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Resumo – O assoreamento a montante e a erosão a jusante de reservatórios são consequências 

diretas da construção de barragens. A UHE Ilha Solteira foi construída de 1965 a 1978, para 

geração de 3.444 MW. Entre os efeitos morfológicos observados a jusante, destaca-se a erosão da 

ilha localizada a 1 km da barragem, a qual deu nome à UHE e à cidade da margem esquerda do Rio 

Paraná. O Objetivo Principal deste artigo consiste do Diagnóstico e Prognóstico das Evoluções 

Morfológicas da Ilha Solteira. Embora seu destino tenha sido traçado desde o Projeto Executivo da 

UHE, a população da cidade não se conforma com a perda deste bem turístico e ecológico, cuja 

superfície atual é de apenas 35 % da existente em 1973! O Objetivo Complementar consiste da 

apresentação de Medidas de Recuperação da Ilha, que evitem o seu desaparecimento. O artigo 

destaca as variações continuas e cíclicas dos regimes fluviais, em função da demanda horária de 

eletricidade. O que acontece durante um ano hidrológico nos trechos naturais de um rio, ocorre 

diariamente no trecho a jusante da UHE Ilha Solteira. A ilha permanece seca durante as horas de 

pequena geração e se inunda nas horas de maior demanda. 
 

Palavras-Chave – Processos Sedimentológicos e Morfológicos; Erosão a Jusante Barragens; Ilha 

Solteira no Rio Paraná. 

 

 

THE “ILHA SOLTEIRA” EROSION IN THE PARANÁ RIVER 
 

 

Abstract – Reservoirs upstream sedimentation and downstream erosion are direct consequences of 

dam construction. The Ilha Solteira Hydroelectric Power Plant (HPP) was built from 1965 to 1978, 

with the objective of generating 3,444 MW. Among the morphological effects observed 

downstream, we can highlight the erosion of the island located 1 km from the dam, which gave its 

name to the HPP and the city on the left bank of the Paraná River. The main objective of this article 

is the Diagnosis and Prognosis of Morphological Evolutions of the Ilha Solteira. Although its fate 

has been traced since the Executive Project of HPP, citizens do not settle for the dramatic loss of 

this landscape, whose current surface is only 35% of that existing in 1973! Complementary 

Objective is to present the Island's Recovery Measures and prevent the disappearance of the island. 

The article highlights the continuous and cyclical variations of fluvial regimes, due to hourly 

electricity demand. What happens during a hydrological year in the natural stretches of a river 

occurs daily in the stretch downstream of the Ilha Solteira HPP. The island remains dry during the 

hours of low power generation and floods in the hours of greatest demand. 

 

Keywords – Sedimentological and Morphological Processes; Dams Erosion Downstream; Ilha 

Solteira in the Rio Paraná.. 
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INTRODUÇÃO: PROCESSOS SEDIMENTOLÓGICOS E MORFOLÓGICOS A JUSANTE DE 

BARRAGENS 

A velocidade reduzida da água nos reservatórios de UHEs oferece condições ideais para a 

decantação e deposição de sedimentos, desde os mais graúdos (seixos, cascalhos, areia grossa) na 

entrada do reservatório, até os mais finos (areias finas e siltes) e coesivos (argilas), no interior e 

mesmo junto às barragens. As concentrações de sedimentos em suspensão se reduzem no interior do 

reservatório e o movimento por arraste é praticamente eliminado. A água, que flui sobre os 

vertedouros, que é liberada nas eclusas ou através das turbinas, é mais clara, transparente, com 

pouco material sólido (Bruk, 1985). 

Consequentemente, os escoamentos turbulentos livres de sedimentos, a jusante das barragens, 

possuem um potencial insaciável para transportar novos sedimentos dos leitos, margens, ilhas e 

bancos móveis. São águas famintas por sedimentos, segundo Kondolf (1997). Dado que as 

partículas menores e de menor peso específico se deslocam mais facilmente, o leito a jusante perde 

suas partículas finas, se enriquece de material graúdo e torna-se mais rugoso e encouraçado. 

A estabilidade dos leitos de seixos depende, principalmente, da capacidade de transporte da 

corrente líquida a jusante da represa. Em geral, a erosão e as mudanças da declividade longitudinal 

do fundo são limitadas nestes leitos. Contrariamente, as mudanças são muito pronunciadas e 

frequentes em cursos de água de fundos arenosos onde a incisão do leito e a redistribuição dos 

sedimentos se manifestam até vários quilômetros da barragem. Entretanto, a presença de sedimentos 

coesivos argilosos aumenta a resistência do material do leito, o qual se consolida e se estabiliza. O 

escoamento deixa de erodir o leito, a declividade longitudinal do escoamento se mantem constante e 

as erosões se concentram nas margens, nos bancos móveis e ilhas do trecho a jusante. 

As variações morfológicas que ocorrem a jusante do reservatório podem ser prognosticadas 

através do estudo de Lane (1955), ilustrado na Figura 01, segundo o qual existe uma relação de 

proporcionalidade, entre as características sedimentológicas do trecho do rio, representadas pela 

descarga (Qbt) e pelo diâmetro mediano dos grãos de sedimentos (D50), e as características 

hidrodinâmicas dadas pela vazão líquida (Q) e declividade longitudinal da linha d’água (S). 

SQDQ 50tb   (1) 

Assim, as tendências morfológicas de restituição do equilíbrio sedimentológico a jusante de 

um reservatório são: (i) Erosão ou degradação do trecho a jusante da barragem, incluindo leito, 

margens, bancos e ilhas; (ii) movimento de material mais graúdo do leito e (iii) diminuição da 

declividade longitudinal do escoamento. 

CASO DE ILHA SOLTEIRA NO RIO PARANÁ 

A UHE Ilha Solteira localiza-se no Rio Paraná, na divisa dos Estados de São Paulo e Mato 

Grosso do Sul, 55 km a jusante do encontro dos Rios Paranaíba e Rio Grande. 

A construção da UHE se estendeu de 1965 a 1978. O enchimento do reservatório foi realizado 

em duas etapas, sendo que a cota 314 m foi alcançada em 1973 e a cota 328 m, em 1974. O 

reservatório opera com regularização de vazões e foi construído para geração de 3.444 MW de 

energia elétrica. A UHE Ilha Solteira, juntamente com as UHEs: Três Irmãos situada no Rio Tietê e 

Jupiá no Rio Paraná, fazem parte do Complexo Urubupungá, sob concessão da CESP até o ano de 

2015 (Figura 02) (Wilson-Jr. et al., 2017). 

Entre os efeitos observados a jusante destaca-se a erosão da Ilha Solteira, localizada a 1 km da 

barragem (Figuras 08 a 13). Esta ilha deu nome à UHE e à cidade da margem esquerda do Rio 

Paraná onde se localiza a barragem. O nome deve-se ao fato da ilha estar isolado no rio, 10 km a 

montante de um arquipélago de “Cinco Ilhas”. Desde 2015, a operação e manutenção da usina estão 

a cargo da Empresa: China Three Gorges – CTG, Brasil. 
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Figura 01. Balanço sedimentológico em escoamentos 

fluviais. Lane (1955) 

 

Figura 02. Complexo Hidroelétrico Urubupungá, CESP. 

(Andrade, 2013) 

OBJETIVOS DO TRABALHO 

Estudos sobre mudanças morfológicas dos leitos de rios, a jusante de barragens, são originais 

no Brasil. Esta foi a principal motivação do Projeto P&D, PROJETO ANEEL PD-0061-

0002/2010, celebrado entre a CESP (Companhia de Energia de São Paulo) e a UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), para descrever qualitativa e quantitativamente a “Evolução Temporal e 

Espacial dos Processos Sedimentológicos e Morfológicos na Região de Influência Direta do 

Reservatório de uma Usina Hidrelétrica” (Wilson-Jr., 2016). 

O Objetivo Principal deste artigo consiste do Diagnóstico e Prognóstico das Evoluções 

Morfológicas da Ilha Solteira, previstas desde o início das obras da UHE, em 1965: “A origem do 

nome da cidade é uma ilha denominada ‘Ilha Solteira’, que existe no local, cuja tendência é 

desaparecer, uma vez que sua superfície diminui ano a ano, em decorrência da erosão provocada 

pelas cheias do Rio Paraná” (CESP, 1988). 

O Objetivo Complementar do artigo consiste da apresentação dos estudos hidrodinâmicos, 

sedimentológicos e morfológicos realizados, e a apresentação de Medidas de Restauração que 

possam conter o processo erosivo e recuperar a Ilha. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS, FISIOGRÁFICAS E BIÓTICAS DA REGIÃO 

Devido à sua importância histórica e ecológica, a Ilha Solteira foi declarada Patrimônio 

Histórico Público Cultural Municipal, conforme a Lei Municipal N
o
 1054, de 21 de agosto de 2003, 

e Área de Proteção Ambiental, segundo a Lei Municipal N
o
 1125, de 06 de fevereiro de 2004. 

Parcerias entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Faculdade de Engenharia de Ilha 

Solteira - FEIS da UNESP, a CESP, a Câmara Municipal de Ilha Solteira e outros setores da 

Sociedade Civil foram firmadas com intuito de garantir sua “preservação”. A elaboração do 

“Projeto de Revegetação da Ilha Fluvial Denominada Ilha Solteira”, o qual foi selecionado e teve 

recursos liberados pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – CFDD 

resultou desta parceria. Foram acordos e projetos importantes, porém incapazes de deter ou mitigar 

o processo erosivo da Ilha Solteira. 

Ocorrem nessa Província as Formações Lito-estratigráficas Serra Geral, que apresentam 

rochas basálticas do Grupo São Bento e Bauru, com rochas sedimentares dos Grupos Caiuá e 

Bauru. Além dessas formações, de idade mesozoica, ocorreram depósitos aluviares quaternários 

associados à rede de drenagem. Quanto à Geomorfologia, a região se insere na Bacia Sedimentar do 

Rio Paraná, caracterizada por relevo ondulado, com colinas amplas e baixas, declividades abaixo de 

10 %, e planícies fluviais. Os tipos de solos predominantes são os Latossolos Vermelhos Amarelos 
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e Argissolos Vermelhos Amarelos, nos relevos de colinas, e Gleissolos, nas planícies fluviais 

(DRENATEC, 2009). 

Estudos de cartas topográficas e fotos 

aéreas realizados no Laboratório de Geopro-

cessamento da FEIS-UNESP mostraram que 

antes da construção da UHE, em 1960, a ilha 

apresentava área total de 28,2 ha e era ocupada 

por 64,6 % de Vegetação Arbórea. Através de 

fotos aéreas de 1978 foi constatada uma redução 

de 21,13 % da sua área original e 83,0 % da 

vegetação arbórea. Todavia, os valores iniciais 

determinados por Andrade (2013) são mais 

elevados, tanto através da Carta do IBGE – 

Folha SF.22-V-B-III-3 MI-2558/3 (1965), quan-

to através de imagens de satélite Landsat 1 e 2 

(resolução de 80,0 m). 

 

Figura 03. Evolução da Área de Ilha Solteira 

(Andrade, 2013). 

Segundo estas imagens, a ilha apresentava uma área de 43,0 ha em 1973. Ela se reduziu 

bruscamente para 24,0 ha em 1983, devido às chuvas intensas e inundações desse ano. Uma 

imagem recente da Google Earth de 04/08/2016 mostra que a área da Ilha Solteira reduziu-se a 

menos de 15,0 ha, o que significa uma perda de 65 % da superfície existente em 1973! (Figura 03). 

A Fauna apresenta tanto espécies do Cerrado quanto da Mata Atlântica. Espécies como araras 

e tucanos são encontradas mesmo nas regiões urbanas. Em 1978, a CESP construiu um zoológico 

na região, o Centro de Conservação da Fauna Silvestre, para abrigar animais resgatados do 

enchimento dos reservatórios das UHEs Jupiá e Ilha Solteira. Encontram-se nesse zoológico: o 

jacaré de papo amarelo; a arara Canindé; o tamanduá bandeira; o bugio vermelho; o cervo do 

pantanal; o lobo guará; a jaguatirica e o cachorro do mato vinagre (Andrade, 2013; CESP, 2012). 

Ginak et al. (2007) (DRENATEC, 2009), utilizando uma Imagem de Satélite Quickbird de 

10/04/2006, identificaram as seguintes classes de uso e ocupação do solo nesta ilha: capoeira, 

capoeira rala, campo-cerrado, campo alagadiço, solo exposto e uso antrópico, como apresentado nas 

Figuras 04 a 06. Não se encontraram formações vegetais preservadas como Mata ou Cerrado, mas 

somente formações que refletem a degradação da área de estudo. 

Visitas recentes (02/2017) à Ilha Solteira mostraram uma ocupação espacial diferente dos 

levantamentos efetuados por Ginak et al. (2007) e anteriores, e, sobretudo, uma deplorável 

deficiência da camada e superfície do solo, resultante da perda contínua e irreversível do canteiro 

da paisagem fluvial. Não se trata mais de preservar a vegetação original da ilha, mas sim de refazer 

a própria Ilha Solteira, cujo solo, como previsto durante o Projeto Executivo da UHE, numa época 

em que as preocupações ambientais eram reduzidas ou inexistentes, tem sido removido para dentro 

do Reservatório da UHE Jupiá! 

Destaca-se no Rio Paraná, a jusante da UHE Ilha Solteira, e no Reservatório da UHE Jupiá, a 

presença de macrófitas aquáticas. Segundo Pitelli (1998), a hipótese mais provável para proliferação 

das macrófitas foi a introdução de espécies carnívoras de peixes, como o tucunaré e a pescada 

branca, no Reservatório da UHE Jupiá, sem a devida avaliação do impacto ambiental. Estas 

espécies reduziram a população de peixes herbívoros no reservatório. Sem seus predadores naturais, 

as macrófitas aquáticas proliferam, prejudicando a geração de energia elétrica, a navegação e outros 

usos do reservatório. As principais espécies de macrófitas aquáticas encontradas são: egeria densa e 

egeria najas (elódias); ceratophyllum demersum; eichhornia crassipes (aguapé); typhaspp (taboa) e 

pistia stratiotes (alface d’água) (Andrade, 2013). 
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Figura 04 Uso e Ocupação do Solo da Ilha 

Solteira em 1960. (DRENATEC, 2009) 

 
 

Figura 05 Uso e Ocupação do Solo da Ilha 

Solteira em 1978. (DRENATEC, 2009) 

 
 

Figura 06 Uso e Ocupação do Solo da Ilha 

Solteira em 2006. (DRENATEC, 2009) 

METODOLOGIA PARA O ESTUDO DO MOVIMENTO DE SEDIMENTOS 

Para a descrição do movimento de sedimentos em cursos de água são necessárias três etapas 

básicas, conforme apresentado na Figura 07 (Wilson-Jr. 1999, 2009; Wilson-Jr. et al., 2017): (i) 

conhecimento de sua bacia hidrográfica; (ii) medições do movimento sólido num trecho 

representativo do escoamento, e, (iii) determinação das características meteorológicas, hidrológicas, 

hidrodinâmicas e sedimentológicas em que as medições foram realizadas. 

No caso de Ilha Solteira, o trecho de estudos, a área de influência direta do empreendimento, 

os processos hidrodinâmicos e sedimentológicos são restritos, fáceis de serem estudados e bem 

estabelecidos pelo projeto. Dependem diretamente da operação da UHE, e do Processo Sedimento-

lógico Erosivo ao qual a Ilha Solteira foi condenada desde a concepção da Usina Hidrelétrica. 

Não se trata mais de “renaturalizar” ou de “revegetar” a ilha, e sim, de recuperar sua área, 

reconstruindo-a com apoio e consentimento da sociedade. Desta forma, a Metodologia para o 

Estudo do Movimento de Sedimentos em Escoamentos Fluviais deverá ser aplicada para fornecer os 

dados e subsídios necessários aos: 

 Projetos Físicos: estruturais, de recuperação, reposição e contenção do solo;  

 Projetos Bióticos: de “renaturalização” e recuperação da produtividade biológica e da 

capacidade biogênica da ilha, Flora e Fauna; e,  

 Socioeconômicos: de ecoturismo, lazer, educacionais, culturais, turísticos, que permitam a 

recuperação da paisagem e dos processos ecológicos, que tragam novos atrativos para cidade 

de Ilha Solteira, e, sobretudo, que incentivem o orgulho em repartir e manter este símbolo 

paisagístico com seus moradores e visitantes! 

DIAGNÓSTICO DO PROCESSO EROSIVO DA ILHA SOLTEIRA 

A Figura 08 mostra o layout das Unidades Estruturais da UHE Ilha Solteira, com destaque 

para a Casa de Força situada na margem direita, no Estado do Mato Grosso do Sul, e para os 

vertedouros na margem esquerda, no Estado de São Paulo. As vazões líquidas do Rio Paraná a 

jusante da UHE não seguem as variações temporais e sazonais do ciclo hidrológico. Elas são iguais 

à soma diária das vazões líquidas turbinadas e vertidas. As vazões turbinadas dependem da 

demanda de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) e do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), que operam sob fiscalização e regulação da ANEEL – Agência Nacional de 
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Energia Elétrica. Como as demandas de energia variam continuamente durante o dia, as vazões 

turbinadas também variam continuamente. 
 

 
Figura 07 Movimento de Sedimentos em Escoamentos com 

Superfície Livre (Wilson-Jr., 1999, 2009) 

 
 

Figura 08 Principais Unidades Estruturais da UHE Ilha 

Solteira (Andrade, 2013) 

Durante as Medições Especiais Topobatimétricas da Campanha de Medições Intensivas, as 

vazões líquidas turbinadas variaram continuamente, desde valores em torno de Qmin = 1.600 m
3
/s 

(05h00min), até valores superiores a Qmáx = 7.000 m
3
/s (15h00min), ou seja, valores da mesma 

ordem das vazões naturais observadas durante os ciclos hidrológicos, em rios de porte médio, como 

o Rio Tietê, por exemplo. Uma vez que o Reservatório da UHE Ilha Solteira, assim como os demais 

grandes reservatórios do país, esteve seco nos últimos anos, suas vazões líquidas vertidas foram 

nulas ou pequenas, diminuindo seu efeito sobre a ilha. Com o reservatório cheio, as vazões vertidas 

podem atingir valores superiores a 15.000 m
3
/s. Em 1991, por exemplo, os valores máximos 

observados foram: vazão vertida Qvmáx = 15.537 m
3
/s; vazão total defluente Qtmáx =  22.195,04 m

3
/s. 

Caso valores desta ordem voltem a ocorrer, novas partições ocorrerão na Ilha Solteira, que se 

transformará num arquipélago de ilhotas, seguindo alguns canais indicados em amarelo 

(Figuras 09 a 13)! 

ANÁLISE HIDRODINÂMICA DO TRECHO A JUSANTE DA USINA HIDRELÉTRICA 

Para a análise hidrodinâmica a jusante da Usina Hidrelétrica, considerou-se o trecho de 

10,0 km a jusante da barragem, onde se insere a Ilha Solteira. Os modelos utilizados fazem parte do 

SisBaHiA
®
 - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, registrado pela Fundação COPPETEC 

da UFRJ (www.sisbahia.coppe.ufrj.br). 

Para o estudo do trecho de 10,0 km, foi desenhado um domínio de interesse (mapa base), 

através da imagem Google Earth de 08 de abril de 2016. Este domínio foi em seguida discretizado, 

utilizando-se uma malha de elementos finitos biquadráticos. Para a primeira discretização do 

domínio, utilizou-se 570 elementos quadráticos, sendo 507 quadrangulares e 63 triangulares, 

contendo 2.281 nós de cálculo (Figura 14). A malha confeccionada encobre a parte Norte da Ilha, e 

permite que haja escoamento por cima desta parte da ilha durante os períodos de inundação (Figura 

14). As informações relativas à batimetria foram obtidas de campanhas de campo realizadas nos 

dias 10 a 13 de novembro de 2015 (Figuras 15 e 16) (Wilson-Jr. et al. 2017). 

PROGNÓSTICO MORFOLÓGICO DA ILHA SOLTEIRA 

Uma vez validado o modelo hidrodinâmico para os dias da campanha de medições especiais, 

serão considerados cenários extremos: reservatório pleno, vazões turbinadas e vertidas. Nas 

condições precárias em que se encontra a Ilha Solteira, é de se esperar uma grande degradação do 

solo, com quedas de árvores ribeirinhas, aberturas de canais e a transformação da Ilha num conjunto 

de ilhotas solteiras instáveis, após vazões elevadas (Q ≈ 22.000 m
3
/s)! 

http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/
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Figura 09. Parte Norte da Ilha 

Solteira em 1973, ano de sua 

inauguração. 

(Foto CESP) 

 
Figura 10. Parte Norte da Ilha 

Solteira. 

 

 
 

Figura 12. Extremo Norte da Ilha. 

(Foto Danilo Neves, 2016) 

 
Figura 11. Parte Sul da Ilha. 

(Imagens Google Earth, 2016) 

 
 

Figura 13. Sul da Parte Norte da Ilha. 

Nova Separação da Ilha. 

(Foto Danilo Neves, 2016)  

A Ilha Solteira vai se fragmentar. Algumas linhas de corte, em cor amarela, foram desenhadas 

nas Figuras 10 e 11. São canais já existentes, cujas dimensões (largura, profundidade) aumentam 

continua, diária, inexoravelmente. A Ilha desaparecerá como previsto no Projeto Executivo da 

CESP? Não desaparecerá! Restarão ilhotas solteiras, e vestígios do antigo contorno da Ilha. Uma 

árvore ou outra sobreviverá sobre sua ilhota, como já se vê no canal que dividiu a ilha em 1983. 
 

 
Figura 14. Domínio Modelado do Rio Paraná a Jusante 

da UHE Ilha Solteira. Malha de Elementos Finitos 

(Wilson-Jr. et al. 2017) 

 
Figura 15. Dados 

Batimétricos Medidos e 

Estimados.  

(Wilson-Jr. et al. 2017) 

 
Figura 16. Cotas 

Batimétricas do Modelo. 

Dat. IBGE: Imbituba. 

(Wilson-Jr. et al. 2017) 

CONCLUSÕES: RECUPERAÇÃO DA ILHA SOLTEIRA. 

A diminuição da capacidade de armazenamento dos reservatórios devido ao assoreamento a 

montante e a erosão da calha do rio a jusante são consequências diretamente associadas à 

construção de barragens. Normas brasileiras exigem que a capacidade de armazenamento dos 
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reservatórios de UHEs seja controlada periodicamente, para que não falte Energia Elétrica. 

Entretanto, nada ainda foi proposto contra os sérios impactos negativos que se produzem a jusante, 

os quais afetam principalmente o Meio Ambiente (Wilson-Jr. 2016). Embora tenha sido condenada 

à extinção desde o início das obras da UHE Ilha Solteira, numa época em que a preocupação com o 

Meio Ambiente era mínima, a Ilha resistiu durante 50 anos, embora perdesse 65% de sua superfície. 

O processo de restauração da Ilha Solteira passa pelas seguintes etapas: (i) recuperação dos 

contornos da ilha, o que implica na instalação de enrocamentos, gabiões, mantas geotêxtis, troncos 

ou outros artefatos; (ii) recuperação de seu substrato, através da importação de solo, que uma vez 

protegido das águas famintas, possibilite o replantio, a recuperação da flora e crie atrativos para a 

fauna; (iii) projeto de integração da Ilha com a sociedade municipal e turística, de modo que esta se 

sinta motivada por sua restauração e dela participe, que as pessoas possam visitar a nova ilha, 

preservá-la, criar e desfrutar de seus atrativos, em prol de sua sustentabilidade. 

Se os cidadãos da cidade, se os técnicos e funcionários da UHE, se os professores e alunos da 

UNESP e demais universidades do país, e se o conjunto de ambientalistas e barrageiros brasileiros 

se sensibilizarem pela história dessa Ilha Fluvial, e se for desejo de todos a criação de um exemplo 

nacional de preservação ambiental, a ilha poderá ser recuperada e não desapareça!... 
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