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ALTERAÇÕES DE CURVAS-CHAVE DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO 

A JUSANTE DE BARRAMENTOS 

 

Marianni de Aragão Nogare1*; Ana Luiza de Oliveira Borges2 

 

Resumo – Os efeitos ocasionados pela implantação de barramentos em cursos de água podem ser 

extremamente difíceis de quantificar, principalmente devido à falta de dados de monitoramento. 

Neste estudo, foram utilizados dados de vazão e de concentração de sedimentos em suspensão 

provenientes de estações de amostragem localizadas a jusante de barramentos em diferentes locais do 

Brasil. O objetivo foi analisar as possíveis modificações ocorridas no comportamento da descarga 

sólida e da vazão após a implantação de barramentos nos cursos de água. Para isto, foram construídas 

curvas-chave de sedimentos e curvas de permanência de vazões dos rios. As alterações observadas 

nas curvas-chave de sedimentos dos dez casos em estudo possibilitaram uma classificação em quatro 

tipos básicos de comportamento, sugerindo que as curvas-chave de sedimentos podem ser utilizadas 

para um melhor entendimento das modificações causadas pela implantação de barramentos nos cursos 

de água.  

 

Palavras-Chave – sedimentos em suspensão; curvas-chave de sedimentos; barragens. 

 

CHANGES OF SEDIMENT RATING CURVES DOWNSTREAM OF DAMS 

 

Abstract – The impacts caused by dams on rivers can be hard to quantify, especially due to lack of 

monitoring data. In this study, fluviometric and sedimentometric data from gauging stations located 

downstream of reservoirs in different regions of Brazil were analyzed. The purpose was to analyze 

possible modifications on the behavior of suspended sediment concentration after the introduction of 

dams on the watercourses. Sediment rating curves and discharge frequency distributions were 

obtained in order to analyze these possible modifications. The changes observed in the sediment 

rating curves from ten study areas were classified into four basic types of behavior, suggesting that 

the sediment rating curves can be used for a better understanding of dams’ impacts on water channels.  
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INTRODUÇÃO 

A construção de barragens ao longo de canais fluviais implica em severas modificações 

hidrológicas nos mesmos, tanto à jusante quanto à montante (SIQUEIRA et al., 2013). Um dos 

principais impactos ambientais ocasionados pela presença de barramentos em rios é a mudança da 

dinâmica fluvial a jusante, estritamente correlacionada com os sedimentos. 

São diversas as referências aos efeitos da presença de barragens no transporte sedimentar, 

entretanto, os mesmos são extremamente difíceis de quantificar e suas consequências ainda não estão 

totalmente compreendidas (RIBEIRO, 2009). Walling e Fang (2003), analisando séries históricas de 

descarga de sedimentos em 145 rios ao redor do mundo concluíram que a construção de reservatórios 

é provavelmente o fator de maior influência no transporte de sedimentos terrígenos para o oceano.  

Assim, é notável a importância de estudos capazes de analisar quantitativamente as influências 

provocadas pela presença de barramentos em sistemas fluviais, estimando as alterações na descarga 

sólida e seu comportamento.  

Neste contexto, este trabalho busca identificar e analisar as modificações no comportamento da 

descarga sólida fluvial a jusante de barramentos, utilizando dados de estações sedimentométricas 

disponíveis em diferentes regiões do Brasil. 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento da concentração de 

sedimentos em suspensão e da descarga líquida em estações de amostragem localizadas a jusante de 

barramentos em diferentes regiões do Brasil, visando identificar possíveis alterações nos padrões de 

descarga sólida ocasionadas pela implantação dos mesmos. 

 

METODOLOGIA 

Definição das áreas de estudo  

Para o estudo das possíveis modificações no aporte de sedimentos em suspensão a jusante de 

barramentos no Brasil, realizou-se uma análise da localização das estações sedimentométricas 

disponíveis utilizando-se a base de dados e mapas do Sistema Nacional de Informações sobre os 

Recursos Hídricos (SNIRH). Buscou-se por estações sedimentométricas que estivessem localizadas 

a jusante de barramentos e que apresentassem dados (fluviométricos e sedimentométricos) 

disponíveis nos períodos anterior e posterior à implantação dos mesmos. Após esta análise, foram 

selecionadas dez estações que atendiam aos requisitos anteriores, são elas: Peixe Gordo, Porto Velho, 

Peixe, Miracema do Tocantins, Pontes e Lacerda, Colatina, Porto FAE Novo, Iraí, Dona Francisca e 

Muçum. As estações estão localizadas nos estados Ceará, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Espírito 

Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contemplando as cinco regiões do país como mostra a 

Figura 1. 

 

Estabelecimento da curva-chave de sedimentos 

Para o estabelecimentos das curvas-chave de sedimentos, foram obtidos dados 

sedimentométricos e fluviométricos das estações em estudo através do portal HidroWeb, os quais 

foram analisados e tratados (NOGARE, 2014). Após o tratamento dos dados, realizou-se a divisão 

dos períodos de dados disponíveis em anterior e posterior à implantação do barramento, tomando 

como referência o ano de entrada em operação do mesmo. A Tabela 1 apresenta um resumo das 

características das estações em estudo. 
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Figura 1. Localização das dez estações sedimentométricas selecionadas para o estudo. 

 

Em duas das estações, Iraí e Muçum, também foi possível analisar as possíveis modificações 

ocorridas na curva-chave de sedimentos durante a implantação dos barramentos, possibilitando a 

comparação entre as curvas-chave de sedimentos sem a presença de barramento, durante a construção 

e após a conclusão das obras. Com os dados disponíveis para a estação Iraí, pôde-se ainda considerar 

os efeitos provocados durante a implantação dos barramentos: Itá (2000), Machadinho (2002) e Barra 

Grande (2006) ao longo do rio Uruguai; já para a estação Muçum, os dados permitiram analisar 

também os impactos causados durante a construção das usinas Monte Claro (2004) e Castro Alves 

(2008) ao longo do rio Taquari. 

Para cada período de estudo, foram estabelecidas as curvas-chave de sedimentos e as curvas de 

permanência de vazões do curso de água (NOGARE, 2014). As curvas-chave de sedimentos foram 

estimadas como sendo do tipo potência, relacionando a concentração de sedimentos em suspensão e 

a vazão (Equação 1): 

 

Css = aQb          (1) 
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Onde,  

Css = concentração de sedimentos em suspensão (mg.l-¹); 

Q = vazão (m³.s-¹); 

a e b coeficientes de regressão específicos para cada seção transversal de monitoramento.  

 
Tabela 1. Resumo das características dos reservatórios em estudo. 

Estação 

sedimentométrica 
Código Localização Rio 

Reservatório à 

montante 

Ano de 

entrada 

em 

operação 

Distância 

da estação 

(km) 

Peixe Gordo 36390000 CE Jaguaribe Açude Castanhão 2002 55 

Porto Velho 15400000 RO Madeira UHE Santo Antônio 2011 7 

Peixe 22050001 TO Tocantins UHE Peixe Angical 2006 33 

Miracema do 

Tocantins 
22500000 TO Tocantins 

UHE Luiz Eduardo 

Magalhães 
2002 23 

Pontes e Lacerda 15050000 MT Guaporé UHE Guaporé 2003 92 

Colatina 56994500 ES Doce UHE Aimorés 2005 46 

Porto FAE Novo 73770000 SC Chapecó UHE Quebra Queixo 2003 66 

Iraí 74100000 SC Uruguai 
UHE Foz do 

Chapecó 
2010 40 

Dona Francisca 85400000 RS Jacuí UHE Dona Francisca 2001 34 

Muçum 86510000 RS Taquari UHE 14 de Julho 2008 58 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As curvas-chave de sedimentos obtidas para cada período, antes e após a implantação dos 

barramentos, estão apresentadas na Figura 2. Em cada gráfico estão apresentados os dados de 

sedimentos disponíveis para cada período, bem como as curvas-chave de sedimentos estimadas. 

Analisando-se estas curvas-chave, percebe-se que é possível identificar alterações nos traçados das 

mesmas entre os períodos de dados considerados. A Tabela 2 apresenta as curvas-chave de 

sedimentos estimadas para cada período bem como informações sobre os dados utilizados para a 

construção das mesmas. Após a análise individual das curvas-chave de sedimentos das dez estações 

sedimentométricas em estudo, observa-se que é possível agrupá-las em quatro tipos quanto às suas 

alterações, os mesmos serão descritos a seguir.  

 

Tipo I. Aumento da inclinação da curva-chave de sedimentos 

No caso das estações Muçum (entre os anos de 1979-2002 e 2004-2007) e Iraí (entre os anos 

de 1979-1999 e 2000-2009), ou seja, entre um período inicial, sem a presença de barramentos no  
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curso de água, e um período onde se observa a construção de barramentos, ocorre um aumento da 

inclinação da curva-chave de sedimentos, representada pelo aumento do coeficiente “b” da equação. 

Em ambos os casos, também se observa uma redução do coeficiente “a” das curvas-chave de 

sedimentos. Deste modo, há uma elevação da concentração de sedimentos em suspensão no caso de 

vazões altas e uma redução para vazões baixas. Analisando-se as curvas de permanência de vazões 

destes rios, é possível notar uma pequena redução da curva para as vazões altas e logo após uma 

elevação, que se mantém até as vazões mínimas. 

Estes resultados são compatíveis com aqueles obtidos por Brandt (2000) e Williams e Wolman 

(1984), os quais indicam que as alterações a jusante de barramentos podem ser identificadas já durante 

o período de construção dos mesmos, no entanto, os efeitos completos somente serão observados após 

o fechamento total dos barramentos. 

 

Tipo II. Redução da inclinação da curva-chave de sedimentos 

Para as estações Peixe e Miracema do Tocantins, localizadas em sequência no rio Tocantins, 

observam-se comportamentos muito semelhantes, tanto nas modificações da curva-chave de 

sedimentos quanto nas curvas de permanência de vazões. As curvas-chave de sedimentos para o 

período anterior à presença dos barramentos apresentam uma forte inclinação, com as concentrações 

de sedimento em suspensão sofrendo um aumento proporcional ao aumento da vazão. Após a 

implantação dos barramentos, entretanto, ocorre uma redução na inclinação das curvas-chave de 

sedimentos, sendo que os pontos concentram-se ao longo de uma linha quase horizontal, ficando 

menos dispersos e menos dependentes da vazão; o coeficiente “a” das curvas-chave, por sua vez, 

sofre um aumento. O padrão de descargas líquidas sofre uma redução das vazões máximas e um 

aumento das vazões mínimas. Este tipo de comportamento também já foi observado por Asselman 

(2000), o qual, a partir de dados sintéticos, associou este deslocamento da curva-chave à redução 

tanto da concentração de sedimentos em suspensão quanto da vazão média do curso de água.  

 

Tipo III. Deslocamento vertical da curva-chave de sedimentos 

Em três estações, Peixe Gordo, Iraí (entre os períodos 2000-2009 e 2010-2013) e Dona 

Francisca, observa-se um deslocamento vertical da curva-chave para a porção inferior do gráfico, 

como consequência da redução do coeficiente “a” das curvas-chave de sedimentos, o que ocasiona 

uma redução da concentração de sedimentos em suspensão para todas as faixas de vazão. 

No caso de Peixe Gordo, observa-se uma brusca redução das vazões máximas e elevação das 

vazões a partir da Q40%; a estação Dona Francisca possui comportamento semelhante, entretanto, com 

modificações não tão acentuadas; a estação Iraí, por sua vez, apresenta, entre os períodos já citados, 

uma manutenção das vazões mais altas e logo em seguida uma elevação geral da curva de 

permanência de vazões. Novamente, este tipo de comportamento foi sugerido por Asselman (2000) 

como estando associado à redução da descarga sólida do curso de água. 

 

Tipo IV. Curvas-chave de sedimentos com nuvens de pontos sobrepostas 

Por fim, nota-se, para algumas das estações, que as nuvens de pontos obtidas para os períodos: 

anterior e posterior à implantação do barramento apresentam-se sobrepostas, sem um deslocamento 

significativo das curvas-chave. São elas: Porto Velho, Pontes e Lacerda, Colatina, Porto FAE Novo 

e Muçum (entre os períodos de 2004-2007 e 2008-2014). As curvas de permanência de vazões destas 

estações sofrem poucas modificações entre os períodos em análise, sendo que, no caso das estações 

Porto FAE Novo e Colatina, ocorre o aumento das vazões máximas e a redução das vazões mais 

baixas.  
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Figura 2. Curvas-chave de sedimentos estimadas para as estações sedimentométricas em estudo, para os períodos antes e 

após a implantação de barramentos nos cursos de água.   
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Destaca-se o caso da estação Porto Velho, na qual, para o período pós-barramento, ocorre um 

aumento significativo da inclinação da curva-chave (coeficiente b), o qual reflete uma elevação do 

deflúvio sólido médio anual, comportamento semelhante àquele observado para as estações Iraí e 

Muçum durante os períodos de implantação de barramentos a montante. Este fato pode estar 

relacionado tanto à recentidade da UHE Santo Antônio, sugerindo um período de ajuste 

geomorfológico do canal fluvial, quanto às elevadas vazões do rio Madeira. Desta maneira, dados 

futuros devem ser analisados visando uma melhor compreensão do comportamento dos sedimentos 

em suspensão nesta região.    

 
Tabela 2. Resumo dos resultados obtidos após a análise dos dados sedimentométricos e fluviométricos. 

 

CONCLUSÕES 

Através da utilização de curvas-chave de sedimentos, procurou-se analisar as alterações nos 

padrões da descarga sólida de sedimentos em suspensão a jusante de barramentos em diversas regiões 

do Brasil. De uma maneira geral, percebe-se que as alterações de comportamento observadas na 

descarga sólida de sedimentos em suspensão e na descarga líquida, são condizentes com aquelas 

citadas na literatura (WILLIAMS E WOLMAN, 1984; ASSELMAN, 2000; BRANDT, 2000; 

COELHO, 2008; SIQUEIRA et al., 2009). 

 

                                                 
3 Vazões máximas e mínimas registradas no momento da coleta das amostras de sedimentos em suspensão.  

Estação 

Período de dados de 

sedimento 

Quantidade de 

amostras 
Curva-chave 

Vazões de 

obtenção3 

Peixe Gordo 
1994 -1997 

 
7 Css = 2,82930Q0,72300 4 < Q < 19 

2002 -2004 22 Css = 1,13280Q0,66264 6 < Q < 123 

Porto Velho 
1978 -2009 56 Css = 0,01003Q1,04679 3338 < Q < 48413 

2012 -2014 4 Css = 0,00048Q1,36321 4593 < Q < 31209 

Peixe 
1978 -2005 22 Css = 0,00009Q1,82755 799 < Q < 7031 

2006 -2014 11 Css = 1,40941Q0,14334 773 < Q < 1896 

Miracema do 

Tocantins 

1985 -1989 11 Css = 0,00043Q1,54881 558 < Q < 4568 

2005 -2014 21 Css = 0,44864Q0,25317 479 < Q < 3171 

Pontes e Lacerda 
1979 -2002 49 Css = 1,34697Q0,71331 36 < Q < 109 

2003 -2014 23 Css = 0,84363Q0,76811 28 < Q < 94 

Colatina 
1976 -2004 56 Css = 0,00406Q1,53616 217 < Q < 1959 

2005 -2012 12 Css = 0,01705Q1,26152 304 < Q < 1030 

Porto FAE Novo 
1979 -2002 46 Css = 1,57389Q0,38314 27 < Q < 941 

2003 -2014 24 Css = 0,30009Q0,67369 29 < Q < 639 

Iraí 

1979 -1999 18 Css = 7,10167Q0,17654 251 < Q < 3673 

2000 -2009 23 Css = 0,01764Q0,91062 369 < Q < 8928 

2010 -2013 14 Css = 0,00050Q1,25748 515 < Q < 3727 

Dona Francisca 
1978 -2000 34 Css = 13,86565Q0,04854 50 < Q < 2339 

2003 -2014 30 Css = 0,73243Q0,37770 115 < Q < 1458 

Muçum 

1979 -2002 36 Css = 6,62730Q0,11984 19 < Q < 919 

2004 -2007 6 Css = 0,05813Q0,92196 95 < Q < 1007 

2008 -2014 16 Css = 0,77070Q0,45156 19 < Q < 1027 
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Os resultados obtidos sugerem que é possível avaliar a influência da presença de barramentos 

no ambiente fluvial através da observação das curvas-chave de sedimentos e suas alterações ao longo 

do tempo. A análise das dez estações de monitoramento, antes e após a implantação dos barramentos, 

possibilitou a classificação das modificações das curvas-chave em quatro tipos básicos: aumento da 

inclinação, redução da inclinação, deslocamento vertical e pontos de nuvens sobrepostas.  

Devido à grande quantidade de erros intrínsecos ao processo de elaboração de curvas-chave de 

sedimentos, não se tem a pretensão de afirmar que as curvas-chave obtidas através dos dados 

sedimentométricos disponíveis refletem com exatidão a realidade do sistema fluvial.  Entretanto, as 

mesmas são úteis por demonstrar que, mesmo em períodos de tempo relativamente curtos e/ou 

grandes distâncias das estações de monitoramento, já é possível observar alterações nos padrões de 

comportamento do aporte de sedimentos e das vazões a jusante de barramentos. 

Por fim, à medida que novos dados sejam adquiridos ao longo do tempo, recomenda-se dar 

continuidade à análise destas estações, acompanhando as tendências de alterações nas curvas-chave 

de sedimentos e nas curvas de permanência de vazões dos rios. 
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