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ANÁLISE COMPARATIVA DE LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS 

NO RIO DOCE PARA AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS 

OCORRIDAS NA CALHA FLUVIAL 
 

Tainá Ulhoa Mota 1*; Francisco Silva 2; Alessandra Lima 3 

 

Resumo – Alterações na morfologia das calhas fluviais são processos naturais que podem ser 

intensificados por ações antrópicas na bacia hidrográfica. Após o rompimento da Barragem do 

Fundão, em novembro de 2015, diversos impactos foram atribuídos à passagem da onda de ruptura. 

O presente artigo visa avaliar as alterações na geometria da calha fluvial do rio Doce, comparando 

os levantamentos topobatimétricos mais recentes em quatro estações fluviométricas da Rede 

Hidrometeorológica Nacional com aqueles obtidos antes da ruptura da citada estrutura. As análises 

orientaram-se pela avaliação das características hidráulicas das seções transversais indicadas no 

histórico de monitoramento dessas estações. Os resultados permitiram inferir que os impactos foram 

pouco expressivos no que se refere à erosão/deposição de material no trecho fluvial situado a 

jusante da UHE Risoleta Neves, uma vez que os perfis transversais mais recentes, datados de 

setembro/2016, se mostram próximos àqueles inventariados antes da ruptura. 

 

Palavras-Chave – Equilíbrio morfológico, bacia do rio Doce. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CROSS SECTIONS DATA IN THE DOCE 

RIVER FOR THE EVALUATION OF THE MORPHOLOGICAL CHANGES 

OCCURRED IN THE STREAM CORRIDOR 
 

Abstract – Changes in the morphology of river channels are natural processes, which can be 

intensified by anthropic actions in the river basin. After the Barragem do Fundão collapse in 

November 2015, several impacts were attributed to the flood wave. The present article aims to 

evaluate the changes occurred in the Doce stream corridor, comparing the most recent cross 

sections data in four gauging stations of the National Hydrometeorological Network to those 

obtained before the dam failure. The analyses were guided by the evaluation of the hydraulic 

characteristics of the cross sections presents in the historical data of the stations. The results allowed 

to infer that the impacts were not too expressive in what refers to the erosion / deposition of 

material after the Hydroelectric Power Station Risoleta Neves. The most recent profiles, dated 

September 2016, are closest to the data before the dam collapse. 
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INTRODUÇÃO 

O equilíbrio morfodinâmico das calhas fluviais está relacionado, principalmente, à interação 

entre as descargas líquida e sólida, à geometria e à declividade do curso de água. Alterações na 

bacia hidrográfica afetam diretamente os aspectos físico-químicos e também os processos 

biológicos nos talvegues e/ou cursos de água, potenciando a geração e o transporte de sedimentos e 

causando variações na temperatura e nos demais parâmetros da água. Caso as mudanças no 

ecossistema local sejam superiores àquelas inerentes aos processos naturais, o equilíbrio dinâmico 

pode ser significativamente alterado ou perdido. Em alguns casos, uma nova situação de harmonia 

se desenvolve, ainda que de maneira mais lenta e seu desenvolvimento pode ser percebido ou 

identificado a partir de análises comparativas temporais de curvas-chaves e levantamentos 

topobatimétricos de diversas seções transversais previamente demarcadas ao longo do trecho fluvial 

do curso de água sujeito às alterações citadas 

Em 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da Barragem do Fundão, localizada na 

sub-bacia do rio Gualaxo do Norte, o qual promoveu a geração de um hidrograma de ruptura 

composto por rejeitos de mineração, e que se deslocou para o trecho de jusante, atingindo toda a 

extensão do rio Doce até sua foz, em Regência - ES. Desde então, diversos estudos têm sido 

realizados a fim de quantificar os impactos sociais, ambientais e econômicos causados pelo evento. 

Dentre esses, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil, em conjunto com a ANA – Agência Nacional 

das Águas, elaborou um programa de monitoramento na bacia hidrográfica para levantamento de 

dados hidrológicos e hidráulicos. No Relatório IV do Monitoramento Especial da Bacia do Rio 

Doce, CPRM (2016a) identificou-se que não houve alteração significativa nas curvas–chaves das 

estações fluviométricas localizadas no rio Doce após a passagem da onda de cheia. 

Motivado por essas constatações, o presente artigo visa avaliar o histórico de levantamentos 

topobatimétricos em estações fluviométricas representativas de diferentes trechos do rio Doce, a 

partir da análise comparativa de suas características hidráulicas. Com isso, objetiva-se compreender 

a magnitude dos impactos da passagem da onda de ruptura em relação aos volumes escoados no 

talvegue, buscando-se identificar as alterações no equilíbrio morfodinâmico do curso de água. 

PRINCIPAIS CONCEITOS RELACIONADOS AO EQUILÍBRIO MORFOLÓGICO NOS 

CURSOS DE ÁGUA 

As bacias hidrográficas apresentam, sob o aspecto geomorfológico e de geração e transporte 

de sedimentos, um desenvolvimento entre as cabeceiras e a foz conforme identificado na Figura 1. 

PINHEIRO (2011) menciona o fato de que os terrenos das cabeceiras apresentam topografia mais 

íngreme e, com isso, possuem um maior potencial de produção de sedimentos, controlado pelas 

condições climáticas, tipos de solos e cobertura vegetal. Nessas regiões, denominadas Zonas de 

Produção, o entalhe dos cursos de água é bastante condicionado pelos contornos geológicos, sendo 

a rede de drenagem orientada segundo falhas e estruturas de macroescala. Na sequência, as 

declividades dos terrenos e dos cursos de água ficam reduzidas, apresentando menor potencial 

erosivo, mas alta capacidade de transporte dos sedimentos gerados nas cabeceiras. Essa porção da 

bacia identifica-se como Zona de Transporte, onde já se observam depósitos aluviais e tendências 

de formação de meandros. Os cursos de água inseridos nessa área apresentam condições de 

equilíbrio morfodinâmico, essencialmente balanceado pelos volumes de sedimentos que entram e 

saem dos trechos fluviais. Por fim, nas proximidades da foz, as declividades tendem a ser ainda 

mais reduzidas, caracterizando uma Zona de Deposição, onde são formados deltas e pântanos. A 

morfologia dessa zona torna-se totalmente influenciada pelas condições de contorno de jusante, que 

são representadas pelos níveis de água do rio principal (em caso de afluentes) ou pela flutuação das 

marés, em cursos de água com deságue em estuário. 
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No curso de água ocorrem, portanto, interações permanentes entre a descarga sólida e a 

descarga líquida, as quais resultam em erosão ou assoreamento do leito, sempre que a declividade 

ou a granulometria natural dos sedimentos são significativamente alteradas. O equilíbrio ocorre 

devido ao balanço e conservação de massas, de maneira que o volume de sedimentos que aporta à 

seção de montante de um trecho fluvial tenda a se igualar com o volume que sai no extremo de 

jusante, para as condições médias de longo termo (FISRWG, 1998). Tais condições de equilíbrio 

fluvial podem ser representadas pela Equação de Lane, indicada esquematicamente na Figura 2, na 

qual QW é a descarga líquida, QS a descarga sólida, S a declividade do talvegue e D50 o diâmetro 

mediano do material do leito. 

  

Figura 1 – Gênese e transporte de sedimentos nas 

bacias hidrográficas. Fonte: PINHEIRO (2011). 

Figura 2 – Representação esquemática da equação de 

equilíbrio morfodinâmico. Fonte: PINHEIRO (2011), adaptada 

de FISRWG (1998). 

FISRWG (1998) destaca, ainda, que qualquer intervenção antrópica ou natural que modifique 

uma das quatro variáveis da equação de equilíbrio de Lane, cria uma nova condição morfodinâmica, 

forçando a alteração das demais variáveis de maneira a restabelecer o equilíbrio. 

CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE 

Descrição geral 

Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-DOCE, disponível em 

http://www.cbhdoce.org.br/), a bacia drena uma área de 86.715 km², dos quais 86% estão no estado 

de Minas Gerais e 14% no estado do Espírito Santo. O talvegue principal tem 879 km de extensão e 

suas nascentes estão localizadas nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas Gerais. O 

relevo da bacia é ondulado, montanhoso e acidentado. No passado, uma das principais atividades 

econômicas nessa região era a extração de ouro, que determinou a ocupação local. Ainda hoje, o 

sistema de drenagem é essencial para a economia local, pois fornece água para uso doméstico, 

agropecuário, industrial e para a geração de energia elétrica. Os cursos de água da região 

funcionam, ainda, como canais receptores e transportadores de rejeitos e efluentes. Segundo 

descrito no Portal SACE – Sistema de Alerta de Eventos Críticos, operado pela CPRM (disponível 

em http://www.cprm.gov.br/sace/), a população total residente na área é de 3,1 milhões habitantes, 

distribuídos em 222 municípios. A precipitação média anual na bacia varia entre 900 e 1500 mm, 

com vazões específicas entre 5,00 e 35,0 L/s.km². Na Figura 3 apresenta-se a localização dos 

municípios inseridos na bacia, conforme a população residente, e as usinas hidrelétricas instaladas 

ao longo rio Doce e afluentes. 

A Barragem do Fundão, integrante da Unidade Industrial de Germano, localizada em Mariana 

- MG, foi implantada no córrego do Fundão, afluente do córrego Santarém pela margem esquerda, 

bacia do rio Gualaxo do Norte, no Alto Rio Doce. No dia 05 de novembro de 2015, 

aproximadamente às 15h e 30min, ocorreu o rompimento de seu maciço, gerando uma onda de 
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ruptura que se deslocou ao longo dos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce, até chegar à sua foz 

no oceano Atlântico, no dia 21 de novembro, segundo informações da CPRM (Figura 4). 

 
Figura 3 – Localização da bacia do rio Doce. Fonte: ANA (2016). 

 
Figura 4 – Vazões de pico identificadas durante a passagem da onda de cheia de ruptura. Fonte: CPRM (2016b). 

Monitoramento fluviométrico 

A análise comparativa do equilíbrio morfodinâmico em uma bacia hidrográfica deve 

considerar o levantamento e a interpretação criteriosa dos dados oriundos de estações 

fluviométricas, que, no caso do Brasil, integram a Rede Hidrometeorológica Nacional, coordenada 

pela Agência Nacional de Águas – ANA. A fim de caracterizar diferentes trechos de escoamento 

superficial na bacia do rio Doce, foram eleitas quatro estações hidrométricas estrategicamente 

localizadas ao longo do curso de água principal, tidas como representativas das porções alta, média 

e baixa da bacia. Na Figura 5 apresenta-se a localização geral das mesmas e na Tabela 1 são 
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resumidas as principais informações, obtidas no Portal HidroWeb (disponível em 

http://hidroweb.ana.gov.br/). É pertinente notar a posição dos empreendimentos hidroelétricos em 

relação às estações analisadas. 

 
Figura 5 – Localização das estações fluviométricas analisadas na bacia do rio Doce. 

Tabela 1. Informações gerais das estações fluviométricas utilizadas no estudo 

Código Nome Município Período de Dados 

56425000 Fazenda Cachoeira d’Antas São José do Goiabal - MG 11/1981 a 12/2015 

56719998 Belo Oriente (Cenibra) Belo Oriente - MG 10/1986 a 11/2015 

56920000 Tumiritinga Galiléia - MG 07/1972 a 05/2015 

56994500 Colatina Colatina - ES 01/1939 a 11/2015 

A primeira estação fluviométrica avaliada é denominada Fazenda Cachoeira d’Antas e drena 

uma área de 10.100 km². Os registros de cota e vazão nessa estação são realizados desde 

novembro/1981, sendo a máxima vazão observada em janeiro/1997, quando ocorreu o maior evento 

de cheia já registrado nas porções alta e média da bacia. No local, foram realizados 21 

levantamentos topobatimétricos com periodicidade anual, entre outubro/1994 e setembro/2016, 

ainda que alguns anos não apresentem os referidos dados. 

Na porção média da bacia, foram eleitas as estações Belo Oriente (Cenibra) e Tumiritinga 

como representativas. A primeira delas, com área de drenagem de 24.200 km², opera desde 

outubro/1986 e possui 16 seções transversais, levantadas entre agosto/1993 e setembro/2016. Em 

Tumiritinga (área de drenagem de 55.100 km²), os registros iniciaram em julho/1972, dispondo-se 

de oito levantamentos topobatimétricos, realizados entre novembro/1990 e setembro/2016. Os 

máximos eventos de cheias em ambas as estações ocorreram, respectivamente, nos dias 06 e 07 de 

janeiro de 1997. 

Por fim, tem-se a estação Colatina, localizada em município homônimo, com área de 

drenagem de 76.400 km². Os monitoramentos de nível de água no local foram iniciados em 

janeiro/1938 e se estendem até os dias atuais, apesar dos 18 levantamentos de seções transversais 

disponibilizados datarem de novembro/1990 em diante. Diferentemente das demais, o máximo 

evento de cheia registrado no local, ocorreu em dezembro/2013, possivelmente em resposta a 

precipitações localizadas na porção baixa da bacia. 
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ANÁLISE DOS LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS 

A fim de avaliar as alterações provocadas pela passagem da onda de ruptura na calha fluvial 

do rio Doce, foram avaliados os últimos levantamentos topobatimétricos realizados nas quatro 

estações fluviométricas admitidas como representativas dos diferentes trechos da bacia hidrográfica 

(alto, médio e baixo). Na Figura 6 são apresentados os referidos perfis transversais, indicando-se o 

último levantamento anterior ao rompimento (05/11/2015) e todos aqueles realizados após essa 

data. 

  

  

Figura 6 – Três últimos perfis transversais levantados nas seções fluviais de referência no rio Doce. 

A partir de uma análise qualitativa dos perfis das seções, observa-se que tanto em Fazenda 

Cachoeira d’Antas quanto em Belo Oriente é possível notar a deposição do material no leito do 

curso de água no período imediatamente posterior ao acidente. A UHE Risoleta Neves (Candonga), 

localizada a montante de ambas as estações, reteve grande parte dos sedimentos transportados pela 

onda de ruptura. Entretanto, partículas de menor granulometria provavelmente foram conduzidas 

por toda extensão do rio Doce, conforme extensamente noticiado, tendo aportado a tais seções.  

À época do último levantamento em tais seções, e ao longo de todo o período nas estações 

Tumiritinga e Colatina, esse efeito já não é tão nítido. A existência de mais duas outras usinas 

hidrelétricas no trecho fluvial (UHE Baguari, entre Belo Oriente e Tumiritinga, e UHE Aimorés, na 

divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, a montante de Colatina) provavelmente colaborou para 

este cenário. Nos levantamentos mais recentes (setembro/2016), se observam perfis muito próximos 

àqueles verificados antes do rompimento da barragem. Em Fazenda Cachoeira d’Antas ainda se 

identificam erosões e deposições, nos lados esquerdo e direito do leito, respectivamente, ainda que a 

situação já tenha apresentado melhoras em relação ao levantamento imediatamente posterior a 

ruptura (12/12/2015). Em Belo Oriente, o perfil de 09/09/2016 se assemelha ao de 25/08/2014, 

ainda que se observe uma variação que sugere que o levantamento tenha sido realizado em uma 
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seção ligeiramente díspar da comumente empregada. Os perfis das estações Tumiritinga e Colatina 

mantiveram o cenário observado anteriormente, com variações que não podem ser diretamente 

atribuídas ao material transportado pela onda de ruptura. 

De posse dos perfis transversais disponibilizados pela ANA no Portal HidroWeb, foram 

calculadas as seguintes características hidráulicas: área A (m²), perímetro P (m), raio hidráulico Rh 

(m), largura superficial b (m) e profundidade hidráulica y (m). A fim de se permitir a comparação 

dessas características em diferentes levantamentos, definiu-se a variável ARh
2/3 em função das cotas 

locais nas seções. O referido parâmetro representa uma parcela da equação de Manning (CUNGE et 

al., 1980), empregada em condições de escoamento permanente para estimativa da vazão (Q).  

Manipulando-a, tem-se: 

𝐴𝑅ℎ
2/3

=
𝑄𝑛

𝐼1/2
 

(1) 

É válido notar que ela estabelece uma igualdade entre os parâmetros hidráulicos da seção e a 

razão da rugosidade (n) e declividade de fundo (I, admitida como igual a da linha de energia), 

ambas fortemente impactadas pelo transporte de sedimentos promovido pelo trânsito da onda de 

ruptura. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 7, onde se tem uma faixa de variação, 

definida a partir dos mínimos e máximos ARh
2/3 calculados para os levantamentos anteriores ao 

rompimento e a curva obtida para o levantamento mais recente, de setembro/2016. 

  

  

Figura 7 – Relação cota x ARh
2/3 nas seções fluviais de referência no rio Doce. 

Em Fazenda Cachoeira d’Antas e Tumiritinga, os perfis de setembro/2016 forneceram valores 

próximos aos mínimos já observados. Em Belo Oriente, o levantamento atual indicou uma situação 

média em relação aos demais, enquanto em Colatina o mesmo esteve próximo ao máximo da faixa 

de variação. Em todos os casos não se observam variações atípicas, que extrapolem as tendências 

das curvas obtidas para os levantamentos topobatimétricos obtidos a partir da década de 90. 
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As alterações de descarga sólida (QS) e do diâmetro do material do leito (D50), variáveis da 

equação de Lane, provavelmente forçaram uma nova condição morfodinâmica logo após a 

passagem da onda de ruptura, com materiais oriundos dos processos de mineração. No entanto, as 

análises realizadas sugerem que a atual condição de equilíbrio morfológico é similar à anterior à 

ocorrência do evento. Ademais, é necessário destacar que essa similaridade foi alcançada em um 

período relativamente curto (22 meses). 

CONCLUSÕES 

Após o rompimento da Barragem do Fundão diversas conjecturas acerca dos impactos 

produzidos foram realizadas por diferentes áreas de estudo/ciência. Em relação à morfologia da 

calha fluvial do rio Doce, CPRM (2016a) destacou que não houve alterações que pudessem sugerir 

variação no regime sazonal de vazões. O presente estudo valida e reforça tal constatação, 

demonstrando que os perfis transversais de quatro seções fluviais localizadas ao longo do referido 

curso de água já teriam, em setembro/2016, voltado a apresentar morfologia similar às observadas 

antes passagem da onda de ruptura decorrente do rompimento da barragem. Para ratificar esses 

resultados, foram avalidadas as características hidráulicas dos perfis transversais dessas seções, 

tendo-se concluído que as curvas cota x ARh
2/3 mantiveram-se dentro da faixa de variação natural 

observada no histórico anterior ao evento de ruptura, não apresentando comportamento incomum. 

Nesse contexto, é plausível inferir que os empreendimentos hidrelétricos localizados ao longo do rio 

Doce provavelmente exerceram papel na retenção dos sedimentos gerados e transportados. 

Notoriamente, os impactos no tocante à alteração da paisagem fluvial foram mais expressivos nos 

rios Gualaxo do Norte e do Carmo, bem como no rio Doce à montante do primeiro empreendimento 

(UHE Risoleta Neves). Uma avaliação quantitativa desse aspecto somente será possível caso se 

conheça a alteração produzida nos volumes de reservação de tais aproveitamentos.   
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