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ABSTRACT – Dams are essential for socioeconomic development, however, to achieve their 
potential benefits, there are, on the other hand, changes in the natural conditions of watercourses, 
as well as complications related to the carrying of sediments, which affect their useful life. 
Therefore, the present study aimed to analyze and identify how sediments can modify and affect 
the conservation of dams, through a narrative and non-exhaustive bibliographic review on the 
subject. The SCOPUS and Portal Periódicos Capes databases were used to collect the data, where 
the descriptors "dams", "sediments", "erosion", "riparian zones" and "reservoirs" were used to 
perform the search. After reading and analyzing, articles were selected that had a connection with 
the theme. One of the problems related to dams is sedimentation. The sedimentation process 
generates the loss of the life of the dams, which refers to the time that the reservoir takes to be 
silted up, to the point that it is impossible to carry out its use as originally planned. Actions such as 
assessing sediment production and silting, qualifying the degree of reservoir degradation, 
implementing monitoring posts for hydrosedimentometric monitoring are measures that can 
increase the life of the dams. In addition, in order to solve the problems associated with sediments, 
improve water conditions and expand the useful life of dams, it is possible to implement the 
restoration of riparian forest as a means of preventing erosion and maintaining the basin's 
vegetation as a way prevent silting up of rivers that flow into the reservoir. 

Palavras-Chave – Barragens; Sedimentos; Vida útil. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os rios têm servido como base para o progresso da humanidade. Em grande parte, as águas 

dos rios são empregadas para propósitos domésticos, industriais, agrícolas e especialmente para a 

construção de barragens objetivando a geração de energia elétrica. A implementação de barragens 

e a decorrente formação de reservatórios, tem como intuito atender numerosas finalidades para o 

desenvolvimento socioeconômico regional. Contudo, obras de tamanha magnitude, modificam as 

condições naturais do corpo hídrico e geram diversos impactos, onde o equilíbrio sedimentológico 

do curso d’água é afetado (Cunha et al., 2012; Mendes, 2005). 

Dentre as alterações geradas no curso está a lentificação, que geralmente se manifesta na 

forma de expansão ou multiplicação de novos sistemas de água que são modificados ou mesmo 

degradados, sujeitos a fontes de estresse antropogênico como o aquecimento, assoreamento, 

eutrofização e contaminação por pesticidas (Scheffler et al., 2011). As barragens provocam a 

diminuição das velocidades da corrente, gerando deposição gradual dos sedimentos levados pelo 

curso d’água, reduzindo a capacidade de armazenagem do reservatório e consequentemente, a 

inviabilização da operação do aproveitamento, ademais causam variados problemas ambientais 

(Carvalho et al., 2000). 

Ao projetar a implantação e operação de uma usina hidrelétrica, um significativo fator de 

análise de viabilidade ambiental e econômica é a vida útil do reservatório, pois aponta fatores 

relacionados com a relevância tanto econômica, que seria de geração, quanto de conservação do 

reservatório. A diminuição da correnteza em função do reservatório é um dos principais impactos, 

resultando em maior propensão à deposição de sedimentos no mesmo. O “volume morto do 

reservatório”, assim denominado, é designado para este fim (Santos e Cunha, 2015). 

As barragens possuem resistências para a passagem de grande parcela dos sólidos suspensos 

na água para jusante. Porém, com o gradual crescimento do assoreamento ao passar do tempo, 

consequências como inundações em zonas a montante do reservatório e diminuição da área, e 

decorrente aumento da velocidade que se inclinam a carrear uma quantia maior de sedimentos 

para jusante da represa, assentando-se principalmente na área do volume morto do reservatório, 

que consequentemente ocasiona a redução da vida útil do mesmo (Santos e Cunha, 2015).   

Atualmente, o estudo de vida útil delimita-se a análise individual dos empreendimentos 

levando em conta a especificidade denotada, especialmente neste caso as que indagam sobre as 

obras relacionadas a atuação de barragens, pelo fato de haver caracterização particular dos 

elementos que compõem toda sistematização relacionada (Mendes, 2005). Diante do exposto, 

salienta-se que no presente trabalho, objetivou-se analisar e identificar como os sedimentos podem 

modificar e acometer a conservação das barragens. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/siltation
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/eutrophication
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064420300225#bib0250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064420300225#bib0250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064420300225#bib0250
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2- MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica narrativa e não exaustiva acerca de 

como os sedimentos podem afetar a vida útil de barragens e reservatórios de água. Foi realizado 

estudo exploratório da literatura científica sobre a temática, compreendido pela criação de 

protocolo de busca, análise e seleção dos trabalhos encontrados. A coleta de dados foi realizada 

utilizando as bases de dados SCOPUS e Portal Periódicos Capes, abrangendo artigos publicados de 

2000 a 2020. Os descritores utilizados foram “barragens”, “sedimentos”, “erosão”, “zonas ripárias” 

e “reservatórios”, com a inclusão dos operadores AND e OR. A busca na literatura foi realizada 

através da leitura e análise dos títulos e resumos e os artigos que não tinham conexão com a 

temática proposta foram removidos da seleção. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A redução na quantidade e qualidade da água nos rios e reservatórios é algo que vem sendo 

observado e carece de atenção, tendo em vista que afeta diretamente o abastecimento humano e 

a geração de energia elétrica. Essa problemática deve-se especialmente a ações antrópicas 

provocadas pelo crescimento populacional, industrial e agrícola associados a eventos climáticos 

naturais (Velini et al., 2005; Silva et al., 2016). 

As alterações na água são verificadas pelos processos de lançamento de esgotos domésticos 

e industriais sem tratamento, pela contaminação por herbicidas, pesticidas, adubos e fertilizantes 

utilizados na agricultura e pela erosão (Silva et al., 2016). O manejo intensivo das áreas agrícolas e 

a urbanização aliada à inclinação média das bacias contribuem para o aumento da concentração de 

sedimentos na água, sendo ocasionado pela perda de solo no entorno e carreada em períodos de 

precipitação intensa (Schiesari et al., 2020; Vanzela et al., 2010; Mingoti e Vettorazzi, 2011).   

De acordo com Velini et al. (2005), as ações supracitadas têm provocado uma condição de 

desequilíbrio em rios e reservatórios naturais ou artificiais, sendo este caracterizado pela ampla 

disponibilidade de nutrientes na água e nos sedimentos. Ressalta-se que uma grande quantidade 

de sedimentos é carreada para rios e reservatórios e, dentre as características que determinam essa 

condução, estão a velocidade média da corrente, tipo de material fonte, clima e cobertura vegetal 

da bacia de drenagem, especialmente da mata ciliar imediatamente adjacente aos cursos de água 

(Brito et al., 2008).     

O sedimento tende a se depositar desde a entrada do reservatório, onde ocorre maior 

deposição, até a barragem. Salienta-se que os sedimentos são constituídos por diferentes tamanhos 
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de partículas, variando de argila até areia, podendo causar danos, dependendo do local de 

deposição, da quantidade e qualidade dos sedimentos (Buffon et al., 2009). 

Tal processo de sedimentação gera a perda da vida útil das barragens, que se refere ao tempo 

que o reservatório leva para ser assoreado, ao ponto que seja impossível realizar seu uso de acordo 

com o planejado inicialmente. Os efeitos do assoreamento podem ser variados, além da diminuição 

da conservação da barragem, pode afetar sua segurança, bem como ocorrer impactos ecológicos, 

sendo que apresentam uma fonte de nutrientes adsorvidos, podendo agilizar o processo de 

eutrofização.  Suposições equivocadas do assoreamento podem gerar prejuízos para a geração de 

energia, para regularização de cheias, vida útil do reservatório e para capacidade de 

armazenamento. Além disso, a vida útil é função da descarga sólida de entrada, da eficiência de 

entrada de sedimento no reservatório e do peso específico do sedimento retido, portanto, realizar 

o manejo de reservatórios é fundamental (Buffon et al., 2009; Teixeira et al., 2020; Martins et al., 

2016). 

O monitoramento ambiental é de fundamental importância para a compreensão dos 

processos hidrossedimentológicos, o qual consiste em realizar continuamente a medição das 

características de um determinado fenômeno, como pluviosidade, vazão e concentração de 

sedimentos em suspensão (Vestena, 2009). 

Como forma de proporcionar o bom gerenciamento de sedimentos em reservatórios e 

aumentar a vida útil destes a Associação Internacional de Hidrelétricas disponibilizou opções de 

combate ao assoreamento. Dentre as ações propostas há a prevenção por meio da redução da 

entrada de sedimentos, incluindo a diminuição da erosão do solo a montante, auxiliar a passagem 

de sedimentos ao redor ou através do reservatório como forma de manter o transporte e reduzir a 

deposição e também a correção por meio da escavação dos sedimentos ou a descarga destes a 

jusante. As ações demandam de conhecimento e dados que quantifiquem os processos 

relacionados a captura de sedimentos (Zarfl e Lúcia, 2018; Li et al., 2020).   

A Itaipu Binacional, como forma de monitorar os sedimentos nos cursos d’água afluentes ao 

lago, implementou a instalação de postos de monitoramento em rios brasileiros e no Paraguai, que 

possibilitam o acompanhamento em tempo real do transporte de sedimentos. Considerando-se a 

vazão média anual do barramento, as estações cobrem aproximadamente 97% da influência líquida 

do reservatório e possibilitam a realização de estimativas de vida útil do empreendimento como 

também identificam os locais da bacia onde ocorre a intensificação de processos erosivos (Itaipu 

Binacional, 2020).  

Segundo Mingoti e Vettorazzi (2011) em seus estudos acerca da redução relativa na perda de 

solo em microbacias, retratam que o efeito do tamanho da área de preservação permanente (APP) 

varia de acordo com a classe e declividade da microbacia, considerando-se que as áreas próximas 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/entrapment
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aos cursos d’água apresentam os menores declives com relação a bacia em sua totalidade a alocação 

da cobertura florestal em áreas de maior inclinação traria reduções no carreamento de sedimentos.   

De acordo com Vanzela et al. (2014), ao avaliar a produção de sedimentos e assoreamento 

em uma barragem de terra no município de Fernandópolis (SP) foi observado que apenas 7,5% da 

área de drenagem da bacia ainda preservava a vegetação nativa, que em sua maioria estava 

localizada fora das áreas de preservação permanente. Aliado as estatísticas de que 38,2% da bacia 

compreendia área de pastagem não conservada e 43,8% área de expansão urbana a produção 

excessiva de sedimentos na barragem é resultado da falta de controle do solo nos taludes (Vanzela 

et al., 2014). A variação temporal da produção de sedimentos em bacias hidrográficas no curto prazo 

pode estar relacionada aos padrões de precipitação, como observado por Silva Júnior et al. (2011).  

Ao avaliar o grau de degradação de um reservatório, observou-se a presença de íons 

dissolvidos e proliferação de algas e macrófitas, advindas possivelmente, de esgoto doméstico e 

erosão do solo. Sendo os sedimentos resultantes de processos erosivos responsáveis por 

assoreamento e eutrofização, medidas como recomposição da mata ciliar e desassoreamento 

podem ser realizadas com o objetivo de melhorar as condições da água (Silva et al., 2016). 

Benkhaldoun et al. (2012) concluiu que o transporte de sedimentos também tem um impacto 

considerável na superfície livre da água, com base em seus resultados foi possível avaliar a interação 

causada entre a corrente da superfície livre e o arrastamento do material da carga do leito, 

resultando na formação de choques fortes e fracos, capazes de causar aumento de pressão nos 

taludes. A produção de um acentuado gradiente de concentração de sedimentos e a troca ativa 

destes entre a superfície livre e o leito aumentam os riscos da segurança da barragem.  

Santos e Cunha (2015), analisaram os possíveis cenários hidrossedimentométricos na Bacia 

hidrográfica do Rio Araguari após implantação de reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Cachoeira 

Caldeirão, trecho do Médio Rio Araguari. Foram empregados modelos matemáticos para presumir 

o estado de assoreamento e conservação do reservatório. Ações como, manter as características 

ambientais das florestas e as áreas de conservação, beneficia a manutenção da quantidade de 

sedimentos no rio e dos níveis baixos de sólidos, gerando impactos menores na vida útil da 

barragem. Em outro cenário, sugere-se como medida, a implantação de um sistema de 

acompanhamento hidrossedimentométrico em conformidade com padrões de qualidade da água e 

hidrometeorológicos. 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante o exposto, com o propósito de resolver tais problemáticas associadas aos sedimentos, 

melhorar as condições da água e aumento de vida útil das barragens, pode-se implementar medidas 



 

 6 

XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 

como a recomposição da mata ciliar, desassoreamento, monitoramento dos sedimentos e redução 

da entrada de sedimentos como forma de prevenir o assoreamento e consequentemente aumentar 

a vida útil e a segurança das barragens. Outro aspecto importante que deve ser levado em 

consideração, visando a prevenção do problema é a manutenção da vegetação da bacia hidrográfica 

como forma de impedir o assoreamento dos rios que deságuam no reservatório. 

Através do consenso técnico científico que vislumbra a atuação da ciência fomo ferramenta 

que busca otimizar as diferentes práticas hoje desempenhadas, respaldado pelos conhecimentos 

validados e comprovados, é possível alcançar melhoramentos consideráveis, especialmente ao que 

concerne a vida útil, a estes grandes empreendimentos que são as barragens geradoras de energia 

elétrica, as quais incrementam e muito ao bem-estar da vivência humana, além de permitir o ciclo 

produtivo como hoje é concebido. 
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