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Resumo – O presente trabalho, realizada uma análise do aumento do fluxo de 
sedimentos, onde estão implantados reservatórios hidrelétricos, com cenários de uso do 
solo semelhantes à abordagem acima referida (bacias rurais-urbanas), comparando os 
fluxos de sedimentos das bacias degradadas para os períodos de projeto (condições 
pretéritas) e de operação (condições atuais) dos empreendimentos hidrelétricos, de 
modo a se avaliar, ao final, o comprometimento hidrológico do volume inerte (destes 
reservatórios hidrelétricos) plurianuais destas usinas para estes dois períodos, face às 
condições de degradação ambiental das bacias e as influências das mudanças climáticas 
globais, sendo avaliadas, também, as perdas de vida útil decorrentes destas 
deteriorações hidrológicas/ambientais/sedimentológicas nestas bacias. Pretende-se 
validar a pesquisa fazendo-se uma análise hidrosedimentológica das possíveis perdas do 
volume inerte de reservatórios em operação, uma avaliação da vida útil de 
aproveitamentos hidrelétricos e a formação de um banco de dados / análises para o 
desenvolvimento de futuras pesquisas. 
 
Abstract – This work, carried out an analysis of the increased flow of sediment, where 
they are built hydroelectric reservoirs, with scenarios of land use similar to the above 
approach (rural-urban basins), comparing the flow of sediment basins for periods of 
degraded project (past conditions) and transaction (current conditions) of hydroelectric 
dams, in order to evaluate at the end, the commitment of the hydrological inert volume 
(of hydroelectric reservoirs) multiannual these plants for these two periods, given the 
conditions of environmental degradation basins and the influences of global climate 
change, evaluating also the loss of life resulting from these deteriorations hydrological / 
environmental / sediment in these basins. It is intended to validate the search by an 
analysis of potential losses hidrosedimentológica inert volume of reservoirs in 
operation, an assessment of the useful life of hydroelectric projects and the formation of 
a database / analysis for the development of future research. 
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Palavras-Chave – Degradação Ambiental, Assoreamento de reservatórios, Volume 

Inerte degradado. 

1- INTRODUÇÃO 
 

Segundo MAIA (2006) aput KUTNER (1977), o assoreamento de reservatórios 

constitui-se num problema de graves conseqüências hidráulicas e econômicas 

chegando mesmo a colocar em risco o desempenho de obras de geração de energia 

elétrica, de abastecimento e de navegação.  A preocupação com os impactos do 

acúmulo de sedimentos nos reservatórios não é recente. Na verdade, esta preocupação 

veio à tona quando os primeiros reservatórios construídos passaram a ter sua operação 

alterada por este fenômeno. Atualmente o problema é tratado, na maioria das vezes, 

através de ações corretivas, não sendo vislumbradas as ações preventivas que poderiam 

ser empregadas para a minimização dos impactos negativos, inclusive econômicos, 

trazidos pelo processo gradual de assoreamento de reservatórios.  

Todos os reservatórios, formados através da construção de barragens, são 

susceptíveis ao processo de assoreamento. A construção de uma barragem cria uma 

barreira ao curso d’água fazendo com que a área da seção transversal da corrente 

aumente e a velocidade do fluxo diminua. Com a diminuição desta velocidade o 

material em suspensão que está sendo carreado tende a se depositar, resultando no 

assoreamento do reservatório. Esta retenção de sedimento no reservatório pode trazer 

benefícios, como a disponibilização de água com uma menor concentração de 

sedimento para os seus diversos usos, mas também pode trazer conseqüências 

indesejáveis para a operação do reservatório.  

Os problemas trazidos pela deposição de sedimento no reservatório dizem 

respeito, principalmente, à redução do volume útil do reservatório, que irá interferir no 

uso para o qual o mesmo foi construído, como geração de energia, abastecimento 

público, industrial ou irrigação, contenção de enchentes, dentre outros.  Pode-se 

ainda destacar problemas operacionais vinculados a este processo, como: abrasão de 

componentes, como tubulações e pás de turbina; problemas mecânicos nas manobras 

das eclusas e comportas; dificuldade ou impedimento da captação d'água pela estrutura 

de tomada d'água; afogamento dos locais de desova, alimentação e abrigo dos peixes; 

formação de bancos de areia diminuindo o calado para a navegação, além de afetar a 

segurança da barragem.  

O maior volume de sedimento depositado no reservatório está localizado na 
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entrada do mesmo, não havendo a possibilidade deste sedimento acarretar problemas 

de desgaste de turbinas e outros equipamentos, mas não eliminando a sua 

interferência no volume útil do reservatório. De acordo com MAIA (2006) aput 

COIADO (2001, p.395) uma das conseqüências da presença de sedimento no 

reservatório é o “Prolongamento de efeito de remanso, com a conseqüente elevação 

de níveis de enchente a montante, devido a depósitos de material grosseiro na 

entrada do reservatório.”.  

O acúmulo de sedimento no reservatório tem conseqüências graves não só a 

montante da barragem, mas também a jusante. A água limpa escoada para jusante da 

barragem tem um maior poder de erodir margens e leitos do canal de escoamento 

(MAIA, 2006 aput CARVALHO, 1994). MAIA (2006) aput COIADO (2001, p. 

395) também aborda a questão salientando que “A jusante da barragem, tem-se 

como conseqüência principal, o aumento da erosão devido ao desequilíbrio 

provocado pela retirada da carga natural de sedimentos do escoamento.”.  

A deposição de sedimento no reservatório é a última etapa de um processo que 

se inicia na erosão superficial da bacia hidrográfica. O material é erodido devido à 

ação da água, vento, gravidade ou ainda em alguns casos, devido ao gelo que se 

acumula na superfície. Todo o material erodido da bacia não é lançado diretamente 

no leito do rio, uma parte pode ficar retida em depressões naturais ou ainda ser 

interceptada pela vegetação ou obstáculos existentes na região.  

Os fatores que podem vir a interferir no processo de erosão e transporte de 

sedimentos são: altura e intensidade de chuva, tipo de solo e formação geológica, 

cobertura vegetal, ocupação e uso do solo, topografia e características fisiográficas 

da rede de drenagem. 

2- DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS 
ESTUDADOS 

2.1 Usina Hidrelétrica de Caconde 
 A usina hidrelétrica de Caconde se localiza no município de Caconde no estado 

de São Paulo, construída no rio Pardo. A usina hidrelétrica pertence à companhia 

energética AES Tietê, ela possui duas unidades geradoras, e apresenta uma potência 

instalada de 80,40Mw, e o volume útil de projeto é de 540 milhões de m³. 
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2.2 Usina Hidrelétrica de Camargos 
A usina hidrelétrica de Camargos se localiza no município de Itutinga em Minas 

Gerais, na região do alto rio Grande e apresenta uma área de drenagem de 6280 km2. A 

usina hidrelétrica pertence à companhia energética de Minas gerais (CEMIG), teve o 

inicio das operações em 1960, ela possui duas unidades geradoras, e apresenta uma 

potência instalada de 46Mw, a barragem tem comprimento total de 598m e apresenta 

uma altura de 37m, e o volume útil de projeto é de 672 milhões de m³. 

A usina se localiza em uma área de relativa preservação ambiental, mas que já se 

modificou muito pela ação do homem.  

2.3 Usina Hidrelétrica de Foz do areia 
Em maio de 1973, a Copel obteve a concessão para construir a Usina Foz do 

Areia. Para a implantação da barragem, as águas do rio foram desviadas em uma única 

fase, utilizando dois túneis localizados na margem direita, com diâmetro de 12 m cada e 

capacidade de vazão conjunta de 3.800 m3/s.  

O projeto hidrelétrico Foz do Areia foi implantado com dois objetivos de igual 

importância. O primeiro corresponde à criação de um grande reservatório regulador de 

vazões a montante dos demais projetos executados no rio Iguaçu. E o segundo, ao de 

geração de energia elétrica com potência instalada de 2.500 MW. No local do projeto a 

bacia drenada é de 29.800 km² e a vazão média natural e de 544 m3/s. 

2.4 Usina Hidrelétrica de Funil 
A Usina Hidrelétrica de Funil apresenta uma arquitetura diferente das demais 

usinas de FURNAS. Com uma barragem do tipo abóbada de concreto, com dupla 

curvatura, única no Brasil, ela foi construída no rio Paraíba do Sul, no local conhecido 

como "Salto do Funil", em Resende, no Estado do Rio de Janeiro.  

Sua construção já vinha sendo planejada desde a década de 30, com o objetivo 

de permitir a eletrificação de uma estrada de ferro, ligando o Rio de Janeiro, São Paulo e 

Belo Horizonte. O projeto foi postergado e somente em 1961 foi iniciada a sua 

construção pela Chevap (Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba). Em 1965, a 

Usina de Funil foi absorvida pela ELETROBRÁS, que, dois anos mais tarde, designou 

FURNAS para concluir a construção da obra e colocá-la em funcionamento. 

2.5 Usina Hidrelétrica de Furnas 
A Usina Hidrelétrica de Furnas foi a primeira usina construída pela Empresa, da 

qual herdou o nome. A barragem está localizada no curso médio do rio Grande, no 
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trecho denominado "Corredeiras das Furnas", entre os municípios de São João da Barra 

e São João Batista do Glória, em Minas Gerais.  

Sua construção começou em julho de 1958, tendo, a primeira unidade, entrado 

em operação em setembro de 1963 e a sexta, última prevista em projeto, em julho de 

1965. No início da década de 70, foi iniciada sua ampliação para a instalação das sétima 

e oitava unidades, totalizando 1.216 MW, o que colocou a obra entre uma das maiores 

da América Latina. 

2.6 Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira 
A usina hidrelétrica de Ilha Solteira se localiza entre os municípios de Ilha Solteira 

no estado de São Paulo e Selvíria no estado de Mato Grosso do Sul, no rio Paraná. A 

usina hidrelétrica pertence à companhia energética de São Paulo (CESP), teve o inicio 

das operações em 1978, ela possui vinte unidades geradoras com turbinas tipo Francis, e 

apresenta uma potência instalada de 3444Mw, a barragem tem comprimento total de 

5605m e seu reservatório tem 1195 km² de extensão. 

2.7 Usina Hidrelétrica de Moxotó/Paulo Afonso IV 
Inicialmente chamada Usina hidrelétrica de Moxotó, modificou para o nome 

atual como uma homenagem ao idealizador da CHESF. Sua construção teve início na 

década de 70, com o crescente consumo de energia elétrica no Nordeste houve a 

necessidade de se construir um reservatório de reposição no Rio São Francisco, com o 

objetivo de garantir permanentemente o abastecimento de água necessário à operação de 

suas usinas.   

Abrange 4 km à montante do barramento das usinas P.A. I, II e II, com um 

reservatório de 100 km² , acumulando 1,2 bilhões de m³ . Na casa de máquinas tem-se 

quatro unidades geradoras, acionadas por turbinas Koplan, totalizando uma potência de 

440.00 kw.  

2.8 Usina Hidrelétrica de Santa Branca 
A barragem de Santa Branca foi construída em 1960 com o propósito de 

regularizar as vazões do rio Paraíba do sul. O reservatório de Santa Branca não tinha 

nenhuma função energética, porem tinha potencial gerador, quando a LIGHT resolveu 

investir trinta e cinco milhões de reais para transformar a Barragem em uma usina 

hidrelétrica não teve muitos problemas.  
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Usina Hidrelétrica de Santa Branca, inaugurada em junho de 1999, com potência 

instalada de 58 MW, localizada no rio Paraíba do Sul, no município de Santa Branca. 

2.9 Usina Hidrelétrica de Sobradinho 
O Aproveitamento Hidrelétrico de Sobradinho está instalada no São Francisco, 

principal rio da região nordestina, com área de drenagem de 498.968 km² , bacia 

hidrográfica da ordem de 630.000 km², com extensão de 3.200 km, desde sua nascente 

na Serra da Canastra em Minas Gerais, até sua foz em Piaçabuçu/AL e Brejo 

Grande/SE. 

A Usina está posicionada no rio São Francisco a 748 km de sua foz, possuindo, 

além da função de geração de energia elétrica, a de principal fonte de regularização dos 

recursos hídricos da região. 

2.10 Usina Hidrelétrica de Três Marias 
Em 1952, a CEMIG - Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A., inaugurou sua 

primeira grande usina - TRÊS MARIAS. A barragem, que tem 2.700 metros de 

comprimento e forma um dos maiores reservatórios do estado. 

Localizada na parte central de Minas Geral, pertencente a MRH - 173, compreende os 

municípios de: Felixlândia, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras e 

parcialmente Barreiro Grande. Tais municípios se situam ao redor da represa da 

hidrelétrica de Três Marias e tiveram parte de suas áreas inundadas. 

Quanto ao aspecto energético, a usina de Três Marias apresenta uma potência 

instalada de 387.600 KW e possui 6 unidades geradoras. Situada a 95 Km a montante de 

Pirapora - onde começa o principal trecho navegável do São Francisco - a barragem de 

Três Marias retém as enchentes nos períodos chuvosos e garante os níveis mínimos de 

água para a navegabilidade durante as estiagens. 

3- DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DOS 
CURSOS D’ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS ESTUDADOS 
As análises relativas à evolução da ocupação das bacias hidrográficas citadas 

anteriormente, podem ser comprovadas quando analisamos a evolução das vazões 

características dos rios em um determinado espaço de tempo. 

Como este trabalho pretende demonstrar a variação do fluxo sedimentológico 

como fator de influencia na eficiência dos aproveitamentos em operação, foram 

analisadas unicamente as seções de determinados rios que configuravam a vazão total 

afluente em reservatórios de acumulação hídrica. 



 
 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
 

Para tal análise, foi necessária a utilização de diversas séries históricas de vazão 

e sedimentos, atualmente este tipo de dado hidrológico está disponível gratuitamente em 

alguns sites na internet, dos quais podemos citar o “HidroWeb Sistema de Informações 

Hidrológicas site ligado à Agencia Nacional de Águas – ANA de cunho federal e o 

“SIGRH Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos” site ligado ao 

governo do estado de São Paulo. Porem, existem um numero limitado de séries 

históricas, e estas séries históricas disponíveis, geralmente apresentam na sua maioria, 

poucos anos de dados para análise, alem de possuir períodos grades de falhas nos dados 

existentes e níveis de consistência baixos. Como o numero e variedade de séries 

históricas é baixa, não é possível na maioria dos casos o preenchimento das falhas 

contidas nas séries ou mesmo a confecção de séries mais longas.  

Este fato inviabiliza quaisquer análises complexas que necessitam de series 

históricas longas de vazão, por este motivo, para a realização das analises deste trabalho 

foram enviados pedidos às concessionárias responsáveis pelos aproveitamentos 

energéticos analisados neste trabalho, para que estas fornecessem as séries históricas de 

vazão para análise, de modo a contribuir para a veracidade dos resultados alcançados ao 

final deste trabalho. 

Para a realização do trabalho, foram selecionados ao todo onze aproveitamentos 

energéticos de acumulação hídrica sendo que cinco aproveitamentos podem ser 

considerados “isolados”, isto é, a vazão que aflui ao reservatório não sofre regularização 

de outro aproveitamento a montante da seção de coleta dos dados de vazão; e seis 

aproveitamentos sofrem algum tipo de regularização, a regularização pode se dar da 

forma total como é o caso do complexo Moxotó – Paulo Afonso IV que sofre 

regularização do reservatório de Sobradinho, ou pode ser parcial como no caso do 

reservatório de Furnas que recebe a vazão regular da usina de Camargos, mas, esta 

vazão representa apenas uma parte das vazões que afluem ao reservatório. 

4- DETERMINAÇÃO DA VIDA ÚTIL DOS RESERVATÓRIOS 
ESTUDADOS 

O nível de monitoramento de uma barragem vai depender quase que 

exclusivamente do grau de responsabilidade e função pelas quais ela foi concebida. 

Algumas empresas classificam suas barragens pelo seu potencial de risco, bem como 

pela sua vulnerabilidade. 

Dessa forma, as barragens deverão ser inspecionadas rotineira ou informal, 

periódico, e formalmente em ocasiões especiais e emergencialmente. Esses tipos de 
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inspeção são recomendados pelo Comitê Brasileiro de Barragens, CBDB, devendo as 

equipes participantes ter conhecimento técnico de projeto, construção, causas de 

deterioração e ruptura de barragens. Essa classificação permite ainda uma coerência na 

alocação de recursos de manutenção e de melhorias. 

É claro que a leitura da instrumentação existente numa barragem deve ser feita 

sistematicamente visando a avaliar o seu comportamento, devendo ser prática das 

inspeções rotineiras, visto que alguns tipos de deterioração apresentam uma evolução 

extremamente rápida, chegando, em curtíssimo prazo, a uma situação incontrolável de 

ruína. Como exemplo, pode-se citar os casos de erosão interna em barragem de terra 

que, na dependência do tipo de solo, do gradiente hidráulico e das tensões confinantes, 

podem evoluir rapidamente. 

A boa manutenção, embora não possa muitas vezes eliminar o assoreamento 

progressivo de um reservatório, pode minimizar o processo, seja através do plantio de 

vegetação ciliar para proteção das margens do reservatório, drenagens pluviais 

localizadas, passando pela construção de estruturas auxiliares de desarenação, até a 

dragagem parcial ou até total do material depositado. Nesse último caso, o investimento 

financeiro, frente aos benefícios, assegurados pode não ser viável, fazendo com que a 

usina conviva com o assoreamento verificado, correndo se o risco de uma completa 

inutilização do reservatório. 

O tempo de vida útil de uma barragem está, inicialmente, na dependência do bom 

ou mau desempenho do seu projeto, de sua construção, de sua operação e de sua 

manutenção, sejam eles atuando isoladamente ou em conjunto, refletindo, com isso, na 

taxa de depreciação a ser determinada. 

No caso específico de segurança, o comprometimento pode ser visível a partir de 

50 anos de vida média, quando daí começam a aparecer os primeiros problemas mais 

graves. 

Além da questão de segurança da barragem e do assoreamento do reservatório, já 

abordados, outros fatores podem ainda ser relevantes para desativação parcial ou total 

da operação de uma usina, influindo também no tempo de vida útil de uma barragem. 

Citam-se, por exemplo, o não atendimento e conformidade à legislação ambiental, hoje 

em dia muito exigente no Brasil, até acidentes não previstos em outros órgãos da usina, 

tidos, muitas vezes, como economicamente inviáveis de serem reparados. 

Além desses fatores, outro diz respeito ao tempo de vida útil econômico da usina, 

nesse caso, inferior ao da própria barragem. 



 
 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
 

Assim, levando-se em consideração a experiência internacional, bem como a de 

diversas concessionárias do setor elétrico brasileiro, pode-se considerar que o tempo de 

vida média útil de uma barragem e de uma adutora está situado em 

cerca de 100 anos. 

No  item apresentado a seguir será demosntrado uma metodologia de calculo 

simples para a determinação da vida útil dos reservatórios estudados de forma 

comparativa, com o intuito de demonstrar a influência da mudança do fluxo  de 

sedimentos na mesma.   

5 - ANÁLISE DA VARIAÇÃO DOS SEDIMENTOS DOS CURSOS D’AGUA 
NOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS EM OPERAÇÃO 

    

5.1 Obtenção dos dados Sedimentológicos. 
 Para a realização dos cálculos sedimentológicos, foi necessária a obtenção de 

vários dados específicos à região de estudo, para tando, foi utilizado conforme citado 

no item anterior dados provinientes do sitio HIDROWEB/ANA, porém, os dados 

foram considerados insuficientes sendo utilizados de forma a complementar a massa 

de dados duas publicações: “Diagnóstico das Condições Sedimento lógicas dos 

Principais Rios Brasileiros” (ELETROBRÁS – 1998) e “Guia de Avaliação de 

Assoreamento de Reservatórios” (ANEEL – 2000). 

5.2 Cálculo da Descarga sólida Total 
 Nas publicações não existem estudos relativos aos rios estudados 

especificamente nos pontos necessários, porém, existem estudos para outros trechos 

dos rios estudados, sendo alguns postos localizados próximos aos pontos ótimos para 

os estudos. Devido a este fato foram utilizados os dados contidos nas publicações 

executando-se apenas a correção das produções especificas mínimas em suspenção 

(PEMS) devido à diferença de área de drenagem, conforme TABELA 1, 2, 3 e 5. 

Como o estudo se dá de forma comparativa, foi definido dois períodos de 

análise, baseando-se nas duas massas de dados disponíveis, sendo os dados 

disponíveis na publicação da ELETROBRAS o primeiro período (dados anteriores a 

1983) e os dados disponíveis na HIDROWEB/ANA o segundo periodo (dados 

recentes). 
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TABELA 1 – Diferença das concentrações apresentadas na publicação 
ELETROBRAS e baseadas nos dados da HIDROWEB 

Curso d'água UHE 
CMA [mg/l] 

Diferença [%] Publicação - 
ELETROBRÁS HIDROWEB/ANA 

Pardo Caconde 54,00 65,64 17,70 
Grande Camargos 420,00 424,65 1,10 
Iguaçu Foz do Areia 75,00 79,05 5,12 
Paraiba do Sul Funil 91,00 110,10 17,35 
Grande Furnas 420,00 424,65 1,10 
Tiête/Paraná Ilha Solteira 48,00 57,43 16,42 
São Francisco Moxotó / PFIV 98,50 99,73 1,23 
Paraiba do Sul Santa Branca 55,00 58,12 5,36 
São Francisco Sobradinho 124,00 127,07 2,42 
São Francisco Três Marias 241,00 251,66 4,23 

 
TABELA 2 – Diferenças das áreas de drenagem dos postos e do 

aproveitamento estudado 

Código 
do IPH Código Curso d'água Posto Entidade 

Situação 
em 

Set/1986 
UHE 

Área de Drenagem 
[km²] 

Publicação - 
ELETROBRÁS UHE 

61.8 61855000 Pardo Fazenda Bela Vista DNAEE-SP O Caconde 12445 2580 
61.3 61145000 Grande Macaia DNAEE O Camargos 14854 6280 
65.3 650350000 Iguaçu Porto amazonas DNAEE O Foz do Areia 3662 29900 
58.16 582060000 Paraiba do Sul Bairro Rio Comprido DNAEE-SP D Funil 10696 13410 
61.3 61145000 Grande Macaia DNAEE O Furnas 14854 50464 
62.10 628450000 Tiête/Paraná Porto São Luís DNAEE-SP D Ilha Solteira 60613 376000 
49.6B 493700000 São Francisco Pão Açucar CHESF O Moxotó / PFIV 608900 603686 
58.1 58140100 Paraiba do Sul Fazenda Igaçaba DNAEE-SP D Santa Branca 7756 5030 
47.4 47770000 São Francisco Sobradinho CHESF O Sobradinho 498425 498425 
40.1A 40100001 São Francisco Porto das Andorinha CEMIG O Três Marias 13300 50600 

  

 TABELA 3 – Valores apresentados do PEMs para a correção da área de 
drenagem para o primeiro período de análise 

Curso d'água Posto Entidade 
Situação 

em 
Set/1986 

UHE 

PEMS [t/km²/ano] 

Publicação - 
ELETROBRÁS UHE* 

Pardo Fazenda Bela Vista DNAEE-SP O Caconde 61 13 
Grande Macaia DNAEE O Camargos 243 103 
Iguaçu Porto amazonas DNAEE O Foz do Areia 28 229 
Paraiba do Sul Bairro Rio Comprido DNAEE-SP D Funil 31 39 
Grande Macaia DNAEE O Furnas 243 826 
Tiête/Paraná Porto São Luís DNAEE-SP D Ilha Solteira 14 87 
São Francisco Pão Açucar CHESF O Moxotó / PFIV 15 15 
Paraiba do Sul Fazenda Igaçaba DNAEE-SP D Santa Branca 26 17 
São Francisco Sobradinho CHESF O Sobradinho 21 21 
São Francisco Porto das Andorinha CEMIG O Três Marias 175 666 
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TABELA 4 – Valores apresentados do PEMs para a correção da área de 
drenagem para o segundo período de análise 

Curso d'água Posto Entidade 
Situação 

em 
Set/1986 

UHE 

PEMS [t/km²/ano] 
Publicação - 

ELETROBRÁS 
Corrigida  

UHE* 

Pardo Fazenda Bela Vista DNAEE-SP O Caconde 72 15 
Grande Macaia DNAEE O Camargos 246 104 
Iguaçu Porto amazonas DNAEE O Foz do Areia 29 240 
Paraiba do Sul Bairro Rio Comprido DNAEE-SP D Funil 36 46 
Grande Macaia DNAEE O Furnas 246 835 
Tiête/Paraná Porto São Luís DNAEE-SP D Ilha Solteira 16 101 
São Francisco Pão Açucar CHESF O Moxotó / PFIV 15 15 
Paraiba do Sul Fazenda Igaçaba DNAEE-SP D Santa Branca 27 18 
São Francisco Sobradinho CHESF O Sobradinho 22 22 
São Francisco Porto das Andorinha CEMIG O Três Marias 182 694 
 

Onde: 

(1) CMA – Concentração média Anual do Sedimento em Suspenção; 

(2) PEMS – Produção Específica Mínima em Suspensão; 

(*) Valor corrigido pela área de drenagem. 

 Para se obter a descarga sólida total (Qst) tem-se que somar a vazão de 

sedimentos em suspensão (Qss), dada pelo produto do PEMS pela área de drenagem, 

com a vazão de sedimentos transportados por arraste (Qsa). Segundo a publicação 

“Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos Principais Rios Brasileiros” 

(ELETROBRÁS – 1998) a região dos rios estudados se enquadram com as  classes 

2, 3 e 4 utilizando a TABELA 5 pode-se determinar o valor de Qsa. 

TABELA 5 – Composição Provável da Descarga Sólida Total por Classe de 
Região Hidrossedimentológica  

Classe da 
Região 

Composição Provável da Descarga 
sólida Total 

1 Qsa/Qss  > 1 
2 1 > Qsa/Qss  > 0,5 
3 0,5 > Qsa/Qss  > 0,1 
4 Qsa/Qss  < 0,1 

 

TABELA 6 – Classe de enquadramento dos aproveitamentos estudados   
Código 
do IPH Código Curso d'água Posto Entidade 

Situação 
em 

Set/1986 
UHE Classe 

* 

61.8 61855000 Pardo Fazenda Bela Vista DNAEE-SP O Caconde 2 
61.3 61145000 Grande Macaia DNAEE O Camargos 3 
65.3 650350000 Iguaçu Porto amazonas DNAEE O Foz do Areia 4 
58.16 582060000 Paraiba do Sul Bairro Rio Comprido DNAEE-SP D Funil 2 
61.3 61145000 Grande Macaia DNAEE O Furnas 4 
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62.10 628450000 Tiête/Paraná Porto São Luís DNAEE-SP D Ilha Solteira 3 
49.6B 493700000 São Francisco Pão Açucar CHESF O Moxotó / PFIV 2 
58.1 58140100 Paraiba do Sul Fazenda Igaçaba DNAEE-SP D Santa Branca 2 
47.4 47770000 São Francisco Sobradinho CHESF O Sobradinho 4 
40.1A 40100001 São Francisco Porto das Andorinha CEMIG O Três Marias 4 
 

 Como as regiões dos empreendimentos em questão foram classificadas como 

classe 2, 3, e 4  (TABELA 6) decidiu-se adotar como valor da relação Qsa/Qss  o 

valor do limite superior, de forma a trabalhar com a situação mais crítica. 

 Portanto: 

 
    Onde: 

(1) Qsa = Descarga sólida média por arraste, em t/ano; 

(2) Qss = Descarga sólida média em suspensão, em t/ano; 

(3) Qst = Descarga sólida total, em t/ano; 

(4) PEMS = Produção mínima em suspensão, em t/km²/ano; 

(5) AD = Área de drenagem, em km² 

 

 Aplicando-se a formula apresentada anteriormente tem-se que a descarga 

sólida total (Qst) nos locais dos aproveitamentos estudados pode ser verificada na 

TABELA 7 apresentada a seguir: 

TABELA 7 – Descarga sólida total dos aproveitamentos estudados   

Curso d'água Posto Entidade 
Situação 

em 
Set/1986 

UHE Qst  antes Qst  depois 
[t/ano] [t/ano] 

Pardo Fazenda Bela Vista DNAEE-SP O Caconde 65254 76803 
Grande Macaia DNAEE O Camargos 645182 652279 
Iguaçu Porto amazonas DNAEE O Foz do Areia 1367137 1437135 
Paraiba do Sul Bairro Rio Comprido DNAEE-SP D Funil 1042384 1223238 
Grande Macaia DNAEE O Furnas 8332133 8423786 
Tiête/Paraná Porto São Luís DNAEE-SP D Ilha Solteira 32654117 38015923 
São Francisco Pão Açucar CHESF O Moxotó / PFIV 17955499 18176352 
Paraiba do Sul Fazenda Igaçaba DNAEE-SP D Santa Branca 169630 178722 
São Francisco Sobradinho CHESF O Sobradinho 2093385 2144045 
São Francisco Porto das Andorinha CEMIG O Três Marias 6737789 7022798 
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5.3 Cálculo Da Vida Útil Do Aproveitamento 
 Para o cálculo da vida útil, primeiramente foi fornecido os dados 

característicos dos empreendimentos, estes dados podem ser visualizados na 

TABELA 8 a seguir: 

    
TABELA 8 – Dados Característicos 

Curso d'água UHE Área 
Inundada 

[km²] 

Comprimento 
estimado do 
Reservatorio 

[m] 

Volume do 
Reservatório 

[m³] 

Vazão 
média 

afluente 
[m³/s] 

Pardo Caconde 34 3290 6,36E+08 53,81 
Grande Camargos 76 4919 8,74E+08 136,04 
Iguaçu Foz do Areia 163 7204 1,55E+10 650,55 
Paraiba do Sul Funil 40 3576 8,30E+09 228,12 
Grande Furnas 1523 22020 8,90E+08 926,68 
Tiête/Paraná Ilha Solteira 1230 19791 2,30E+10 5270,75 
São Francisco Moxotó / PFIV 93 5442 1,20E+09 2792,72 
Paraiba do Sul Santa Branca 28 2986 4,39E+08 80,13 
São Francisco Sobradinho 4214 36633 3,41E+10 2800,27 
São Francisco Três Marias 1142 19070 1,90E+10 687,43 
 

 De posse destes dados característicos do empreendimento foi obtido a 

eficiência de retenção de sedimentos (ER), este valor é obtido comumente a partir de 

medições sistemáticas das descargas sólidas afluente e a jusante da barragem, no 

caso como se trata de um estudo aplicado sobre os barramentos este valor é obtido 

utilizando curvas, sendo a de Brune utilizada para médios e grandes reservatórios e a 

de Churchill utilizada para pequenos reservatórios. O reservatório do presente estudo 

pode ser classificado como grande, portanto foi utilizado a metodologia da curva de 

Brune. Segundo o “Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios” (ANEEL 

– 2000), a curva de Brune é apresentada em três versões, necessitando de cuidados 

no seu uso. Nela o eixo das abscissas corresponde ao valor do índice de 

sedimentação do reservatório (IS) dada pela equação apresentada a seguir: 

LQ
VIS res

*2

2

   

Onde: 

(1) IS = Índice de sedimentação do reservatório; 

(2) Vres = Volume do reservatório, em [m³]; 

(3) Q = Vazão afluente média diária, em [m³/s]; 

(4) L = Comprimento do reservatório, em [m]. 
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 Aplicando-se a formula mostrada anteriormente tem-se que o valor da 

eficiência de retenção apresentado na TABELA 9 apresentada a seguir. 

 

TABELA 9 – Eficiência de retenção dos reservatórios estudados 

UHE Área 
Inundada 

[km²] 

Comprimento 
estimado do 
Reservatorio 

[m] 

Volume do 
Reservatório 

[m³] 

Vazão 
média 

afluente 
[m³/s] 

Índice de 
sedimentação 

do 
reservatório 

Eficiência 
de 

retenção 
[%] 

Caconde 34 3290 6,36E+08 53,81 4,25E+10 90 
Camargos 76 4919 8,74E+08 136,04 8,39E+09 86 
Foz do Areia 163 7204 1,55E+10 650,55 7,88E+10 92 
Funil 40 3576 8,30E+09 228,12 3,70E+11 96 
Furnas 1523 22020 8,90E+08 926,68 4,19E+07 58 
Ilha Solteira 1230 19791 2,30E+10 5270,75 9,62E+08 83 
Moxotó / PFIV 93 5442 1,20E+09 2792,72 3,39E+07 30 
Santa Branca 28 2986 4,39E+08 80,13 1,01E+10 85 
Sobradinho 4214 36633 3,41E+10 2800,27 4,05E+09 91 
Três Marias 1142 19070 1,90E+10 687,43 4,01E+10 93 

Para dar continuidade aos cálculos admite-se que este valor é um valor 

constante, porém, é sabido que este valor varia com o tempo uma vez que o 

reservatório vai assoreando com o passar do tempo. 

  Para se poder calcular o tempo de assoreamento do reservatório tem-se que 

determinar a densidade aparente dos sólidos decantados (γap). Segundo a publicação 

“Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos Principais Rios Brasileiros” 

(ELETROBRÁS – 1998) a composição granulométrica da descarga sólida total do 

posto sedimentológico utilizado no decorrer do trabalho pode ser observada nas 

TABELAs 10 e 11  a seguir: 

TABELA 10– Composição Granulométrica da Descarga Sólida dos Rios 
Estudados (Suspensão e Fundo) 

UHE Tipo 
sedimento 

Cascalho 
[%] Areia  [%] Silte     [%] Argila  [%] 

Caconde 
S 0,00 44,00 47,50 8,50 
F 1,00 98,50 0,50 0,00 

Camargos 
S 0,00 30,00 69,00 1,00 
F 1,00 98,40 0,60 0,00 

Foz do Areia 
S 0,00 52,00 45,00 3,00 
F 2,19 97,44 0,37 0,00 

Funil 
S 0,00 64,00 36,00 0,00 
F 8,50 91,00 0,50 0,00 

Furnas 
S 0,00 30,00 69,00 1,00 
F 1,00 98,40 0,60 0,00 

Ilha Solteira 
S* 0,00 30,00 69,00 1,00 
F* 1,00 98,40 0,60 0,00 
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Moxotó / PFIV 
S 0,00 5,00 63,00 32,00 
F 3,00 96,50 0,50 0,00 

Santa Branca 
S 0,00 64,00 36,00 0,00 
F 8,50 91,00 0,50 0,00 

Sobradinho 
S 0,00 5,00 55,00 40,00 
F 3,00 96,50 3,00 0,00 

Três Marias 
S 0,00 10,00 69,50 20,50 
F 5,00 94,00 1,00 0,00 

 

TABELA 11– Composição Granulométrica da Descarga Sólida Total 
   

Curso d'água Posto Entidade 
Situação 

em 
Set/1986 

UHE Cascalho 
[%] 

Areia  
[%] 

Silte     
[%] 

Argila  
[%] 

Pardo Fazenda Bela Vista DNAEE-SP O Caconde 0,50 71,25 24,00 4,25 

Grande Macaia DNAEE O Camargos 0,33 52,80 46,20 0,67 

Iguaçu Porto amazonas DNAEE O Foz do Areia 0,22 56,54 40,54 2,70 

Paraiba do Sul Bairro Rio Comprido DNAEE-SP D Funil 4,25 77,50 18,25 0,00 

Grande Macaia DNAEE O Furnas 0,10 36,84 62,16 0,90 

Tiête/Paraná Porto São Luís DNAEE-SP D Ilha Solteira 0,33 52,80 46,20 0,67 

São Francisco Pão Açucar CHESF O Moxotó / PFIV 1,50 50,75 31,75 16,00 

Paraiba do Sul Fazenda Igaçaba DNAEE-SP D Santa Branca 4,25 77,50 18,25 0,00 

São Francisco Sobradinho CHESF O Sobradinho 0,30 14,10 49,60 36,00 

São Francisco Porto das Andorinha CEMIG O Três Marias 0,50 18,40 62,65 18,45 
 

 De acordo com o “Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios” 

(ANEEL – 2000), Zhide(1998) reuniu várias informações inerentes à densidade 

aparente de cada componente da descarga sólida  total em forma de tabelas, com o 

intuito de estimar mais precisamente o valor da densidade aparente dos sólidos 

decantados (γap). A seguir é apresentada a TABELA 12 com os valores de 

Zhide(1998). 
TABELA 12 – Densidade aparente inicial de depósitos em reservatórios, em 

t/m³ (Zhide, 1998)  
Tipo de Operação                                                      
do Reservatório Argila Silte Areia 

Sedimento sempre ou quase sempre submerso 0,416 1,120 1,550 



 
 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
 

Depleção do reservatório de pequena a média 0,561 1,140 1,550 

Reservatório de significativas variações de nível 0,641 1,150 1,550 

Reservatório normalmente vazio 0,961 1,170 1,550 

    

 Utilizando a TABELA 12 tem-se que a densidade aparente dos sólidos 

decantados (γap) pode ser observada na TABELA 13, apresentada a seguir: 
TABELA 13– Densidade aparente dos sólidos decantados 

Curso d'água UHE Argila Silte Areia γap* 

Pardo Caconde 0,0272425 0,276 1,112125 1,4153675 
Grande Camargos 0,0042733 0,5313 0,823566667 1,35914 
Iguaçu Foz do Areia 0,017307 0,4661801 0,8798203 1,3633074 
Paraiba do Sul Funil 0 0,209875 1,267125 1,477 
Grande Furnas 0,005769 0,71484 0,57257 1,293179 
Tiête/Paraná Ilha Solteira 0,0042733 0,5313 0,823566667 1,35914 
São Francisco Moxotó / PFIV 0,10256 0,365125 0,809875 1,27756 
Paraiba do Sul Santa Branca 0 0,209875 1,267125 1,477 
São Francisco Sobradinho 0,23076 0,5704 0,2232 1,02436 
São Francisco Três Marias 0,1182645 0,720475 0,29295 1,1316895 
 

 De posse de todos os dados pode-se calcular o tempo de assoreamento dos 

reservatórios, isto é, o tempo gasto para que os sedimentos seguem a uma 

determinada cota. Este cálculo é dado pela seguinte equação: 

 

rst

ap
a ED

V
T

*
*

    

Onde:  

(1) V – Volume a ser assoreado, em [m³]; 

(2) γap – Densidade aparente dos sólidos decantados, em [t/m³]; 

(3) Dst – Deflúvio sólido total, em [t/ano]; 

(4) Er – Eficiência de retenção do reservatório, em [%]; 

(5) Ta – Tempo de assoreamento, em [anos]. 

 

Utilizando a formula apresentada anteriormente, calculou-se os tempos de 

assoreamento dos reservatórios estudados para os dois períodos definidos, estes 

tempos podem ser visualizados na TABELA 15 apresentada a seguir: 
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TABELA 14 – Diferença dos tempos de assoreamentos para os reservatórios estudados 
 
 

Curso d'água UHE Volume 
Morto [m³] 

Dst 
Eficiência de 
retenção [%] γap* 

Tempo de Assoreamento 
[anos] Diferença [%] [t/ano] 

antes depois antes depois 
Pardo Caconde 9,60E+07 65254 76803 0,9 1,4153675 2314 1966 15,04 
Grande Camargos 2,02E+08 645182 652279 0,86 1,35914 495 489 1,09 
Iguaçu Foz do Areia 1,00E+10 1367137 1437135 0,92 1,3633074 10839 10311 4,87 
Paraiba do Sul Funil 2,70E+09 1042384 1223238 0,96 1,477 3985 3396 14,78 
Grande Furnas 2,85E+08 8332133 8423786 0,58 1,293179 76 75 1,09 
Tiête/Paraná Ilha Solteira 5,73E+09 32654117 38015923 0,83 1,35914 287 247 14,10 
São Francisco Moxotó / PFIV 1,00E+09 17955499 18176352 0,3 1,27756 237 234 1,22 
Paraiba do Sul Santa Branca 1,31E+08 169630 178722 0,85 1,477 1342 1274 5,09 
São Francisco Sobradinho 5,50E+09 2093385 2144045 0,91 1,02436 2958 2888 2,36 
São Francisco Três Marias 3,72E+09 6737789 7022798 0,93 1,1316895 672 645 4,06 
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6-ANALISES DOS RESULTADOS 
 

Ao se analisar os primeiros dados expostos neste trabalho já se verifica o primeiro fato 

que comprova a influencia das mudanças da ocupação das bacias hidrográficas, onde a simples 

comparação dos dados brutos obtidos de maneira secundária demonstra para um universo 

temporal definidos variações de 1 a 17 % na concentração de sedimentos dos rios estudados. 

A segunda análise comprova a afirmação inicial onde o comparativo dos cálculos da vida 

útil dos aproveitamentos estudados para os dois períodos distintos mostra a queda da vida útil 

para os novos dados de sedimentos dos rios estudados, a variação se deu de 1 a 15% .      

 

7-CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
 

O Brasil é um país em desenvolvimento e nos últimos anos vem registrando níveis de 

crescimento consideráveis. Mas o crescimento da capacidade de geração não foi proporcional, e 

ainda pior, a mesma está diminuindo devido à ação antropica na bacia hidrográfica que vem 

alterando suas características e assim alterando o clima e os escoamentos naturais da bacia 

(redução da economia hídrica na Bacia). Isso significa que o Brasil precisa e gasta cada vez 

mais energia. Porém sua produção não cresce no mesmo ritmo, aumentando os riscos de 

acontecer outra crise de desabastecimento de energia elétrica. 

 A dependência quase que total de usinas hidrelétricas, e com isso das características 

ambientais, coloca o Brasil em uma situação não muito agradável, sem muito controle da 

situação. 

 Mesmo com a evolução das tecnologias de geração elétrica a partir de energia térmica, 

com grande destaque para as termelétricas a gás natural e diesel, em conjunto com as 

descobertas de novas jazidas de gás assegurando um estoque para o Brasil, torna-se quase que 

indispensável à instalação de algumas usinas pelo Brasil, dando maior confiabilidade para o 

sistema gerador como um todo. Porém não se pode dar total prioridade para uma atividade 

geradora que além de apresentar um custo mais elevado é ainda mais impactante ao meio 

ambiente. 

 Para se recuperar a capacidade de geração perdida e ainda suprir o aumento crescente de 

demanda, tem-se de investir em empreendimentos de curto, médio e longo prazo. Não se pode 

apenas investir em empreendimentos de resposta rápida (no caso das termelétricas), pois a 

degradação do sistema energético antigo (Hidrelétrico) vai continuar, com tendência a se 

agravar nos períodos hidrológicos críticos, portanto toda uma capacidade instalada pode não 

significar muito se não houver um trabalho analisando o setor de geração hidrelétrico atual, 



 
 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  20

priorizando o entendimento e recuperação das reservas hídricas degradadas dos reservatórios em 

operação. 

 Qualquer investimento na recuperação das reservas hídricas degradadas dos reservatórios 

mais antigos em operação, pode ser totalmente justificado quando analisado sobe dois aspectos: 

um primeiro e incontestável é o aumento da qualidade ambiental da região sob influência do 

empreendimento, o segundo aspecto surge quando quantificamos o custo do assoreamento dos 

reservatórios, se inserimos o valor calculado do assoreamento na curva CotaXÁreaXVolume é 

possível retirar um valor de altura H, esta altura pode ser transformada em energia e com isso 

pode ser quantificada em valores monetários no decorrer do tempo. Conforme comprovado 

neste trabalho a vida útil dos aproveitamentos está diminuindo, se colocarmos que as maiorias 

destes aproveitamentos analisados são da década de 50 a 60, a vida útil já foi bastante utilizada, 

se não tiver investimentos na questão da recuperação ambiental das áreas de influencia dos 

reservatórios muitos deles se tornaram inoperantes em um curto espaço de tempo. 

BIBLIOGRAFIA 
 

a) Livros 
 

LAL, R.. Soil Erosion and Land Degradation: The Global Risks. Advance in Soil Science. Vol. 

7, 1990,pp. 130. 

MARSH, W. M. - “Soil Erosion, Land Use, and Stream Sedimentation”. Landscape 

PlanningEnvironmental Applications. 2. Ed. Ed John Willey & Sons, Inc, USA, 1991, pp. 177 – 

191. 

CARVALHO, N. de O. [et al.] (2000); “Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios”; 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Superintendência de Estudos e Informações 

Hidrológica; Brasília – DF. 

Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS (1998); “Diagnóstico das Condições 

Sedimentológicas dos Principais Rios Brasileiros”; Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2ª edição, Rio de Janeiro –RJ. 

MAIA, A. G. (2006); “As conseqüências do assoreamento na operação de reservatórios 

formados por barragem”; Tese de Doutorado apresentada â Universidade de São Paulo – USP; 

São Carlos – SP. 

CARVALHO, N. O. ; (1995) “Hidrossedimentologia” Prática; 1A edição; Rio de Janeiro; RJ; 

CPRM – ELETROBRÁS; 

 

b) Outros 



 
 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  21

Agência Nacional de Águas (ANA). (1997) – “HidroWeb: sistemas de informações 

hidrológicas”,. 

GOOGLE. (2005) aput TerraMetrics (2007), MapLink/TeleAtlas (2011), Europa Tecnologies 

(2011) – “Google Earth V. 3.0.0693 (beta)“, Google Corporation, Inc. 

 


