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ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE SEDIMENTO DE LEITO EM SEÇÕES 
ROCHOSAS 

 Amanda Ronix1  ; Josiane Simão2 

ABSTRACT –The Joint Resolution ANA/ANEEL nº 03/2010, established a set of guidelines on 
hydrosedimetological monitoring in hydropower dams. Knowledge of the granulometry and 
behavior of bed sediments in reservoirs is of great relevance in determining strategies to control 
deposition and silting. This monitoring is often compromised by the difficulty in performing bed 
sampling in rocky sections. In this sense, this work proposes a methodology for sampling bed 
sediment in rocky sections. 

Palavras-Chave –Amostragem de sedimento de leito; coleta de sedimento em leito rochoso; seções 
rochosas. 

 

INTRODUÇÃO  

 A energia hidrelétrica é reconhecida mundialmente como fonte renovável para geração de 

eletricidade, um quinto da eletricidade consumida no mundo é proveniente da água e tem a 

vantagem de ter baixo impacto ambiental (Espinel et al., 2021). A construção de hidrelétricas 

desencadeia uma série de impactos ambientais e sociais, como perda de habitat nativo para 

espécies endêmicas e biodiversidade, prejuízo na migração de peixes, mudanças no funcionamento 

de ecossistemas aquáticos, produção de gases de efeito, realocação de comunidades nativas e 

retenção de material particulado em suspensão (Pestana et al., 2019). 

Os reservatórios das hidrelétricas, alteram o processo fluxo-sedimento e a morfologia do rio, 

incluindo a corrente principal, regime, curvatura e padrão do rio (Zuo et al., 2020). Os sedimentos 

são partículas sólidas produzidas pelo processo natural de intemperismo e erosão, transportadas 

para outros locais pela ação do vento, da água e do degelo, sendo geralmente depositados em 

reservatórios (Awal et al., 2019). 

 As características de um determinado fluxo estão ligadas a composição do material de leito 

que compõe seu canal, banco e fluxo de sedimentos. O conhecimento do material do leito é  
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necessário para uma variedade de estudos de engenharia e fins ambientais. A granulometria do 

material do leito pode afetar a fonte, transporte e destino dos poluentes; habitat dos peixes; 

tendências morfológicas; e restaurações de fluxo (USDA, 2007). 

 Os rios de leito de cascalho possuem características que os distinguem dos rios de leito de 

areia e criam problemas desafiadores para sua correta amostragem. Em riachos arenosos, o 

material do leito tende a ser mais uniforme em tamanho, enquanto em riachos de leito de cascalho 

ele é tipicamente heterogêneo (Almedeij, 2002). Nesse sentido esse artigo, busca auxiliar com uma 

proposta de metodologia para que seja realizada de maneira correta a amostragem de sedimento 

em leitos com características rochosa. 

  

METODOLOGIA GERAL 

 A execução deste trabalho contemplou a consulta e seleção de trabalhos publicados nas 

bases de dados da United States Departmet of Agriculture Natural Resources Conservation Service 

(USDA), Google Scholar e ScienceDirect.  

  

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 No Guia de práticas sedimentométricas (Carvalho et al., 2000) a amostragem transversal é a 

indicada para coleta de material do leito, onde: costuma-se coletar em cerca de cinco ou mais 

verticais distribuídas adequadamente ao longo da seção, podendo ser nas mesmas verticais 

utilizadas para amostragem em suspensão em posições alternadas, se for o caso. Procura-se 

apanhar pequena quantidade de material, de tal forma que a soma não ultrapasse muito 2 kg de 

material. O sedimento que é coletado, em cada vertical, deve ser todo colocado num saco plástico, 

procurando-se fazer com cuidado para não perder os finos.  

 Essa orientação é amplamente utilizada pelos profissionais hidrometristas no país. 

Entretanto, não se tem uma metodologia que contemple as seções de monitoramento onde não se 

consegue a amostragem de leito utilizando o método da seção transversal. 

 E tal dificuldade de amostragem de leito se deve ao fato do canal rochoso ou misto, pois 

nenhum leito é totalmente isento de cobertura aluvial, porém essa cobertura não é contínua no 

tempo e no espaço e, onde existente, é pouco espessa e mobilizável, de modo que a incisão no 

substrato rochoso é ativa (Howard et al., 1994; Whipple et al. 2000, apud Lima, 2010), e ainda, há 

enorme variabilidade de material. Em termos amplos, os canais rochosos são desenvolvidos em 
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material coesivo e resistente, incluindo aluviões e cascalhos cimentados (Tinkler; Whol, 1998, apud 

Lima, 2010). Turowski et al. (2008) conceituaram os canais rochosos como aqueles que não podem 

apresentar substancial incisão vertical ou lateral sem erodir o substrato rochoso. 

Uma estratificação vertical no material do leito pode ser formado à medida que o material 

mais fino é compactado por camadas de materiais com maior granulometria, o que dificulta a 

amostragem desse material. 

A distribuição de trechos rochosos e aluviais em determinado rio depende do relevo da 

bacia, das declividades do canal e das propriedades dos sedimentos que lhe são supridos (Howard, 

1998 apud por Lima, 2010). Encostas íngremes podem fornecer blocos e matacões que recobrem o 

leito do rio. A declividade do canal determina a potência do escoamento e, portanto, a capacidade 

de transporte dos sedimentos. Os tipos de rocha que o rio corta irão determinar as características 

dos clastos (fragmento de rocha) quanto à granulometria e taxas de fragmentação (Lima, 2010). 

Durante os períodos de alta vazão (vazão geomorfologicamente dominante), os rios de leito 

rochoso-aluvial erodem seu substrato mesmo nos trechos aluviais, devido à mobilização da carga 

sedimentar. Uma fina e descontínua cobertura aluvial permanece nos períodos de baixa vazão 

(Howard; Kerby, 1983; Howard, 1998; apud Lima, 2010). 

 Logo, uma vez que essa  variabilidade tempo-espacial na maioria dos riachos de leito rochoso 

é alto, é difícil obter amostras representativas, há dificuldade de coletar material do fundo com o 

amostrador, ou até mesmo, por ter seções onde não tem ou pouco se tem material aluvial 

 Nesse contexto, uma alternativa à amostragem transversal é a amostragem de alcance. Um 

trecho é definido como uma porção do rio com morfologia semelhante (identificada por sua 

homogeneidade). Geralmente, cinco seções transversais são dispostas no trecho homogêneo. Se 

houver uma seção de medição já monitorada, é preferível considerá-la como a seção transversal 

central, uma vez que fica próximo do medidor/sonda de monitoramento de nível. Isso facilita 

relacionar os dados do sedimento com os dados hidrológicos e hidráulicos medidos. Se o trecho do 

rio for reto, o espaçamento das seções transversais deve ser de aproximadamente duas a cinco 

vezes a largura do rio, e se o canal for meândrico, o espaçamento deve ocorrer dentro de um 

comprimento de meandro (Figura 1). Aplicam-se aqui os mesmos critérios utilizados na amostragem 

transversal para determinar o número de verticais a serem percorridas em cada seção (USDA, 2007).  
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Figura 1 – Amostragem de alcance para seções de leito rochoso (fonte: adaptado (USDA, 

2007). 

  

  

 A ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por meio da resolução conjunta 

ANA/ANEEL 03/2010, que será revogada a partir de janeiro de 2023, contudo, continua a exigência 

de amostragem de sedimento de leito e suspensão. A amostragem de sedimento de leito, por vezes 

não é possível de realizar devido a dificuldade de coleta de material mais grosseiro, e existência 

ínfima de material fino. Entretanto, essa falta de coleta não é aceita pela agência e os 

empreendedores se veem obrigados a compensá-la e para tanto, essa alternativa de amostragem 

de alcance/trecho mostra-se como uma possível solução com embasamento técnico.  

A alternativa apresentada em notas de avaliação de relatórios anuais por meio da ANA, foi a 

única orientação a cerca dessa amostragem, mas foi colocado de uma forma mais simples: realizar 

a coleta em uma única seção transversal da mesma forma, mas deslocada alguns metros da seção 

de medição original, sem especificar uma distância limite, ou até mesmo se deveria ser a montante 

ou jusante, ou ambos. 

E ainda, tendo como objetivo final da resolução conjunta mencionada, o cálculo da descarga 

sólida, por vezes, não há compreensão que a impossibilidade foi na coleta de campo, não no cálculo 

da descarga sólida em si.  

Uma possibilidade sugerida, caso a amostragem por alcance, não seja possível coletar material 

suficiente para análise em laboratório, seria registrar, fotografar os matacões, blocos de rochas 

expostas e indicar uma granulometria acima do maior diâmetro indicado nas faixas padrão. 
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Enfim, considerando as peculiaridades de canais rochosos, que podem apresentar trechos 

com algum material aluvial, entende-se que a proposta de amostragem por alcance seja de fato o 

ideal a fim de tentar caracterizar e representar de fato o material do leito, a montante e jusante da 

seção original, considerando duas seções a montante e duas a jusante. 
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