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ABSTRACT – The sedimentation of a reservoir causes several operational and environmental 
problems to a power plant undertaker. Sediment control has to be done by bearing in mind 
implications in different fields. This paper discusses some of the technologies available to protect 
the soil and the rivers against severe sediment yield by the control of erosive phenomena in the 
tributary basins, rivers and in the reservoirs themselves. The studies on reservoir sedimentation 
begin in the preliminary project and linger over the useful life of its exploitation. Some examples 
of preventive and remedial actions are mentioned, as well as a list of some Brazilian undertakings 
in which the silting phenomenon is more prominent than any other. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O presente trabalho trata do controle de sedimentos na área de influência do 
aproveitamento do recurso hídrico planejado que, devido ao assoreamento do reservatório, fica 
inoperante ou traz problemas ambientais. Providências diversas podem ser adotadas para 
recondicionar a operação regular. São citados métodos de controle em casos de estudos 
efetuados na fase de planejamento e de operação de aproveitamentos hidrelétricos, mostrando as 
soluções adotadas, tanto preventivas quanto corretivas. 

Atualmente no país, através da ANA, Agência Nacional de Águas, e da ANEEL, Agência 
Nacional de Energia Elétrica, por força da Resolução 3/2010, há obrigatoriedade para que 
proprietários de aproveitamentos hídricos com barragens mantenham monitoramento do 
reservatório com operação hidrométrica para níveis, vazões, sedimento e qualidade d’água, tanto 
a montante quanto a jusante da barragem, e em bacias hidrográficas tributárias ao reservatório. 
Condiciona, também, efetuar levantamentos batimétricos periódicos. Certamente que essas 
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providências propiciarão permanentes cuidados e providências para manter os aproveitamentos 
com boas condições operacionais. 

22..  CCAAUUSSAASS  DDOO  AASSSSOORREEAAMMEENNTTOO  EE  PPRROOBBLLEEMMAASS  DDEECCOORRRREENNTTEESS  

A construção de uma barragem e a formação do seu reservatório normalmente modificam as 
condições naturais do curso d’água. Quanto ao aspecto sedimentológico, as baixas velocidades da 
corrente no reservatório possibilitam o depósito de partículas, provocando assoreamento gradual, 
fenômeno esse que poderá vir a impedir a operação do aproveitamento, causar problemas de 
abrasão nas turbinas e também impactos ambientais. Fica entendido que a água flui com 
facilidade de montante para jusante, enquanto os depósitos permanecem no reservatório. No 
caso de usinas hidrelétricas, o impedimento de operação ocorre quando o sedimento depositado 
alcança a tomada d’água e passa a mergulhar junto à água pelo tubo de adução, enquanto a altura 
dos depósitos segue se elevando até a obstrução total da captação. 

De acordo com a velocidade da corrente e a profundidade na calha do rio e na área de 
reservatório, há diferentes tipos de depósito: em delta, em camada estreita ao longo do leito ou 
em cunha contra a barragem, conforme descrito em Carvalho, (2008). Obviamente, esses tipos de 
depósitos irão provocar diferentes consequências. 

33..  EERROOSSÃÃOO,,  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  SSEEDDIIMMEENNTTOO  FFLLUUVVIIAALL  EE  DDEEPPÓÓSSIITTOO  

Esse é o ciclo aberto que promove o assoreamento – erosão das terras, escoamento das 
águas com o sedimento erodido para um curso d’água, transporte fluvial do sedimento e depósito 
final no leito do rio ou em um reservatório. A fase inicial, correspondente à erosão, não tem sido 
cuidada com o controle adequado nas bacias hidrográficas brasileiras. As causas de erosão são 
muitas devido ao aumento da população com necessidades diversas. Os prejuízos e problemas 
não ficam somente em aproveitamentos de recursos hídricos. 

A maior parte do sedimento erodido tem por causa a precipitação em terrenos descobertos, 
sem vegetação. O Brasil é reconhecido pela grande produção agrícola, sendo atualmente um dos 
maiores exportadores mundiais de alimentos. Porém, essa agricultura é, na maior parte, mal 
planejada, sem os cuidados necessários de conservação dos solos. Também é o caso de citar a 
entressafra, entre colheita e replantio, ocasião que os solos ficam descobertos, sujeitos à ação das 
chuvas e, por conseguinte, erosão. Outras causas de erosão são construções de estradas e demais 
obras terrestres, queimadas, desmatamentos para assentamentos diversos, para exploração da 
madeira ou criação de novas áreas de uso na agropecuária. 

Estudos efetuados por Carvalho e outros (2006) mostram que a carga sólida dos nossos rios 
tem aumentado gradativamente, o que pode estar causando maiores assoreamentos, tanto nas 
calhas dos rios quanto nos reservatórios. Como exemplos, abaixo são apresentados gráficos de 
estudos para os rios Madeira e Tocantins (Figuras 1 e 2). 

O estudo da taxa de aumento da erosão com o tempo foi realizado com dados de descargas 
sólidas e líquidas médias anuais, divididos em períodos representativos. Os valores são 
acumulados a cada ano, sendo traçada uma curva de massa. O cálculo da taxa de variação do 
transporte de sedimentos é efetuado com a utilização dos coeficientes das retas. A inclinação da 
primeira reta da curva de massa fornece r1, enquanto a segunda, r2. O valor de Ec é calculado pela 
equação (1), i.e., aumento na descarga sólida em cada período de n anos. Em seguida é obtido o 
valor de R, taxa anual de aumento da erosão, pela equação (2): 

           1
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           (1 + R)
n
= 1 + Ec                       (2) 
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Figura 1 – Rio Madeira em Porto Velho – aumento da 

produção de sedimentos com o tempo. Período de 
1970 a 2004. Taxa anual de 1,69% (Carvalho et alli, 

2006) 

Figura 2 – Rio Tocantins em Marabá - aumento de 

4,02% ao ano e redução para 2,85% devido à 

retenção de sedimentos no reservatório de Serra da 

Mesa, (Carvalho et alli, 2006) 

44..  SSOOLLUUÇÇÕÕEESS  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  SSEEDDIIMMEENNTTOO  

Estudos sedimentológicos preliminares devem sempre ser realizados nas diversas fases de 
avaliação de aproveitamentos em cursos d’água – inventário, viabilidade e projetos. No caso, são 
instalados postos hidrométricos em posições adequadas para medida de níveis d’água, vazão e 
carga de sedimentos, devendo-se seguir as normas adequadas desses serviços. A operação da 
rede hidrométrica deve ser acompanhada por técnicos competentes, sendo que os dados obtidos 
devem ter análise de consistência.  

Os dados sedimentométricos serão úteis em estudos de verificação da formação do 
assoreamento e da vida útil do aproveitamento. Hoje em dia há programas de confiança que 
mostram resultados preliminares à construção, permitindo solução de proteção caso seja 
observada curta vida útil do aproveitamento. Uma vez existindo a obra, esta fica sujeita a ter 
problemas derivados do sedimento. Fica entendido que é possível considerar medidas preventivas 
e corretivas. 

4.1. Medidas preventivas 

 Nessa fase pode-se citar: 
 

1) Na seleção do local do aproveitamento: tendo-se dados de descarga sólida na fase de 
inventário, os estudos que indicarem inconveniência do aproveitamento naquela posição 
podem conduzir à procura de um melhor local em afluente vizinho ou verificar condições 
de controle de sedimentos na bacia hidrográfica. É também ocasião de planejar estudos 
de controle de sedimento, seja na bacia hidrográfica ou no sistema de operação do 
aproveitamento; 

2) No projeto do reservatório: pode-se prever um volume morto adequado à formação de 
depósito de sedimento, considerando-se volume útil garantido para operação do 
aproveitamento, mesmo sabendo-se que grande parte do assoreamento fica na área de 
remanso. Também pode ser planejada a instalação de descarregador de fundo, de 
desarenador ou obra de escoamento em by-pass; 

3) No controle de erosão na bacia: mantendo a cobertura vegetal ou efetuando 
reflorestamento, agricultura bem planejada e práticas adequadas para plantio, ou outras 
providências, como seja o controle de voçorocas e obras de proteção de taludes (ver 
Carvalho, 2008, Cap. 10); 
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4) No controle de afluência de sedimento para o curso d’água: como seja vegetação ciliar e 
garantia de áreas na bacia de contribuição com boa cobertura vegetal. 

 
O controle de sedimentos na agricultura é fundamental na manutenção da fertilidade do 

solo. As práticas conservacionistas podem ser divididas em vegetativas, edáficas e mecânicas. 
Algumas medidas indicadas podem ser utilizadas na fase de medidas corretivas. 

As práticas vegetativas para controle de erosão incluem florestamento, reflorestamento, 
pastagens, plantas de cobertura em áreas de cultivo, cultura em faixas, cordões de vegetação 
permanente, alternância de capinas, cobertura morta, faixa de bordadura e quebra-ventos, 
conforme em Bertoni & Lombardi (1985). 

As práticas edáficas incluem controle de fogo, adubação verde, adubação química, adubação 
orgânica e calagem pela correção da acidez do solo, segundo Bertoni & Lombardi (1985). 

As práticas mecânicas tratam de distribuição racional dos caminhos, plantio em contorno, 
terraceamento, sulcos e camalhões, canais escoadouros, rotação de culturas e preparo do solo, de 
acordo com Bertoni & Lombardi (1985). 

4.2. Medidas corretivas 

Nessa fase, tem-se: 
 

1) Obras de retenção ou evacuação de sedimentos: barragem à montante para retenção de 
sedimentos (Figura 3), canal em by-pass (Figura 4), descarregadores de fundo na 
barragem e desarenadores próximo à tomada d’água no caso de geração por intermédio 
de canal de adução; 

 

 
 

Figura 3 – Barragem a montante para retenção de 
sedimento afluente  ao reservatório principal 

(Carvalho, 2008) 

Figura 4 – Esquema de solução de retirada de 
sedimento por canal lateral (by-pass) no 

reservatório Palagnedra, Suíça (Bruk, 1985). 

 
2) O alteamento da barragem: se possível, aceitando o aumento de área de reservatório e 

permitindo maior volume e reserva para depósito de sedimento; 
3) Dispositivo de retirada de sedimento por sifonagem, constando de tubulação rígida ou 

flexível (Figuras 5, 6 e 7); 

  

  
  

Figura 5 – Esquema de sifonagem usada 
para retirada de sedimento no reservatório 

Tiaujiauvan, China (Bruk, 1985). 

Figura 6 – Diagrama de disposição 
para retirada de sedimento de reservatório 

por sifonagem (Bruk, 1985)  
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4) Dragagens do depósito, existindo vários métodos e equipamentos; 
5) Medidas de proteção dos cursos d’água podem incluir a vegetação ciliar ou obras de 

revestimento de margens com espigões ao longo de trecho de rio, enrocamento ou com 
proteção de estaqueamento (Figuras 8, 9, 10 e 11). 

 
No caso da existência do reservatório, as medidas corretivas podem ser as mais eficientes, 

porém mais dispendiosas, como seja a necessidade de dragagem. 
 

 
Figura 7 – Dispositivo de sifonagem hidráulica usada no 

reservatório Rioumajou, França (Bruk, 1985) 

 

  
Figuras 8 e 9 – Espigões ao longo da margem para direcionar a corrente e proteger contra erosão 

(Vanoni, 1977) 
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Figura 10 – Revestimento de margem de rio com 

enrocamento (Vanoni, 1977) 
Figura 11 – Estaqueamento de madeira para 

proteção de margens (Vanoni, 1977) 

55..  AALLGGUUNNSS  RREESSEERRVVAATTÓÓRRIIOOSS  AASSSSOORREEAADDOOSS  NNOO  PPAAÍÍSS    

A Tabela 1 apresenta reservatórios no Brasil cujas informações indicam a existência de 
assoreamento indesejável, seja na área de remanso ou mesmo ao longo do reservatório. 
Certamente existem no país outros reservatórios nas mesmas condições. 
  

Tabela 1 - Alguns reservatórios no Brasil, parcial ou totalmente assoreados. 

Reservatório Curso d’água Proprietário Finalidade Observação 

Bacia do Amazonas 

Jirau 
Santo Antônio 

Madeira 
Madeira 

Ener.Sust.Brasil 
Sto.Ant.Energia 

UHE 3.300 MW 
UHE 3.300 MW 

Parcialmente 
Assoreados 

Bacia do Tocantins-Araguaia 

Itapecuruzinho Itapecuruzinho CEMAR PCH – 1,0 MW Inoperante 

Bacia do São Francisco 

Rio de Pedras 
Paraúna 

Pandeiros 
Acabamundo 

Arrudas 
Pampulha 

Velhas 
Paraúna 

Pandeiros 
Acabamundo 

Arrudas 
Pampulha 

CEMIG 
CEMIG 
CEMIG 

DNOS (extinto) 
DNOS (extinto) 
DNOS (extinto) 

UHE – 10 MW 
UHE – 30 MW 
UHE – 4,2 MW 

Controle de cheias 
Controle de cheias 
Controle de cheias 

 
 
 

Inoperante 
Inoperante 

 

Bacias do Atlântico Leste 

Funil 
Pedras 

Peti 
Brecha 

Piracicaba 
Sá Carvalho 
Dona Rita 

Salto Grande-
Madeira Lavrada 

Bretas 
Mascarenhas 

Contas 
Contas 

Santa Bárbara 
Piranga 

Piracicaba 
Piracicaba 

Tanque 
Santo Antônio 

Tronqueiras 
Doce 

Sta.Maria Vitória 

CHESF 
CHESF 
CEMIG 

- 
Belgo-Mineira 

Acesita 
- 

CEMIG 
- 

ESCELSA 
ESCELSA 

UHE – 30 MW 
UHE – 23 MW 
UHE – 9,4 MW 

UHE – 10,5 MW 
UHE -  - 

UHE – 50 MW 
UHE – 2,41 MW 
UHE – 104 MW 
UHE – 7,87 MW 

- 
 

Opera com Air-lift 
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Reservatório Curso d’água Proprietário Finalidade Observação 

Rio Bonito 
Suíça 
Jucu 

Paraitinga 
Jaguari 

Uma 

Sta,Maria Vitória 
Jucu 

Paraitinga 
Jaguari 

Uma 

ESCELSA 
ESCELSA 
ESCELSA 
ESCELSA 

CESP 
CESP 

PM Taubaté 

UHE – 120 MW 
PCH – 8 MW (1) 

PCH – 30 MW (1) 
PCH 

UHE – 85 MW 
UHE – 27,6 MW 
Abastec. d’água 

Opera com Air Lift 
Repontenciada 
Repontenciada 
Repontenciada 

Bacia do Paraná 

Caconde 
Euclides da Cunha 

Americana 
Jurumirim 

Piraju 
Presidente Vargas 

Poxoréu 
Itiquira 

São Gabriel 
Ribeirão das Pedras 

São João 
Porto Primavera 

Pardo 
Pardo 
Atibaia 

Paranapanema 
Paranapanema 

Tibaji 
Poxoréu 
Itiquira 
Coxim 

Descoberto 
São João 
Paraná 

CESP 
CESP 
CPFL 
CESP 
SCFL 

Klabin 
CEMAT 

ITISA 
ENERSUL 

CAESB 
ENERSUL 

CESP 

UHE – 80,4 MW 
UHE – 108,8 MW 

UHE – 34 MW 
UHE – 120 MW 
UHE – 22 MW 

UHE – 22,5 MW 
PCH -  - 

UHE – 156 MW (2) 
UHE – 7,5 MW 

Abastecim. d’água 
UHE – 3,2 MW 

UHE – 1.720 MW 

 
 
 
 
 
 

Inoperante 
Op. desc.+ desar. 

 
 

Parcialm. Assor. 

Bacia do Uruguai 

Caveiras 
Silveira 

Celso Ramos 
Furnas do Segredo 

Caveiras 
Santa Cruz 

Chapecozinho 
Jaguari 

CELESC 
CELESC 
CELESC 

CEEE 

UHE – 4,3 MW 
UHE -- 

UHE – 5,76 MW 
UHE -- 

 

Bacias do Atlântico Sudeste 

Santa Cruz 
Piraí 

Ernestina 
Passo Real 

Tacanica 
Piraí 
Jacuí 
Jacuí 

CCPRB 
CELESC 

CEEE 
CEEE 

UHE – 1,4 MW 
UHE – 1,37 MW 
UHE – 1,0 MW 
UHE – 125 MW 

 

 
Os estudos sedimentológicos preliminares, efetuados para alguns dos reservatórios no país, 

indicaram condições críticas de assoreamento, tendo sido decidido manter as ensecadeiras com 
pequeno rebaixamento para reter os depósitos de forma a não atingirem as turbinas. Assim, a vida 
útil dos aproveitamentos para a questão sócio-econômica ficaria dentro da vida útil de geração.  

Certamente que serão necessárias soluções de continuidade de operação após esse período, 
ou quando houver necessidade. Trabalhos de monitoramento sedimentométrico e levantamentos 
batimétricos periódicos estão sendo realizados para constante verificação das condições de 
assoreamento. 

66..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  EE  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  

A Tabela e os exemplos citados de reservatórios de usinas hidrelétricas com assoreamento 
representam informações coletadas pelos autores deste trabalho. Certamente outros casos já 
existem no país, inclusive de outros tipos de aproveitamentos de recursos hídricos. Quanto aos 
métodos de proteção e de controle apresentados, foram obtidos em publicações diversas, não se 
constituindo em soluções definitivas. 
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Desde a década de 1990 tem sido obrigatório que as empresas do setor elétrico apresentem 
estudos sedimentológicos em relatórios nas fases de inventário, viabilidade e projetos. Faltava 
uma exigência para estudos na fase de operação dos aproveitamentos existentes, assunto este 
que foi resolvido pela Resolução 3/2010 da ANA e ANEEL. Após a emissão da Resolução, as 
entidades citadas estão recebendo dados de monitoramentos sedimentométricos e de 
levantamentos batimétricos dos reservatórios e criando um acervo que poderá ser consultado. 
Desse modo, no futuro ter-se-á muitas outras informações sobre casos de assoreamento 
indesejado, possibilitando a proteção necessária contra assoreamento. 
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