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RESUMO --- Este trabalho tem a finalidade de pesquisar e estudar o assoreamento em 
reservatórios destinados ao abastecimento de água e outros fins. O assoreamento é visto como a fase 
final da sedimentação, a qual inclui, também, a erosão e o transporte das partículas sólidas nos 
cursos d’água. O trabalho abrange a pesquisa do estado da arte em nível nacional e internacional, 
bem como a descrição de um Estudo de Caso de assoreamento em reservatórios brasileiros. Este 
exemplo é a Represa do Ribeirão do Torto, no Distrito Federal. Este Estudo de Caso descreve as 
características da obra e o histórico do assoreamento, assim como relata e analisa os levantamentos 
topobatimétricos e as providências para mitigar os problemas da deposição de sedimentos. O Estudo 
descreve, também, outras ações para recuperação da Captação do Torto. 

ABSTRACT -- The purpose of this work is to investigate and study the accretion in reservoirs 
destined to water supply and other uses. The aggradation is presented as the final phase of the 
sedimentation, which, in turn, also encloses the erosion and the transportation of the solid particles 
in the waterstream. The study includes the research the state of the art on national and international 
level, as well as the description of one case study of accretion in Brazilian reservoirs. The example 
is the Ribeirão do Torto Sluice, in the Federal District of Brazil. This case study describes the 
characteristics of the undertaking and the accretion history, as well as reports and analyses the 
topobathymetric measurements and the proposed actions to mitigate the problems caused by the 
sediments deposition. The study also describes, other actions performed to wards Torto Dam´s 
reclamation. 
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1  -  INTRODUÇÃO 

O assoreamento consiste na deposição dos materiais sólidos transportados pelos cursos de 

água. A deposição ocorre, nos leitos dos rios, dos lagos e dos reservatórios ou represas. Os 

materiais, são transportados em suspensão na corrente líquida ou por arrastamento no fundo do 

manancial. Nos dois modos, a velocidade do fluxo da água é o fator mais importante (Paiva, 1985). 

Segundo Linsley & Franzini (1978), os sistemas de abastecimento de água, de irrigação e de 

geração de energia elétrica, que contassem unicamente com as águas captadas diretamente nos 

cursos de água, não seriam capazes de satisfazer a demanda de seus usuários durante os períodos de 

estiagens, sobretudo se intensas. Muitos rios, apesar de, em certas épocas do ano, terem pouca, ou 

nenhuma água, transformam-se em correntes caudalosas após chuvas intensas 

Um reservatório de acumulação de água, serve para reter e armazenar esse excesso de água 

dos períodos de grandes vazões, a fim de utilizá-la nas épocas de seca. A necessidade do 

reservatório implica na construção de barragens com os seus inúmeros benefícios, como irrigação, 

abastecimento de água e outros fins, mas também com algumas conseqüências maléficas. 

Segundo Carvalho (1994), a construção de uma barragem e a formação do seu reservatório, 

em geral, modificam as condições naturais do curso d’água. Quanto ao aspecto sedimentológico, as 

baixas velocidades da corrente líquida, que adentra à represa, provocam a deposição dos materiais 

sólidos transportados pelos rios. A deposição ocorre, a partir da desembocadura destes nas represas, 

começando pelo material de maior granulometria (Figura 01).  

A capacidade dos reservatórios é um dado importante na utilização de sua água, porém o 

assoreamento progressivo reduz a eficácia dessa utilidade O Brasil possui muitos reservatórios 

parcial ou totalmente assoreados (Carvalho, 1994). O fim de todos os reservatórios é se assorearem 

com sedimentos. A deposição das partículas sólidas não pode ser evitada, mas pode ser atenuada, 

através de providências mitigadoras na bacia hidrográfica e no barramento (Linsley & Franzini). 

Entre as providências mitigadoras para retardar o assoreamento do reservatório, de acordo 

com Linsley e Franzini (1978) e Carvalho (1994), destaca-se a redução no afluxo de sedimentos ao 

reservatório por meio de técnicas de conservação do solo na bacia de drenagem. Pequenas 

barragens de retenção nas ravinas impedem que parte dos sedimentos alcance os cursos de água. A 

vegetação reduz o impacto das chuvas e atenua a erosão. A erosão das margens pode ser evitada 

pela conservação das matas ciliares, ao longo dos cursos d’água 

Quanto ao barramento, podem ser instalados dispositivos para remoção de parte dos 

sedimentos nas imediações das estruturas. Entre estes, segundo Schoklitsch (1961), Garcez (1962), 

Linsley e Franzini (1978), Qian (1982) e Carvalho (1994), tem-se as chamadas descargas de fundo, 

que constam de condutos e comportas instalados em diferentes níveis, a partir do fundo da represa 
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e, em geral, localizadas nas imediações das tomadas d´ água, que possibilitam o escoamento de 

partículas finas antes mesmo que se depositem.  

Carvalho, Garcez e Linsley & Franzini citam que a retirada de sedimentos depositados, 

raramente, é viável e se justifica economicamente. A remoção é cara, a não ser que o material 

retirado tenha valor comercial. Contudo o desassoreamento se justifica para casos extremos, como 

os citados no trabalho Assoreamento em Reservatórios - Revisão Bibliogáfica (Fonseca, 2010). 

A avaliação do assoreamento de um reservatório e da sua respectiva vida útil é uma das 

aplicações mais tradicionais do estudo sedimentológico e é o enfoque principal deste trabalho. 

2  -  OBJETIVOS 

O presente trabalho tem o objetivo principal de pesquisar e estudar o assoreamento em 

reservatórios, resultantes de barramentos destinados, ao abastecimento de água e a outros fins, para 

subsidiar os estudos do assoreamento e provável desassoreamento da represa da barragem do 

ribeirão do Torto no Distrito Federal. O assoreamento é conceituado como a fase final da 

sedimentação, que abrange, também, a produção e o transporte de sedimentos nos cursos d’água. 

Além da pesquisa do estado da arte sobre o sedimento e a sedimentação, em nível nacional e 

internacional, abordando o assoreamento em reservatórios, este documento descreve, analisa e 

avalia, como Estudo de Caso, o assoreamento expressivo ocorrido na Represa do Ribeirão do Torto, 

destinada ao abastecimento de água, da Cia. de Saneamento Ambiental do DF - CAESB 

Este Estudo de Caso, além de descrever e avaliar os levantamentos topobatimétricos e o 

assoreamento do reservatório, tem o propósito de mostrar as conseqüências da deposição das 

partículas sólidas para a captação. Visa, também, relatar as providências mitigadoras adotadas ou 

sugeridas, para conviver com os sedimentos, bem como subsisdiar os estudos para viabilizar ou não 

a sua provável remoção, com o fim de recuperar algumas horas de bombeamento. 

O trabalho objetiva, também, sensibilizar à CAESB, sobre a importância de se monitorar as 

descargas sólidas afluentes aos Reservatórios do rio Descoberto, de Santa Maria e do ribeirão do 

Torto, bem como de se realizar as topobatimetrias de Santa Maria e repetir a do rio Descoberto. 

Seriam subsídios para os estudos de assoreamento e para atender à recente Lei 12334/2010 sobre 

Segurança de Barragens. Estas Captações representam 85% do abastecimento de água do DF. 

3  -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  -  O ESTADO DA ARTE DA SEDIMENTAÇÃO 

Este item de pesquisa, dada à sua abrangência, em nível nacional e internacional, focalizando 

publicações, Congressos, Seminário, Simpósios e Encontros sobre Sedimentação, com cerca de 16 

páginas, será apresentado em outro trabalho, de mesma autoria, neste IX ENES com o título:  

     ASSOREAMENTO EM RESERVATÓRIOS  -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  -  ESTADO DA ARTE 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

 XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
4 

 

4  -  METODOLOGIA PARA OS ESTUDOS DE ASSOREAMENTO  

Os conceitos e fórmulas estão fundamentados no livro do Eng. Newton de Oliveira Carvalho 

(1994), Hidrossedimentologia Prática, que é, na minha avaliação, até a presente data, já com nova 

edição reformulada de 2008, o trabalho nacional mais completo sobre sedimentos e sedimentação. 

Segundo o autor, a sedimentação compreende a produção, o transporte e a deposição dos 

sedimentos em cursos d’água e represamentos. 

Segundo salienta Carvalho (1994, p. 312) e Schreiber (1978, p. 26), o sedimento que se 

deposita no reservatório tem uma distribuição que depende de diversos fatores. As partículas 

maiores e mais pesadas, como seixos rolados, que em geral são transportadas por arrasto, são 

depositadas na entrada do represamento. Sendo que os sedimentos mais finos avançam para o 

interior da represa, indo depositar ou não, conforme as várias condições de peso da partícula, 

velocidade do fluxo e outros fatores. A Figura 01 mostra um esquema da formação e distribuição 

dos depósitos de sedimentos ao longo do reservatório com a indicação dos problemas decorrentes. 

 

 
         Copiada da Figura 11.1 de Carvalho (1994, p. 290) 

Figura 01  -  Assoreamento em Reservatórios 
Esquema de Formação de Depósitos de Sedimentos e Problemas Decorrentes 
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4.1  -  Descargas líquidas e sólidas 

A avaliação do assoreamento de um reservatório, a ser construído, está diretamente associada 

às medições das descargas líquidas e sólidas nos cursos de água que drenam para o represamento. 

Para as barragens existentes, além das descargas líquidas e sólidas, utiliza-se a topobatimetria, como 

dado importante, para calcular o assoreamento dos reservatórios, assim como para quantificar a 

descarga sólida afluente depositada ou retida na represa e para prever a sua respectiva vida útil. 

Para obtenção das descargas líquida e sólida de um curso d’ água, pode-se instalar um ou mais 

postos fluvissedimentométricos. A fluviometria é a disciplina que trata das medições da descarga 

líquida, enquanto que a sedimentometria aborda a quantificação dos sedimentos transportados pelos 

cursos de água (Carvalho, 1994, p. 62 e 67). A descarga sólida total (Dst) de um rio compreende a 

descarga sólida em suspensão (Dss) somada com a descarga sólida de arrasto (Dsa). 

A descarga sólida em suspensão (Dss) pode ser calculada pela equação:  

   Dss = 0,0864.Q.C,            (1) 

   onde C é a concentração em (mg/l) ou ppm, Q a descarga líquida em m³/s e Dss em t/ano. 

A descarga sólida de arrasto (Dsa) e de material do leito representa, em geral, a menor parte 

da descarga sólida total, exceto nas cabeceiras. Devido à complexidade do fenômeno, tem sido 

muito estudada, existindo, por isso, vários métodos ou fórmulas para a sua determinação.  

A descarga sólida total (Dst), de acordo com Carvalho (1994, p.187), é o valor necessário na 

grande maioria dos estudos sedimentológicos. O seu cálculo recai, em princípio, na soma da 

descarga sólida em suspensão (Dss) com a descarga de arrasto (Dsa) e mais uma parcela que leva 

em conta a descarga não amostrada (Dna). Portanto: 

   Dst=Dss+Das+Dna.          (2) 

4.2  -  Avaliação do volume de assoreamento em reservatórios 

            
Pap

ErDst
Vs

.
= ,                onde:         (3) 

 Vs = Volume de sedimentos depositados (m³/ano),  Dst  =  Descarga sólida (t/ano), 

  Er = Eficiência retenção reservatório (Burne),  Pap = Peso espec. aparente sedimento (t/m³) 

4.3  -  Avaliação do tempo (T) da vida útil de reservatórios 

 
ErDst

PapVar
T

.

.
= ,  onde:        (4) 

 Var = Volume de água reservatório,    Pap = Peso específico aparente do sedimento; 
   Dst = Descarga sólida total afluente,    Er = Eficiência de retenção do reservatório. 

4.4- - Com os dados da Topobatimetria pode-se calcular:  

Volume de assoreamento em reservatórios (Vs),        Descarga sólida toal afluente (Dst) 

Eficiência de retenção de sedimentos (Er),      Tempo de vida útil de reservatórios (T) 
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4.5  -  Localização dos três reservatórios pesquisados. 

A Figura 02 mostra um mapa parcial do Brasil indicando a localização de três 

empreendimentos, com finalidades distintas, que são exemplos de casos de assoreamento em 

reservatórios brasileiros. A Lagoa da Pampulha de Belo Horizonte-MG, a Usina Hidrelétrica de 

Mascarenhas no rio Doce no Espírito Santo e a Represa do Ribeirão do Torto em Brasília-DF. Neste 

trabalho abordar-se-á, como Estudo de Caso, a Represa do Ribeirão do Torto. 

 

 
                                                                           Figura adaptada do Atlas Melhoramentos, J G Pawels 

 

Figura 02  -  Mapa Parcial do Brasil 
Localização dos Empreendimentos Assoreados 

 

4.6  -  Metodologia para o Estudo de Caso do assoreamento da Represa do Torto 

Após a pesquisa e a Revisão Bibliográfica - Estado da Arte, Item 3, estudaram-se os 

assoreamentos ocorridos em reservatórios brasileiros, com destaque para os três (3) indicados na 

Figura 02, para utilizar os exemplos na Represa do Ribeirão do Torto, que é um reservatório de 

derivação destinado ao abastecimento público de água. 

A metodologia consistiu, inicialmente, na pesquisa do próprio acervo técnico, composto de 

livros, revistas e anais de congressos, seminários e congêneres. Quanto à represa do Ribeirão do 

Torto, pesquisou-se os documentos existentes na Companhia. de Saneamento Ambiental do DF - 

CAESB, incluindo as informações verbais e fotografias obtidas nas diversas visitas à represa. 

Procedeu-se, então, a análise dos dados e informações sobre a sedimentação da represa e das 

providências já implementadas. Neste trabalho, descreve-se os dados gerais da Captação, o histórico 

do assoreamento e as suas conseqüências, os levantamentos topográficos realizados, as providências 

para manter operacionável a captação, os estudos de consultoria, as conclusões, os resultados e as 

recomendações para atenuar ou conviver com o assoreamento da represa. 

5  - ESTUDO DE CASO DO ASSOREAMENTO DA REPRESA DO RIBEIRÃO DO TORTO 
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Este Estudo de Caso, que trata do assoreamento de um reservatório de derivação destinado ao 

abastecimento de água, relata, sob o aspecto mais ilustrativo, o caso da Represa do Ribeirão do 

Torto no Distrito Federal. Acredita-se que este seja um bom exemplo da utilização da descarga de 

fundo para atenuar a deposição de sedimentos em pequenos reservatórios. A represa do Torto, 

construída em 1959 e o reservatório (represa) de Santa Maria, concluída em 1971, constituem o 

Sistema deAbastecimento de Água Santa Maria/Torto 

5.1  -  Localização das represas do Ribeirão do Torto e do Ribeirão Santa Maria 

A Captação do Torto foi implantada na época da construção de Brasília e está localizada no 

ribeirão do Torto a cerca de 12 km ao norte da Rodoviária do Plano Piloto. O ponto médio da 

barragem se situa nas coordenadas geográficas de 15º41’42” de latitude sul (S) e de 47º54’43” de 

longitude oeste (W). Sendo que o ponto médio da barragem de Santa Maria está situado nas 

coordenadas 15º40’ S  e  47º57’12” W. A Figura 03 mostra a localização destes emprendimentos. 

 
Adaptada do Mapa Escala.:1:150.000 do DER-DF (2002) 

Figura 03  -  Represas do Ribeirão do Torto e de Santa Maria 
Mapa de Localização 

 

5.2  -  Dados gerais da Captação do ribeirão do Torto 

Alguns desenhos do projeto executivo, do ano de 1957, elaborados pelo Escritório Saturnino 

de Brito (ESB), o Relatório de Construção emitido pelo ESB (1961) e as informações do projeto de 

1987 da CEP-Consultoria para melhorias da captação indicam que as estruturas do barramento têm 

um comprimento de cerca de 339,00 metros. Compreendendo o vertedouro de concreto de soleira 
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livre, 75,85 m, na margem esquerda, o septo de solo natural (65,00m) e a barragem de terra, 212,00 

m, fechando o canal do curso d’água. Outros dados estão indicados a seguir. 

 - Área da bacia de drenagem, incluindo 101 km² de Santa Maria  ..................................  205,00 km² 

 - Descarga máxima afluente ao reservatório, medições de 1971 a 2003  ..........................  11,81 m³/s 

 - Descarga (vazão) média anual de 2,52 m³/s  e  Descarga mínima registrada de  .............  0,61 m³/s 

 - Reservatório com largura máxima de 280,00 m  e comprimento de  ...............................  735,00 m 

       - Nível d’ água normal (crista do vertedouro), (inicial 1025,00 m) e, após 1988  .....  1.025,63 m 

       - Nível d’água mínimo operacional (poço de sucção da casa de bombas)  ................  1.024,60 m 

       - Área de inundação do reservatório, NA 1025 m (Geofoto1960 –1:25.000)  ...........  172.000 m² 

       - Volume total estimado (*) do reservatório inicial para NA cota 1025,00 m  ..........  350.000 m³ 

       - Volume útil estimado (*) do reservatório inicial para NA cota 1025,00 m  ..............  60.000 m³ 

       - Vazão mínima média de 7 dias consecutivos para recorrência de 10 anos (Q 7,10)  ..  0,630 m³/s 

- Vertedouro - Capacidade máxima de descarga  .............................................................  170,00 m³/s 

       - Comprimento da soleira livre em leque e em perfil tipo Creager  ...............................  75,85 m 

       - Cota da crista da soleira (altura de 3,63m), após alteamento de 1988  ....................  1.025,63 m 

- Comprimento da barragem de terra [taludes 1V:2,5H (mont) 1 1V:1,75H (jus)  .............  212,00 m  

- Comprimento da galeria retangular (1,50 x 2,00 m) da descarga de fundo  ........................  31,50 m 

       - Cota da entrada do piso da galeria da Descarga de Fundo  ......................................  1.021,00 m 

- Elevatória Água Bruta do Torto. Potência de cada conjunto motobomba (3+1)  .............  1.750 HP 

       - Vazão de recalque de cada conjunto motobomba (altura manométrica de 151 m)  ......  700 L/s 

5.2.1  -  Histórico da Represa do Ribeirão do Torto 

A primeira viagem ao local de Brasília foi realizada, a 2 de outubro de 1956, pelo então 

Presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, acompanhado de Ministros de Estado e 

do Presidente da Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Eng. Israel Pinheiro. 

Faziam parte da comitiva técnicos de várias especialidades, entre eles, o Diretor do ESB, o Eng. 

Francisco Saturnino de Brito Filho, que realizou as primeiras observações sobre o potencial hídrico 

da região. O ESB recebeu a incumbência de organizar os projetos e conduzir, por administração 

contratada, a construção das obras de abastecimento de água e dos esgotos sanitários e pluviais 

5.3  -  Bacia hidrográfica da represa do Ribeirão do Torto 

A bacia de drenagem do ribeirão do Torto até o local da barragem, NA cota 1.025,00m (ESB) 

e 1024,93m (CEP), tem uma área de 205 km² e era integrada por diversos cursos d’água, entre os 

quais, os córregos Barriguda, Vargem Grande, Milho Cozido, ribeirão Santa Maria, córrego Três 

Barras e os ribeirões Tortinho e Torto. Com a construção, em 1969/1971, da barragem de Santa 

Maria, NA 1.072,00 m, no ribeirão do mesmo nome, a montante da do Torto, os quatro primeiros 

passaram a pertencer a esta sub-bacia com área de 101 km², restando 104 km² para a bacia do Torto. 
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O ribeirão do Torto, recebe este nome a partir da confluência do ribeirão Tortinho com o 

córrego Três Barras. O Tortinho e o Três Barras têm18 km e nascentes na cota 1.230,00 m. A 

Figura 04 indica a bacia hidrográfica da Represa do Santa Maria e da Represa do Ribeirão do Torto. 

 
      Adaptada de Mapa das Unidades Hidrográficas do DF, Escala. 1:100.000, do GDF (2000) 

Figura 04  -  Represa do Ribeirão do Torto 
Planta da Bacia de Drenagem dos Ribeirões Santa Maria e Torto 

 

5.4  -  Barragem de terra da Captação do ribeirão de Santa Maria  

O Lago de Santa Maria, como reservatório de acumulação, foi planejado e concluído em 

1971, para abastecimento público e é, hoje, juntamente com o reservatório do Torto, responsável 

pelo fornecimento de água a cerca de 20% da população do Distrito Federal. A barragem de Santa 

Maria localiza a cerca de 18 km, a noroeste da Rodoviária do Plano Piloto e de 6 km da do Torto. A 

crista da barragem está na cota 1.075,00 m e o NA na 1.072,00 m. Volume total de 58,45 hm³, 

volume útil de 45,67 hm³ e área inundada de 6,0 km². A área da bacia hidrográfica é de 101,00 km². 

5.5  -  Elevatórias de água bruta das represas do Torto e de Santa Maria 

As Elevatórias, localizada a jusante da barragem, estão dotadas, de conjuntos de motobombas, 

capazes de recalcar 700,00 L/s cada um, com potência de 1.750 HP e altura manométrica de 151,00 

m. A Elevatória do Torto começou a operar em 1959 e a de Santa Maria em 1975. A Figura 05 

indica as Elevatórias do Torto/S. Maria, destacando a chaminé de equilíbrio de proteção da adutora 

de Santa Maria e o represa da barragem do Torto, já bastante assoreada. 
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                 Foto de 1998 do Relatório Siágua da Caesb (2002) 

Figura 05  -  Represa do Ribeirão do Torto 
Foto da Estação Elevatória e da Represa do Torto - Vista de Jusante 

 

5.6  -  Histórico do assoreamento da represa do ribeirão do Torto 

A falta dos memoriais do projeto original do ESB (1957) e dos desenhos de planimetria da 

área inundada, impossibilita que se tenha com precisão a área e os volumes total e útil da represa da 

época da construção, dificultando a avaliação do volume de assoreamento. As estimativas de área 

A1960=172.000 m² e de volume total Var1960=350.000 m³ (NA 1.025 m), basearam-se na restituição 

da Geofoto (aerofotogrametria), desenhos escala 1:25.000, do ano de 1958 e complemento de 1960. 

Enquanto que, para estimar o volume útil Vu=60.000 m³, baseou-se na depleção de 0,40m entre o 

NA normal cota 1.025,00 m de A1960=172.000 m² e o NA mínimo operacional cota 1.024,60 m. 

O reservatório do Torto, logo de início, apresentou problemas de assoreamento, que foi 

agravado a partir da construção da barragem de Santa Maria (Item 5.4), devido a movimentação de 

terra, cujas áreas de empréstimo não foram recuperadas. A topografia de 1975, resultante da 

restituição do vôo de 1974, indica que a de área de inundação passou de 172.000 m² para 154.000 

m². Em face da evolução do assoreamento, embora a represa não fosse de acumulação, a Caesb 

resolveu implementar o alteamento da soleira do Vertedouro, a fim de recuperar o volume útil e, 

para tanto, contratou o projeto (1987) e as obras (1988) para implantar as melhorias necessárias. 

5.6.1  -  Projeto e Obras .para melhorias na barragem da represa do ribeirão do Torto 
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Conforme o relatório da projetista CEP-Consultoria, a área de inundação da represa, em 

fevereiro de 1987, era A1987=132.038 m², para o nível d’água na cota 1.025,00 (ESB, 1961).e 

1.024,93 (CEP, 1987). O projeto da CEP, alteando a crista do Vertedouro em 0,70m e 

acrescentando uma mureta na barragem, tinha o objetivo de aumentar o volume de acumulação da 

barragem em cerca de 110.000 m³, permitindo uma adução de 1,200 m³/s por cerca 20 a 24 horas. 

A topografia realizada pela CEP em agosto de 1987, relativa a cota 1025,63 m, previu que a 

área de inundação da represa do ribeirão do Torto passaria de A1987=132.038 m² para cerca de 

A1988=182.690 m², após a execução das obras. Estas foram executadas em 1988. A Figura 06, com a 

represa vazia, mostra a mureta acrescentada e o “rip-rap” do talude de montante da barragem. 

 

 
        Foto 14 do Filme F72 - JF, de 14-04-2000 - Joviano - Caesb (2000) 

Figura 06  -  Represa do Ribeirão do Torto - Foto do Paramento de Montante da Barragem. 
Enrocamento de Proteção e Mureta - Vista da Margem Esquerda para a Direita 

 
Este provável acréscimo de volume de cerca de 110.000 m³, que parece ter recuperado e até 

superado o volume útil inicial de 1960 estimado em 60.000m³ (Itens 5.2 e 5.6), foi ocupado, em 

pouco tempo, pelo assoreamento, conforme o item 5.6.2. 

5.6.2  -  Restituição aerofotogramétrica do Vôo de 1991 

A topografia da restituição aerofotogramétrica do vôo de agosto de 1991, último 

levantamento completo do Distrito Federal, da Codeplan, folha 086, escala 1:10.000, apresenta para 

a represa do ribeirão do Torto uma área A1991=159.067 m², conforme a planimetria da Figura 07. 

Logo, entre 1988 (Obras) e 1991 (aerofotogrametria), houve uma acentuada redução de área do 

espelho d’água de 23.623 m² [(A1988=182.690) – (A1991=159.067)]. 

 A foto de 1998 da Figura 08, mostrando uma vista aérea de jusante da barragem do Torto, 

dá uma idéia do assoreamento do reservatório desta represa, confirmando a Figura 07.  
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Adaptada de Figura que consta no Processo 2674/2000, p. 02, da Caesb (2000). 

Figura 07  -  Represa do Ribeirão do Torto 
Topografia Escala Aprox.:1:7.500  -  Planta - Vôo de 1991 

 
 

 
                             Foto de 1998 do Relatório Siágua da Caesb (2002) 

Figura 08  -  Represa do Ribeirão do Torto 
Foto do Assoreamento  -  Vista Aérea de Jusante 
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A foto de 1998 da Figura 08, também, indica a evolução do assoreamento na entrada da 

represa. Na parte superior, aparece a represa de Santa Maria. Tem-se também uma noção de 

distância de 6,0 km entre as duas represas e a percepção da área de empréstimo, ainda degradada, 

no canto superior direito da foto. 

5.6.3  -  Equipe de estudo multidisciplinar da CAESB 

Devido a redução do volume de água da represa, ocasionado pelo assoreamento, a CAESB 

vem, há bastante tempo, cuidando deste assunto, a exemplo do item 5.6.1. Mais recente, uma equipe 

multidisciplinar fez visitas á represa e acionou uma série de providências, que foram implentadas 

conforme indicado nos Itens 6.3 e 6.4 e que constam no documento interno da empresa, 

denominado Processo 0092.002674/2000. 

6  -  RESULTADOS PARA A REPRESA DO RIBEIRÃO DO TORTO 

Como não foram localizados os dados de área e volume da represa do projeto original do ESB 

(1957), resta, então, recorrer às variações de áreas do espelho d’água obtidas nos desenhos 

existentes de diversas épocas e estimar os volumes total e útil através destes desenhos e dos dados 

operacionais de adução e das medições nas fases de esvaziamento e enchimento do reservatório. 

6.1  -  Variação da área de inundação da represa do ribeirão do Torto  

Na época do enchimento do reservatório, segundo a restituição aerofotogramétrica da Geofoto 

para a Novacap, escala 1:25.000, ano de 1960, a área de inundação da represa, na cota 1.025,00 m, 

era de cerca de A1960=172.000 m². Pelo vôo de junho de 1975, conforme restituição para a 

Codeplan, escala 1:10.000, a área reduziu para A1975=154.000 m². Em fevereiro de 1987, segundo o 

levantamento de campo da CEP, a área já reduzira para A1987=132.038 m². Com o alteamento (0,63 

m) da crista da soleira do Vertedouro para a cota 1025,63 m, em agosto de 1988, a área de 

inundação passou, devido ao alteamento, para A1988=182.690 m². 

Pelo vôo de agosto de 1991, item 5.6.2, a área já reduzira para A1991=159.067 m². Segundo a 

topografia parcial de dezembro de 2003, a área do espelho d’água pode ser estimada em 

A2003=138.000 m². Topografia do inicio de 2008, com a represa vazia, indica uma área de 131.520. 

m² para a cota 1025,63 m. Os dados das sondagens a trado permitem avaliar os sedimentos. 

A Figura 07, da topografia escala 1:10.000, indica a situação do reservatório em agosto de 

1991, ao passo que a foto aérea de 1998 na Figura 08 mostra o aspecto do assoreamento naquele 

ano, enquanto que a Tabela 01 apresenta as áreas dos diversos levantamentos topofráficos com as 

respectivas variações. 
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Tabela 01  -  Represa do Ribeirão do Torto  -  Variações da Área de Inundação (Espelho d’Água) 

REPRESA (RESERVATÓRIO) DO RIBEIRÃO DO TORTO  -  ÁREAS DE INUNDAÇÃO 

Mês/Ano 

(1) 

Cota (m) 

(2) 

Área (m²) 

(3) 

Variação de 
Área (m²) 

(4) 

Taxa Anual 
(m²/ano) 

(5) 

Redução 
(%) 
(6) 

Empresas e Dados 
(7) 

1960 1.025,00 172.000    Novacap:1:25.000-Aerofotogrametria 

Junho ....1975 1.025,00 154.000 -18.000 1.200 10,5 Codeplan:1:10.000 - Idem  

Fev. ......1987 1.025,00 132.038 -21.962 1.830 23,2 Caesb (CEP) - Topografia 

Agosto..1988 1.025,63 182.690 +50.652   Caesb (CEP) - Topografia 

Agosto..1991 1.025,63 159.067 -23.623 7.874 12,9 Codeplan:1:10.000 –Aerofotogramet. 

Dez. .....2003 1.025,63 138.000 -21.067 1.756 24,5 Estimativa 

Jan/Fev..2008 1.025,63 131520 -6.480 1.620 28,0 Prosul - Topografia e Sondagens 

 

O valor 7.874 m²/ano, entre 1988 e 1991, é o único que destoa das outra taxas. É explicável, devido 

ao acréscimo de área de 50.000 m² com o alteamento de 1988, para uma lâmina de água de apenas 

cerca de 0,63 m. Como conseqüência, teve-se uma maior área para deposição de sedimentos. 

6.2  -  Consultorias para a represa do ribeirão do Torto 

Ao longo dos anos a Caesb consultou o Eng. Dimitry Znamensky (Caesb, 1988), especialista 

em barragens, e o Eng. Theóphilo Ottoni Netto do Hidroesb, que elaboraram pareceres sobre a 

questão do assoreamento do reservatório do Torto 

6.3  -  Atividades da equipe multidisciplinar da CAESB 

Embora a Represa do Ribeirão do Torto não seja um reservatório de acumulação, o seu 

pequeno volume útil de aproximadamente Vu=60.000 m³, do início da operação em 1959 e do 

alteamento em 1988, permitia o bombeamento da vazão de Qb=1.100 a 1.200 L/s durante 15 a 20 

horas. No ano 2000, este tempo reduzira para cerca de 3,0 a 5,0 horas, devido ao assoreamento da 

represa. Devido a necessidade de se recuperar um maior número de horas de adução diária, uma 

equipe multidisciplinar, item 5.6.3, visitou a Captação no dia 13 de abril de 2000, com a finalidade 

de avaliar os problemas e propor as providências a serem implementadas. Para tanto o reservatório 

foi esvaziado através da descarga de fundo. 

Na inspeção, a Equipe constatou que, além da recuperação da estrutura de entrada e da 

comporta da descarga de fundo que não está vedando para controlar a descarga ecológica, bem 

como de melhorias na tomada d’água com as respectivas comportas de parede, o principal problema 

é o assoreamento do pequeno reservatório de derivação. As diversas fotos tiradas, durante a visita, 

caracterizam bem as condições das estruturas e do assoreamento da represa naquela oportunidade. 
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6.3.1  -  Registro Fotográfico da Visita do dia 13 de abril de 2000 

A foto da Figura .09 mostra a Tomada de Água, o canal do curso d´água e o paramento de 

montante da barragem de terra.  

 
          Foto 3 do filme F72 - JF, de 13-04-2000 - Joviano - Caesb (2000) 

Figura 09  -  Represa do Ribeirão do Torto - Foto da Tomada d’Água  
Mureta de Contorno - Vista de Montante com a Barragem de Terra ao Fundo 

A foto da Figura 10 mostra a entrada da descarga de fundo com a respectiva comporta, 

localizada no antigo leito do ribeirão do Torto, e o paramento de montante da barragem de terra. 

 
           Foto 2 do Filme F72 - JF, de 13-04-00 - Joviano - Caesb (2000) 

Figura 10  -  Represa do Ribeirão do Torto - Foto da Entrada da Descarga de Fundo e  
Paramento de Montante da Barragem  -  Vista da Margem Direita  

 
Esta localização da descarga de fundo, no leito natural do ribeirão, atenuou o assoreamento 

nas estruturas situadas nas suas imediações, ou seja a tomada d’água e parte da barragem de terra. 
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A foto da Figura 11 mostra, a partir da crista da barragem, olhando para montante, ao longo 

do curso d’água, o assoreamento nas margens com o seu aspecto escuro e a presença de areia clara. 

 
         Foto 16 do Filme F72 - JF, de 13-04-00 - Joviano - Caesb (2000) 

Figura .11  -  Represa do Ribeirão do Torto 
Foto do Assoreamento  -  Vista para Montante do Leito do Ribeirão do Torto 

 

 

6.3.2  -  Atividades planejadas nas visitas de inspeção de 13 de abril de 2000 a dezembro de 2008 

Como conseqüência destas visita de inspeção foram planejadas diversas atividades que foram 

implementadas, conforme item 6.4, a cargo das diversas áreas envolvidas, para subsidiar as futuras 

providências do desassoreamento do reservatório.  

6.4.  -  Resultados de diversos acionamentos planejados pela equipe multidisciplinar 

a)  Análise dos sedimentos. Os resultados das análises de três amostras, de 30-05-2000, revelaram 

que, apesar da cor escura, a predominância de areia inviabiliza o seu uso para adubação; 

b)  Níveis operacionais. A avaliação destes níveis revelou que o nível d’água (NA) mínimo no 

reservatório oscila em torno da cota 1.024,60 m, ou seja, a 1,03 m abaixo do NA normal cota 

1.025,63 m da crista da soleira do vertedouro. Com o NA abaixo da cota 1.024,60 m aparece 

vórtices no poço de sucção das bombas da Elevatória. Logo, não compensa desassorear abaixo, 

por exemplo, da cota 1.024,30 m. Esta cota será definida nos Estudos de Viabilidade; 

c)  Volume útil da represa. Na estação seca de 2002, verificou-se que, em três horas operando com a 

vazão de adução Qad=1,100 m³/s, o nível da represa baixou de 1,03m, começando os vórtices no 

poço de sucção das bombas. Deste modo, desprezando a evaporação e com as vazões afluente 

Qaf = 0,480 m³/s e efluente Qef = 0,250 m³/s, pode-se avaliar o provável volume útil: 

  Vu = [Qad – (Qaf – Qef)].T = [1,100m³/s – (0,480-0,250)]x3x60x60s = 9396 = 9.400 m³; 
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d)  Volume total de água da represa. Em dezembro de 2003, o reservatório foi esvaziado em cerca 

de 12 horas e para encher, entre os dias 18 e 23, foram necessárias 109 horas. No período do 

enchimento, a vazão média afluente (Qaf) do ribeirão do Torto foi de 0,870 m³/s e a efluente 

(Qef), na saída da descarga de fundo, foi avaliada em 0,250 m³/s. Não houve bombeamento. 

Então, desprezando a evaporação, a infiltração e as minguadas vazões afluentes do córrego 

Vauzinho e de outros, pode-se estimar o volume remanescente de água da represa (Vra). 

  Vra = (Qaf-Qef).T = (0,870-0,250) x 109x60x60 = 243.288 = 243.300 m³ = 0,2433 hm³; 

6.4.1  -  Resultados da avaliação dos volumes remanescente, útil e morto da represa 

A determinação da cota 1.024,60 m do NA mínimo operacional (Item 6.4b), e do tempo de 

bombeamento até esta cota 1.024,60m, bem como as medições do tempo enchimento da represa, no 

período de 18-12 a 23-12-2003, associadas às medições de vazões afluentes (Qaf) na entrada da 

mesma e das vazões efluentes (Qef) na saída da descarga de fundo, (Item 6.4c), permitiram avaliar 

os volumes útil, total remanescente de água da represa, e o volume morto atuais. 

      - Volume total remanescente de água do reservatório (Vra)  ....................................  243.000 m³ 

     - Volume útil (Vu), entre as cotas 1.024,60 e 1.025,63 m  ..........................................  10.000 m³ 

     - Volume morto (Vm), abaixo da cota 1.024,60 m do NA mínimo operacional  .......  233.000 m³ 

6.4.2  -  Resultados da avaliação do assoreamento e do provável desassoreamento 

O reservatório tinha um volume total inicial estimado de Var1960=350.000 m³ (Item 5.6) na 

cota 1.025,00 m (1024,93 CEP). O alteamento de 0,70 m (cota 1025,63m) na crista do Vertedouro 

em 1988 aumentou o volume inicial em 110.000 m³, pois 0,70x[(A1987=132.038) +(A1988=182.690)] 

/2 =110.154,80, totalizando assim um volume de 460.000 m³. Como, em 2003, tem-se um volume 

remanescente de água Vra2003 = 243.000 m³ (Item 6.4.1) na cota 1.025,63 m, então pode-se estimar, 

que houve um volume de sedimentos depositados (assoreamento) de Vsd=217.000 m³ (460.000-

243.000), que corresponde a uma redução de volume de cerca de 47% (217.000/460.000). Este 

assoreamento corresponde a uma descarga sólida retida Dsd=5.046 m³/ano (217.000 m³/43anos). 

Ao passo que o volume útil, em função do tempo de bombeamento, reduziu de 85% [(20-3)/20]. 

Para estimar o volume útil, baseou-se na depleção de 0,40m entre o NA normal cota 1.025,00 

m de A1960=172.000 m² e o NA mínimo operacional cota 1.024,60 m de área estimada de 

A1024,60=148.000 m², obtendo Vu1=0,40x(172.000+148.000)/2=64.000 m³ e no tempo de 

bombeamento, pois, no início, podia se bombear a vazão Qad=1,200 m³/s por cerca de 20 horas. 

Então, considerando a vazão afluente Qaf=0,630 m³/s e a vazão efluente Qef=0,230 m³/s, o volume 

útil, desprezando a evaporação, seria Vu2=[Qad--(Qaf–Qef)].T=[1,200m³/s–(0,630-0,230)]x20x60x60 

= 57.600 m³. A média de (Vu1+Vu2)/2 seria um volume útil Vu=60.000 m³. Assim, resulta o 

volume morto Vm=290.000 m³ (350.000-60.000). 
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O volume a ser desassoreado depende do tempo de bombeamento que se queira recuperar, o 

qual corresponde ao volume útil, bem como da vida útil que se deseja para o tempo de adução. A 

partir da área original de inundação de A1960=172.000 m² no NA 1.025,00 m, do volume útil de 

60.000 m³ e da depleção de 0,40 m, chega-se a área estimada de 128.000 m² para a cota 1.024,60 m. 

Assim, para recuperar 20 horas de adução é necessário que se faça o desassoreamento até a cota 

1.024,30 m, totalizando o volume de cerca 88.400 m³ [(60.000–10.000)+(128.000x0,30)]. Para a 

descarga sólida afluente depositada Dsd=5.000 m³/ano (a  pesquisar), o volume morto Vm = 38.400 

m³, entre as cotas 1.024.30 e 1.024,60 m, se expiraria em cerca de oito (7,7) anos (38.400/5.000) e, 

partir daí, o volume útil Vu=60.000 m³ reduziria a razão de 5.000 m³/ano e em cerca de dez (10) 

anos retornaria à situação atual. Logo, é necessário que se faça o estudo técnico e econômico. 

6.4.3  -  Recuperação da estrutura de concreto e da comporta da Descarga de Fundo 

A estrutura de concreto e a comporta da Descarga de Fundo foram recuperadas pela equipe de 

manutenção PMIC da CAESB, no primeiro semestre de 2008. Assim, com o controle da vazão 

remanescente para 125 L/s (Item 6.4.c), pode-se captar mais cerca de 125 L/s. 

6.4.4  -   Levantamento topográfico e sondagens a trado 

Estes trabalhos, que foram executados com o reservatório vazio., no início de 2008, 

contiunam em avaliação pela área de projeto. Estas atividades permitem uma melhor avaliação da 

área atual do espelho de água da represa e do seu volume de assoreamento.  

7  -  DISCUSSÃO PARA A REPRESA DO RIBEIRÃO DO TORTO 

Eng. Znamensky no seu relatório, Item 6.2, observou que algumas áreas da represa poderiam 

ser dragadas. Alerta, porém, para que se discuta o custo da dragagem, comparando-o com o 

benefício obtido, ou seja, o volume adicional ganho e as respectivas horas a mais de adução.  

O parecer do Eng. T. Ottoni Neto do Hidroesb recomendando a construção de diques a 

montante da represa do Torto, para atenuar o aporte de sedimentos à mesma, é uma solução 

interessante que deve ser estudada e discutida, após as medições das descarga sólidas afluentes e a 

discussão da sua viabilidade técnica e econômica.  

Para se adicionar mais horas de adução, é necessário que se recupere o volume útil da represa. 

Este acréscimo pode ser obtido com o desassoreamento do reservatório ou alteamento das estruturas 

da barragem. Ambas soluções requerem, inicialmente, a conclusão interna dos Estudos de 

Viabilidade. Após a discussão destes estudos, se viável, viria a contratação do projeto básico ou 

técnico, incluindo o monitoramento fluvissedimentométricos, durante um ano hidrológico. 
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Na conclusão e discussão dos Estudos de Viabilidade deve-se atentar para a experiência de 

1988, quando a área de inundação passou de A1987=132.038 para A1988=182.690 m² e o volume útil 

aumentou de 110.000 m³ (Itens 5.6.1 e 6.4.2.). Contudo, em 1991, após apenas três anos, a área já 

reduzira para A1991=159.067 m² (Item 5.6.2 e Figura 07). Dev-se atentar, também, para os estudos 

hidrológicos, pois a bacia de drenagem para o Torto, no início, era de 205 km² e, após, Santa Maria, 

reduziu para 104 km². Daí, a vazão captável diminuiu significativamente. 

Para a alternativa do desassoreamento da represa, deve-se discutir a abrangência dos 

trabalhos, incluindo o aspecto ambiental, pois para atingir, por exemplo, a cota 1024,30 m, 0,30 m 

abaixo do NA mínimo operacional, seria necessário retirar cerca de 88.400 m³ de sedimentos (Item 

6.4.2), que corresponde a 17.680 caminhões com caçamba de 5,00 m³. O bota-fora seria na área 

empréstimo, situada a cerca de 800,00m, que foi utilizada na construção da barragem 

8  -  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A REPRESA DO RIB. DO TORTO 

Pode-se concluir, neste Estudo de Caso, que a localização da Descarga de Fundo, com a sua 

ampla seção de 1,50 x 2,00 m, no talvegue do curso d’água e nas imediações da Tomada d’Água, 

foi providencial. Deste modo, possibilitou que as descargas periódicas de esvaziamento da represa e 

a abertura parcial permanente atenuassem o assoreamento, também, no paramento de montante da 

barragem de terra e ao longo do leito do ribeirão do Torto dentro da represa (Figuras 09, 10 e 11). 

Contudo, o assoreamento nesta represa é critico, pois os dados de operação indicam que, há 

algum tempo, no período da estação seca, o volume útil só garante a adução de Qa=1,100 m³/s 

durante 3 horas (Item 6.4.c). Assim, muito abaixo das 20 horas da época da implantação e do 

alteamento de 1988. Confirma, assim, com ressalvas, a Tabela 01, onde a área de inundação, entre 

1960 e 1987, reduziu 23,2% em 27 anos e, entre 1988 e 2003, diminuiu 24,5% em 15 anos. O 

volume total que chegou a 460.000 m³ em 1988 (Item 6.4.2), tem em 2003, cerca de 243.000 m³, 

levando a concluir que houve um assoreamento de 217.000 m³ (460.000-243.000) e uma redução de 

volume total de cerca de 47% (217.000/460.000). 

Deduz-se que a falta dos dados do levantamento planialtimétrico da área inundada, com as 

respectivas curvas de Cota x Área x Volume do projeto original do ESB (1957), não permite que se 

tenha, com precisão, o volume total inicial da represa e nem que se calcule o do assoreamento. Por 

outro lado, observa-se que os dados de topografia e de sondagens do levantamento adequado de 

2008, com a represa vazia, vão subsisdiar os Estudos de Viabilidade e a decisão da CAESB. 

Recomenda-se que, após a conclusão interna pela CAESB dos Estudos de Viabilidade, seja 

licitado, se considerado viável, a elaboração do projeto básico para desassoreamento da represa do 

Torto, incluindo as medições de descargas líquidas e sólidas, durante um ano hidrológico, bem 

como o estudo de assoreamento. 
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