de cada célula e de toda a seção conforme mostra a Figura 7.. 

 
Figura 7: Seção de medição no software View ADP 
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A partir dos dados de intensidade do sinal fornecidos pelo View ADP e os valores amostrados 

pela garrafa de Van Dorn em diferentes condições de concentração de sedimentos, poderá ser 

estabelecia uma correlação entre a intensidade do sinal e a concentração de sedimentos para uma 

determinada seção de medição. 

Sendo assim, com um conjunto de medições sedimentométricas, poderá ser traçada uma curva 

Intensidade X Concentração de sedimentos. Com isso, depois de estabelecida essa curva basta 

utilizar o ADP para realização de campanhas de medição sedimentométricas.  

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

O principal resultado esperado é a definição de uma metodologia de estimativa de vida útil, 

aplicável a outros reservatórios formados por barragens e com isso, colaborar com o planejamento 

hidrossedimentológico de novos empreendimentos hidrelétricos.  

Serão avaliados os aspectos e impactos ambientais decorrentes da construção de represas e 

retenção de material assoreado. Nas recomendações, pretende-se propor medidas eficazes para a 

redução do processo de assoreamento e prevenção dos danos causados aos diversos usos da represa. 
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