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Os recursos hidrelétricos da Região Norte têm sido apontados como alternativa bastante 

competitiva. No entanto, em relação aos impactos ambientais, a construção de novas 

grandes represas na região enfrenta críticas principalmente em função da área florestal 

perdida pela criação do reservatório, ou seja, a montante, além do desencadeamento de 

inúmeros conflitos na re-alocação de comunidades indígenas e ribeirinhas. Este trabalho 

pretende contribuir para o melhor entendimento da questão ambiental na região ao 

chamar atenção para os efeitos a jusante de barragens. É certo que tais impactos se 

estendem por uma área bem maior que a região em torno do lago artificial criado, 

comprometendo os ricos ecossistemas de terras úmidas amazônicas. Na verdade os rios 

respondem aos novos inputs de energia e matéria modificando sua morfologia o que, 

por sua vez, representa uma destruição de biótopos.  Apresenta-se um estudo de caso 

sobre a hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, estado amazônico a fim de alertar para a 

necessidade de serem considerados os efeitos nos canais fluviais a jusante de 

hidrelétricas como parte integrante no processo de decisão do planejamento, de acordo 

com uma política energética sustentável. 
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The hydroelectric resources of the Amazon region are considered a competitive 

alternative despite the structural problems they entail. Concerning the latter, plans to 

build large-scale dams in the region have drawn criticism mainly on account of the loss 

of forest cover in areas flooded by dam reservoirs and the conflicts concerning the 

relocation of indigenous and riverside communities in the region. This study seeks to 

contribute to better understanding of the environmental issue in the Amazon by 

focusing attention on the downstream effects of dams, which have large-scale, hitherto 

neglected ecological repercussions. The impact of dams extends well beyond the area 

surrounding the artificial lakes they create, harming rich Amazon wetland ecosystems. 

The morphology of dammed rivers changes in response to new inputs of energy and 

matter, which may in turn destroy certain biotopes. This is a remote-sensing-based case 

study of the Tucuruí hydroelectric scheme in the Amazon state of Pará. Attention is 

drawn to the need to take into account effects on alluvial rivers downstream from 

hydroelectric power plants when it comes to making planning decisions, as part of a 

sustainable energy policy. 
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 Introdução 
 
 

 

A partir da construção da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí, o rio Tocantins 

passou a ser regido não mais por seus pulsos naturais, mas pela dinâmica produtiva da 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Este fato representou a segmentação do espaço natural, 

produzindo dinâmicas ambientais diferenciadas. A montante, a construção do sítio 

hidroenergético representou a criação de um lago com uma gama complexa de impactos 

que a inundação da floresta tropical fazem de antemão supor. Tal área tem sido objeto 

de vários estudos, porém não menos alterada, muito embora menos investigada, é a 

região a jusante das barragens. Tanto do ponto de vista ecológico como 

socioeconômico, o Baixo Tocantins vivencia uma profunda transformação que pode ser 

entendida como um quadro de paulatina degradação.   

 

Com relação ao espaço a jusante, significativas modificações são reportadas nas 

características da água, no processo de transporte de sedimentos e deposição 

repercutindo na estrutura e função dos ecossistemas ripários. Dentre os efeitos 

constatados está o desaparecimento de peixes, a má qualidade da água, imprópria para o 

consumo humano, a queda na produtividade agrícola das várzeas, além de mudanças 

microclimáticas. Os fatos mencionados sugerem uma forte alteração nos processos de 

manutenção das feições fluviais e da planície de inundação, conseqüentemente, 

comprometendo os ecossistemas geograficamente associados a estes ambientes. 

 

Com da alteração no fluxo das águas, represas retêm sedimentos anteriormente 

transportados pela corrente fluvial. Teoricamente e empiricamente se reconhece que o 

escoamento fluvial sem carga sedimentar, �água limpa�, leva a uma erosão do canal a 

jusante, resultando na degradação das formas fluviais e, conseqüentemente, da cobertura 

vegetacional. O conteúdo da presente investigação se justifica ao estar em consonância 

com a necessidade de atendimento aos princípios, fundamentos e objetivos tanto da 

Política Nacional de Meio Ambiente, quanto à Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Não somente isto, há que se considerar ainda a Região Norte é vista pelo setor elétrico 

como fronteira energética, segundo as orientações da política energética levada a efeito 
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no país. É, portanto, pertinente ser levada em conta a evolução do espaço a jusante de 

barragens, computando-o como área de ocorrência de impactos ambientais. 

 

 

 

Objetivos 
 

Assim sendo, o resultado da pesquisa tem como meta fornecer indicadores com respeito 

aos impactos sobre os ecossistemas ribeirinhos provocados pela construção de 

hidrelétricas. Desta forma, tem-se como hipótese de trabalho a necessidade da 

consideração do espaço a jusante de barragens para a geração de energia como 

fundamental no processo de planejamento energético diante da magnitude dos 

potenciais impactos. Tal diretriz deverá constar da política ambiental a ser adotada pelo 

setor elétrico face às exigências ambientais legais que contemplam todo o processo de 

planejamento, implantação e operação do sítio hidroenergético. 

 

Neste sentido, o objetivo geral proposto é a investigação de mudanças geomórficas 

ocorridas na região do Baixo Tocantins, a jusante da represa de Tucuruí, provocados 

pela alteração da dinâmica hidrológica tendo em conta o papel da carga líquida e sólida, 

variáveis-chave do sistema. Podem ser estabelecidos, portanto, dois objetivos 

específicos: 

 

. Alterações na morfologia do canal, variações na extensão física e outras 

características, envolvendo mapeamento, medições e identificação de processos em 

curso, derivadas da mudança no padrão das vazões.  

 

Como dito anteriormente, as mudanças no regime das águas, a jusante do represamento 

do rio, acarretam significativos efeitos também na configuração do canal, tais como o 

entalhe do leito, a erosão das margens e novos padrões de deposição. Por meio da 

análise multitemporal de imagens de satélite daquele trecho da bacia, nos períodos antes 

e depois de construída a barragem, devem ser verificadas mudanças e/ou tendências de 

mudanças com relação ao padrão do canal e seus significados ecológico e 

socioeconômico.   
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. Incorporação de condicionantes ambientais quanto ao aproveitamento 

hidrelétrico de bacias hidrográficas, tendo em vista o planejamento ambiental de 

novos empreendimentos. Tais formulações devem se coadunar com a visão de um 

planejamento ambiental voltado para a especificidade da geração de energia a partir da 

hidroeletricidade em ambiente amazônico. É clara a necessidade de integração ao 

processo produtivo de uma função gerencial de controle ambiental voltada para a 

internalização nos seus procedimentos e normas de critérios específicos voltados para a 

otimização do desempenho ambiental do setor elétrico. Logo, o conceito de 

aproveitamento ótimo deverá ser revisto e complementado por meio de novos 

condicionantes e critérios ambientais para sua determinação e de gestão de recursos 

hídricos. 

 

 

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

O uso do sensoriamento remoto tem uma clara e variada aplicabilidade às superfícies 

hidrológicas, especialmente em regiões pobremente instrumentadas como a Amazônia 

(Barret, 1995). È possível o estudo comparativo entre as épocas antes e depois do 

barramento do rio, a partir das imagens de satélite disponíveis com vistas ao estudo da 

evolução do canal e feições fluviais ecossistemas pertinentes.  

 

Para execução deste trabalho, foi utilizada uma série de quatro (4) imagens digitais, 

selecionadas de acordo com a mínima cobertura de nuvens, obtidas no período de seca 

do rio Tocantins (agosto-setembro), compreendendo parte dos municípios paraenses de 

Tucuruí, Baião, Mocajuba, Cametá e Limoeiro do Ajuru. Fotos aéreas da área dos 

municípios mencionados também serviram como fonte importante de informações 

retratando as condições anteriores à construção da usina hidrelétrica com respeito aos 

padrões existentes canal. O quadro a seguir apresenta mais informações sobre estes 

materiais.  
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Dados sobre imagens de satélite e fotos aéreas utilizadas 
 
 

Dados LANDSAT 
 

 
Série 

 
Resolução 

Data de 
aquisição 

 
Fornecedor 

ETM/ LANDSAT 223/62 e 223/63 30 m x 30 m 14/08/1988 INPE 
ETM/ LANDSAT 223/62 e 223/63 30 m x 30 m 12/07/2005 INPE 

 
Dados das fotos aéreas 

 
Projeto Data de tomada Fornecedor 

SACS/1977 � áreas 7/ Q.599; escala 1: 70.000, I/03 
nos. 16588 e 16586 

 
21/09/77 

 
DNPM/CPRM 

 
GEO-184 C; escala 1:40.000, no. 696 

 
15/07/74 

Aerofoto 
Cruzeiro S. A. 

 

 

A metodologia empregada já tem sido utilizada com sucesso para em investigações de 

mesma natureza estando descrita em Carvalho Junior et al. (2003). Neste estudo ficou 

comprovado que o emprego de técnicas de sensoriamento remoto permite individualizar 

os diferentes corpos d�água a partir do seu comportamento espectral. A utilização da 

referida metodologia envolve em três etapas, sendo que o autor levanta algumas 

considerações referentes a sua aplicação, as quais são aqui mencionadas. 

 

 

1a.etapa) Conversão do número digital para reflectância: 

 

Para obter a minimização das variações das condições ambientais durante a aquisição 

das cenas foi necessária a realização da conversão dos números digitais em reflectância 

aparente.  

 

Este procedimento favorece a realização de comparações dos espectros da imagem com 

as provenientes de bibliotecas espectrais. Para recuperar os valores de radiância e 

reflectância aparente é necessário utilizar os parâmetros de calibração radiométrica. 

Esses parâmetros são definidos na fase de calibração, que antecede o lançamento do 

sensor e são atualizados periodicamente enquanto o sistema está em órbita. A 

transformação dos números digitais para valores de radiância compensa as diferenças 
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entre ganhos e off-set de cada banda espectral. Já a conversão desses valores de 

radiância em valores de reflectância compensa as diferenças quanto à irradiância solar 

no topo da atmosfera e o ângulo de incidência da radianção sobre o alvo, no momento 

da aquisição da imagem.  

 

Desta forma, a transformação para dados de reflectância aparente é mais eficiente para 

reduzir a variabilidade da resposta espectral (Carvalho Junior, 2003). Significa, 

portanto, uma normalização dos dados, o que permite a comparação do comportamento 

espectral com outras datas. Para realizar a conversão, foi utilizado o módulo para 

tratamento de imagens LANDSAT/ETM+ do programa ENVI 3.4 (ENVI, 1997). 

 

 

2a etapa) Identificação dos corpos de água (canal principal e secundários) pelo seu 

comportamento espectral: 

 

É sabido que a assinatura espectral da água líquida possui valores baixos de reflectância, 

inferior a 10%. A refletância da água é relativamente, mais alta na faixa entre 0,38 e 

0,7µm e torna-se extremamente baixa acima de 0,7µm. A assinatura espectral de um 

corpo de água resulta dos processos de absorção e espalhamento da radiação solar no 

seu interior, variando o seu comportamento pela presença da matéria orgânica 

dissolvida (Mantovani, 1993) e da matéria inorgânica particulada (Novo et al., 1989; 

Nanu & Robertson, 1990; Choubey & Subramanian, 1991).  

 

Além disso, a radiância aparente medida pelo sensor não é somente função da água e 

das propriedades dos seus sedimentos, mas também da inclinação solar, da 

transmitância atmosférica, da reflexão especular da superfície da água, tanto à luz solar 

quanto à luminosidade do céu. 

 

Nas imagens multiespectrais como o Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), as 

bandas espectrais são largas e de forma descontínua, necessitando de um reajuste dos 

espectros para a sua análise. Os intervalos espectrais das bandas do sensor ETM+ são: 

banda 1 (0,450 � 0,515µm), banda 2 (0,525 �0,605µm), banda 3 (0,630 � 0,690µm), 

banda 4 (0,750 � 0,900µm), banda 5 (1,550 � 1,750µm) e banda 7 (2,090 � 2,350µm).  
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Figura 1- Intervalos espectrais das bandas do sensor ETM+ 
 

Banda
Intervalo

espectral (nm)

Visivel
Infravermelho
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médio
Infravermelho

termal

Bandas 5, 6, 7

 
 
Fonte: Modificado de http://ls7pm3.gsfc.nasa.gov /mainpage.htm. 

 

 

Segundo a metodologia aplicada, após a conversão dos números digitais para valores de 

reflectância aparente, observa-se um comportamento espectral predominante para os 

pixels de água com valores máximos na banda 1. Esse comportamento diverge dos 

espectros de água obtidos em laboratório e convertidos para o sensor TM e ETM+ que 

apresentam valores relativamente mais baixos para a banda 1. Essa característica pode 

corresponder a uma interferência por espalhamento atmosférico por aerossóis que 

ocorre em comprimentos de onda menores que 1µm e se intensifica com a diminuição 

do comprimento de onda. Outros fatores são o comportamento especular da superfície 

da água e a luminosidade do céu. 

 

Desta forma, a identificação da água em imagens LANDSAT-TM ou ETM+ pode ser 

obtida pelo fatiamento de uma das bandas referentes ao infravermelho. Nessas bandas, 

os valores de reflectância da água são extremamente baixos em relação aos demais 

alvos, permitindo sua rápida e precisa segmentação. Santos et al. (2001) utilizaram a 

baixa reflectância dos corpos de água da banda 7 para individualizá-los, contidos em 

intervalos de valores inferiores a 0,05 de reflectância (ρ7 <0,05). 
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Figura 2- Reflectância aparente dos corpos de água em imagens ETM+ 
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                                      Fonte: Carvalho Junior, 2003. 

 

 

É observado, entretanto, que algumas áreas com acentuado sombreamento como, por 

exemplo, sombras de nuvem, também podem apresentar baixos valores de reflectância 

na banda 7. Para o caso das áreas sombreadas serem vegetadas, é possível utilizar o 

índice Normalized Difference Vegetation Index-NDVI (ρ4 � ρ3 / ρ4 + ρ3) para separar 

a água. Este índice, apesar de ter sido desenvolvido para realçar a vegetação, apresenta 

um grande potencial na detecção de corpos d�água. A água é um dos poucos materiais 

que apresenta valores negativos para o NDVI, distinguindo-se das demais coberturas 

superficiais. Desta forma, um simples fatiamento dos valores negativos da imagem 

NDVI permitiu separá-los. 

 

Carvalho Junior et al. (2003) salientam também que, para os corpos de água pequenos 

ou rios estreitos, a interferência de outros materiais contidos dentro do pixel de 30 

metros, principalmente da vegetação, pode resultar em uma mistura espectral que 

mascara o comportamento da água. A mistura espectral é proveniente da integração de 

dois ou mais elementos distintos presentes no pixel, gerando um comportamento 

espectral híbrido de seus integrantes.  

 

Desta forma, o espectro de uma mistura é uma combinação das reflectâncias dos 

membros finais presentes. Dois tipos de mistura podem estar presentes. Primeiramente, 

tem-se a mistura macroscópica que considera a probabilidade de um fóton ser espalhado 

entre os constituintes de uma mistura, dependente apenas da área de contribuição de 
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cada espécime constituinte e não de um prévio espalhamento do fóton. Este fato torna a 

reflectância espectral de uma determinada superfície uma combinação linear de seus 

indivíduos. Assim, a formulação do espectro resultante da mistura é obtida pela simples 

média ponderada entre os espectros presentes onde o peso é a proporção de área 

ocupada. Já na mistura microscópica ou íntima, os componentes são aleatoriamente 

distribuídos e a luz é espalhada de forma múltipla entre os seus componentes (Singer, 

1981; Mustard & Pieters, 1989). Assinala-se que nesse tipo de mistura o 

comportamento espectral não é uma função linear dos membros finais.  

 

A interferência da vegetação como também dos outros integrantes que margeiam os 

corpos de água provocam uma mistura espectral macroscópica, enquanto que a mistura 

da água e seus constituintes, como os sedimentos suspensos e matéria orgânica, uma 

mistura íntima. Assim sendo, de acordo com a metodologia empregada, as misturas 

espectrais com o predomínio valores negativos relativos a subtração das bandas 4 e 1 

pôde ser estipulado como critério para classificar os corpos d�água. 

 

 

3a etapa) identificação manual dos corpos de água e das feições fluviais, distinguindo-os 

e a confecção de uma tabela de atributos: 

 

A elaboração da tabela de atributos se deu com a classificação dos polígonos: canal, 

ilha, lago, rocha, barras frontal, lateral, de centro e de coalescência. Nesta tabela, são 

contabilizados a área e o perímetro de cada uma das classes estabelecidas das referidas 

feições fluviais.  

 

Dessa forma, as avaliações qualitativa e quantitativa basearam-se na identificação 

manual das feições fluviais e na elaboração da tabela de atributos em relação às 

mudanças num intervalo de cerca de vinte anos. Previamente, na avaliação qualitativa 

realizada com o emprego de fotos aéreas, foram comparadas as cenas de data de 

aquisição mais antiga com a de data mais recente de trechos previamente selecionados 

do canal principal e observadas as modificações das feições fluviais, incluindo o 

deslocamento das barras. 
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Na avaliação quantitativa, a partir da tabela gerada, também foi calculado o aumento/ 

diminuição em área das formas fluviais de todo o canal principal a jusante da 

hidrelétrica, associando tal evolução a processos de erosão e de deposição que 

culminam na modificação do padrão do canal. 

 

Cumpre ao lado das informações sobre morfologia do rio Tocantins, aliar os dados 

referentes ao comportamento hidrológico e tratá-las estatisticamente. As séries 

históricas sobre dados fluviométricos diários e mensais do rio Tocantins, 

compreendendo vazão, cota e carga sedimentar, foram obtidas da Agência Nacional de 

Água-ANA, complementados pelos fornecidos pelas Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil-Eletrobrás, constantes de seus arquivos. Foi possível uma análise dos dados 

fluviométricos de determinados componentes: magnitude de fluxo, periodicidade e 

freqüência; bem como a construção da curva chave da estação, referentes ao período pré 

e pós-construção da hidrelétrica. Logo, toda a análise empreendida obedeceu a essa 

temporalização para que fossem percebidas as mudanças ocorridas nos fluviogramas 

referentes aos períodos antes e após a implantação da barragem. Tal análise subsidiou o 

entendimento dos processos de modificação das feições fluviais. 
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Capítulo 1- Revisão bibliográfica 
 
 

 

Por mais de 5.000 anos represas têm sido construídas. O ano de 1890, no entanto, 

parece marcar o início dos primeiros estudos formais quanto aos efeitos da introdução 

de barragens em canais fluviais naturais (Lane, 1955). Cabe observar, no entanto, que o 

ritmo de implantação dos reservatórios, paralelamente ao aumento de porte, cresceu 

dramaticamente nas últimas seis décadas e, como conseqüência, os impactos produzidos 

foram intensificados. Na América do Norte e na África, calcula-se que 20% das águas 

superficiais do canal principal de grandes sistemas fluviais encontram-se sob um regime 

de vazão regularizada; na Europa e Ásia esta cifra gira em torno de 15%. A cada ano, 

200 grandes represas são construídas, incluindo outras finalidades que não a geração de 

energia (Knighton, 1998). 

 

Levando em consideração tais fatos, o levantamento de estudos realizados sobre esta 

temática tem como objetivo apresentar um panorama dos impactos, sua natureza e 

intensidade, bem como as metodologias aplicadas nas investigações. Inicia-se com os 

trabalhos sistemáticos sobre as mudanças nas dimensões da morfologia do canal, 

culminando com a perspectiva ecológica e econômica contemplada nos últimos tempos. 

  

É consenso que grandes represas são introdutoras de modificações consideradas 

análogas àquelas introduzidas por mudanças climáticas.  Barragens, portanto, têm 

potencial para mudar completamente o caráter do ambiente fluvial de modo irreversível. 

Sabe-se que um sistema fluvial natural responde a um input de energia de tal forma que 

é capaz de transportar água e sedimento provenientes da bacia, ou seja, de toda área de 

drenagem definida. O equilíbrio existente no encadeamento de todos os processos, por 

vez respondem, pelo desenvolvimento de efeitos de segunda e terceira ordens.  Estes 

efeitos, de natureza cumulativa, dizem respeito à ecologia e à vida humana em suas 

várias instâncias, sendo, dessa forma, difíceis de mensuração e mesmo de previsão 

temporal e espacial. 

 

Parâmetros técnicos como o modo de operação da barragem (fio d�água, acumulação, 

desvio de fluxo) e o tipo de vertedouro (tulipa, comporta, descarregdor de fundo) são 
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determinantes fundamentais quanto aos impactos no sítio hidroenergético e além deste 

uma vez que modulam, respectivamente a descarga líquida e a descarga sólida. Na 

identificação dos processos, é necessário proceder a espacialização dos impactos, não 

sua delimitação precisa, tendo em vista as segmentações criadas pela implantação do 

sítio hidroenergético: (i) o lago artificial do reservatório e a região de entorno e os 

trechos (ii) a montante e a (iii) jusante deste. Com relação à área do reservatório e o 

espaço montante, a mudança do gradiente hidráulico, o reservatório como armazenador 

de carga de fundo e de suspensão, o espelho de água criado e o tempo de residência da 

água são alguns dos condicionantes físicos produtores de efeitos em cascata.  

 

Já em referência específica ao espaço a jusante, mudanças no volume e no regime da 

vazão e a retenção de sedimentos pela barragem, da ordem de 95 a 99% (William e 

Wolman, 1984), constituem as variáveis-chaves, desencadeadoras de vários processos 

geomórficos e geoquímicos. A �água limpa� proveniente da barragem caracteriza-se por 

potencial erosivo sobre o canal, isto é, sobre seu leito e suas margens, até que seja 

produzido um novo ajustamento às novas condições. Deve ser ressaltado que, 

normalmente, trocas de sedimento entre os canais e as planícies aluviais, em rios 

extensos o suficiente, podem estocar e re-mobilizar quantidades de sedimento maiores 

que o aporte final líquido nos estuários (Meade, 1999).  

 

O tempo de residência do sedimento em estoque pode ser suficientemente longo, isto é, 

milênios, em determinadas planícies para permitir a transformação pedoquímica das 

composições minerais das partículas de sedimento. Solos agriculturáveis assim 

produzidos podem ser erodidos em poucas décadas. O conhecimento do transporte de 

sedimento em grandes rios é pertinente a muitas questões práticas, ambientais e 

socioeconômicas.  

 

Nas últimas décadas, a justificativa para este tipo de estudo está quase que 

exclusivamente relacionada ao desenvolvimento de determinados usos como a 

hidreletricidade, a navegação, a irrigação e a erosão do solo. Em anos mais recentes, o 

papel do sedimento no transporte e seqüestro de contaminantes adsorvidos e o papel dos 

processos de sedimentares na construção, preservação e destruição de hábitats estão 

entre as questões sociais abordadas mais importantes (Meade, 1999).  
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Assim, os ecossistemas que têm no vale fluvial seu substrato físico, dele dependente em 

função dos aportes de água e sedimento, manifestam disfunções em seu funcionamento 

pela introdução de barragens. As barragens exercem igualmente um controle 

geoquímico de tal intensidade que somente íons conseguem passar, de repercussão 

sobre a preservação da vida e dos recursos existentes. 

 

Diante da abrangência espacial e da multiplicidade que os impactos produzidos por 

barragens podem assumir, optou-se por restringir o levantamento realizado a partir da 

década de 30, no espaço de jusante, contemplando várias de suas facetas. Puderam ser 

observados dois grandes eixos de análise dos impactos causados. Primeiramente, 

identificam-se trabalhos direcionados aos processos de degradação e agradação 

resultando em modificações na geometria do canal fluvial. Paralelamente, o padrão 

canal e as alterações na planície aluvial e em deltas, foram subsistemas freqüentemente 

estudados.  

 

Outro eixo de estudos diz respeito à destruição de ecossistemas ribeirinhos, 

relativamente à biodiversidade, segundo a perspectiva ambiental recentemente 

incorporada a este tipo de análise. As quedas na produtividade pesqueira e da 

agricultura são também alterações comumente descritas na literatura. Foi notado 

também que, no inicio, os estudos são mais generalistas e qualitativos, progredindo para 

análises quantitativas e a aplicação de modelos.  

 

Com respeito ao primeiro eixo de investigação, o das alterações geomórficas, Babinsk 

(1992) analisou mudanças no rio Vístula, Polônia, resultantes de várias estruturas 

implantadas durante 140 anos para a contenção de grandes cheias. A construção da 

represa Wloclawek em 1968, entretanto, passou a ser a influência mais forte em ambos 

os segmentos do rio. De acordo com a metodologia usual neste tipo de estudo, os efeitos 

foram examinados com base em dados hidrológicos, mapas topográficos, construção de 

curvas batimétricas, análise de perfis longitudinais e transversais, utilizando-se métodos 

estatísticos e comparativos cobrindo um período de, aproximadamente, cem anos.  

 

O resultados mostraram uma redução em 50% da largura do rio e o rebaixamento de seu 

leito de um a três metros. Efeitos em tributários também foram evidenciados causados 

pelo rebaixamento do nível de base, bem como a degradação na foz do rio.  
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Figura 1.1- Modificações no canal do rio Vístula, Polônia e a nova planície formada. 

 
(1) Largura média do canal Vístula antes da regulação (1888); (2) após regulação (1988). 

 

 

 

Figura 1.2- Configuração do leito do canal e traçados de fluxos no rio Vístula, junto a 

Torun 

 
(A) Antes da regulação (1888), (B) após regulação (1988) 
(1) largura do canal; (2) talvegue (fluxo principal do canal) (3) fluxos menores (4) bloco diagrama 

referente a profundidade média do canal para segmentos de 0-5 km de extensão definidos a partir do nível 

de água médio. 

Fonte: Babinsky, 1992 
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Os planos de eletrificação da Rússia, desde os dias de Lênin, representaram a execução 

de grandes projetos de engenharia com um número significativo de reservatórios sendo 

construídos na ex-União Soviética. Na década de 1970, existiam cerca de 50 

reservatórios, com uma superfície de água maior do que 100 km2 cada uma, com alguns 

deles alcançando a categoria de mares interiores cobrindo áreas maiores do 5000 km2. 

Atualmente, dados estatísticos oficiais apontam para um total de 205 grandes represas 

existentes na Rússia e em ex-países soviéticos. Em Makaaveyev (1972), temos uma 

descrição de processos ocorridos em vários reservatórios da URRS como o 

rebaixamento e o alargamento do leito do rio e a erosão das margens. Estes processos 

envolvem outros efeitos como a redução do nível fluviométrico, pela incisão do leito, e 

o aparecimento de novos terraços. Progressivamente, braços de rios foram abandonados 

e o curso reduziu-se a um único canal, como foi claramente evidenciado no caso da 

UHE Novosibirsk, no rio Ob.  

 

Um outro exemplo é encontrado no rio Rioni, onde a erosão do delta fez retroagir a 

linha de costa numa taxa de 30 metros ao ano, dada a interrupção da descarga de 

sedimento.  Impactos de barragens nas planícies deltaicas, no mar Negro se tornaram, 

então, importante questão nos planos de construção dos grandes reservatórios 

construídos nos rios Kodori e Bzyb e da represa de Inguri.  

 

Daveau (1977) chama a atenção para problema semelhante por ocasião da construção da 

barragem de Alqueva, Espanha, ou seja, para as repercussões no equilíbrio das formas 

litorâneas. Aponta também a possibilidade da salinização de água do rio Guandiana, na 

costa do Mediterrâneo, como resultado da interrupção de suas grandes cheias e da não 

deposição de carga sedimentar. Sanz-Montero et al. (1999) estudaram, além da perda de 

capacidade por assoreamento dos maiores reservatórios do rio Ébrio, Espanha, os 

efeitos a jusante, no delta e no estuário. Mais de 180 represas foram construídas nesta 

bacia durante o Século XX. O fluxo de sedimento que alcançava o delta era de cerca de 

30 megatoneladas por ano, reduzidas agora para 0,2 megatoneladas por ano, ou seja, 

menos de 1% do histórico suprimento sedimentar. A descarga média anual no rio 

também declinou em cerca de 30% em função de diversões de fluxo para alimentar 

outras áreas e devido às perdas por evaporação. Embora se note a ocorrência de erosão 

no delta, o problema fundamental foi a intrusão de água salgada no estuário e no lençol 

de água.  
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Um fenômeno similar ocorreu rio Amarelo, a jusante da represa de Sanmexia cujos 

dados constam da Tabela 1.1. A figura abaixo mostra a rápida metamorfose sofrida por 

aquele trecho do rio, de padrão antes classificado como entrelaçado. Num curto espaço 

de quatro anos, o fluxo antes estabelecido através de vários canais e conformando vários 

ambientes fluviais, passou a escoar num estreito e único canal apresentando barras 

laterais ocasionais (Li et al., 1980).  

 

 

Figura 1.3- Evolução do padrão do canal em trecho a jusante da represa Sanmexia, rio 

Amarelo, China 

 

 

 
 
Fonte: Galay, 1983. 
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Observa-se que uma típica resposta à regularização de um rio é a degradação do seu 

leito a taxas muito mais altas que as verificadas nos cursos naturais.  A tabela seguinte 

lista casos reportados na literatura técnica com relação aos Estados Unidos, ao Canadá, 

a China e a Turquia, elaborada a partir de Galay (1983). 

 

 

Tabela 1.1- Dados sobre Degradação a jusante de grandes represas 

 
 

Rio 

 

Represa 

 

Degradação

(m) 

Extensão da

degradação 

(km) 

 

Duração

(anos) 

 

Material 

do leito 

 

S Canadian 

Middle Loup 

Missouri 

Colorado 

Colorado 

Colorado 

Colorado 

S .Canadian 

Salt Fork 

Red 

Manistee 

Au Sable 

 

Saskatchewan 

Cheyenne 

Saalach 

S. Saskatchewan 

Amarelo 

 

Conchos 

Milburn 

Fort Peck 

Hoover 

Davis 

Parker 

Imperial 

Fort Suply 

Great Salt Plains

Denison 

Junction 

Foote 

Sariyar 

Squaw Rapids 

Angostura 

Reichenhall 

Diefenbaker 

Sanmexia 

 

5.1 

2.3 

1.5 

7.1 

6.1 

4.3 

3.1 

2.0 

1.0 

2.0 

3.7 

1.5 

- 

1.2 

1.5 

3.1 

2.4 

4.0 

 

30 

8 

- 

11 

52 

- 

- 

- 

- 

2.8 

- 

- 

300 

- 

8 

9 

8 

68 

 

10 

11 

11 

14 

30 

18 

18 

7 

9 

3 

12 

15 

- 

13 

16 

21 

12 

4 

 

areia, cascalho 

areia 

areia, cascalho 

areia, cascalho 

areia, cascalho 

areia, cascalho 

areia 

areia 

areia 

areia 

areia, argila 

argila 

 

areia 

- 

- 

areia 

areia fina 

 Fonte:  Com base em Galay, 1983. 
 

  

Na relação de represas acima, a profundidade da degradação varia de 1 a 7 metros com 

a duração do processo erosivo se estendendo por um período entre 3 e 30 anos. Um 

exemplo notável é observado a jusante da represa de Hoover, no Colorado, Estados 

Unidos, onde o leito foi degradado em 7,5 m em um período de 13 anos, com a erosão 

se estendendo por 120emkm (Williams and Wolmam, 1984). Isto é justificado pelo fato 
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da média anual da carga em suspensão ter diminuído de 130 milhões de toneladas 

anuais para menos de 100 mil toneladas desde o fechamento da represa em 1935 

(Meade e Parker, 1985). 

 

Está claro que o grau e a extensão da erosão depende do novo padrão de descarga 

definido pela operação do reservatório, estando associado às características do material 

do leito, da estabilidade das margens, da influência dos tributários e do porte do sistema 

fluvial. Os estudos de caso descritos em Galay (1983) mostram que o rebaixamento do 

leito do rio pode não ser uniforme em toda a superfície do leito do rio. O que é fato 

recorrente é o desenvolvimento de um novo canal correspondente ao novo espectro de 

vazões. 

 

 

Figura 1.4- Curvas-chave da estação abaixo da barragem Trimmu, India  

 

 
 

Fonte: Anmad, (1961) 
 

 



  18

Sharma et al. (1975) reportam estudos de caso na Índia. Pouca ou nenhuma degradação 

ocorreu em algumas barragens, enquanto que, em outras, verificou-se até mesmo o 

colapso das fundações de engenharia devido à intensidade do processo erosivo. Este foi 

o caso da pequena barragem Weir, no rio Sutlej, onde o leito foi rebaixado em dois 

metros e o nível de água ficou 1,2 m abaixo do assoalho das estruturas da barragem, a 

destruindo. Tornou-se prática comum na Índia projetar barragens que comportassem um 

possível rebaixamento do leito em cerca de um metro.  

 

O caso das barragens no rio Nilo são as mais extensivamente reportadas. Mediçõess 

tomadas após quase vinte anos de funcionamento da obra, entre 1964 e 1968, são 

mostradas na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 1.2- Degradação a jusante de barragens no rio Nilo 
 

Barragem ou  
represa 

Distância  
 

(km) 

Estimativa 
Hydro project*1 

(m) 

Degradação medida por 
          Fathy (1976)        Chu e Mostafa  (1976)*2 

                (m)                                  (m) 
 

Antiga Assua 

Esna 

Naga-Hammadi 

Assuit 

 

0 

167 

359 

535 

 

4 

3.5 

4.0 

8.0 

 

- 

1.00 

0.55 

0.70 

 

- 

0.7 

- 

0.8 

*1Hydro Project: �River Channel and banks degradation on Water level Drop along Stretch from Aswan 
to Cairo�,. Elaborado pelo Ministério da Irrigação, 1970. 
*2 medições realizadas entre 1964 e 1969. 
Fonte: Galay, 1983 

 

 

É necessário ressaltar que a degradação raramente transcorre indefinidamente. 

Afloramentos rochosos ou camadas mais resistentes podem reduzir a taxa de erosão. O 

leito arenoso do rio Hanjiang, na China, possibilitou um considerável rebaixamento até 

que uma camada de cascalho foi exposta. A taxa de erosão foi, então, bastante reduzida, 

fazendo que o leito adquirisse estabilidade. No caso da represa Parangana, na Tasmânia, 

segundo Knighton (1988), a vazão teve competência para mobilizar o material do leito 

em curto espaço de tempo. Mesmo diante de uma apreciável degradação, está poderá 

cessar, afirma o autor, quando a declividade tenha diminuído ou a rugosidade do canal 
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tenha aumentado o suficiente para reduzir as condições hidráulicas, abaixo das quais a 

erosão não pode ocorrer. É importante notar também que a descarga tem poder seletivo 

no transporte de material. Materiais finos podem ser removidos, levando a um 

encouraçamento do leito e evitando, deste modo, que a erosão progrida. 

  

Outra resposta morfológica primária à mudança no regime fluvial é a redução na largura 

do canal, mencionada nos casos do rio Vístula e do rio Amarelo. Exemplo similar é 

encontrado no rio Platte, Nebraska, Estados Unidos, onde o pico e a média anual de 

descargas foram reduzidos 10-30% em seus valores, em relação aos anteriores à 

construção do reservatório. Tal fato produziu a redução da largura do canal equivalente 

a 40-60% (Williams, 1978).  

 

Uma variedade de formas de ajustamentos em canais também é reportada por Williams 

e Wolman (1984) a jusante de vinte e uma barragens estudadas nos estados Unidos, 

incluindo diminuições (26%), aumentos (46%) e sem alterações significativas (22%). 

Os autores consideram, em relação a um possível estreitamento, que os rios tendem a se 

tornar menos entrelaçados e um pouco mais sinuosos (Figura 1.4). Freqüentemente, a 

redução na largura ocorre não só pela incisão no leito como também pela formação de 

barras.  

 

Ainda neste estudo, foram calculadas as taxas nas quais a degradação se processa a 

jusante.  Constatou-se que a frente de erosão pode avançar desde muito lentamente até 

42 km por ano. Também a degradação nos anos iniciais ao barramento tendeu a ser 

bastante pronunciada, com metade do processo correndo nos sete primeiros anos, sendo 

que o completo ajustamento poderia levar uma centena de anos ou mais. 

 

Os processos de estreitamento e/ou alargamento que poderão ocorrer ao longo do canal 

dependem em parte da erodibilidade relativa do leito do canal e de suas margens. Em 

situações onde a carga de sedimentos dos tributários é ausente e o rio deixa de ter 

capacidade e competência para mover e distribuir os sedimentos devido à redução de 

suas vazões, em outras palavras da velocidade, o canal pode permanecer inalterado. O 

único ajustamento que ocorre neste caso é na seção transversal, uma forma de resposta 

chamada por Petts (1979, 1984) de ajustamento por acomodação. 
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Ainda quanto às análises das modificações na seção transversal, verifica-se uma 

variabilidade nos processos de ajustamento. Buma (1977) analisou oito seções 

transversais no vale Deer Creek, Ontário, Canadá, durante um período de cinco anos 

após a implantação de uma hidrelétrica. Em quatro seções, houve um aumento da área 

da seção transversal, lateralmente ou verticalmente, enquanto que uma delas 

permaneceu quase que inalterada. A taxa média anual da degradação foi de 0.092 m no 

período de estudo. As demais seções apresentarão migrações laterais sem, contudo, 

incorrer em degradação.  

 

 

Figura 1.5- Perfis de leito, Deer Creek, Canadá, 1971-1975 (seção 1) 

 

 
Fonte: Buma, 1977 

 

 

Knigton (1998) apresenta uma coletânea de gráficos que sumariza alguns dos efeitos 

mencionados até agora, reproduzidos a seguir. 
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Figura 1. 6- Efeitos da regulação de vazões a jusante de canais 

 
Fonte: Knighton, D., 1998. p. 310. 
 
(A) Mudanças na descarga e na carga de sedimentos abaixo da represa Hoover, rio Colorado, Estados 

Unidos. 

(B) Mudanças na altura do leito do canal abaixo do reservatório Dajiangkou, rio Hanjiang, China. 

(C) Variação no tamanho do material do leito em diferentes distâncias abaixo da represa Parker, rio 

Colorado, Estados Unidos. 

(D) Mudanças no pico anual de descargas e na largura do canal, rio North Polatte, Nebraska, Estados 

Unidos. 

(E) Flutuações na capacidade do canal a jusante do reservatório de Catcleugh, Northumberland, 

Inglaterra. 
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Dignas de nota são as alterações observadas em bacias localizadas em áreas sub-úmidas 

ou semi-áridas, onde o escoamento fluvial segue fortemente marcado pelas cheias 

esporáticas. Este é o caso reportado por Zahar e Albergel (1999) sobre o rio Medjerdah. 

Este, como principal curso de água da Tunísia, representa 22% dos recursos hídricos do 

país e concentrava a época uma população ribeirinha de 1,5 milhão de habitantes. Como 

reiteradamente tem sido aqui mostrado, a redução da vazão, o controle das grandes 

cheias exercidos pela existência da represa Sidi Salem (capacidade de 555 milhões m3) 

provocaram uma alarmante redução do canal em seu baixo curso e redução de área na 

planície deltaica. 

 

Já nos primeiros anos após a construção da barragem, era evidente a deposição de carga 

sólida no leito a jusante, uma vez que os débitos não eram competentes mais para 

realizar o transporte. Diante da gravidade do problema, o Ministério da Agricultura, 

passou a acompanhar a evolução de seções do canal. Foram levantados 185 perfis em 

diferentes seções do leito cuja leitura mostrou uma redução muito significativa do canal.  

 

Como visto, até a década de 1970, a bibliografia sobre o impacto de barragens a jusante 

de cursos fluviais está direcionada à compreensão de processos de erosão e de 

sedimentação bem como das mudanças na morfologia dos canais. O número de 

trabalhos publicados é extenso. Mapeamentos, tratamento estatístico de séries históricas 

de dados fluviométricos e a realização de medições em árduos trabalhos de campo 

embasavam as técnicas de investigação. A partir de então, nota-se a utilização de novas 

metodologias na abordagem dos diversos aspectos, na direção de uma quantificação 

mais precisa visando não só a constatação como também a predição de impactos.   

 

De fato, medidas de prevenção ou mitigação dos efeitos negativos nas intervenções 

humanas têm ganhado enfoque nas últimas décadas, desde que se reconheceu a 

necessidade de reabilitação de ecossistemas e os prejuízos econômicos incorridos. Por 

esta razão, atualmente, há uma forte demanda por ferramentas de modelagem para a 

prever como os sistemas fluviais serão afetados pelas mudanças ambientais de natureza 

humana ou mesmo naturalmente, como no caso das mudanças climáticas globais.  

Modelos começam, portanto, a serem usados no entendimento do funcionamento do 

ambiente natural como ferramenta de previsão a fim de consubstanciar o gerenciamento 

sustentável, por exemplo, dos rios (Simon & Castro, 2003; Brandão, 2003). 
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Exemplificando, Thorne e Osman (1988) propõem uma análise utilizando o conceito de 

estresse crítico para estabelecer critérios para a erosão lateral e a estabilidade da 

vertente com relação à queda de massa. Uma das aplicações realizadas no estudo foi 

para a predição de degradação a jusante de represa em que o rebaixamento do leito 

causa instabilidade nas margens. Ocorre que, dependendo do tipo de material das 

margens, quantidade de sedimento liberado a jusante das seções erodidas pode afetar 

seriamente a geometria e a hidráulica nos trechos a jusante e interrompendo complexos 

ciclos. Quando as margens são facilmente erodidas, a grande quantidade de sedimentos 

liberados causa o aumento na largura do rio.  O alargamento do canal, por sua vez, leva 

progressivamente a mais perdas de terreno, ocasionando problemas socioeconômicos 

para aqueles que utilizam as planícies aluviais como base produtiva, fato recorrente nas 

bacias de grandes rios.  

 

Modelos de degradação, idealizados com base em um fluxograma computacional, levam 

em conta a largura do canal variando a medida em que a erosão lateral e a queda de 

material das margens progridem. Outros vários parâmetros, como fator de segurança, 

coeficiente de Manning, diâmetro da partícula do sedimento e estresse de resistência 

crítico, são igualmente computados.  

 

Kosuth et al. (1999) estudaram os padrões de inundação de planície a jusante da represa 

Manantali, no rio Senegal, Senegal, com o objetivo de investigar a responsabilidade das 

operações do reservatório e/ ou da recente mudança climática, a partir de 1972. O 

volume das cheias anuais diminuiu em cerca de 50%, o nível médio das cheias foi 

reduzido em até 2,5 m. Quanto à extensão física e duração dos períodos de cheia, 

embora não tenham sido quantificados, sofreram também uma dramática redução, o que 

acarretou prejuízos à economia local. Trata-se de um vale em região semi-árida, 

densamente povoado (70 habitantes/ km2), diretamente dependente do ciclo de cheias e 

vazantes do rio. Com a finalidade de estabelecer uma diferenciação entre a influência da 

represa e/ ou da maior aridez do clima na redução da extensão das cheias, Kosuth et al. 

desenvolveram um modelo computacional para simular os efeitos da represa nas cheias 

utilizando uma série de 90 anos dados de descargas do rio antes da construção da 

barragem. Devido à inexistência de mapas acurados e precisos, foram utilizados dois 

anos de medições de campo das inundações recentes ocorridas numa pequena área da 
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planície (assumida como representativa do comportamento da totalidade da planície) 

para construir uma curva de mudança. A simulação mostrou que as operações da represa 

causaram apenas 20% da perda de experimentada nas cheias. A principal causa 

apontada foi o clima, o inverso do que era acreditado pelas comunidades locais. Apesar 

do grau de incerteza pela extrapolação feita, vale registrar a construção do modelo para 

aferir o efeito da mudança nas vazões sobre o padrão de inundação.   

 

Um exemplo sul-americano sobre o uso de modelos analíticos na evolução da 

morfologia fluvial é encontrado em Amsler & Ramonell (2004) sobre o rio Paraná, 

Argentina, no trecho entre as cidades de Paso de la Pátria e Diamante. Neste caso, são 

oscilações climáticas que interferem no transporte da carga sedimentar, a partir de um 

aumento de 20% no volume anual de precipitação. Foram constatados a diminuição da 

sinuosidade do talvegue e o aumento da profundidade, ou seja, mudanças nos 

parâmetros de geometria do canal. As implicações deste efeito levaram ao 

comprometimento de estruturas de engenharia, como no caso do estreitamento do trecho 

que compreende um túnel subfluvial de cerca de 2 km de extensão. 

 

Knighton (1998) adverte que tal é a diversidade de padrões de descarga e a 

complexidade da fisiografia apresentada pelas bacias de drenagem que torna muito 

difícil o desenvolvimento de um modelo geral de previsão de resposta a regulação de 

um rio. Mesmo em estudos individualizados, muitas simplificações devem ser feitas em 

virtude da ausência de dados ou da complexidade dos processos, o que torna os 

resultados válidos, porém sob algumas restrições. 

 

O estudo de Amsler & Drago (1999) merece destaque pela introdução de uma nova 

variável a questão do monitoramento impactos no sistema fluvial derivados da 

construção de barragens, isto é, a mudança climática. A concentração de sedimentos do 

médio curso do rio Paraná, a jusante dos reservatórios de Itaipu e Yacyreta, foram 

comparados aos resultados de um estudo similar feito na década de 1970, antes da 

construção das duas represas. Quase toda a carga de sedimentos em suspensão passou a 

ser retida pelas duas represas provocando um decréscimo de 80% da carga sólida. A 

maior parte do sedimento existente na corrente tem origem na erosão marginal dos 

canais. A jusante da confluência dos rios Paraná e do Paraguai, a carga sólida retorna 

aos seus níveis originais em função do aumento no aporte de sedimentos em 85% 
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promovido pelo rio Bermejo, um tributário andino do rio Paraguai. Amsler & Drago 

atribuem este aumento à contribuição do rio Bermejo, compensando as perdas 

registradas. Concluiu-se que a maior umidade climática verificada (aumento da 

precipitação e do escoamento superficial) promoveu o aumento no aporte de sedimentos 

ao rio. Assim, é reforçada a necessidade de um programa de monitoramento no 

hidrossistema em sua totalidade para conhecimento da origem de futuras variações no 

comportamento hidrossedimentológico e suas conseqüências na integridade ecológica, 

incluindo os rios barrados. 

 

Já foi pôde ser observado que outra dimensão dos sistemas fluviais, além dos perfis 

vertical e longitudinal e da seção transversal e do padrão do canal, isto é, a planície 

aluvial, é uma feição morfológica responsável por várias funções ecológicas em relação 

aos ecossistemas fluviais. Três exemplos de respostas na ecologia de rios e de suas 

planícies à construção de represas são observadas em Ligon et al. (1995). Os autores 

afirmam que muitos recursos têm sido devotados a identificação dos efeitos a jusante de 

barragens na população de peixes a partir de um enfoque estritamente biológico, o que 

leva a conclusões enganosas.  

 

O estudo realizado por Ligo net al. apresenta uma abordagem geomórfica, enfatizando 

os aspectos morfológicos e hidráulicos. Este tipo de abordagem tem sido apontado 

como mais profícua nas avaliações de impacto ambiental de barragens, no 

licenciamento ou na renovação. Não significa que a pesquisa biológica envolvendo 

parâmetros como temperatura, qualidade da água, migração de peixes, entre outros, não 

sejam criticamente importantes. Tem sido constatado, no entanto, que as mudanças 

geomorfológicas são a chave na compreensão das conseqüências ecológicas das 

represas a longo-prazo. 

 

O primeiro caso trata da simplificação do canal resultando no declínio da produtividade 

na pesca do salmão (Oncorbynchus tshawytscha) no rio McKenzie, nos Estados Unidos.  

O controle das cheias pela represa impede o desenvolvimento de barras e ilhas fazendo 

o rio fluir exclusivamente em um único canal. Esta simplificação afeta vários tipos de 

ambientes que são, na verdade, habitat para o salmão em determinadas fases de seu 

crescimento e para muitas outras espécies. Assim, a redução do volume das grandes 

cheias não somente impede a formação de barras e ilhas como estabiliza o canal, ou 
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seja, canais são mais criados pela avulsão. O material do leito do rio, não mobilizado, 

tende a ser muito grosseiro para que a desova do salmão ocorra (200-300 mm ao invés 

dos desejáveis 100-150 mm). Apenas onde o estresse é reduzido, em função da 

topografia (ilhas e canais laterais), é possível a deposição e, conseqüentemente, a 

desova. 

 

A evolução morfológica sofrida pelo rio McKenzie, restringindo o fluxo a um único 

canal foi um processo gradativo, ocorrendo através de décadas. Por acontecer 

lentamente, não foi notada até mesmo por pescadores locais. Este é um fato importante 

de se ter em conta. Conclui-se que a redução dos hábitats favoráveis à reprodução do 

salmão não pode ser efetivamente apontada como causadora da diminuição da 

população da espécie sem a consideração dos efeitos geomórficos. 

 

O seguinte estudo de caso tem lugar no rio Oconee, Geórgia, e trata do aprofundamento 

do canal com a conseqüente redução de sua área de inundação. Também neste caso, a 

degradação da p1anície inundável, diagnosticada por meio de imagem Landsat, resultou 

na diminuição da densidade e perda de espécies. A incisão de apenas um metro 

produziu um novo e mais profundo canal que para inundar a planície necessita de muito 

maiores vazões. Chama-se a atenção para o fato de que a represa sendo pequena não 

alterou o volume vazões naturais do rio, nem o pico de cheias. O rio continua a mover-

se lateralmente na mesma taxa de migração de 2-5% ao ano, ou seja, não se comporta 

como um rio entrincheirado. Não obstante, o fluxo, com maior poder erosivo pela 

diminuição da carga sedimentar rebaixou seu leito e aprofundou o canal (incisão do 

leito). Esta incisão não é fácil de ser observada em rios com margens de 5-7 metros de 

altura.  

 

Estudos ali realizados estritamente dentro do campo da Biologia, apontam como causa 

para a queda na produtividade pesqueira o impacto das as flutuações das vazões sobre a 

migração dos peixes. A pesquisa mostrou, no entanto, que o ajustamento geomórfico do 

rio às novas condições impostas pela represa responde por esta queda. Como pode ser 

visto, o encouraçamento do leito e a incisão nos tributários produzindo novos terraços 

são respostas comuns à incisão no rio principal e serviram de indicadores na constatação 

do aprofundamento do leito. Modelos também podem ser aqui aplicáveis na estimativa 

da extensão e magnitude do rebaixamento do canal.  
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O terceiro estudo de caso diz respeito à crescente estabilização do rio Waitaki, Nova 

Zelândia, conhecido pelos seus múltiplos canais entrelaçados. Com estocagem de água 

na no reservatório para a produção de energia, os picos de cheia no rio foram reduzidos. 

Como resultado, não houve mais o movimento lateral do rio e a crescente estabilização 

das barras permitiu a fixação da vegetação. Efeitos benéficos desta vez são reportados 

para a população de salmão. Canais mais estáveis provêm mais abrigos durante as 

grandes vazões e também substrato adequado à desova. Não obstante, outras espécies 

sofreram redução a partir do aumento do número de predadores dada à criação dos 

novos hábitats.  

 

Em relação a um dos grandes sistemas fluviais brasileiros, a bacia do rio Paraná, 

Agostinho & Zalewski (1995) assinalam a dependência dos peixes das planícies 

aluviais. Os autores apontam a insuficiência de estudos detalhados sobre a afinidade 

ecológica de espécies de peixes tropicais aos diferentes tipos de planícies e ecótonos 

para a manutenção da biodiversidade. O estudo compreende o trecho a jusante da 

represa de Porto Primavera até o lago de Itaipu. São apresentadas várias considerações 

como a mudança na estrutura da comunidade de espécies do rio, na sua dinâmica e 

sobre a interrupção da conexão da planície aluvial, inviabilizando dessa forma, o ciclo 

de vida dos peixes. 

 

A intensidade das cheias determina o acesso aos hábitats marginais é critica para o clico 

de vida das espécies. Em conseqüência à redução da conexão da planície aluvial e/ou da 

degradação da estrutura do ecótono ripário, houve uma drástica redução na diversidade 

da comunidade de peixes e de sua produtividade dentro de todo o segmento brasileiro 

do sistema do rio Paraná. Os autores assinalam ainda que a represa de Ilha Grande, 

planejada para entrar em operação em 2010, projeto localizado abaixo do reservatório 

de Itaipu, irá destruir o último segmento lótico deste rio no Brasil (última seção de 

planície aluvial do rio Paraná). 

 

Do ponto de vista das repercussões socioeconômicas, Adams (1985) descreve os feitos 

da represa Bakolori na agricultura e na pesca nas planícies do rio Sokoto, nordeste da 

Nigéria. Como já foi enfatizado por muitos outros autores, a agricultura e a pesca são 

atividades tradicionais nas planícies africanas, base produtiva de suas comunidades. 

Este é um dos muitos estudos já realizados quanto à descrição ou predição de impactos 



  28

a jusante em muitas bacias, incluindo a do rio Zambezi e do rio Kafue, em Zâmbia; do 

Tana, no Kenia; do rio Senegal, no Senegal; no rio Volta, em Gana e a do próprio Nilo.  

 

No caso do rio Sokoto, foi verificado que a redução das vazões levou a uma redução na 

extensão das cheias (461m3/s para os anos de 1977-80 contra 689 m3/s nos anos pré-

represa, incluindo um ano de seca extrema). A represa alimentando a irrigação a 

montante durante o período de estiagem é a causa da redução da descarga a jusante. 

Chama-se atenção ao fato de que é durante as maiores vazões que a água é utilizada 

para preencher o reservatório. Em Birmnin Tudu, uma das localidades de estudo, 94% 

de uma área de 140 ha eram alcançados pela cheias naturais. Depois do represamento do 

rio a inundação alcança somente 39% (Figura 1.7). Esta proporcionalidade se repetiu 

em toda a planície. 

 

O mais importante aspecto da planície aluvial neste estudo é a sua capacidade de 

suporte para o cultivo por meio da umidade residual do solo na estação seca antes e 

depois das chuvas. Dessa forma, a redução no volume das vazões em 30% não é nada 

desprezível, mas interfere significativamente na extensão da área de inundação, na 

profundidade e na duração das cheias.  

 

No vale de Sokoto, este fato levou a uma diminuição dramática na produtividade dos 

cultivos, os quais obedeciam a um padrão espacial e temporal de certa complexidade de 

acordo com os períodos de cheia e vazante.   

 

Figura 1.7- Área de inundação nos períodos antes e após a implantação da represa de 

Bakalori, Nigéria 

 
Fonte: Adams, 1985. 
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Também na pesca se observou efeito similar, com um substancial declínio na 

produtividade na cheia e na vazante do rio, exceto onde outros corpos de água foram 

mantidos por correntes oriundas de áreas adjacentes. A pesca desapareceu em 24% das 

vilas e declinou em todas as outras. A expectativa era de que a represa de Bakalori fosse 

reduzir as �desastrosas� cheias, propiciando a irrigação de uma área duas vezes maior 

que o lago formado e, portanto, trazendo um aumento na produção agrícola para a 

população do vale.  

 

Estudos baseados em estimativas da produção perdida devido à redução das cheias 

comparadas com as projeções de aumento de produção constantes no projeto de 

construção da represa mostraram que não somente as perdas a jusante excedem os 

benefícios inicialmente preditos, mas verificou-se que os supostos benefícios não se 

materializaram.  

 

Considerando a perda de produção agrícola a jusante, constata-se que não se trata de um 

projeto atrativo. Obviamente que os efeitos de Bakalori a jusante são apenas um 

elemento no pobre quadro de aspectos econômicos do projeto. São, porém, mais do que 

relevantes, são na verdade fatores decisivos em qualquer estudo de viabilidade 

econômica.  

 

O autor assinala ainda que os efeitos ambientais derivados da construção de 

reservatórios têm recebido crescente atenção. Não obstante, os efeitos a jusante no 

tocante aos subsistemas biológico e humano, ainda são pouco estudados e 

compreendidos. Ressalta ainda que, não obstante a sua importância, a pesquisa sobre 

represas em rios tropicais, é ainda relativamente inexpressiva. 

 

Pode ser argumentado que a construção de barragem deve ser vista também como uma 

estrutura de proteção contra cheias desastrosas, possuidoras de grande poder de 

destruição, representando riscos à vida humana. Diante desta ponderação, espera-se que 

o zoneamento, como instrumento do planejamento ambiental, possa ser utilizado 

dirimindo estes pseudo-s antagonismos na relação homem-meio ambiente. Faz parte do 

caráter essencial dos rios a sua variação de vazão ao longo do ano, incluindo as cheias 

excepcionais.  
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Toda a ecologia da paisagem está adaptada a estes pulsos naturais devido a regime 

pluviométrico, respondendo por sua produtividade biológica e a de determinados tipos 

de sistemas de cultivo como atividade humana. As cheias, como característica 

fundamental dos sistemas fluviais, é uma das justificativas para a utilização da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento. Logo, o que merece ser repensado é a 

alocação das atividades humanas na planície de inundação. Trata-se de uma mudança de 

paradigma, com determinados eventos do mundo natural passando a ser considerados. 

 

Finalizando, deverá ter ficado claro por meio dos estudos relatados que as abordagens 

possíveis sobre os efeitos a jusante de barragens se referem aos ajustes morfológicos e 

aos modelos para aferir tais mudanças ou predizê-las, aos aspectos ecológicos e também 

aos problemas socioeconômicos desencadeados.  

 

Diante do exposto, verifica-se que a degradação, manifestada no recuo das margens do 

canal e incisão do leito fluvial, é um fenômeno recorrente ainda que a taxas bastante 

variadas.  Mereceu destaque o fato de que o fundamento dos ecossistemas ribeirinhos é 

a sua estrutura física e hidráulica e que, portanto, a preservação do habitat físico de um 

rio é o primeiro passo para a conservação da sua biota. Faz-se notar que esta é uma 

medida necessária, porém não suficiente. 

 

Pouco evidentes, os ajustamentos geomorficos dos rios a jusante de represas, não devem 

ser ignorados, mas ponderados. Normalmente, as mudanças não são localmente severas 

como no caso da poluição de corpos de água, entretanto o escopo do problema não é 

desprezível dado ao número de represas construídas e a serem implantadas e a tendência 

das mudanças persistirem durante longo tempo. Pôde ser notado ainda, uma relação 

entre equilíbrio hidrostático e econômico nas áreas inundáveis da planície em função 

das atividades das populações envolvidas.  

 

Em resumo, os efeitos de longo prazo da erosão e da sedimentação, da dinâmica do 

canal são bastante relevantes mesmo que o volume de sedimento envolvido no 

transporte não indique uma tendência à conformação de um ambiente de erosão intensa. 

Os efeitos cumulativos e de longo prazo provarão sua importância. Aspectos de 

monitoramento (escala espacial) e de gestão (escala temporal) devem ser vistos 

integradamente a fim de subsidiar escolhas estratégicas. Neste sentido, é de grande 
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relevância o emprego de novos instrumentos como sistemas de informação geográfica e 

análise multicritério.  

 

Adverte-se sobre a existência de um dilema a ser enfrentado. Com o represamento dos 

rios, pode ocorrer uma significativa sedimentação no reservatório além do risco da 

erosão do canal a jusante. Por outro lado, um design de projeto que permita a carga 

sedimentar prosseguir seu curso natural representa custos maiores ou mesmo a 

necessidade de redimensionamento da obra de engenharia. Tais considerações devem 

fazer parte dos projetos de reservatórios em que pese a complexidade de estudos sobre o 

comportamento hidrossedimentológico. Muitas represas são relativamente novas e o 

tempo necessário para o completo ajustamento pode ser longo para que os efeitos do 

boom de represas do Século XX sejam completamente conhecidos, especialmente no 

trecho a jusante. 
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Capítulo 2- Fundamentação Teórica 
 

 

 

2.1- Considerações iniciais  

 

Águas correntes são reconhecidos agentes no processo de erosão. Degradam as formas 

construídas pela energia interna da Terra manifestada por meio de fenômenos como 

vulcanismo e tectonismo. Rios são também eficazes agentes de transporte e deposição. 

Conformam um sistema de drenagem por meio do qual a água, evaporada dos oceanos 

pela energia solar e precipitada sobre a superfície terrestre principalmente em forma de 

chuva e neve, é levada de volta dos oceanos sob a influência da gravidade. Os sistemas 

fluviais, portanto, reúnem talvez as mais potentes forças que operam na superfície 

terrestre em função da energia total gasta e da quantidade de material transportando; ao 

redor de 19.000 milhões de toneladas de materiais a cada ano (Knighton, 1998).  

 

O valor econômico da exploração dos recursos hídricos lhe confere caráter estratégico 

de modo que, desde a Antiguidade, estruturas de engenharia têm sido construídas em 

rios com o objetivo de controlar cheias, prover abastecimento de água, possibilitar a 

navegação e gerar energia. Os primeiros projetos, menores em escala, apresentavam 

impactos locais sendo que, com a mecanização e com o aumento do conhecimento 

tecnológico, maiores estruturas foram sendo implementadas, ampliando os impactos 

causados aos sistemas fluviais. A bacia hidrográfica, hoje eleita como unidade básica de 

planejamento e gerenciamento, reflete o caráter potencialmente conflituoso que a 

exploração dos recursos hídricos pode assumir, tendo em vista seu valor econômico e os 

impactos ambientais causados.  

 

Sendo os sistemas fluviais considerados abertos e dinâmicos, além de apresentarem uma 

evolução própria, estão sujeitos desde pequenos ajustes até profundas alterações como 

resultado de causas naturais ou da ação humana. No estudo das alterações causadas por 

efeito da instalação de infra-estruturas em rios ou mesmo em sua evolução natural, 

escalas espaciais e temporais devem ser observadas. Os processos relacionados ao 

escoamento de águas fluviais e sedimento dentro de um contorno relativamente 

deformável envolvem uma diversidade em extensão, desde pequenas correntes nas 
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cabeceiras até grandes rios. Assim, no tocante a escala espacial, os enfoques para 

abordar relações entre formas e processos variam significativamente. Deve ser notado, 

também, que o sistema fluvial é caracterizado por uma assimetria de controles no 

sentido de que alterações abrangendo grandes áreas influenciam processos em escala 

mais fina. Por outro lado, ajustes abrangendo todo o sistema ou parte dele são resultado 

de partículas individuais em movimento. A determinação, portanto, da escala espacial 

dos fenômenos sob investigação deverá estar de acordo com a natureza desses 

fenômenos, com os métodos disponíveis e com os objetivos propostos.  

 

A determinação da escala temporal é outro aspecto fundamental, influindo no conceito 

de equilíbrio do sistema, nas relações de causa e efeito e na determinação das 

características de magnitude-freqüência dos processos atuantes.  

 

Exemplificando, com relação à estabilidade do sistema, cabe lembrar que a instabilidade 

potencial não é inerente qualquer que seja a alteração. Deve, entretanto, ser encarada 

como resultado da taxa de mudança, ou seja, em função da velocidade das 

transformações. Também a forma do canal não é somente um produto de condições 

temporalmente instantâneas, podendo de fato influenciar a hidráulica e suas 

propriedades durante a passagem de uma cheia. Neste caso, causa e efeito interatuam, 

ou melhor, invertem seus papéis. 

 

 Na interpretação da morfologia do canal, particularmente se faz sentir a importância da 

escala temporal isto porque mesmo a condição de dependência ou independência das 

variáveis poder mudar como função da escala de tempo estabelecida num estudo. Por 

exemplo, o gradiente do canal é uma variável dependente no longo prazo e uma variável 

independente no médio ou curto prazo.  

 

As escalas temporais estão profundamente relacionadas com as ferramentas de datação, 

cobrindo específicas escalas temporais. (C14, termo-luminescência, Cs137, Pb210). Outras 

ferramentas têm particular aplicação como em séries hidrológicas, clima, 

dendrocronologia. Do ponto de vista da observação, a escala a curto-prazo (101-102 

anos) é a mais significativa, podendo ser bem definidos as variáveis independentes e 

certos parâmetros que descrevem atributos do sistema (Schumm e Lichty, 1965). 
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2.2- O trabalho fluvial: erosão, transporte e deposição 

 

No entendimento dos efeitos da ação humana sobre a dinâmica dos sistemas fluviais, 

faz-se notar que a morfologia do canal fluvial e da planície aluvial, quando existir, é 

fundamental na descrição, na análise e na predição da resposta fluvial frente a quaisquer 

tipos de intervenção. Sistemas fluviais, naturalmente, ajustam sua forma e dimensões 

em resposta as vazões impostas e a carga sedimentar transportada. Os hábitats criados 

são colonizados por organismos característicos de cada tipo de rio e do bioma onde se 

insere. Embora a qualidade da água afete a resposta biológica, as características físicas 

do ambiente fluvial são determinantes básicos já que constituem os hábitats de diversos 

organismos. Hey (1997) observa que mesmo em rios não poluídos, a biodiversidade não 

será mais rica se forem limitadas as variabilidades hidráulica e morfológica.  

 

Assim sendo, qualquer modificação natural num rio, como no caso de mudanças 

climáticas, ou daquelas resultantes de obras de engenharia, poderá causar instabilidade 

ao sistema fluvial, se perturbados o regime do fluxo. Por conseguinte, profundas 

modificações nas características do canal e da planície terão lugar, afetando 

adversamente sua biodiversidade e a exploração econômica dos recursos. 

 

A análise da morfologia do canal baseia-se em medições que ajudam na qualificação e 

quantificação dos processos atuantes, em função de variáveis como, por exemplo, 

vazão, transporte de sedimento, estabilidade das margens do canal. Igualmente merecem 

atenção os parâmetros que informam sobre a força atuando nos limites do canal, 

representadas pelo fluxo da corrente fluvial e as forças de resistência ao fluxo.  

 

Tem-se, portanto, que ajustamentos na geometria interna do sistema fluvial envolve um 

grande número de variáveis, cuja interdependência não é muito clara em razão da 

dificuldade de se isolar o papel de uma única variável sobre as demais. Em outras 

palavras, a geometria do fluxo e a geometria do canal estão intrinsecamente 

relacionadas de uma maneira bastante complexa. 

 

Mudanças na geometria do canal e em suas feições são, deste modo, provocadas pelo 

balanceamento entre forças aplicadas e forças de resistência. A mistura de água e 

sedimento escoando dentro de certos limites vai construindo uma rede de canais de 
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drenagem através de complexos processos. Quando a intensidade da corrente, em 

associação com granulometria e quantidade dos sedimentos transportados, supera 

determinados limites, o fundo se deforma segundo uma série de estruturas quase 

periódicas que podem ter um profundo efeito sobre a resistência. Da mesma forma, a 

resistência exercida pelo leito do canal ao fluxo controla sua velocidade. As margens 

também podem ser consideradas como um rasgo morfológico auto-formado, capazes de 

condicionar a vazão. Em planta, os rios também descrevem feições e conformam 

padrões intrinsecamente ligados aos processos de erosão, transporte e de deposição que 

operam em seu leito e em suas margens (Amsler, 2004).  

 

Recordando em Leopold et al. (1995) os princípios básicos que regem as forças atuantes 

em canais fluviais, identificam-se duas forças externas: a gravidade, que impele a água, 

e a fricção verificada entre a água e os contornos do canal. A força da gravidade é 

verticalmente aplicada e, como em relação a qualquer plano inclinado, há uma 

componente tangencial da força gravitacional. A força exercida sobre o leito e nas 

paredes do canal é representada como (τ). Se não existe aceleração, o estresse tangencial 

que a água exerce em seu contato com o canal é igual e oposta ao estresse de resistência 

ao movimento do fluido. Este estresse (τ) é transmitido através do meio viscoso ou 

turbulento, como resultado do gradiente de velocidade da água. Desta forma, temos: 

                                      

                                                      τ = k dv/dy                                                              (2.1) 

 

onde dv/dy é gradiente de velocidade ou taxas de mudança da velocidade com a 

profundidade e k é o coeficiente de viscosidade relacionado ao fluxo de acordo com seu 

tipo, laminar ou turbulento. É mostrado ainda em Leopold et al. (1995) que, em canais 

abertos, a velocidade diminui em direção ao leito descrevendo uma curva logarítmica. A 

forma, no entanto, assumida por esta curva de distribuição da velocidade depende da 

rugosidade do leito do canal. Assim, para uma dada profundidade do fluxo, quanto 

maior a rugosidade dos elementos ou projeções do leito � sedimentos arrastados e 

movimentados pela corrente � maior é a perda de energia no leito o que resultará num 

gradiente íngreme de velocidade. A velocidade representa, então, um indicador 

fundamental na compreensão da atuação das forças mencionadas. 

 



  36

Fluxos em canais abertos podem ser classificados em tipologias baseadas em vários 

critérios. No caso de fluxos uniformes, com a velocidade não variando em toda a coluna 

de água, os componentes gravitacional e de fricção estão em equilíbrio. Modelos 

matemáticos simples são construídos assumindo-se que o fluxo é uniforme e 

permanente, ou seja, quando a velocidade também não varia com o tempo. Fluxos em 

rios de regime natural, no entanto, apresentam comportamento inverso a este padrão. 

Num fluxo laminar, cada elemento do fluido se move ao longo de uma determinada 

trajetória em que não se verificam misturas entre camadas adjacentes. Quando a 

velocidade ou a profundidade excede um valor crítico, o fluxo laminar se torna 

turbulento e os elementos do fluido não seguem a mesma trajetória. A equação anterior 

(2.1) inclui a viscosidade promovida pela mistura de camadas de fluido turbulento.  

 

Fluxos turbulentos exercem maior estresse que laminares para o mesmo gradiente de 

velocidade. Deve ser notado, entretanto, que valores representativos da viscosidade e do 

gradiente de velocidade junto ao leito são difíceis de se obter em razão da irregularidade 

do fluxo turbulento.  

 

A capacidade de correntes fluviais de escavar canais, de transportar sedimentos, de 

construir e degradar paisagens depende da inter-relação entre forças, nas quais 

corroboram vários fatores como a litologia, no caso da resistência ao desgaste 

(intemperismo); e a topografia e a declividade acelerando ou dificultando o escoamento 

(força da gravidade). Torna-se fundamental, portanto, compreender a maneira pelo qual 

a resistência ao fluxo exerce sua influência sobre a velocidade.Variando no tempo e no 

espaço, a velocidade é uma das mais sensíveis propriedades de um canal aberto em 

função da sua dependência em relação a muitos outros fatores. O caráter desta variação 

é bastante significativo deste que influencia o processo de erosão, de transporte e de 

deposição de sedimentos. 

 

Obviamente, que a velocidade está fortemente relacionada com a resistência ao fluxo, 

sendo um dos mais importantes elementos na interação entre fluxo e os contornos do 

canal. Várias equações de resistência ao fluxo foram desenvolvidas. Todas estabelecem 

a resistência sob a condição de um fluxo uniforme e permanente, mas em se tratando de 

canais naturais com contornos passíveis de serem erodidos, o problema da resistência 

torna-se muito mais complexo.  



  37

A resistência total ao fluxo é composta de vários componentes, dentre os quais a 

resistência provinda da fricção em contato com o material do leito e de suas formas é de 

indiscutível importância. Pode ser subdividida nos componentes �rugosidade dos 

grãos�, relativa ao diâmetro dos sedimentos transportados, e �rugosidade das formas� 

que deriva das feições construídas no leito do rio. As equações de resistência do fluxo 

são vistas abaixo. 

 

 

Tabela 2.1- Equações de resistência ao fluxo 

                                                                                                                                     

Equação de Chézy (1769)                    v= C√Rs                                                          (2.2)    

                                                                                                      
Equação de Manning (1889)                v= k R²/³ s¹/²                                                      (2.3)   
                                                    N 
                                                                                                      
Equação Darcy-Weisbach                   

2

8
V

gRsff =                                                        (2.4) 

 

Onde: U= velocidade média, F = raio hidráulico; S = gradiente de energia(declividade); g = aceleração da 

gravidade; ff, n e C, são respectivamente coeficientes de resistência (ou rugosidade) (Knigthon, 1997; p. 

101). 

 

Uma vez que os grãos de sedimento são colocados em movimento, a forma do leito 

pode ser modificada alterando, portanto, sua rugosidade que, por sua vez, é dependente 

das condições do fluxo. Nos rios de leito arenoso, por exemplo, as formas são 

facilmente moldáveis, cuja seqüência vai estabelecendo diferentes níveis de resistência. 

A compreensão da inter-relação entre a geometria das formas de leito, o transporte de 

sedimento e da rugosidade hidráulica ainda é incompleto e todas as equações existentes 

para o cálculo do coeficiente de resistência possuem um elemento empírico. Não 

obstante, mudanças na configuração do leito em função de alterações na vazão e sua 

carga representam um importante mecanismo de regulação no que diz respeito ao 

conceito de equilíbrio entre o fluxo e a forma do canal. 

 

Nem o fluxo, nem a forma ou a rugosidade hidráulica são uniformes, mas variam 

segundo em trechos individualizados de um canal. Valores para a resistência são 

usualmente obtidos utilizando-se as equações mencionadas na Tabela 2.1 e não por 
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medições diretas. Desse modo, os valores assim computados tendem a incluir, 

indiferentemente, os efeitos de todos os tipos de resistência já identificados como a da 

resistência do canal e a representada pela energia dissipada em ondas e outros 

sobressaltos hidráulicos (Bathurst, 1997).  

 

As tentativas de separação da resistência total em seus componentes alcançaram 

somente resultados qualitativos. De fato, o conhecimento dos mecanismos de resistência 

em rios naturais ainda é limitado Desse modo, o estabelecimento de um coeficiente de 

resistência é a principal fonte de erro na aplicação das equações contidas na tabela 2.1. 

Não obstante, a resistência ao fluxo é o elemento fundamental no comportamento da 

corrente fluvial através de sua relação com as propriedades do leito e a maneira pela 

qual a corrente fluvial gasta sua energia.   

 

O movimento dos sedimentos depende de suas propriedades físicas, notadamente de seu 

tamanho, forma, densidade e arranjo estrutural. Uma distinção deve ser feita entre 

materiais coesivos e os não coesivos quanto à mobilidade dos grãos. Nos materiais 

coesivos, silte e argila, a resistência à erosão depende mais da força de coesão entre as 

partículas do que de suas das propriedades físicas. Grande parte dos rios, no entanto, 

consistem de material não coesivo, como areias e cascalhos. Torna-se importante definir 

qual é a condição limite em que a força do fluxo sobre o grão tende a mover as 

partículas, vencendo sua resistência. Uma estimativa (adimensional) do estresse 

exercido pelo fluido sobre o leito (τ0), como uma força de dragagem, pode ser obtida a 

partir de: 

                                                  

                                                              τ0 = γRs                                                          (2.5)   

 

onde, γ  é o peso específico da água (N/m3), R é o raio hidráulico (área/ perímetro 

molhado; m) e s a declividade.Assim, temos que a força de resistência dos limites do 

canal, por unidade de área, é proporcional ao produto do raio hidráulico pela 

declividade. Esta formulação tende a superestimar o esforço efetivo agindo sobre o 

grão. Reconhecendo esta limitação, é possível definir o estresse crítico (condição inicial 

de movimento, vencendo a resistência ao fluxo) para grãos esféricos de diâmetro D 
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sobre o leito segundo Shields (1936), onde a resistência do material não coesivo é 

função da rugosidade do leito. Em termos adimensionais, pode ser expressa como: 

 

τ* = τ0 (ρs - ρw)g D                                                     (2.6)                           

 

onde τ* é a força crítica exercida pelo fluxo, ρ,, a densidade do sedimento, ρw, a 

densidade da água (kg/m3), g, a aceleração da gravidade (m2s-1) e D o diâmetro da 

partícula (mm). Assim, a força necessária para fazer um grão de diâmetro D entrar em 

movimento pode ser estimada. Tal força exercida pelo fluxo, em termos dimensionais, 

pode ser obtida com base no critério de Shields e se utilizando o valor de 0.06 para a 

rugosidade do leito: 

 

                                                τc = 0.06/(ρs � ρw)g D                                        (2.7) 

 

Outros valores comumente utilizados para τ* são 0.03 e 0.047 (Vanoni, 1975), que deve 

ser considerado um valor aproximado devido à heterogeneidade do tamanho do material 

do leito e das flutuações na velocidade do fluxo turbulento. O estresse crítico também 

pode ser definido em termos de velocidade crítica (νc) (Leopold, 1992).    

 

Como já mencionado, a maioria das fórmulas sobre resistência considera apenas a 

resistência oferecida pelos contornos do canal. Os efeitos dos outros componentes são 

conhecidos apenas qualitativamente e têm provado ser menos susceptíveis a 

quantificação. A importância destes é altamente variável em função das características 

da bacia de drenagem e do canal. Uma das críticas que se fazem aos modelos 

matemáticos é quanto ao uso de valores de vazão média como variável. É sabido que as 

grandes cheias são os agentes mais poderosos na elaboração das formas. 

 

Outro ponto levantado é a heterogeneidade do material da carga sedimentar, reduzido 

nas fórmulas a uma determinada granulometria a uma dada percentagem. Esta 

diversidade de material também importa na construção de diferentes ambientes 

deposicionais uma vez que o transporte se faz seletivamente. Assim, o peso das 

partículas é um fator básico nos padrão de deposição fluvial que está em relação direta 

com a diversificação de hábitats e, portanto, diversidade de formas de vida.  
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As considerações feitas acima dizem respeito a forças atuando no perfil longitudinal do 

canal, isto é, o ajuste vertical, sobre o leito. Com relação à erosão nas margens, sua 

análise não é uma simples extensão do caso da erosão do leito, adicionando-se o 

componente da gravidade atuante nas paredes do canal. A presença de vegetação e de 

materiais coesivos, numa associação de silte e argila, representam fatores complicadores 

já que, nas margens, os materiais tendem a ser mais finos e variados.  

 

Dois grupos de processos, também estritamente relacionados com as condições de 

velocidade, regem a erosão marginal: a ação hidráulica e a queda de massa. A 

distribuição da velocidade e do estresse exercido junto às margens, bem como as 

características da turbulência local têm importante influência no potencial erosivo da 

ação hidráulica que, em muitos casos, pode ser o mais significativo processo em canais. 

Barthurst et al. (1979) e Simons et al. (1979) declaram que a velocidade e o estresse têm 

sua máxima intensidade na parte inferior da margem. De fato, o recuo das margens se 

dá não só pela remoção direta de material em contato com água, como também por 

escorregamento e solapamento.  

 

Já a susceptibilidade para a queda de massa das margens está na dependência de sua 

geometria, estrutura e propriedades do material constituinte. A verticalidade e o 

conteúdo de umidade são fatores que também podem comprometer a estabilidade. 

Ciclos de umidade e ressecamento promovem, respectivamente, a dilatação e constrição 

do solo causando o desenvolvimento de fissuras que levam a queda de material das 

margens. Forças de exfiltração podem reduzir a coesão do material removendo 

partículas pelo desenvolvimento de dutos, mecanismo conhecido como pipping, de 

extremo poder de erosão.  

 

A efetividade destes mecanismos é consideravelmente aumentada pelo solapamento 

basal ao promover o aumento do ângulo de inclinação da margem. Em rios de margens 

compostas por materiais não coesivos cobertos por materiais coesivos, uma situação 

bastante comum em rios com a presença de planícies aluviais, também se verifica a 

predisposição para altas taxas no recuo das margens. De modo geral, para a maioria de 

tipos de margens, trata-se de um processo pseudocíclico (erosão na base da margem, 

queda de massa, acumulação na parte inferior da margem e remoção por subseqüente 
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ação hidráulica) que tem importante papel no controle da forma, da estabilidade e na 

taxa de erosão das margens. 

 

Lawler et al. (2003), num artigo síntese sobre as principais contribuições sobre o 

conhecimento atual com respeito as taxas, aos padrões e aos processos que envolvem a 

erosão marginal, assinalam algumas conclusões. Primeiramente, o autor coloca que a 

erosão marginal não pode ser interpretada somente em termos forças de estresse nos 

contornos do canal. Significa que as correlações existentes entre taxa de erosão e 

descarga não necessariamente dão ao fluxo o papel de processo dominante num dado 

sistema de erosão de margens. Na verdade, importa a combinação de uma grande 

variedade de processos como intensos temporais o quais provocam fluxos sub-

superficiais em direção à calha do rio e ciclos de ressecamento-umidificação nas 

paredes do canal resultam em intensos mecanismos de recuo de margens.  

 

As características dos materiais constituintes das margens são também muito 

significativas nas taxas de erosão e os processos. Há um distinto comportamento em 

relação a materiais coesivos e não coesivos, sendo que um único processo não pode 

resumir qual o limite de resistência. Lawler (ibidem) chama a atenção para os efeitos 

exercidos pela vegetação, positivos e negativos, quanto à estabilidade das margens. 

Normalmente sua presença inibe a força exercida pelo fluindo, mas é observado 

também o papel do enraizamento na hidrologia e na resistência do solo. Finalmente, a 

escala do sistema é vista pelo autor como um importante controle. Embora em pequenos 

rios a retira de material é espacialmente e temporalmente muito restritos, em grandes 

rios este pose ser um dos grandes problemas de monitoramento ambiental fluvial. De 

fato, como poderá ser visto nos capítulos subseqüentes, este é um efeito encontrado no 

rio Tocantins, a jusante da barragem que já motivou projetos de recuperação de margens 

(Valença, 1992).  

 

A erosão nas margens de rios representa um grande desafio ao gerenciamento de 

ambientes ripários. A perda de terras agriculturáveis e de espécies endêmicas pode ser 

significativa. Trata-se de uma grande fonte de sedimentos a serem transportados. A 

erosão marginal tem um importante papel no controle e na forma da migração de canais, 

especialmente ao longo de trechos de meandros e na determinação do estilo de 

desenvolvimento e manutenção da planície aluvial.  
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Faz-se observar que o deslocamento lateral do canal a partir da erosão, combinada com 

processos de deposição desde que não haja perdas líquidas de sedimentos no sistema, é 

absolutamente fundamental para a manutenção da alta biodiversidade dos ambientes 

ripários. Continuamente são criadas novas oportunidades para espécies pioneiras de 

fauna e flora se instalarem (Salo et al. 1986). 

 

É preciso notar que o comportamento erosivo também é expresso pelo fluxo de 

sedimentos, isto é, seu transporte. O modelo conhecido como curvas de Hjulstrom 

(Figura 2.1) tornou-se clássico ao considerar os processos de erosão, transporte e 

deposição em função das relações entre velocidade do fluxo e granulometria de 

sedimentos. Ali, pode ser observada a existência de limites mínimos de velocidade para 

que a resistência seja vencida e ocorra erosão. De acordo com o modelo a deposição 

pode ocorrer para quase todos os valores de velocidade apresentados desde que o 

aumento no tamanho do sedimento represente a perda de competência do fluxo.  

 

 

 

Figura 2.1� Curva de Hjulstrom  

 

 
Fonte: Christofoletti, 1999; p. 106a 
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Em relação propriamente ao transporte de sedimentos, a Figura 2.2 ilustra com bastante 

clareza as entradas estoques e saídas no movimento do material sedimentar no sistema 

fluvial. Este movimento se dá através de compartimentos e segundo taxas de 

transferência bastante variáveis, de alguns segundos a milênios. Estas taxas produzem 

um o ajustamento de modo a manter a estabilidade entre processos e formas em toda a 

bacia. 

 

No diagrama apresentado, o transporte de sedimentos se acha decomposto em função de 

três tipos existentes de carga, a saber: 

 

(a) a carga dissolvida, consistindo do material transportado em solução química; 

(b) a carga em suspensão, compreendendo finas partículas sustentadas e 

transportadas pelo fluxo turbulento (< 0.062 mm) e 

(c) a carga de leito incluindo as maiores granulometrias (> 0.062 mm) é 

transportada por saltação, rolamento ou deslizamento. 
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Figura 2.2- Movimentação de sedimento através do sistema fluvial  

 
Fonte: Knighton, 1998; p. 119 
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A carga dissolvida, embora muito importante do ponto de vista ambiental, tem pouca 

relevância na forma de ajustamento do canal. É considerada um importante agente 

denudacional, contribuindo significativamente com uma quantidade anual de 37 x 109 

toneladas, o que representa cerca de 20% da carga total que chega aos oceanos 

(percentagem que varia segundo autores). Este tipo de carga varia em magnitude e 

composição de acordo com a fonte de suprimento, as taxas de mobilização de solutos e 

as condições hidrológicas reinantes na bacia. A concentração normalmente declina com 

o aumento da descarga como resultado da diluição de modo que na fórmula apresentada 

a seguir, o valor de b é menor que zero. 

 

                                                        C = aQb                                                                (2.8) 

 

Já a carga em suspensão composta das partículas mais finas, transportada 

aproximadamente na mesma velocidade do fluxo, apenas se depositando quando a 

velocidade se reduz muito. Grandes concentrações de sedimento em suspensão estão 

normalmente associadas com períodos das cheias anuais e as relações empíricas entre 

concentração-descarga possuem a mesma forma básica encontrada na equação 2.9, com 

o expoente b variando entre 1 e 2 (Walling e Webb, 1992). Sedimentos em suspensão 

são freqüentemente o componente dominante no transporte contribuindo por cerca de 

70% no total da carga sedimentar que chega aos oceanos pelas correntes fluviais. 

 

Uma melhoria na sua estimação é necessária na medida que a contribuição de 

sedimentos aos cursos de água aumentam devido às atividades antropogênicas como o 

desflorestamento, a mineração e a urbanização entre outras. Logo, é importante notar 

com relação ao transporte de sedimentos em suspensão que sua relevância no 

comportamento e no ajustamento da forma do canal é grande. Altas concentrações 

(maiores que 20%) diminuem a turbulência, aumentam a viscosidade do fluxo e reduz 

as velocidades, inibindo, assim, o transporte de sedimentos mais grosseiros e de uma 

maior carga de leito. (Simons et al., 1963).  

 

O inverso ocorre numa situação de água �limpa� favorecendo o transporte. Grandes 

cargas em suspensão também contribuem para rápidas mudanças no curso da corrente e 

influenciam o estilo de desenvolvimento da planície aluvial, particularmente com 

referência aos depósitos por transbordamento de margens. 
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Diferentemente do que ocorre com a carga dissolvida e com a carga em suspensão, o 

transporte do material mais grosseiro, consistindo na carga do leito, é controlado pela 

capacidade de transporte da corrente, sendo, portanto, intermitente. O movimento só 

ocorre quanto o limite crítico é ultrapassado (τ0 > τcr) dependente, portanto, dos níveis 

cíclicos de vazão. Esta intermitência do transporte do material do leito pode significar a 

possibilidade de uma prolongada deposição, isto é, de um longo período de deposição 

até ser venha novamente ser mobilizado.  

 

Medições de campo acuradas com relação à carga de leito são muito difíceis de serem 

realizadas em função da extrema variação temporal da taxa de transporte. Além disso, a 

problemática básica envolvendo o processo de transporte de material do leito é, na 

verdade, de duas ordens. A primeira se refere à compreensão da dinâmica do 

movimento do material do leito sob uma dada velocidade. A segunda diz respeito ao 

estabelecimento de uma inter-relação confiável entre a taxa de transporte e as 

propriedades do fluxo composto de água e sedimento.  

 

Desta maneira, se poderia predizer a capacidade de transporte da carga sob 

determinadas condições de fluxo o que ajudaria muito na previsão de impactos e no 

planejamento ambiental orientado a manter níveis de vazão adequados ao 

funcionamento dos ecossistemas fluviais. 

 

Dos três componentes da carga fluvial, a carga de leito contribui quantitativamente 

pouco em relação ao total, mas é, sem dúvida, a mais significativa do ponto de vista do 

ajustamento da forma do canal. Assim, diante deste fato, o modelo abaixo apresentado 

abaixo deve ser atentamente considerado na avaliação dos impactos causados aos 

sistemas fluviais.  
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Figura 2.3- Circuitos de retroalimentação entre o fluxo, transporte do material do leito e   

forma do canal. 

 

 
Fonte: Christofoletti, 1999; p. 106b. 

 

 

Faz-se notar, em relação à problemática aqui tratada, que o transporte de sedimento 

assume especial interesse face aos efeitos criados pela barragem. Antecipadamente, é 

possível observar que a regulação do fluxo e a supressão da carga sedimentar 

introduzem alterações no coeficiente de rugosidade e conseqüentemente, no equilíbrio 

entre o estresse e resistência ao fluxo. Os padrões de erosão e de deposição são 

substancialmente alterados, bem como as taxas de transporte de sedimento entre os 

compartimentos indicados na Figura 2.2. 
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Observações experimentais tanto em laboratório como em campo demonstram que o 

movimento do sedimento pode produzir entre outros fenômenos, a deformação do 

fundo, a difusão de partículas no seio do fluido, etc. e que estes feitos afetam por sua 

vez a estrutura mecânica do fluxo. Os movimentos do sedimento e o movimento da 

água são interdependentes. Nenhum deles pode ser estudado sem ter em conta as 

propriedades mecânicas um do outro. Em outras palavras, trata-se de um movimento 

simultâneo que constitui uma totalidade inseparável. Chega-se, então, ao conceito de rio 

aluvial como sendo aquele de contornos não fixos e conhecidos a priori, que transporta 

sedimento oriundo do próprio canal que, por sua vez, influi no escoamento. 

 

É reconhecido que rios aluviais possuem nove graus de liberdade desde que podem 

ajustar a largura, a profundidade, a profundidade máxima, a altura, o comprimento de 

onda das formas de leito, a declividade, a velocidade, a sinuosidade e o comprimento do 

arco de meandro por meio da erosão e da deposição. Para trechos de rios 

reconhecidamente estáveis, suas formas e dimensões médias, tidas como variáveis 

dependentes, não se alteram sistematicamente. Nestas circunstâncias, a carga sedimentar 

oriunda de montante pode ser transmitida sem que haja deposição ou erosão liquidas.  

 

As variáveis que controlam a estabilidade das dimensões do rio são a descarga, a carga 

sedimentar e o calibre da carga de leito, podendo ser consideradas também a declividade 

dependendo do horizonte de tempo da análise (Hey, 1997).  Uma vez que a resistência e 

o tamanho dos sedimentos são considerados variáveis semi-independentes, enquanto 

que a largura, a profundidade do fluxo, a velocidade e o padrão, como variáveis 

dependentes, o número de equações requeridas provavelmente nunca estará disponível 

(Madodock, 1969).  

 

Há, portanto, um elemento de indeterminação no comportamento de rios de leitos 

móveis. Mudanças em qualquer das variáveis consideradas independentes resultará no 

desenvolvimento de uma nova geometria de fluxo e de canal de canal que poderá ou não 

alcançar um novo equilíbrio em relação às novas condições impostas. Quando estável, a 

morfologia do canal é singularmente definida pelos valores das variáveis de controle. 

 

Certos aspectos do ajustamento podem ser abordados por meio da técnica conhecida 

como geometria hidráulica (Leopoldo & Maddock, 1953), assumido que a vazão (Q) é a 
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variável independente dominante e que as variáveis dependentes estão a relacionadas na 

forma de funções exponenciais.  

 

w = aQb                                                      (2.9) 

d = cQf       (2.10) 

v = kQm                (2.11) 

s= gQz         (2.12)                                            

n = tQy                    (2.13) 

ff= hQp       (2.14) 

Qsusp = rQj                   (2.15) 

 

Onde w, d, v, s, n, ff e qsusp são respectivamente a largura a profundidade média, a 

velocidade média, a declividade, a resistência (o n na equação de Maning ou o ff na 

equação Darcy-Weisbach) e carga de sedimento em suspensão. A partir da equação da 

continuidade, 

 

Q = w x d x v = aQb x cQf x kQm                                   (2.16) 

 

Segue, então, que: 

 

 a x c x k = 1      (2.17) 

 b + f + m = 1 (2.18) 

 

A técnica pode ser aplicada tanto para o ajustamento verificado em uma estação, como 

para estações a jusante. Este é essencialmente um procedimento empírico, que conta 

com os muitos problemas associados aos modelos estatísticos. Não considera 

diretamente a carga sedimentar e assume linearidade de relações. Não obstante, a 

geometria hidráulica provê indicadores úteis sobre os complexos mecanismos de 

ajustamento no comportamento dos rios.  

 

Coloca-se de antemão, que seria extremamente útil o conhecimento das relações na 

geometria hidráulica das estações a jusante da barragem. Lamentavelmente, esbarra-se 

na insuficiência de estações e de medições da rede fluviométrica.  
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De acordo com a técnica, determinada magnitude de descarga está relacionada às 

dimensões do canal. Em outras palavras, a forma da seção transversal naquela estação e 

a rugosidade são estabelecidas segundo as relações computadas. Examinando-se como 

estas relações mudaram, a partir da regulação do rio, poderiam ser conhecidos os 

parâmetros que respondem pela manutenção do canal e preservação dos hábitats 

originais. Eschner (1983) examinando estas relações para o rio Platte, Estados Unidos, 

coloca que a descarga na qual o leito do canal é coberto e na qual as relações largura-

profundidade mudam representa um valor mínimo para a manutenção do canal. Ainda 

que esta descarga mínima possa não ser a ideal para manter o canal, descargas abaixo 

deste valor são efetivamente insuficientes.  

 

 

 

2.3- Potência do fluxo da corrente 

 

Outra forma de abordagem dos processos e morfologias do canal fluvial é por meio do 

conceito de potência do fluxo da corrente. A energia que movimenta o sistema fluvial 

vem originariamente na forma de energia potencial. À medida que o fluxo escoa a 

jusante, a energia potencial é gradativamente convertida em energia cinética, desta 

maneira sendo utilizada pra realizar o trabalho erosivo e de transporte.  

 

Isto se realiza quando determinado nível crítico é alcançado diante da necessidade de 

manter o fluxo escoando contra a fricção interna e nos contornos do canal. Desde que o 

ajustamento da forma do canal depende de realização de tal trabalho, torna-se 

importante, analisar como a energia é distribuída no sistema fluvial.  

 

A potência do fluxo total da corrente por unidade de comprimento do canal (W m-1) é, 

então, definida como: 

 

                                                         Ω = γQs                                                             (2.19) 

 

onde γ  é o poso específico da água (=9810 N m-3), Q é a descarga (m3 s �1) e s é o 

gradiente de declividade (m m-1, que pode ser aproximado da declividade do leito do 
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canal) Esta equação é, portanto, a expressão da taxa da energia de realização de 

trabalho. A potência específica de fluxo da corrente é dada pela equação: 

 

                                                  ω = Ω/ w = τ0 v                                                        (2.20) 

 

onde w é a largura do canal , τ0 o estresse médio (N m-2) e v, a velocidade média (m s-1). 

Esta equação define a taxa de energia gasta na qual a energia potencial é suprida a uma 

unidade de área do leito. Dessa forma, observa-se que energia potencial e potência do 

fluxo da corrente são fundamentalmente inter-relacionadas. 

 

A potência do fluxo da corrente mostrou ter uma influência importante em muitos 

aspectos do sistema fluvial como o tipo de formas de leito, o padrão do canal, e em 

processos como na taxa de transporte de sedimento e da migração do canal. Também é 

utilizada como critério para explicar o equilíbrio no desenvolvimento das formas do 

canal (Knighton, 1999). Ressalta-se, entretanto, que, embora útil na construção de 

classificações geomórficas, este conceito é mais utilizado em estudos de escalas 

espaciais mais finas e não na resolução espacial exigida nas análises dos padrões de 

canal (Figura 2.4).  

 

Tem sido colocado que, para compreender o comportamento do canal aluvial frente às 

intervenções, devem ser investigados os fatores que controlam diretamente o equilíbrio 

ou o desequilíbrio entre força e resistência. Geralmente, se a força e a resistência estão 

em equilíbrio, a corrente fluvial não erosiona nem deposita, sendo capaz de transportar a 

carga sedimentar vinda de montante.  

Este balanço indica condições de estabilidade nas dimensões do canal e pode ser 

matematicamente expresso como uma proporcionalidade da potência do fluxo da 

corrente (Lane, 1955; Simon & Castro, 2003): 

 

                                                 QSb   ∝    QsD50                                                          (2.21) 

 

onde Q é a descarga, Sb é a declividade, Qs a material da carga do leito e D50 é tamanho 

médio do material da carga do leito, indicando que 50% do material são compostos de 

sedimentos de determinada granulometria. 
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Tal equação indica que se a energia do fluxo for aumentado por um acréscimo na 

descarga Q ou no gradiente do canal Sb, haverá um excesso na proporção do energia do 

fluxo relativamente à descarga de sedimento do leito Qs, cuja resistência está em 

consonância com a medida do diâmetro da partícula D50. Neste caso, uma quantidade 

adicional de material do leito será erodida. 

 

Uma resposta similar será esperada com a diminuição da resistência dos limites do canal 

à erosão ou uma diminuição no tamanho do material do leito D50 (assumido que este 

não seja coesivo). Em contraste, uma diminuição na energia do fluxo como 

conseqüência do aumento no tamanho ou na descarga do material sedimentar do leito 

levará a um processo de agradação do leito do canal. Dependendo onde as forças 

poderão ser mais efetivas se a da gravidade no caso das paredes do canal serem menos 

resistentes, ou a do fluxo caso o leito apresente menor resistência. Tem-se, então que 

nos rios de leitos arenosos o ajustamento deverá ser iniciado pela incisão no leito. 

 

Esta relação conceitual semi-quantitativa representa uma forma de abordagem limitada 

no que diz respeito ao tipo e a hierarquia dos processos de ajustamento. A equação 2.21 

não indica onde está erosão deverá ocorrer e, portanto, como a forma do canal será 

alterada.  

 

Sabe-se que a construção de reservatórios representam grande impacto para os rios uma 

vez que tanto o regime de sedimentos e da vazão são alterados substancialmente. 

Enquanto que o regime do fluxo afeta a velocidades e as profundidades a jusante das 

barragens, a remoção da carga sedimentar aponta para a instauração de um quadro de 

desequilíbrio.  Em relação a um aumento na potência do fluxo da corrente, se verificará 

o aumento do poder erosivo do fluxo. 

 

 

2.4- Dimensões de análise da morfologia do canal 

 

A geometria do canal é uma forma sólida tridimensional, normalmente definida de 

acordo com o débito das margens plenas. O ajustamento da geometria do canal a 
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controles externos pode ser considerado em termos de quatro graus de liberdade, 

representando diferentes planos de ajustabilidade. 

 

 

Figura 2.4- Componentes da forma do canal segundo planos de ajustamento 

 

 
Fonte: Knighton, 1998; p. 157. 

 

 

Estes graus de liberdade não devem ser considerados separadamente nem pensado como 

independentes um do outro. A declividade do leito tem sido o enfoque principal dos 

geomorfologistas, enquanto que o plano mais bem definido em termos de variáveis 

mensuráveis é a seção transversal. Os planos identificados se ajustam segundo uma 

grande variabilidade em termos de escalas temporais e espaciais, indicando uma 

habilidade diferenciada na absorção de mudanças ou no desenvolvimento de formas 

características segundo o porte de corrente fluvial e as forças de resistência. 

 

Medições e análise da forma do canal fornecem um contexto para a interpretação de 

mudanças presentes e futuras da morfologia do canal e também têm sido com 
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freqüência o tema central de estudos cujo objetivo é determinar a magnitude e a 

extensão das transformações. 

 

Na verdade, para fins práticos são distinguidas apenas três dimensões de modo a 

facilitar a compreensão dos processos fluviais no ajustamento (Simon e Castro, 2003), a 

saber, o perfil longitudinal, a seção transversal e, numa visão em planta, o padrão do 

canal. Se o canal cujas margens e fundo estão formados por um material factível de ser 

mobilizado e transportado por uma corrente que escoa um caudal líquido e um de 

sedimentos durante determinado tempo, as três dimensões estarão ajustadas de modo 

que para cada combinação de caudal líquido e de sedimentos há uma combinação fixa 

de profundidade, largura, declividade e padrão do canal. 

 

- O perfil longitudinal 

As modificações iniciais da forma do canal são freqüentemente manifestadas em seu 

perfil longitudinal por meio da erosão ou da deposição no leito do rio. De fato, a forma 

do perfil do rio procura atingir o equilíbrio entre a carga que entra e a que é 

transportada. É importante frisar que em função de controles, principalmente estruturais, 

que conformam níveis de base regionais ou locais originam importes níveis de base 

regionais ou locais, seccionando, dessa forma, o curso fluvial apresenta segmentos 

individualizados, com perfis de equilíbrio próprios.  

 

Como mencionado anteriormente, a equação 25 reporta a força de dragagem exercida 

sobre o leito pelo fluxo e a equação 2.7 considera a rugosidade do leito e o tamanho da 

partículas, sendo expressa em termos dimensionais. Já a equação 2.6, o estresse crítico, 

força capaz de colocar um grão em movimento, é definida evocando o critério de 

Shields. Em termos físicos, o que fica indicado que a força de tração disponível 

comanda o quanto de carga de leito é possível mobilizar conformando um determinado 

espectro de formas de leito.  Estudos, medições e taxas, correspondentes a este aspecto 

do canal incluem, por exemplo, o talvegue, a declividade e feições do leito como dunas, 

depressões e soleiras.  

 

- A seção transversal 

Numa análise da seção transversal, são contempladas, além das características 

pertinentes à largura, o perímetro molhado, o raio hidráulico, a topografia do leito,  as 
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barras, as planícies aluviais e os terraços. Aqui, os ajustamentos se dão, basicamente, 

pela erosão marginal e a migração lateral do canal que tem sido apontada como a forma 

dominante de resposta (Simon e Castro, 2003). Nesta perspectiva, a resistência ao 

estresse representa a resistência do material que constitui as paredes à erosão pelo fluxo 

(Simon, 1992; Simon e Darby, 1997). A estabilidade relativa das paredes, portanto, é 

uma questão de definição da taxa das forças de resistência e da força da gravidade. Este 

é um fator conhecido como de segurança (Fs). Um valor de unidade indica a existência 

de uma situação crítica para uma iminente queda de material (instabilidade). O fator de 

segurança (Fs) pode ser, então expresso pela divisão da equação 2.22 pela equação 2.23. 

 

      Sr = cj + (σ - µw) tan φl                   (2.22) 

 

    W sin β                     (2.23) 

 

Medições com relação a secções transversais de canais são os dados mais comumente 

coletados, embora, nesta dimensão de análise da morfologia do canal, as planícies 

aluviais sejam freqüentemente negligenciadas (Simon e Castro, 2003). Tais medições 

(largura e profundidade do canal, altura e ângulo de inclinação das margens, perímetro 

molhado, elevação e extensão da planície aluvial e de terraços adjacentes) resultam na 

investigação de atributos que informam sobre a instauração/ evolução de processos que, 

combinados com os dados relativos à dimensão longitudinal e com os dados hidráulicos, 

possibilitam o cálculo de parâmetros como energia do fluxo, as forças de estresse e de 

resistência, por exemplo, o que, por sua vez, possibilita a quantificação dos processos.  

 

É importante fazer notar que quaisquer medições e descrições realizadas segundo as 

dimensões apresentadas devem ser usadas em combinação com outros atributos do 

sistema fluvial como, por exemplo, a vegetação, ou as características dos sedimentos 

aportados ao canal oriundos dos terrenos adjacentes. 

 

- O padrão do canal 

Cursos de rios são historicamente as feições primeiramente mapeadas. Em atenção aos 

padrões apresentados, classificações foram propostas (Leopold & Wolman, 1957) a 

começar pela identificação de três tipos básicos, a saber, canais retos, meandrantes e 

entrelaçados. Muito rudimentar esta classificação não contemplava a grande 
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variabilidade encontrada na planimetria dos canais. A classificação de para padrões de 

canal de Schumm (1981) prevê a ocorrência de tipologias intermediárias (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5- Classificação dos padrões de canais, segundo Schumm 

 

 
    Fonte: Simon e Castro, 2003; p. 296. 

 

 

A estabilidade do padrão do canal é resultado da estabilidade do perfil longitudinal e da 

secção transversal. Portanto, os processos de ajustamento do padrão do canal estão 

fortemente relacionados com as alterações no canal em si, perfil longitudinal e seção 

transversal, incluindo as da planície aluvial.  

 

Mudanças significativas na rugosidade da planície aluvial ou no canal dão início a 

instabilidade na planimetria do canal, especialmente quando novos fluxos preferenciais 

são criados pela mudança no padrão das descargas líquida e sólida. Neste sentido, a 

chamada equação de Maning, v = (1/n) R2/3 S b ½ (2.3), relaciona a velocidade média do 

fluxo a variáveis da forma do canal e a resistência do fluxo, em outras palavras, ao 

coeficiente de rugosidade (n).  
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Esta é uma consideração importante de ser feita tendo em vista a análise aqui 

empreendida. Diante do que já foi exposto, observa-se a necessidade de séries históricas 

de dados relativos, além de coletas de material que requerem na análise do perfil 

longitudinal e do perfil transversal. 

 

O padrão do canal, no entanto, pode ser conceptualizado como uma síntese das 

respostas diante das alterações nas varáveis independentes produzidas pelas 

interferências humanas. Metodologias mais acessíveis e portadoras de grandes 

vantagens no entendimento das implicações ambientais de tais mudanças estão 

disponíveis como será visto nos capítulos seguintes. 

 

As medições relacionadas à dimensão do padrão do canal incluem o número de canais 

ativos, sinuosidade, largura de meandro amplitude e comprimento de onda de meandro, 

raio de curvatura, largura do vale, a partir das quais, vários parâmetros relacionados a 

cheias e rotas de sedimentação podem ser calculados. Também a diversidade de hábitats 

pode ser inferida. Em face da evolução no tempo, o padrão do canal provê uma acurada 

estimativa da variabilidade do sistema e outras informações úteis no estabelecimento da 

taxa potencial de mudanças.  
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CAPÍTULO 3- Modelo de abordagem 
 

 

 
O conceito de sistema tem sido crescentemente utilizado nas ciências ambientais, tendo 

em vista o seu caráter integrador nos que diz respeito a processos químicos, físicos e 

bióticos. O conceito de sistema, portanto, tem sido visto como um marco teórico 

importante no desenvolvimento de um quadro integrado de processos, em pequenas e 

grandes escalas de tempo e de espaço, e na forma de organização da pesquisa científica. 

Além disso, o conceito permite a integração das contribuições das várias ciências às 

atividades de gerenciamento e planejamento ambientais, visando a sustentabilidade 

ecológica e socioeconômica de determinada atividade humana (Piégay et al., 1996). 

Sendo assim, algumas definições devem ser consideradas preliminarmente com o 

objetivo de referenciar os procedimentos metodológicos adotados no escopo da 

pesquisa empreendida. 

 

 

3.1- Conceitos fundamentais 
 

A análise ambiental, no contexto da aplicação da Teoria Geral de Sistemas, pressupõe o 

estudo de partes componentes de uma totalidade como o intuito de conceber a 

estruturação e o funcionamento de fenômenos da natureza. Compreende, desta forma, o 

princípio holístico como fundamento em que entidades ambientais físicas se articulam e 

funcionam como unidades complexas que se expressam por meio de organizações 

espaciais (Christofolleti, 1999).  

 

Com relação a outras abordagens conceituais dos fenômenos naturais, vale a pena 

mencionar concepções precedentes a sistêmica. A teológica, por exemplo, que perdurou 

até o Século XVIII, estava relacionada ao conhecimento religioso como fonte de 

explicação de todos os fenômenos naturais. A mecanicista, no contexto da perspectiva 

reducionista, sustentava a visão da natureza composta por fenômenos imbricados em 

uma cadeia, similar ao de peças que se integram tal como no funcionamento de uma 

máquina. Nesta concepção, com origens explícitas em René Descartes, a maneira de 
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compreender o mundo se processa distinguindo-se peça por peça, isto é, parte por parte 

analisada, para posteriormente reconstruir as relações entre tais partes.  

 

Uma analogia fundamentada na dinâmica biológica traduz esta terceira concepção 

mencionada � sistêmica � que imageia o mundo funcionando como um sistema 

orgânico, ou seja, como um organismo vivo, de tal forma que o todo não é a somatória 

das partes como na concepção anterior. Na concepção organicista, formulada como 

alternativa para a mecanicista, o todo assume uma estrutura e funcionalidade 

diferenciada dos seus componentes. Afetados por eventos de determinada magnitude 

que rompem com o estado de equilíbrio, os sistemas agem de maneira a absorver os 

impactos promovendo a volta à situação de equilíbrio. Caso o limiar de resiliência não 

tenha sido transposto a partir da intervenção nos fluxos de matéria e energia, os sistemas 

teriam, deste modo, a capacidade de promover uma auto-regulação. Logo, é requisito 

compreender em seus fundamentos as características de funcionamento dos sistemas 

naturais para evitar ou modular intervenções humanas que ameacem a estabilidade e 

levem a ruptura do equilíbrio. 

 

A abordagem sistêmica se constituiu em um notável passo com respeito a mecanicista 

isto é, a cultura do maquinismo, que estabelecia relações lineares de causa e efeito dos 

fenômenos, muito embora alguns de seus aspectos também pendam para a concepção 

determinística. Na verdade, o próprio conceito de totalidade pode ser considerado 

mutilante e reducionista. Pode ser colocado também que a visão holística na Teoria 

Geral de Sistemas não se constitui em uma técnica, nem um quadro referencial, mas em 

uma teoria da modelização, que não guarda a realidade em si, mas configura um modo 

de descrever a realidade. A verdadeira totalidade é sempre trincada, plena de fissuras 

incompleta, de modo que a verdadeira concepção de totalidade reconhece a 

insuficiência da totalidade (Scandurra, 1995). 

 

Com efeito, o pensamento referente à complexidade tem se desenvolvido em torno dos 

sistemas complexos. O panorama da ciência até metade do século XX foi dominado 

pela tendência geral de assumir como objetivo a descoberta de leis necessárias e 

universais da natureza dos diversos fenômenos complexos e irregulares por meio da 

identificação de elementos simples e regulares. Nesta nova abordagem, ao contrário, é 

reconhecido que sistemas estruturalmente idênticos podem apresentar comportamentos 
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diversos. Esta nova prioridade epistemológica renuncia a simplicidade, a ordem e a 

regularidade, confrontando as com categorias opostas, ou seja, a complexidade, a 

desordem e a caoticidade. 

 

Os sistemas complexos são compostos por significativo número de elementos, 

encadeamentos, interações, fluxos e retro-alimentações, capazes de intercambiar 

informações com seu entorno condicionante e capazes, também, de adaptar sua estrutura 

interna continuamente como conseqüência de tais interações. O estudo da complexidade 

vem sendo considerado como uma importante revolução na ciência, reformulando e 

ultrapassando a concepção mecanicista e linear dos sistemas. As bases encontram-se no 

entendimento de que a maior parte dos fenômenos é não-linear, distinguíveis como 

sistemas dinâmicos e caóticos. Na teoria dos sistemas dinâmicos, a complexidade 

significa não apenas a não-linearidade, mas também uma diversidade elevada de 

elementos com muitos graus de liberdade quanto a sua regulação e ao seu ajustamento. 

 

A emergente ciência da complexidade tem a ver com estrutura e ordem. Ocupa-se com 

as regras básicas e os princípios comuns que fundamentam todos os sistemas e não 

apenas com os segmentos de uma determinada categoria (parte, subsistema). Todos 

estes são sistemas que possuem uma desordem estrutural intrínseca, características 

assincrônicas e aleatórias que resultam no comportamento caótico dos processos. Henri 

Poincaré (1854-1912) afirmava que uma pequena diferença nas condições do estado 

inicial pode se traduzir em diferença bastante significativa ao final.  

 

A introdução do caos a partir da equação de Lorentz (1963) obrigou a reconsiderações. 

Do ponto de vista conceitual, a descoberta de que, salvo poucas exceções, a grande 

maioria dos fenômenos naturais se apresenta sob a forma de caos determinístico faz cair 

irreparavelmente o mito da previsibilidade da natureza. Argumenta-se, por exemplo, 

com base nas leis de gravitação, que é possível calcular e prever o comportamento de 

determinados fenômenos. Outros, entretanto, são imprevisíveis como francamente visto 

em meteorologia (comportamento imprevisível dos fenômenos). O determinismo de 

uma lei natural não implica a previsibilidade dos fenômenos que essa lei regula. Este 

resultado, como é colocado em Escandurra (1995), remete ao fenômeno da instabilidade 

dinâmica de um sistema mecânico não-linear de Henri Poincaré. 
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Christofoletti (1995) nos resume sobre um dos aspectos apontados para a essência dos 

sistemas dinâmicos, não-lineares úteis nesta investigação. Coloca que �Ao nível 

macroscópico, os sistemas apresentam diversidade em suas formas e estabilidade. 

Significa que, se por um lado pode se observar à presença de múltiplos estados 

fundamentais, isto é, muitos estados de equilíbrio, por outro, a ordem macroscópica 

resulta ser robusta e estável frente a mudanças na ordem interna do sistema. No caso de 

sistemas abertos, a dinâmica se desenvolve a partir de um espectro de configurações 

possíveis não estão caracterizadas por escalas temporais e espaciais precisas. Esta 

propriedade é denominada de criticalidade auto-organizada, e a dinâmica dos sistemas 

que a desencadeia funciona nas fronteiras do caos�. Ainda é observado que �Embora o 

padrão seja o do ótimo global (estado de mínima energia), torna-se inútil esperar que 

estes sistemas cheguem a atingi-lo�. 

 

 

3.2- O sistema fluvial 
 

Com base no que foi colocado anteriormente, o sistema fluvial pode ser concebido 

como uma unidade complexa, com conexões e inter-relações que se efetivam por meio 

da transferência de matéria e energia entre seus componentes (Chorley & Kennedy, 

1971). O sistema fluvial é, na verdade, um sistema complexo de processos adaptativos 

de respostas a interferências, naturais ou humanas, apresentando dois componentes 

principais, ou subunidades: o sistema morfológico compreendendo canais, planícies 

aluviais, vertentes, deltas, etc., e o sistema em cascata de transferência de energia e 

matéria (vazão e carga). 

 

Longe de ser estático, o sistema fluvial muda progressivamente, através do tempo 

geológico, como resultado de processos de erosão normal e de deposição, também 

respondendo a alterações externas como as climáticas, do nível de base, as tectônicas e 

às intervenções humanas.  

 

Fica, portanto, clara a variabilidade no tempo e no espaço que os sistemas fluviais 

apresentam em sua morfologia e estados de equilíbrio (Figura 3.1). Assim, 

prognósticos e mesmo caracterização sobre o comportamento dos sistemas fluviais são 
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bastante difíceis de serem realizados. Segundo Knighton (1998), na melhor das 

hipóteses, os rios podem alcançar um equilíbrio aproximado, em alguma escala de 

tempo intermediária entre as flutuações de curto prazo e as tendências evolucionárias de 

longo prazo. Isto se dá com relação à manutenção da regularidade da geometria do canal 

ajustada aos controles externos (também chamados de variáveis independentes ou 

fatores externos).  

 

 

Figura 3.1- Diagrama das escalas de tempo observadas no  ajustamento  de  vários                

componentes da forma do canal, numa bacia hipotética de tamanho 

intermediário 

 

 

Fonte; knighton, 1998, p. 158. 
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Quando estas variáveis se alteram, o sistema fluvial prossegue em correlativa mudança 

no sentido de que as varáveis dependentes (padrão, largura, profundidade do canal, 

comprimento de onda do meandro, etc.) se ajustam às novas condições com maior ou 

menor resistência.  

 

Uma estabilidade fixa, precisa, coloca Knighton (1998), não é factível em rios naturais, 

os quais freqüentemente modificam sua posição e os quais continuamente estão sujeitos 

em muitos casos a um amplo espectro de descargas e de cargas sedimentares. Na 

verdade uma pluralidade de situações pode ocorrer (Figura 3.2). Não obstante, pode ser 

verificada alguma estabilidade no sentido de que, se perturbados, tendem a retornarem 

aproximadamente ao seu estado prévio, se a interferência não cruza os limites críticos 

quando, então, se tornam instáveis. Quando as variáveis de controle permanecem 

relativamente constantes, um rio natural deve desenvolver formas características ou de 

equilíbrio reconhecidas como estatisticamente médias. 

 

 

 

Figura 3.2- Exemplos de equilíbrio, desequilíbrio e não-equilíbrio em sistemas fluviais 

 

 
       Fonte: Renwick, 1992. 
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Além da consideração da escala temporal, os sistemas fluviais variam muito na escala 

espacial. Podem ser delimitados desde alguns metros quadrados, como no caso das 

áreas de nascentes, até vastas áreas de drenagem, bem exemplificadas pela bacia 

hidrográfica Amazônica que drena perto de sete milhões de quilômetros quadrados. Não 

obstante, são identificadas três zonas em sua dimensão longitudinal, onde se 

discriminam processos predominantes em cada uma delas. O alto curso é uma zona de 

produção de sedimentos, no médio curso predomina o transporte e o baixo curso é onde 

se dá a deposição de sedimentos em maior intensidade. Em que pese tal 

compartimentação, o sistema fluvial é definido como um sistema aberto. É verdade que 

cada zona tem sua própria dinâmica de vazão e movimentação da carga sedimentar e, 

conseqüentemente, sua morfologia. As zonas, no entanto, estão relacionadas umas às 

outras, não se comportando como subsistemas estanques. 

 

Outra importante característica dos sistemas fluviais que deve ser mencionada a fim de 

subsidiar análises posteriores é a assimetria de controles. Diferentes componentes da 

geometria do canal se ajustam a diferentes taxas e são afetados pelas variáveis 

independentes de maneira diversa. Quando o represamento de água e sedimento provoca 

uma incisão no leito do rio a jusante, exumando rochas e produzindo uma simplificação 

no padrão do canal, hipótese que orienta a presente pesquisa, verificam-se variáveis 

independentes, externas, de escala mais ampla controlando eventos subseqüentes em 

níveis menores de escala que dizem respeito ao ajustamento das variáveis dependentes.  

 

Cabe ressaltar, entretanto, que a tentativa de análise de todo um sistema fluvial, 

integrando todos os aspectos é uma tarefa impossível. Uma análise parcial do sistema é 

comumente empreendida e sua importância residirá no valor que a problemática 

investigada terá numa perspectiva mais ampla da bacia, por exemplo, quanto ao 

planejamento das intervenções e às ações de mitigação, de monitoramento e de 

recuperação. 

 

Em resumo, temos que o conceito de sistema fluvial pode ser utilizado num amplo 

contexto de escalas temporal e espacial, considerando influências a montante e suas 

conseqüências a longo prazo. É importante ressaltar que outros conceitos podem ser 

aplicados nos estudos de bacias de drenagem.  O conceito de hidrossistema, por 

exemplo, provê um quadro de referência mais além daquele previsto para o sistema 
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fluvial, embora esteja nele contido. Este conceito encontra melhor aplicação na análise  

de interações existentes entre a disponibilidade dos recursos naturais e os usos sociais 

que se fazem destes, possibilitando a avaliação dos custos sociais e ambientais (Roux, 

1982; Amoros e Petts, 1993).  

 

 

Figura 3.3� O hidrossistema, um sistema complexo de três eixos bidirecionais 

 

Fonte: Pieégay e Schumm, 2003. p. 107. 

 

 

O hidrossistema pode ser definido como um sistema em três dimensões, dependente 

longitudinalmente (a montante/ a jusante), lateralmente (canal/ margens/ planície) e 

verticalmente (superfície/ profundidade) das transferências de matéria, energia. Os 

componentes do hidrossistema estão fortemente inter-relacionados em função de muitos 

fluxos serem bidimensionais (Ver Figura 3.2). 

  

Este conceito é, na verdade, considerado uma extensão do conceito de sistema fluvial, 

não envolvendo apenas parâmetros geomorfológicos, mas também químicos e 

biológicos. Enquanto o sistema fluvial enfatiza as dimensões temporal e longitudinal, o 
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conceito de hidrossistema focaliza as dimensões lateral e vertical, sendo por isso 

comumente aplicado a grandes rios com planícies aluviais bem desenvolvidas 

(Schumm, 1977).  

 

 

3.3- Ferramentas de análise 

 
Antes de estabelecer o modelo de análise seguido, importa fazer referência a duas 

formas de abordagem em estudos comparativos do sistema fluvial, ou do hidrossistema. 

Em Kondolf (2003), se encontram descritas a análise de similaridade e a análise de 

conectividade, sendo possível também à combinação de ambas.  

 

A primeira focaliza um conjunto de formas numa única escala espacial, sendo que a 

comparação dos atributos permite a identificação de grupos e a sua ordenação, isto é, 

sua hierarquização. Esta abordagem é comum em análises de parte do sistema (conjunto 

definido de seções transversais, de trechos de canal, de barras, etc). É quase sempre 

sincrônica, envolvendo simultaneamente medições em variados locais cujas 

similaridades e dissimilaridades são levantadas e tratadas estatisticamente. 

 

A análise de conectividade cuida das interações entre os elementos de um único sistema 

fluvial (unidades morfológicas), não no sentido de uma análise comparativa dos 

atributos numa única escala, mas de uma análise de mudanças, também comparativa, 

que afetam diferentes escalas de conjuntos de unidades morfológicas ou componentes. 

Também chamada de análise integrada, seu foco está nas inter-relações entre os 

componentes de dado sistema fluvial para melhor avaliar sua sensitividade e 

dependência aos processos de mudança. De uma forma combinada, dentro da 

abordagem de conectividade, é possível  a análise de similaridade para cada conjunto de 

componentes, em uma determinada escala.  

 

Em resumo, a análise de similaridade e a análise de conectividade são duas formas de 

estudar um sistema fluvial de uma maneira comparativa. A primeira focalizando os 

componentes numa única escala e a segunda focando as interações entre componentes 

de um mesmo sistema em diferentes escalas. De fato, análises comparativas podem ser 
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utilizadas para avaliar efeitos das ações humanas nos ambientes naturais. Tamanho, 

heterogeneidade da área de estudo, hipótese de pesquisa e as causas das alterações 

devem determinar qual a abordagem, ou combinação, mais adequada.  

 

A terceira forma de abordagem se refere à análise diacrônica ou retrospectiva. 

Envolve o levantamento de mudanças de um único componente do sistema ao longo do 

tempo, onde a utilização de dados históricos é fundamental. Em consonância com a 

intensidade, a extensão espacial e a cronologia das mudanças, é possível avaliar as 

causas das mudanças nas varáveis dependentes, sua respectiva importância e apontar os 

efeitos presentes e tendências futuras. A análise diacrônica pode identificar diferentes 

ajustamentos especialmente nas variáveis independentes (Amaros e Bavard, 1985). 

 

É no conceito de hidrossistema e na análise diacrônica acima referidos que fundamenta 

a presente pesquisa pela aplicabilidade à problemática tratada. As alterações próprias 

dos impactos causados por barragens se evidenciam longitudinalmente pelo novo 

padrão de descarga liquida e sólida, lateralmente nas trocas entre canal e planície como 

também verticalmente nos padrões de erosão e sedimentação observados. A análise 

diacrônica é aquela que permitirá observar os ajustamentos realizados ao longo do 

tempo em trecho do canal fluvial e sua planície aluvial frente à regulação nos pulsos de 

vazões alterados na sua face líquida e sólida. 

 

Ainda nesta mesma perspectiva, se deve chamar a atenção para a utilização de uma 

ferramenta no desenvolvimento de modelos evolucionários, usuais em investigações 

geomórficas, location for time substitution-LTS. Outras ferramentas existem, como a 

location for condition evolution (Piégay e Schumm, 2000) que ajudam na identificação 

da sensibilidade ou estabilidade das formas fluviais e seus limiares críticos.  

 

A LTS, modelo empregado neste estudo, diz respeito ao desenvolvimento de um quadro 

cronosseqüencial de mudança de formas fluviais. As seqüências observadas deverão 

refletir uma evolução temporal passo a passo, em que se verificará se as feições 

estudadas estão em desequilíbrio com os variáveis dependentes. A cronologia de 

mudanças é a chave para a compreensão de relações causais de alterações nos sistemas 

ambientais.  
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Figura 3.4- Modelo conceitual Location for time substituion, utilizado em análises de 

sistemas fluviais 

 

 

 
Fonte: Piégay e Schumm, 2003, p.116 

 

 

Este modelo de investigação provou ser particularmente utilizável em estudos de 

impactos das atividades humanas nos sistemas geomofológicos (Paine, 1985), ainda que 

não possam ser classificados propriamente como ergódicos1. 

 

Um exemplo de aplicação da ferramenta location for time substitution é encontrado em 

Schumm, 1984), onde é observada a evolução de um canal a partir do processo de 

rebaixamento do leito do rio (Figura 3. 4). A despeito das severas criticas a este modelo, 

é reconhecido o seu valor para o desenvolvimento de modelos evolucionários. 

Relevantes ponderações são feitas por Paine (1985) em relação ao seu emprego. É 

observada a necessidade de informações detalhadas, previamente, sobre o 

funcionamento dos sistemas, devendo estar identificadas quais as variáveis relevantes e 

como se comportam.  

 

Em certas áreas, tal conhecimento representa uma limitação. Argumenta-se ainda que 

conquanto medições são tomadas no presente, os sistemas continuarão evoluindo sob o 

impacto de atividades humanas e muitas vezes sob o impacto de novas atividades de 

                                                
1 O conceito foi introduzido no fim do Século XIX por meio do trabalho de L. Boltzmann e J.  C. 
Maxwell na teoria cinética dos gases. Trata-se, portanto, de um conceito emprestado da mecânica 
estatística, realmente aplicado em raros estudos onde o objetivo seria inferir o desenvolvimento da forma 
através do tempo. 



  69

modo que discrepâncias podem ser produzidas entre a evolução real do sistema e as 

conclusões e os prognósticos realizados. 

 

Apesar de limitações, sabe-se que modelos são construídos para elucidarem o 

funcionamento do ambiente natural como uma ferramenta de predição e simulação, 

sendo reconhecidos por sua utilidade como subsídio ao manejo dos recursos naturais. 

Desta forma, há atualmente, uma grande demanda por modelos robustos e confiáveis 

voltados para a predição de como os rios são afetados por mudanças ambientais, 

induzidas naturalmente ou pelas atividades humanas, e que esclareçam como os 

componentes dos sistemas respondem.  

 

Portanto, modelos conceituais, como o LTS, são uma importante categoria para prover 

descrições de caráter qualitativo e predições com relação à morfologia e à evolução do 

sistema. Modelos estatísticos, analíticos e de simulação numérica também seriam úteis 

no alcance dos objetivos propostos pela presente pesquisa, entretanto, haveria fortes 

restrições para sua utilização em estudos na Amazônia, em função do requerimento de 

uma base de dados, na verdade, deficiente.  

 

A principal vantagem na utilização deste modelo na investigação ora empreendida 

relativamente às outras categorias de modelos, é a sua simplicidade de aplicação. Há 

que se considerar, no entanto, que sua vantagem pode ser igualmente sua maior 

limitação. Trata-se de um modelo conceitual que possibilita uma análise qualitativa 

quanto à natureza do problema, mas não pode ser utilizado como uma ferramenta de 

previsão quantitativa.  

 

Deve ser lembrado que tal categoria de modelo é baseada na ordenação de uma série de 

observações empíricas, o primeiro passo num processo de modelagem. Representa, 

assim, uma compreensão maior do sistema, antes que abordagens mais complexas 

possam chegar a parâmetros quantitativos. É comum sua aplicação em trechos de rios 

por ocasião do levantamento de determinados problemas para posteriores investigações 

mais acuradas. Faz parte, portanto, dos estudos de reconhecimento. Deve ainda ser 

lembrado que, em anos recentes, modelos conceituais têm sido combinados com outras 

técnicas de análise quantitativa para desenvolver modelos mais robustos (Darby & Van 

de Wiel, 1985). 
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Como será visto no Capítulo 5, esta forma de abordagem permite uma visão 

panssinótica, tornando tangíveis, no trecho selecionado para estudo, as transformações 

em curso no canal. Dados obtidos por meio do sensoriamento remoto são eficazes como 

registros históricos que testemunham a evolução sofrida no hidrossistema.  

 

Recapitulando os conceitos pertinentes ao modelo de investigação proposto, entende-se 

o sistema fluvial como um sistema aberto, complexo conforme as características já 

descritas. A auto-regulação, ainda que buscando um equilíbrio dinâmico, de acordo com 

as características que lhe conferem unicidade, é seu traço principal. Importa ressaltar 

que o ajustamento realizado frente aos novos padrões introduzidos para suas variáveis 

independentes (vazão e carga sedimentar) se dá de acordo com a sensibilidade 

apresentada pelo sistema, ou antes, pelo hidrossistema, assimetricamente. Logo, é 

reconhecido de antemão que seus componentes são afetados a taxas diferentes 

produzindo diferentes formas de ajustamento nos quatro graus de liberdade 

apresentados pelos canais fluviais. Assim, os cursos fluviais ajustam livremente suas 

variáveis geométricas, isto é, a profundidade, a declividade, a largura, também 

desenvolvendo meandros e outras configurações planimétricas.  Estes atributos irão 

nortear e subsidiar a pesquisa e as conclusões obtidas. 
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Capítulo 4 � A regulação do baixo curso do rio Tocantins 
 

 

 

4.1- A bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins 

 

Referências a respeito da bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins, descrevendo suas 

características físicas e seu potencial de recursos, são antigas e datam dos primeiros 

exploradores do século XVIII. Suas águas impressionavam pelo o volume e pela 

quantidade de vida que abrigava. Relativamente ao baixo curso, sobressaem dois relatos 

referentes ao rio Tocantins. Em �Voyage à Itaboca� (1844), Condreau descreve 

minuciosamente as Cachoeiras de Itaboca, onde atualmente se localiza o sítio 

hidroenergético de Tucuruí. Suas corredeiras e travessões marcavam a ruptura entre os 

terrenos sedimentares e cristalinos em um desnível de 72 metros em 12 quilômetros de 

extensão. Em Paternostro (1945), encontra-se a narrativa de uma viagem desde a foz do 

rio até o norte de Goiás com o objetivo pesquisar a distribuição da imunidade da febre 

amarela no sudoeste do estado do Pará. O documento também reúne informações 

importantes sobre a fauna e flora e as condições socioeconômicas e culturais de suas 

populações ribeirinhas, mantidas as mesmas até o início da recente fase industrial da 

expansão capitalista na Amazônia. 

 

Apesar de já anteriormente habitada, é o final do século XIX e início do século XX que 

marcam definitivamente a ocupação da região do Médio e do Baixo Tocantins 

inicialmente com a exploração do caucho e, em seguida, da castanha. As cidades de 

Marabá e de Tucuruí vieram a ser importantes núcleos no comércio e transporte da 

castanha, como pontos de convergência de toda coleta realizada a partir dos pequenos 

povoados dispostos ao longo do rio Tocantins e seus afluentes. Também a pesca foi uma 

atividade de destaque em Cametá. Esta foi a primeira cidade fundada no rio Tocantins, 

sede de missão de padres jesuítas, perdurando sua fabulosa produção pesqueira mesmo 

após o declínio da exploração da castanha, (Valença, 1992). 

 

A partir dos anos 1960, Com o reconhecimento de sua posição geograficamente 

privilegiada e de seu importante potencial hídrico, cresce o interesse de entidades 

governamentais no levantamento sistemático dos recursos da bacia do Araguaia-
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Tocantins. A Amazônia e o Centro-Oeste entravam numa nova fase de exploração, não 

mais direcionada às atividades extrativas. Era chegada a era dos grandes projetos e 

minero-metalúrgicos e agropecuários. 

 

Inicialmente, os estudos realizados, como o Projeto RADAMBRASIL (1974) e o 

Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia Araguaia-Tocantins-Prodiat (1982), 

visando o inventário dos recursos naturais existentes. A década de 1970 deu início ao 

desenvolvimento do conhecimento das condições hidrometeorológicas da bacia e ao 

aproveitamento sistemático de seus recursos. Assim, os depositários de levantamentos 

sobre a dinâmica fluvial do rio Tocantins e outros aspectos físicos de sua bacia são a 

Eletronorte, o Inmet, a ANA, e a ANEEL e a Portobrás. Encontram-se também valiosas 

informações publicações da SUDAM. Faz-se notar, no entanto, que nesta região o 

avanço capitalista sobre a Amazônia se deu a partir do Centro-Sul do país, valorizando 

as terras de Goiás, do Tocantins, Maranhão e sul do Pará. Desta forma, são quase 

inexistentes estudos ou levantamentos com relação ao baixo curso do Tocantins que 

permaneceu na estagnação após o apogeu vivido em décadas passadas com a borracha e, 

principalmente, com a castanha.  

 

A região da bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins drena 767.000 km2, equivalentes 

a 8% do território nacional, distribuída pelos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Mato 

Grosso e Maranhão além do Distrito Federal (Prodiat, 1982).  Grande parte de sua área 

está na região Centro-Oeste, desde as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins até a 

confluência do dois grandes rios, na divisa dos estados de Tocantins, Maranhão e Pará. 

A partir daí, em direção a jusante, a área da bacia adentra na região Norte e se restringe 

praticamente a um corredor, acompanhando a calha principal do rio Tocantins que, 

porém, se abre em planícies à medida que segue para a sua foz até desembocar no rio 

Pará, no estuário do rio Amazonas.  

 

A configuração da bacia é, portanto, alongada no sentido sul-norte se estendendo por 

aproximadamente 1.800 km, entre os paralelos de 20 e 180 S. Sua largura máxima 

alcança cerca de 1000 km, entre os meridianos de 460 e 560 W (ver localização no mapa 

a seguir). 
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Figura 4.1- Localização da Bacia Araguaia-Tocantins e sub-bacias 
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A bacia Araguaia-Tocantins é, portanto, um mega sistema fluvial, formado por dois 

grandes rios e seus afluentes, destacando-se entre eles os rio das Mortes, na margem 

esquerda do rio Araguaia, e o rio Itacaiúnas, na margem esquerda do rio Tocantins. O 

rio Tocantins, cuja extensão total é de aproximadamente 2500 km, forma-se a partir dos 

rios das Almas e Maranhão, tendo suas cabeceiras localizadas no Planalto de Goiás, a 

mais de 1.000 m de altura, na região mais central do Brasil. O rio Araguaia tem suas 

nascentes nos rebordos da Serra de Caiapó, em Goiás, dirigi-se para o norte, quase 

paralelamente ao rio Tocantins, com o qual conflui depois de formar a extensa ilha do 

Bananal. Na confluência dos dois grandes rios, a descarga é a décima quinta maior do 

mundo, encontrando-se a uma altitude entre 70-80 metros.  São ainda identificadas 

quatro relativamente grandes sub-bacias conforme Figura 4.1. 

 

Estas são considerações importantes de serem observadas para que fique clara a 

diversidade de ambientes encontrados quanto a estudos na bacia hidrográfica, bem 

como ao seu gerenciamento. O aproveitamento dos recursos e os impactos 

desencadeados obedecem a diferentes processos do ponto de ambiental que devem ser 

levados em conta no planejamento das atividades. A necessidade do zoneamento como 

instrumento de execução da política ambiental em suas várias instâncias é clara. Numa 

primeira avaliação, foram identificadas quatro zonas ecologicamente distintas na 

referida bacia hidrográfica (Prodiat, 1982): (i) zona de ambiente amazônico, (ii) zona de 

transição, intermediária entre o bioma amazônico e o cerrado, (iii) zona de cerrado 

propriamente e (iv) zona de cerrado de altitude. São os condicionantes físicos 

conformados em outras zonas da bacia que têm prevalência no Baixo Tocantins, 

localizado na zona de ambiente amazônico. 

 

O Baixo Tocantins, a partir de sua confluência com o Araguaia em direção à foz, está 

praticamente compreendido na zona de ambiente amazônico mencionada, podendo a 

cidade de Tucuruí ser estabelecida, para fins práticos, um limite da área de estudo, a 10 

km a jusante da barragem. A partir deste trecho, encontram-se os terrenos 

predominantemente sedimentares da bacia sedimentar. A zona de ambiente amazônico é 

caracterizada por altas temperaturas, sendo a massa de ar Equatorial Continental (mEc) 

e a Zona de Convergência Intertropical (CIT) responsáveis pelos altos índices 

pluviométricos observados. Uma densa cobertura florestal, incluindo outras formações, 
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dispõe-se em forma de mosaicos de acordo com prevalência de umidade e outras 

características do solo, fato que se repete em toda a Amazônia (Ab�Saber, 2002).  

 

 

Figura 4.2- Zonas Ecológicas da Bacia Araguaia-Tocantins 

 

 
Fonte: Prodiat, 1974. 
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A cartografia geológica regional existente até a década de 1980 encontrava expressão 

maior nos trabalhos do Projeto RADAM (Brasil, 1974). Focalizando a área de estudo, a 

jusante de Tucuruí, a base geológica sobre a qual foram esculpidas as formas de relevo é 

uma cobertura de sedimentos cenozóicos, mesozóicos da Bacia Sedimentar Amazônica, 

sendo observadas pequenas áreas onde afloram terrenos Pré-Cambrianos.  

 

As unidades morfoestruturais, identificadas neste mesmo estudo, são a Depressão 

Periférica Sul do Pará, que faz parte da faixa de circundesnudação resultante de 

processos erosivos pós-pliocênicos na periferia da bacia paleozóica do Amazonas, e o 

Planalto Rebaixado da Amazônia. Trata-se de um planalto dissecado, apresentando 

relevos residuais tabulares, topograficamente elevados, caindo gradativamente em 

direção às calhas do rio Amazonas e Pará. 

 

Nestas unidades morfoestruturais, estão enquadrados os ambientes fluviais do Tocantins 

em seu baixo curso, quais sejam, as planícies aluviais, compostas por faixas de aluvião 

(depósitos lineares recentes) em baixadas inundáveis de fundo de vale os terraços 

terciários (Formação Barreiras) os quais antecedem depósitos holocênicos da foz do 

Tocantins. Estes apresentam relevos planos e áreas deprimidas, inundados em boa parte 

do ano, em função do baixo gradiente considerando o perfil longitudinal do rio nesta 

porção da bacia.  

  

Como dito anteriormente, é, sobretudo, pela variação do nível das águas que se impõe a 

variedade dos ambientes ribeirinhos encontrados nas várzeas amazônicas. A grande 

amplitude sazonal das águas fluviais em muitos dos seus rios é responsável pela 

alternância entre duas distintas paisagens, de acordo com os períodos de vazante ou de 

cheia (Hilgard, 1998). 

  

Confirmando este fato, como referência inicial à dinâmica fluvial rio Tocantins em seu 

baixo curso antes de sua regularização, os dados das médias mensais da estação 

fluviométrica 29700000, Tucuruí, num período de 50 anos, revelam uma amplitude de 

vazões bastante acentuada. 
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Gáfico 4.1- Vazões médias mensais
Estação 29700000 Tucuruí - Cidade
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   Fonte: Prodiat (1984) 
   

 

A sazonalidade observada, de fato marcante, é resultado de condições pluviométricas 

que imperam em quase toda a bacia e não propriamente aquelas características do 

ambiente amazônico. Quando considerado o mapa das isoietas anuais, nota-se uma 

gradação decrescente da pluviosidade de norte para sul, enquanto intensificam-se os 

períodos de estiagem chegando a se pronunciar uma estação seca de quatro a seis meses 

no extremo sul da bacia. Assim, registram-se 1500 mm de chuvas anuais no extremo sul 

de Goiás, contrapondo-se aos 2.400 mm na foz do rio Tocantins. Com efeito, nas baixas 

latitudes, na região intertropical do globo, a maior variação se dá nos índices 

pluviométricos e não na temperatura.  

 

A região vive ao sabor do deslocamento gradativo da Zona de Convergência Tropical 

que alcança a área da bacia nos meses de outubro a março. Esta é a época em os ventos 

alíseos de nordeste carregam de umidade a massa Equatorial Continental, mEc, pela a 

forte evaporação registrada no verão. Isto provoca sua expansão sobre as regiões Norte 

e Centro-Oeste do país, conformando a estação chuvosa. Nos meses restantes, o 
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retraimento da mEc limitada ao Noroeste da Amazônia responde pela estiagem 

verificada. Nos meses de inverno, a Zona de Convergência Tropical-ZCIT normalmente 

não ultrapassa o Hemisfério Norte. 

 

Desta forma, é explicada a transição existente na direção norte-sul da bacia no quadro 

pluviométrico da bacia, determinada pelo deslocamento da massa de ar quente e úmida 

alimentada pelos ventos alíseos. Assiste-se a uma diminuição gradativa da quantidade 

de chuvas, intensas e bem distribuídas durante o ano, até ao aparecimento de duas 

estações bem marcadas: uma seca e outra chuvosa, com níveis pluviométricos bem 

menores ao registrado em ambiente amazônico. Faz-se notar ainda a ausência de 

fenômenos ciclônicos intensos e o tipo de formas de relevo encontradas que não chegam 

a influenciar no quadro climático observado. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 � O Baixo Tocantins 
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Os limites do trecho selecionado para estudo não são arbitrários. Ao longo do canal 

fluvial, diversos fatores interferindo e modificando o comportamento do rio fazendo que 

se possa distinguir segmentos individualizados conforme características hidrológicas, 

morfológicas, incluindo os controles estruturais e ecossistemas existentes.  

 

Além da Grande Ilha de Jutaí, é reconhecida uma região atualmente sob influência da 

chamada �maré�. Tal efeito é provocado pelo represamento das águas do Tocantins por 

ocasião da subida das águas do rio Pará, onde o Tocantins deságua, por sua vez 

influenciada pela amplitude da maré oceânica. O exame dos dados de cotas obtidas da 

estação 29800000 Baião, a 85 km da barragem, confirmou este fato apresentando uma 

dinâmica hidrológica bastante diferenciada das demais. Não foi encontrada bibliografia 

específica a respeito destes efeitos no rio Tocantins, embora sejam plenamente 

conhecidos e experimentados pela população local e pela Companhia Docas do Pará.  

 

Um estudo sobre a intrusão salina por ocasião do enchimento do reservatório de Tucuruí 

foi realizado por Técnicos da Eletronorte (Portela et al., 1986) demonstrando o delicado 

balanço das forças hidráulicas atuantes na área de convergência do rio Tocantins, 

Guamá e Pará na baía de Marajó. Temia-se que a interrupção da vazão do rio Tocantins, 

que não possui afluentes de sinificativa vazão a jusante da barragem, fizesse aumentar o 

teor de salinidade do rio Guamá, fonte de abastecimento da cidade de Belém. Já havia 

sido evidenciados valores indesejáveis durante estiagens pronunciadas. Teores de 

salinidade ainda maiores poderiam ser atingidos com a diminuição de água doce no 

sistema provocado pelo barramento do rio Tocantins.  

 

Relativamente ao baixo curso (Figura 4.6), o quadro a seguir relaciona as estações 

fluviométricas pertencentes à rede hidrométrica nacional sob a gestão da Agência 

Nacional de Águas-ANA cujos registros foram utilizados.  

 

Séries históricas constantes dos arquivos da Eletronorte também fizeram parte do 

inventário de dados em que se baseou a pesquisa. Faz-se notar que as séries de dados 

existentes na Hidroweb não são as mais ideais para proceder às análises necessárias, 

existindo lacunas tanto quanto ao tipo de dado, quanto à extensão do período a ser 

considerado. 
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Estações fluviométricas da bacia Araguaia-Tocantins e séries históricas disponíveis 

 

Código Estação Série Histórica 

29050000 Marabá Vazão         10/1971-10/2006 

Sedimento  1977-1997 

29200000 Itupiranga Vazão          07/1969-11/1997 

Sedimento   1981-1997 

29700000 Tucuruí-Cidade Vazão          07 /1969-11/2005 

Cota            07/1969-12/2005 

Sedimento   1998-2004 

29750000 Nazaré dos Patos Cota             09/1971-12/2005 

29800000 Baião Cota             01/1971-12/1994 
                   Fonte: Hidroweb (ANA, 2005); (Anel, 2001); DNAEE 

 

 

Em relação às estações fluviométricas a jusante da barragem, somente a estação 

Tucuruí, código 29700000, possui dados sobre vazão. Nas demais, encontram-se apenas 

registros de níveis de cotas, ainda assim, para curtos períodos. Nem mesmo a foz do rio 

Tocantins possui registro sobre vazões. Apesar destes fatos, algumas interferências e 

conclusões são possíveis de serem estabelecidas. Dignos de nota são os estudos 

empreendidos pela Eletronorte para a análise da dinâmica fluvial da bacia do rio 

Tocantins por ocasião da construção da hidrelétrica. Lamentavelmente, estes 

levantamentos mais detalhados se limitaram a estação de Itupiranga e ainda alguns 

outros estudos foram realizados em Tucuruí frente à possibilidade de inundações na 

cidade (Eletronorte, 1979). 

 

Uma grande ressalva deve ser feita quanto ao período de dados disponíveis da estação 

29700000 Tucuruí. Compõe-se de apenas onze anos os registros que cobrem o período 

do regime natural naquela estação sem a presença da barragem. 

 

Seja qual for o período considerado, os mais importantes controles na determinação da 

estabilidade de um sistema fluvial são o padrão das vazões e a carga sedimentar 

transportada (Thorne et al., 2003). A partir deste fato, duas categorias não dissociáveis, 
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de interferências podem ser estabelecidas nos ambientes fluviais a jusante de barragens. 

Uma delas refere-se ao fato da própria existência da barragem como retentora de 

sedimentos transportados pela corrente. A outra categoria diz respeito ao padrão de 

operação da usina, o que implica em mudanças hidrológicas quanto ao regime fluvial, 

isto é, quanto à magnitude e à freqüência e duração das vazões.  

 

Compreende-se que as características hidrológicas exercem controles fundamentais, ou 

seja, a variabilidade da descarga em escalas de tempo, que vão de minutos a meses, e a 

freqüência das cheias excepcionais são controles sobre cada atributo físico, químico e 

biológico do um rio. No caso da construção de uma barragem, o padrão de descarga 

resultante significa uma redistribuição da descarga no tempo e no espaço. Embora haja 

efeitos que sejam comuns a todos os reservatórios, determinados fatores como a sua 

função e a forma de operação geram um padrão de descargas único para cada represa. 

Igualmente são importantes as flutuações diárias das descargas e, conseqüentemente, no 

nível das cotas resultantes da variação da demandas de energia ao longo do dia.    

 

Desta forma, com a finalidade de verificar as mudanças na magnitude, freqüência e 

duração das vazões a jusante da barragem no rio Tocantins, o levantamento e análises a 

seguir objetivam comparar os períodos pré e pós-UHE, referentes a estações a montante 

e/ou a jusante do reservatório, conforme a natureza dos indicadores hidrológicos  

examinados. Tais indicadores são críticos na sustentação da biodiversidade total nativa e 

integralidade do sistema aquático (Richter et al.,1997). 

 

 

4.2- Alterações no padrão da descarga líquida 
 

O conhecimento da magnitude, da freqüência e da duração da descarga líquida são 

informações críticas para qualquer intervenção humana num sistema fluvial. Alguns 

exemplos da aplicabilidade do conhecimento do comportamento hidrológico de um 

canal ou bacia se encontram na necessidade de estimar a resistência ou o estresse da 

forças hidráulicas no caso de quaisquer obras de engenharia, na antecipação de níveis de 

cheias e, portanto, na decisão de abrir ou fechar vertedouros ou na execução de projetos 
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de irrigação. Assim também, no caso de impactos causados por represamento de rios e a 

conseqüente regularização do fluxo, esta análise se torna uma ferramenta fundamental.  

 

 

4.2.1- Magnitude, freqüência e duração 

 

O regime natural do rio Tocantins é bem marcado, contrastando fortemente os períodos 

de cheia, outubro-abril, com os de seca, maio-setembro. Examinando-se as médias 

mensais das descargas (Gráfico 4.2), o rio apenas aparentemente não apresenta 

significativas alterações para os períodos pré e pós-UHE.  

 

 

Gráfico 4.2- Vazões Médias Mensais
Estação 29700000 Tucuruí-Cidade
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Fonte: Prodiat (1984); Hidroweb (ANA, 2007). 
 

Quanto ao fluviograma mostrando as descargas diárias (Gráfico 4.3), é possível antever 

a existência de alterações. O aumento pronunciado das descargas mínimas a partir da 

implantação da barragem pode ser nitidamente observado.  
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Para melhor entendimento de possíveis mudanças se faz necessária à decomposição dos 

registros, isto é, a análise das vazões mensais mínimas e das mensais máximas, 

separadamente. No Gráfico 4.4 a seguir, nota-se um aumento substancial das vazões 

mensais mínimas em todo o ciclo anual, sobretudo nos meses correspondentes à época 

de cheia do rio.  

 

Neste período, constatam-se significativas diferenças entre os períodos pré e pós-UHE. 

No mês de março, por exemplo, as médias mensais atuais chegam a ser mais do que o 

dobro das médias registradas durante o regime natural do rio Tocantins (9.980 m3 s-1 e 

19.544 m3 s-1).  

 

 

 

Gráfico 4.4- Vazões médias mensais mínimas
Estação 29700000 Tucuruí  - Cidade
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  Fonte: Prodiat (1984); Hidroweb (ANA, 2007). 
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No tocante às médias mensais máximas (Gráfico 4.5) observa-se o inverso do ocorrido 

com as mínimas, isto é, um acentuado decréscimo, principalmente, no período de altas 

águas (janeiro a março). 
 

Gráfico 4.5- Vazões médias mensais máximas
Estação 29700000 Tucuruí-Cidade
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 Fonte: Prodiat (1984); Hidroweb (ANA, 2007). 

 

 

No mês de março, quando se registram as maiores vazões anuais, a diferença entre os 

períodos pré e pós-UHE é mais que o dobro, respectivamente, 55. 300 m3 s-1 contra 24 

946 m3 s-1. Esta é, também, um efeito comum da implantação de barragens devido a 

necessidade de alimentação dos reservatórios.  

 

Pode ser inferido que, com a diminuição do volume das altas vazões no período de cheia 

do rio, determinadas áreas, periodicamente inundadas anteriormente, atualmente estão 

fora do alcance das águas. 

 

Também é notada a quase total eliminação das vazões superiores a 30.000 m3s-1, 

incluindo as cheias excepcionais, registradas anteriormente à construção da barragem. 

Estas são ocorrências com intervalos de recorrência bem maiores que as máximas no 

ciclo anual de cheia-vazante, importantes de serem conhecidas seja no planejamento da 
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exploração dos recursos da bacia, seja no gerenciamento ambiental. Na referida estação, 

foram registradas nas últimas décadas, anteriores à hidrelétrica, vazões de 64.400 m3 s-1 

em 1980, 62.400 m3 s-1 em 1974. Quadro a seguir resume os resultados obtidos.  

 

 

Tabela 4.1- Variação das vazões médias mensais, Tucuruí-Cidade, Estação 29700000 

 

Períodos 

Pré UHE                      Pós UHE 

 

Vazões 

Médias Diárias 1931 �1981 1982 - 2005 

 

Variação 

Percentual 

Mínimas (m3/s) 4677 8474 + 81,1 

Máximas (m3/s) 23594 13095 - 44,5 

Coeficiente médio de 
variabilidade 
Qmax/ /Qmin 

 
5,02 

 
1,54 

 
- 69,33 

Média do período 
(m3/s) 

10983 10575 - 3,71 

      Fonte: Prodiat (2004); Hidroweb (2007). 

 

 

De acordo com a Tabela 4.1, as alterações nas vazões mínimas e máximas são as mais 

expressivas. A redução na média anual não é significativa (- 3,71%) se comparada a 

outros casos, podendo ser atribuída à evaporação no reservatório e/ ou à perda de água 

por infiltração. A diferença entre a mínima e a máxima de vazão é um importante 

parâmetro uma vez que implica a variabilidade anual do nível das águas, traço 

fundamental do ambiente ribeirinho. Observando-se o coeficiente de variabilidade para 

os dois períodos, é clara a diminuição da amplitude de variação entre as vazões mínimas 

e máximas, efeito da regulação.  

 

O exame da distribuição de freqüência das vazões introduz a dimensão temporal dos 

eventos hidrológicos. Nota-se um deslocamento com relação aos intervalos de classe, 

passando as vazões entre 4000-7000 m3 s-1 representarem 45% das ocorrências. 

Anteriormente, o maior percentual de freqüência (33%) correspondia a de vazões até 

3000 m3 s-1.  
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Gráfico 4.6- Freqüência das vazões
Estação 29700000 - Tucuruí-Cidade
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A seguir, os Gráficos 4.7 e 4.8 ilustram a freqüência das cotas nas estações de Tucuruí 

e de Nazaré dos Patos. Em função do aumento das vazões mínimas, foi praticamente 

eliminado os intervalo de cota até 199 cm (Gráfico 4.7). De outro lado, a redução das 

vazões máximas responde pela menor freqüência nos intervalos de cotas maiores. Na 

estação seguinte a Tucuruí, Nazaré dos Patos, a 44 km de distância da barragem, não 

existem dados sobre vazões, no entanto a verificação da distribuição das cotas confirma 

os mesmos resultados encontrados para a estação de Tucuruí-Cidade (Gráfico 4.8). 
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Gráfico 4.7- Freqüência dos níveis fluviométricos
Estação 29700000 Tucuruí-Cidade
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Gráfico 4.8- Freqüência de níveis fluviométricos
Estação 29750000 Nazaré dos Patos
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Chama-se atenção para o fato de que as alterações evidenciadas possuem uma expressão 

espacial, considerando o padrão de inundação dos ambientes ribeirinhos, que por sua 

vez irão repercutir na dinâmica ecológica destes ambientes. Com será visto 

posteriormente, este fato também possui importante efeito no padrão de transporte de 

sedimentos. 

 

É importante esclarecer antecipadamente que um mesmo intervalo de cota para os 

períodos pré e pós-UHE não se referem a uma mesma classe de vazão. Com efeito, o 

canal vem sofrendo um ajuste geomórfico de tal modo que uma nova correspondência 

vazão X cota foi gerada. O item 4.2.3 tratará de mostrar as alterações na curva-chave da 

estação.  

 

Diante do exposto, é possível concluir que determinadas áreas ribeirinhas, 

temporariamente inundadas no passado, estão atualmente quase ou permanentemente 

inundadas pelo aumento das vazões mínimas mensais. Tal efeito pode significar, em 

muitos casos, a eliminação de biótopos localizados em longas extensões a margem do 

canal fluvial, nas partes mais baixas.  

 

Por outro lado, a redução das cheias implica em um novo padrão de inundação, mais 

reduzido espacialmente e temporalmente, o que pode significar a desconexão do canal 

fluvial com os ambientes ribeirinhos. É importante fazer notar que os pulsos das vazões 

são responsáveis pela elaboração/manutenção das formas fluviais que respondem pela 

diversidade de hábitats e, portando, pela biodiversidade dos ecossistemas. Logo, a perda 

de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas ripários reconhecida neste trecho de 

jusante do rio Tocantins (WCD, 2000) não são apenas motivadas pelo controle 

geoquímico exercido pela barragem. 

 

Acerca de 60 km de distância da barragem, a penúltima estação fluviométrica, Baião, no 

município de mesmo nome, retrata as mesmas alterações registradas nas estações 

precedentes, muito embora os dados disponíveis se refiram apenas ao período de 1971-

1994, o que prejudica a análise. De modo geral, o que se verifica é a diminuição no 

espectro de variação entre níveis fluviométricos máximos e mínimos. Faz-se observar 

também, que neste trecho do rio, abre-se uma extensa planície aluvial em que o efeito 
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de laminação da água responde pela menor cota alcançada comparada as estações de 

Tucuruí e Nazaré dos Patos. 

 

 

 

Grafico 4.9- Freqüência dos níveis fluviométricos
Estação 29800000 Baião
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A porcentagem de tempo em que vazões específicas são igualadas ou ultrapassadas 

podem ser reunidas sob a forma de uma curva cumulativa de freqüência de fluxos ou 

curva de permanência. Estas são comuns nas análises das descargas associadas ao 

transporte de sedimento em suspensão e de carga dissolvida a fim de mostrar a 

contribuição realizada por cada classe de vazão no total da carga transportada.  

 

A curva de permanência a seguir traduz um quadro hidrológico que ratifica as 

informações constatadas nas representações gráficas anteriores, construídas a partir de 

vazões médias mensais. Trata-se de uma distribuição diária de vazões segundo intervalo 

de classes de até 3.999 m3, segundo os períodos pré e pós-UHE. Suprimiu-se o intervalo 

entre os anos 1981 e 1984, período de obras civis de construção da barragem, e, 

portanto, significativas interferências. 
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Temos que, anteriormente à barragem, as vazões diárias estavam abaixo do limite de 

classe de 3.999 m3 s-1 em de 33% do período observado, enquanto que no período atual 

esta percentagem é de 12,2%. No seguinte intervalo de classe, 4.000-7.999 m3 s-1, a 

situação se inverte. Anteriormente à usina, 21,5% do período observado concentravam 

as vazões neste intervalo de classe, sendo que pós-UHE esta percentagem é de 44,7%. 

Não são registradas vazões menores que 1.770 m3 s-1 e 2.505 m3 s-1 para os períodos 

anterior e posterior à barragem, respectivamente. Diminuem gradualmente, no entanto, a 

magnitude e freqüência das grandes cheias existentes durante o regime natural do rio, 

como já constatado, cujo limite superior do intervalo de classe passa a ser 43.999 m3 s-1 

(maior vazão do período pós-UHE, registrada em 8 e 9/ 01/ 1990). 

 

Trata-se, na verdade, de um espectro menor de intervalos de vazões em relação aos 

pulsos naturais do rio, anteriormente iniciando em 1.770 indo a mais de 60.000 m3 s-1, 

incluindas as cheias excepcionais. As altas vazões e cheias excepcionais existentes antes 

do barramento ocorreram, na verdade, em somente 5% do período observado (Quadro 

4.3). Faz-se observar, entretanto, que as maiores cheias transportam os maiores volumes 

de carga sedimentar e são consideradas os agentes de maior poder modelador nos 
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ambientes ribeirinhos e no canal fluvial. As planícies aluviais e outras feições como as 

barras são construídas e evoluem pelo pulso destas grandes cheias. Portanto, esta 

redistribuição de vazões, no que diz respeito a sua duração segundo determinados 

intervalos de classe, introduz profundas modificações em relação às condições de 

velocidade das águas e de sua capacidade de transporte de carga sedimentar.  

 

 

Tabela 4.2 - Vazão igualada ou excedida em �x� por cento do período observado 

(m3 s-1) 

 

X = 5% 

____________________ 

Pré-UHE     Pós-UHE 

 

X = 50% 

____________________ 

Pré-UHE     Pós-UHE 

 

X = 95% 

____________________ 

Pré-UHE     Pós-UHE 

       

31300          28055 

 

6758          6027 

 

2255          3459 

 

 

O quadro acima confirma as alterações quanto às vazões mensais mínimas e as mensais 

máximas, indicadores importantes que revelam efeitos não percebíveis apenas pelas 

médias mensais. Análises com maior nível de detalhe sobre a completa variabilidade do 

regime hidrológico intra e interanual podem ser realizadas como encontrado, por 

exemplo, em Rocha et al. (1994) com relação ao alto rio Paraná. Neste estudo, foi 

adotado um tratamento estatístico de dados mais refinado baseado na Taxa de 

Aproximação da Variabilidade Anual (RVA Targets de Richter et al., 1997) em que 

maior número de parâmetros são avaliados. 

 

Outro aspecto que deve ser abordado é a mudança na temporalidade no ciclo de cheia e 

depleção fluvial, repercutindo na conexão/ desconexão entre o canal e a planície aluvial. 

O transbordamento dos diques marginais, a inversão de fluxo nos canais que dão acesso 

a planície durante a subida das águas, a reversão e o recuo das águas na vazante 

obedecem atualmente a períodos e magnitudes diferentes de tal forma que é produzida 

uma assincronia com os ciclos biológicos adaptados ao regime natural do rio.  
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Gráfico 4. 11- Alteração de Níveis fluviométricos Mensais
Estação 29750000 Nazaré dos Patos
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O processo de conexão desconexão entre os sub-sistemas planície aluvial e canal 

principal é crítico para a migração de espécies e na disseminação de nutrientes, de 

sementes e de aporte de sedimentos. Logo, os meses correspondentes à subida das águas 

(outubro e novembro) e os meses de depleção (maio e junho) são os períodos de maior 

desajuste entre os ciclos naturais e o fluxo regulado. 

 

Contribui também para a desconexão, o processo de erosão do leito ao provocar seu 

rebaixamento e exigindo vazões maiores para que haja a comunicação entre planície e 

canal. Este efeito é particularmente sentido a jusante da UHE Tucuruí, na região de 

Nazaré dos Patos (Gráfico 4.10). 

 

De grande significado são também as oscilações diárias da vazão causadas pela 

operação de usinas hidrelétricas. Na maior parte das vezes, a operação é feita em regime 

de geração máxima, com picos de geração durante o dia que geralmente coincidem com 

o período de ponta da carga, turbinando quantidades de água em diferentes horários ao 

longo do dia de acordo com o despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS 

para as usinas do sistema interligado. 
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Os únicos registros obtidos sobre tomada de cotas ao longo do dia na Hidrelétrica de 

Tucuruí referem-se ao canal de fuga, que, infelizmente, não traduzem a amplitude das 

cotas fluviométricas no canal em função das diferentes vazões turbinadas e vertidas. Os 

impactos causados por estas oscilações serão apresentados no Capítulo 5. 

 

 

4.2.2- A curva-chave da estação de Tucuruí 

 

Em uma seção transversal de um curso fluvial, a relação existente entre a descarga (Q) e 

o nível fluviométrico alcançado (h), isto é, a cota, é uma função muito complexa que 

envolve características geométricas e hidráulicas. Esta relação, mostrada no Gráfico 

4.12, diz respeito a um método de análise temporal, de curvas de descarga em seções 

transversais, necessário em quaisquer tipos de estudos, representando a história do rio 

em décadas (Brasil, 1989). 

 

Como a vazão é calculada pelo produto da área da seção transversal pela velocidade 

média, alterações nestes parâmetros modificam a relação entre Q e h. Sendo assim, a 

representação gráfica da relação cota da descarga a partir de medições referentes aos 

períodos pré e pós-UHE, respectivamente 1968-1980 e 1985- 2005, tem a finalidade de 

uma rápida avaliação da erosão águas abaixo da represa. Lamentavelmente, só há uma 

estação a jusante da barragem com dados de vazão que possibilitem esta análise, cujos 

resultados são mostrados a seguir. 
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Observando-se o gráfico abaixo, chega-se à conclusão de que, efetivamente, houve um 

rebaixamento do leito do rio. Para uma mesma descarga, o período posterior ao 

barramento do rio (curva B) registra um nível de cota menor de aproximadamente um 

metro em relação ao período anterior (curva A). Como já anteriormente evidenciado, a 

erosão a jusante de barragens é um fato recorrente na implantação de barragens. 

 

 

Gráfico 4.12 - Curva-Chave 
Estação 29700000 Tucuruí-Cidade
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4.3- Alterações no fluxo da descarga sólida 

 

Paralelamente à mudança no regime do fluxo, barragens impedem o transporte de 

sedimentos como uma conseqüência incidental de sua estrutura e operação. A supressão 

da carga sedimentar em pelo menos em 90% em seu volume, como acontece na maioria 

dos barramentos (Williams & Wolman, 1984), tem importante efeito na morfologia do 

canal. De fato, o caráter de um rio é fortemente influenciado não só pela quantidade e 

temporalidade do fluxo de água, como também pela carga sedimentar nele contida. A 

construção/ manutenção de ambientes físicos, ou hábitats ecológicos nos quais as 

comunidades ripárias se desenvolvem dependem de processos físicos relacionados ao 

suprimento, transporte e deposição de sedimento e de matéria orgânica. Sendo assim, 

nas atividades do planejamento ambiental, referentes ao uso de recursos hídricos, é 

imprescindível o conhecimento do transporte de sedimento ao longo de rios. 

 

Tradicionalmente, a carga sedimentar pode ser analisada quanto a sua origem e quanto 

ao seu modo de transporte (Einstein et al., 1940). De acordo com o modo de transporte, 

a carga sedimentar pode ser subdividida em (i) carga em suspensão e (ii) carga do leito 

(ou de fundo). A carga em suspensão encontra-se dispersa no fluxo pela turbulência e é 

carregada por consideráveis distâncias sem tocar o fundo. È composta normalmente por 

areia fina, silte e argila; em termos de origem é derivada da ação abrasiva do rio sobre 

fundo e margens e do escoamento superficial sobre as vertentes. Já a carga de leito é 

formada de sedimentos mais grosseiros e se move em contato quase contínuo com o 

leito do rio por processos de saltação, rolamento ou deslizamento, sob a condução de 

forças trativas exercidas pelo fluxo. Tanto a carga em suspensão como a carga do leito 

conformam as propriedades físicas da água, sendo também responsáveis pelas feições 

desenvolvidas no ambiente fluvial.  

 

Existem várias metodologias para determinar a carga em suspensão e a carga do leito 

(Hicks et al., 2003). A carga em suspensão é medida diretamente obtendo-se a 

concentração de sedimentos por unidade de volume de água ou o volume anual em 

toneladas por ano. Diferentemente, a carga de leito, tipicamente controlada pela 

capacidade de transporte do fluxo, é prontamente estimada utilizando uma abordagem 

teórica ou empírica. 
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No caso de barragens, a magnitude da retenção de sedimentos, tanto em suspensão 

como de fundo, pode ser avaliada com base no assoreamento verificado no reservatório, 

por medições referentes ao fluxo no transporte de sedimentos ou ambos os 

procedimentos. Ressalta-se que a carga de granulometria mais pesada, como as areias, 

muitas vezes não chegam ao reservatório, mas depositam-se à sua entrada, conforme a 

queda de velocidade das águas. Para uma eficaz análise do caso em estudo, seriam 

necessárias medições realizadas antes e depois da implantação da hidrelétrica, relativos 

a estações a jusante e a montante do reservatório. A única estação fluviométrica a 

jusante possuidora de medições de carga em suspensão é a de Tucuruí, com dados 

relativos somente para período de 1998-2003, isto é, pós-UHE.  No caso das estações a 

montante da barragem, Marabá e Itupiranga, dispõe-se de dados compreendendo os 

períodos anterior e posterior à construção da barragem, embora não numa escala de 

tempo perfeitamente adequada (ver Tabela 4.1). Não obstante, estas estações podem 

servir como estações de controle.  

 

Apesar da insuficiência de dados em relação ao Baixo Tocantins, importantes 

constatações podem ser feitas com respeito à modificação carga em suspensão. O estudo 

de Lima et al. (2003) contribui para o caso da UHE de Tucuruí. Reconhecendo a 

importância de estudos hidrossedimentológicos no contexto nas análises de viabilidade 

de diversas atividades econômicas e dos impactos ambientais, foi investigado o 

comportamento do fluxo de sedimentos em suspensão na bacia Araguaia-Tocantins.  

Com base nos dados de vazão e concentração de sedimentos em suspensão disponíveis 

no banco de dados Hidroweb, provenientes da Rede Hidrométrica Nacional da Agência 

Nacional de Água-ANA, foram calculados os valores de descarga sólida em suspensão2 

e em seguida traçadas as curvas-chaves de sedimento de cada estação. Essas curvas-

chaves foram empregadas para transformar as séries de vazões médias mensais de cada 

estação em fluxo de sedimentos em suspensão3. A seguir, apresentam-se os resultados 

encontrados segundo estações. 

                                                
2 Qss = 0,0864 . Q . Css 
 
3 Qss = aQb 

 

onde:  
Qss = descarga sólida ou fluxo de sedimentos em suspensão (t/dia) 
Q = descarga líquída ou vazão (m3/s) 
Css = concentração de sedimentos em suspensão (mg/L)     
a e b = constantes   
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Os resultados obtidos revelaram concentrações muito altas de sedimento em suspensão, 

acima de 300 mg/L, até a estação de São Félix do Araguaia. A partir dessa estação os 

valores caem a níveis moderados, o que foi atribuído à presença de uma grande área de 

deposição de sedimentos, a Ilha do Bananal. Esta queda nos níveis de concentração de 

sedimentos, que passa a ser classificada como muito baixa, de menos de 50 mg/L, 

perdura após a confluência com o rio Tocantins, outra área considerada como grande 

zona de deposição. A ilha do Bananal é uma grande planície aluvial, portanto uma área 

de dissipação de energia. Já na confluência dos rios, Araguaia e Tocantins a queda dna 

velocidade da vazão responde por uma perda na capacidade de transporte, em que 

prevalece a deposição, justificando desta maneira menor teor de concentração de 

sedimentos. Deve ser lembrado que tanto a carga de sedimentos em suspensão como a 

carga de fundo estão fortemente relacionadas à vazão (Qss = aQb), com a maior parte da 

carga sedimentar é transportada durante as fases de cheia. 

 

Figura 4.4- Visão esquemática das concentrações de sedimentos em suspensão médias 
das principais estações hidrossedimentométricas da Bacia Araguaia-
Tocantins no período 1981-1998 (mg/L) 

 

 
Fonte: Lima et al. (2003). 
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Em seguida a junção dos dois grandes rios até o lago da Hidrelétrica de Tucuruí, há um 

ligeiro aumento na concentração da carga em suspensão de 47 para 48 mg/L dada 

contribuição de afluentes, principalmente de um dos maiores, o rio Itacaiúnas. Entre as 

estações de Itupiranga e Tucuruí, ocorre a maior queda nos valores de concentração, 

explicada pela presença da barragem entre as duas estações. 

 

Os cálculos realizados por Lima et al. (2003) com relação ao fluxo médio de sedimentos 

em suspensão apontam para 46.737 t/dia a montante do reservatório, estação de 

Itupiranga, sendo que a jusante da barragem este montante cai para 8.388 t/dia. De 

acordo com o estudo, a partir da estação de Itupiranga ocorreria uma deposição de cerca 

de 38.000 t/dia, apenas de sedimentos em suspensão o que significa uma redução de 

cerca de 82% no transporte da carga.  

 

 

Figura 4.5- Visualização esquemática das descargas sólidas em suspensão médias 

(t/dia) das principais estações hidrossedimentológicas da Bacia-Araguaia 

Tocantins no período 1981-1998 

 

 
Fonte: Lima et al. (2003). 
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O transporte de sedimentos em suspensão é mais errático que o da carga dissolvida 

associando-se fortemente com as grandes vazões como evidenciado pelo fato de que o 

valor de b na relação concentração descarga (Qss = aQb) seja invariavelmente positivo 

para o primeiro e negativo para o segundo (Knighton, 1998). No caso da medição logo 

abaixo da barragem, os valores no gráfico a seguir não apontam para qualquer 

correlação com a vazão (Gráfico 4.12). 

 

 

 

Gráfico 4.13- Vazão X Concentração de sedimento em suspensão
Estação 29700000 Tucuruí - Cidade
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  Fonte: Hidroweb (ANA, 2005). 

 

 

Em uma avaliação dos resultados obtidos por Lima et al., um importante fato a ser 

considerado é a lacuna de dados com referência a estação de Tucuruí no período 

considerado, anterior à usina. Significa que a comparação entre a estação de controle, 

Itupiranga e Tucuruí, a jusante da barragem, obedecem a séries em períodos distintos.  
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Deve ser levado em conta o período correspondente aos dados utilizados, referente às 

estações de Itupiranga e Tucuruí quanto à época de implantação da barragem em reter 

sedimentos. Esclarecendo melhor, uma vez que as medições de concentração de 

sedimentos iniciaram-se apenas em 1998 para Tucuruí, os dados para o período 1981-

1987 foram estimados com base na Média de Longo Prazo (MTL). É possível inferir 

que está queda seja, na verdade, ainda maior.  

 

Faz-se notar que, a jusante da barragem, localiza-se uma zona de predomínio de erosão, 

contribuindo o leito e as paredes do canal para a produção de sedimentos in situ. Estes 

sedimentos produzidos no canal contribuem para o valor encontrado de 9 mg/L por 

Lima et al. (2003). De qualquer forma, a partir do estudo realizado, é possível inferir 

sobre o papel da UHE com uma grande retentora de sedimentos em suspensão.  

 

Faz-se notar ainda que não foi feita a periodização quanto aos períodos pré e pós-UHE, 

anteriores a 1981. Sabe-se que a formação do reservatório significa mudança no nível de 

base e no gradiente hidráulico de velocidade alterando as áreas e as taxas de deposição, 

ainda, de erosão a montante. Dessa forma, a deposição ocorre, antes mesmo, em áreas a 

montante do reservatório. 

 

O maior valor de medição de carga em suspensão para o período pós UHE, em Tucuruí, 

é reconhecido como muito baixo (15,5 mg/L). A �água limpa� proveniente do 

reservatório tem a capacidade para deslocar partículas de sedimento do leito e das 

margens do rio re-carregando de sedimentos a corrente fluvial (Capítulo 2.2). Portanto, 

áreas de severa erosão podem se apresentar, imediatamente a jusante da barragem. Em 

muitos casos, os sedimentos produzidos no canal e transportados pelo rio deverão 

recompor a carga em suspensão na sua totalidade ou em parte.  

 

Quanto à carga do leito, os objetivos da maioria dos estudos e projetos realizados têm 

sido caracterizar o regime de transporte, documentando a quantidade e o tamanho dos 

sedimentos movidos por diferentes pulsos fluviais e compreender como estes 

parâmetros vão se modificando ao longo do canal. Uma vez que o transporte de carga 

do leito não é contínuo, tais informações são cruciais na identificação de trechos onde a 

capacidade de transporte é maior ou menor que o suprimento, ocasionando, 

respectivamente, agradação ou degradação no leito. Deste conhecimento dependem 
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muitas atividades como, por exemplo, os projetos de recuperação de hábitats aquáticos, 

além da previsão de impactos sobre obras de engenharia. 

 

Nos estudos sobre transferência de carga do leito, duas abordagens são comuns na 

quantificação: a coleta de amostras e a aplicação de fórmulas. O uso destas técnicas se 

baseia na coleção de dados de curto-prazo, levando-se em conta, no entanto, eventos de 

mais ampla escala. A característica mais marcante do processo de transporte de carga do 

leito é a sua variabilidade espacial e temporal. Essa variabilidade reflete as variações 

nas condições de fluxos (capacidade de transporte e competência) e as variações no 

suprimento e/ou na disponibilidade de carga sedimentar. Em um trecho particular, a 

caracterização do transporte de sedimentos pode ser bastante complexa, requerendo 

muitas medições para reduzir a variância nos dados observados até um nível aceitável. 

Por esta razão, a coleção direta de dados quantitativos pode ser um método impraticável 

de estimativa de taxas de transporte de material do leito em grandes rios ou para 

intervalos de tempo maiores que 10 anos.  

 

Fundamentalmente, estes métodos se baseiam na relação de continuidade para o 

transporte de carga do leito. Entende-se que a taxa de alteração no nível médio de um 

segmento do rio é proporcional à diferença entre a entrada e a saída de sedimentos ao 

longo do segmento definido. O conhecimento da mudança no nível do leito permite a 

computação da taxa de transporte ao longo de segmentos pré-definidos. 

 

Outra categoria de métodos, os chamados morfológicos oferecem uma abordagem 

alternativa na determinação da descarga de material do leito. Em estudos de escala mais 

ampla, a avaliação do transporte de material do leito é feita pela análise da mudança na 

morfologia ao longo de um trecho. Um exemplo desta aplicação é encontrado em Neill 

(1971, 1987) que desenvolveu um modelo para definir a relação entre a mudança 

morfológica e o transporte de material do leito baseada na migração de uma margem de 

meandro. 

 

Mudanças na geometria do canal são relativamente simples de serem medidas. Também 

a magnitude das trocas de sedimento entre o canal e a planície, bem como em outros 

locais de estocagem de sedimento, pode ser acuradamente discernidas por meio de 

fotografias e trabalhos de campo (Mertes, et al., 1995). Nos últimos anos, o 
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sensoriamento remoto tem sido crescentemente incorporado como ferramenta no estudo 

da morfologia fluvial. A abordagem morfológica é tida como robusta, dado também aos 

avanços realizados pelos Sistemas de Informação Geográfica, uso de Global Position 

System-GPS, fotogrametria digital, altímetros e outros instrumentos que tornam 

possível obter altas resoluções.  

 

No presente estudo, em se tratando da interrupção do suprimento de carga do leito 

provinda de montante, ocorre a movimentação e a re-alocação do material do leito a 

jusante, porém sob o novo padrão de pulsos impostos pela operação da UHE. Como 

resultado da mudança no espectro de vazões, abordada no item anterior, temos a 

configuração de novas forças trativas configurando um novo padrão de transporte de 

sedimento.  

 

Claro está que o rio Tocantins a jusante da barragem não está incólume à supressão de 

toneladas de sedimentos. Referindo-se a morfologia do canal, esta parece ser a forma de 

abordagem mais exeqüível na avaliação dos impactos causados diante da complexidade 

dos processos, do porte do rio sob investigação e das grandes lacunas na série de dados 

necessários. É necessária também determinação das dimensões do canal e outras feições 

fluviais que estarão sob análise. 

 

 

 

4.4- Implicações das novas cotas fluviométricas 
 

Para efeitos de comparação, a indisponibilidade de uma série temporal de dados 

fluviométricos longa o suficiente e abrangendo maior número de estações impede uma 

percepção mais acurada sobre a variabilidade natural do rio Tocantins e os efeitos de 

sua regulação. Foi possível identificar, entretanto, uma ampla alteração com respeito aos 

padrões do regime natural e do regime controlado, ficando claro está que a regulação do 

rio Tocantins, em seu baixo curso, possui repercussões espaciais.  

 

À primeira vista, parece ser que a regulação do fluxo teve uma influência maior na 

elevação das vazões mínimas e, por conseguinte, nos níveis fluviométricos mínimos do 
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que sobre a diminuição das vazões e níveis máximos. Este deve ser encarado com 

reserva tendo em vista que durante as grandes cheias ocorrem grandes movimentações 

de sedimento pelo aumento da velocidade do fluxo, de grande importância na 

conformação e manutenção de feições fluviais. Por outro lado, o rebaixamento do leito 

do canal principal pode produzir intervenções substanciais no padrão espacial de 

inundação de toda a planície. A mudança, também, na duração nos intervalos de classes 

pode importar num novo padrão de transporte de sedimento, aliada ao fato da mudança 

na velocidade e na rugosidade pela diminuição da carga do leito.  

 

A freqüência, dimensão temporal, com que ocorrem os pulsos também toma parte 

importante nos processo de conexão/ desconexão entre as áreas ribeirinhas com seus 

diversos ecossistemas e os canal fluvial. A elevação da freqüência das vazões mínimas e 

a redução das maiores mostram o grau de regulação imposta pelo barramento a 

montante, ainda que não se verifiquem mudanças nos fluxos médios. Do ponto de vista 

ecológico, os baixos fluxos representam períodos de condições hídricas menos severas 

às quais determinadas espécies estariam adaptadas. Uma série de processos geomórficos 

(sedimentação) e ecológicos (acessibilidade de espécies diferentes) entre os corpos 

aquáticos. 

 

Em contrapartida, a redução na freqüência das grandes vazões significa um impacto 

direto sobre espécies adaptadas a períodos mais ou menos longos de saturação de água 

e, sobretudo, a desconexão da planície com o canal fluvial. É importante notar que os 

componentes biológicos dos ecossistemas lóticos estão adaptados ao regime natural e 

são dependentes da oscilação das descargas máximas e mínimas a fim de satisfazer os 

requerimentos dos ciclos de vida dos organismos ali presentes.  

 

Uma das conseqüências imediatas das mudanças quanto à espacialidade das inundações 

é a terrestrialização de áreas ribeirinhas pela redução no nível das cheias. Corroborando 

com este fato está o rebaixamento do leito do rio pelo incremento das forças erosivas, 

inferido a partir da curva da estação (Figura 4.12). Em conseqüência, os pulsos das 

vazões para atingir determinados níveis precisam ser maiores.  
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As considerações tecidas até o momento já são suficientes para concluir com respeito a 

uma significativa alteração nas áreas de inundação, permanente e temporária, dos 

ambientes ribeirinhos ali encontrados e sobre a desconexão da planície aluvial em vários 

trechos do rio.  
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Capítulo 5- Impactos a jusante da usina 

hidrelétrica de Tucuruí e seu significado ambiental 

 

 

 

5.1- Descrição da área de estudo 
 

Inicialmente, deve ser ressaltado o fato de existirem duas grandes ordens de 

ecossistemas na Amazônia, as terras firmes e as várzeas. Estas últimas que apresentam 

características paisagísticas pouco diferenciadas em toda a região. Assim, não seria 

reprovável tomar emprestado a descrição feita por Ab`Saber (2002) da área 

compreendida desde a barra do rio Negro até as proximidades do golfão Marajoara, e 

aplicá-la à região de estudo:  

 

�Trata-se de um mosaico terra-água labiríntico, extremamente diversificado: diques 

marginais baixos, outrora florestados, ultrapassados pelas águas durante as grandes 

cheias, florestas de várzeas altas em alguns setores em que a planície encosta-se nos 

tabuleiros adjacentes, réstias de florestas biodiversas em diques marginais 

interiorizados; campinas em volutas de areia branca em riachos meândricos já 

desaparecidos, vegetação herbácea ou campestre em leitos abandonados, capins nativos 

nas bordas de lagos de várzea, expostos ou submersos em função da retração ou re-

expansão das águas. Por fim, uma assimetria de ecossistemas nas margens dos paranás, 

em um caso em que florestas de terra-firme recobrem tabuleiros, barrancas altas ou 

taludes de terraços da banda interna dos aludidos canais laterais descontínuos, enquanto 

da outra banda estende-se uma multidão de ecossistemas terrestres aquáticos e 

subaquáticos das planícies aluviais labirínticas. Na faixa deste verdadeiro mosaico terra/ 

águas interposta, ocorrem ecossistemas muito diferenciados entre si, ainda que 

pertencentes a uma só família do ponto de vista hidrogeomorfológico�. 

 
O baixo curso do rio Tocantins está representado na Figura 5.1. A área de estudo está 

subdividida nos segmentos I, II e III. Também se encontram indicadas no mapa as três 

estações fluviométricas cuja base de dados foi utilizada.  
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Figura 5.1- Localização da área de estudo 

 

Até a implantação da UHE de Tucuruí, o Baixo Tocantins pode ser considerado como 

uma área preservada do ponto de vista do ambiental. A atividade extrativa e a 

agricultura de subsistência, tradicionais desde a formação dos primeiros núcleos 

ribeirinhos no Século XVIII, não significaram nem instabilidade nem degradação no 

hidrossistema. Também deve ser lembrado que este foi o primeiro aproveitamento 

hidrelétrico neste rio, não havendo outros barramentos a montante que já pudessem ter 

já introduzido modificações.   

 

Atualmente a paisagem é bem diferente. Estradas e propriedades agrícolas, cada vez 

mais próximas da calha do rio, vem substituindo a cobertura vegetal. A área mais 

preservada é a reserva indígena, na margem esquerda do rio. Com efeito, a presença da 
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hidrelétrica promoveu o avanço das frentes agrícola e madeireira bem como o 

crescimento urbano de Tucuruí e a implantação de novos núcleos urbanos por ocasião 

do re-assentamento da população deslocada com a formação do reservatório.  

 

Particularmente ao rio Tocantins, após sua confluência com o Araguaia em direção à 

foz, identificava-se um complexo de rochas metamórficas eruptivas constituintes do 

último degrau do planalto por onde corria em seu último trecho. Deste ponto em diante, 

seguem as formações terciárias e quaternárias. Anteriormente a barragem, esta zona de 

contato entre os terrenos cristalinos e sedimentares caracterizava-se por um desnível de 

72 metros, marcado por cachoeiras e corredeiras, atualmente submergidas pelo lago do 

reservatório da UHE Tucuruí.  

 

A oscilação das águas segundo os níveis de cheia e vazante chegava e ainda chega a 

uma amplitude de mais dez metros, na cidade de Tucuruí, confirmando a existência do 

regime fluvial extremamente marcado. Este tipo de ciclo confere ao rio uma grande 

capacidade de transporte de grande carga de areia. De fato, o Tocantins é um rio com 

predomínio de carga de leito. O fundo e as margens de seu leito de vazante são 

arenosos, enquanto os terraços são compostos de uma associação de silte e argila. 

Formado de material não coesivo, o leito e suas formas apresentam, portanto, grande 

mobilidade. Declividade e controles estruturais introduzem diferenciações ao longo dos 

rios conferindo características hidráulicas e na carga transportada próprias a cada 

segmento individualizado. 

 

Propriamente ao segmento I (Figura 5.1), estendendo-se por quase 40 km, o canal 

apresenta-se um padrão de drenagem classificado como retilíneo com presença de 

poucas ilhas associadas a barras transversais e laterais. Depois da zona de corredeiras, 

existente antes da construção da barragem, o baixo gradiente do rio favoreceu o 

aparecimento de ambientes de deposição. A esta altura do rio desenvolveu na margem 

direita uma planície aluvial disposta longitudinalmente por quinze quilômetros, onde se 

situam as localidades conhecidas como Crioulas e Tauá. Igarapés, igapós, lagoas, 

baixios fazem parte integrante deste subsistema de forma bastante intricada e complexa. 

Na época da cheia, há uma interligação destes corpos de água perfazendo uma área de 

quase três quilômetros de largura, restando poucas terras não submersas.  
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A partir da localidade de Moru, segmento II, (Figura 5.1), a planície aluvial se alarga 

em ambas margens, chegando a medir 24 quilômetros transversalmente ao rio.  A 

variedade de ecossistemas é imensa tal é labirinto da mosaica terra-água que se 

estendendo à medida que os efeitos do represamento das águas pelas oscilações de maré 

oceânica vão se tornando mais sensíveis. A Grande ilha de Jutaí, na margem direita, 

pode ser assim entendida como uma vasta planície de largura, totalmente recoberta 

pelas cheias excepcionais, maiores que 50.000 m3 s-1. Ali, espalham-se lagoas de 

tamanhos e formas variadas, baixios em setores deprimidos em meio a terrenos 

ligeiramente altos nos rasos terrenos. Sistemas de canais comunicam água entre os 

corpos de água meandrantes ou dispostos paralelamente conforme o trabalho de 

deposição do rio. 

 

Ainda no segmento II, o rio Tocantins permanece centralizado em meio a grande 

planície que construiu e (re)elaborou por processos hidrogeomorfológicos no Holoceno, 

destacando-se em meio a terras baixas, submersíveis, embutidas entre tabuleiros. Aqui, 

o rio não se estende de uma a outra margem, mas subdivide-se em canais menores e 

volteia ilhas dispostas centralmente. Comparando com fotos, mapas e imagens do seu 

passado, ainda sob seu regime natural, seu curso neste trecho se dava através de 

multicanais. A seqüência de bifurcações e confluências lhe conferiu um padrão 

entrelaçado à sua drenagem. Esta mudança no padrão do canal de um segmento para 

outro está relacionada a uma perda de capacidade de transporte devido a perda de 

declividade e controles estruturais.  

 

Como as velocidades instantâneas num fluxo turbulento estão sujeitas a flutuações, um 

pequeno decréscimo em intensidade da velocidade permite que as partículas da carga 

transportada se depositem. A velocidade requerida para mantê-las em movimento é 

menor que aquela requerida para reiniciar o movimento. Logo, uma vez concentradas, 

as partículas formam um lócus para uma deposição continuada. Tem-se início, desta 

forma, a construção de barras como uma importante parte do processo de 

desenvolvimento de um canal entrelaçado. O resultado é a corrente fluvial divida em 
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vários fluxos por ilhas e barras4, visíveis na vazante e submergidas durante o período de 

cheia.  

 

Em ambos os segmentos, A e B, poucos afluentes deságuam no rio, somente alguns 

rios, que reúnem águas oriundas de uma densa rede de drenagem, chegam até a calha do 

rio cortando colinas e terraços com menos 200 metros, ou mesmo se perdem na planície 

aluvial. A produtividade biológica destas planícies tem nestes rios um aporte de 

nutrientes importante.  

 

Com efeito, inversões de fluxo são comuns nestas paisagens, como de resto em toda a 

Amazônia. Se durante a vazante os igarapés deságuam no Tocantins, em vindo a cheia 

do rio, é o Tocantins que invade estes canais, mudando o sentido de seu curso e 

elevando o nível das águas no interior das planícies. De fato, os afluentes do rio 

Tocantins possuem dois sentidos, o que é de fundamental importância na manutenção 

dos ecossistemas ribeirinhos. 

 

Em função da grande oscilação de vazões e de topografia variada, distinguem-se áreas 

com freqüência e duração de inundações bastante diversas de acordo com a altitude dos 

terrenos e tipos de solos. Tem lugar, portanto, um verdadeiro mosaico de tipos de 

vegetação estabelecido e adaptado ao tipo de solo e às águas de transborde de tal forma 

que a extensão das alterações introduzidas com o barramento do rio também se alargam 

com a planície. 

 

                                                
4 Uma barra emergente, isto é, que se forma a partir de adições na direção a jusante, é estabilizada pela 

vegetação formando-se, então, as ilhas. O transporte de sedimento e a susceptibilidade para a erosão 

marginal são as condições essenciais para que um rio entrelace. Devido ao trecho entrelaçado ser 

caracteristicamente raso e largo e suas margens instáveis, a taxa de transporte de sedimento por unidade 

de largura do canal tende a ser relativamente baixa. O padrão entrelaçado pode ser concebido como um 

tipo de ajustamento feito em resposta a uma carga sedimentar muito grande para ser carregada apenas por 

um único canal. O padrão em si mesmo não é uma evidência de um canal saturado de carga, mas 

representa um ajustamento entre as variáveis de controle conformando uma situação de equilíbrio. 

Examinando estes fatos, é bastante clara a razão para rio Tocantins apresentar este tipo padrão de canal 

em seu baixo curso. Sua migração lateral construiu uma extensa planície aluvial obedecendo à dinâmica 

imposta pelo padrão das inundações e o suprimento de sedimentos oriundos da bacia.  
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O último segmento, III, (Figura 5.1) não guarda grande contraste com o anterior a não 

ser pela maior subdivisão do fluxo em canais menores. No segmento II, o canal 

principal ainda se encontra destacado em meio a grandes ilhas. Vê-se aumentada a 

quantidade de afluentes e de ilhas serpenteadas por braços de rios que se anastamosam 

ocupando toda a largura do canal que se alarga gradativamente em direção a foz, no rio 

Pará. Na área da confluência, a largura do canal alcança mais de 20 quilômetros de 

águas velozes e turbulentas, sujeitas à oscilação de marés e aos ventos.    

 

 

5.2- O padrão do canal como dimensão de análise 
 

Uma vez que rios se constituem em sistemas abertos, um canal aluvial tem a habilidade 

de se ajustar frente às alterações das condições ambientais. Se, de fato, a planimetria 

estabelecida pelo canal é uma resposta a ajustes na largura, profundidade e declividade, 

logo é factível considerar o padrão do canal como uma síntese das respostas do sistema 

fluvial frente a mudanças introduzidas. 

 

Antes de tudo, deve se ter em conta que os processos desencadeados operam em 

contornos deformáveis uma vez que se trata de um canal aluvial, ou seja, auto-ajustável. 

Além disso, ocorrem segundo uma grande variedade de escalas espaço-temporais, desde 

instantâneas até de longo prazo, como no caso do transporte de partículas de sedimento 

ao longo do rio. É necessário, portanto, o estabelecimento limites espaciais e temporais 

bem precisos quanto à investigação dos impactos causados, não somente em função dos 

dados existentes e da metodologia passível de ser empregada, mas, principalmente, 

objetivando atender a um planejamento ambiental direcionado às especificidades da 

implantação de hidrelétricas.  

 

Foi realizado, portanto, um recorte geográfico em relação à área da pesquisa e uma 

seleção quanto aos componentes e aos atributos abordados dentro da complexidade que 

o sistema fluvial representa. O tempo de observação dos efeitos causados compreende 

os vinte anos de existência da UHE Tucuruí, considerada uma escala curta (101 � 102 

anos) no estudo de processos geomorfológicos, porém suficiente para que se observem 

mudanças razoáveis e tendências no sistema fluvial. 
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De fato, há muito que a morfologia do canal fluvial é reconhecida como uma ferramenta 

de diagnóstico, um parâmetro de classificação na análise e na predição de respostas às 

intervenções antropogênicas (Simon & Castro, 2002). Propriamente no estudo dos 

canais fluviais, as abordagens são feitas de acordo com as dimensões que os rios 

apresentam, largura, profundidade e declividade. Alternativamente, Knighton (1998) 

apresenta o ajustamento sendo considerado segundo quatro graus de liberdade, ou seja, 

declividade do leito do rio (perfil longitudinal), forma de seções transversais, a 

configuração do leito e a planimetria do canal.  

 

Esta última dimensão compreende uma perspectiva aérea tomada sobre o canal, sendo 

identificados três tipos básicos: canais retos, meandrantes e entrelaçado cuja 

configuração depende de sua ajustabilidade frente ao conjunto de variáveis. A tipologia 

na classificação de tipos de canais é extensa não se resumindo aos mencionados. As 

vazões líquida e sólida assumem caráter dominante estando integradas a outras 

variáveis, como vegetação, solo, geologia e fisiografia da bacia.  

 

Da geometria canal, vários parâmetros relativos ao padrão de inundação, ao transporte 

de sedimentos, aos processos erosivos e deposicionais podem ser avaliados, bem como 

podem ser inferidos o tipo e o grau de diversidade dos hábitats. Assim, os aspectos 

físicos e biológicos, incluindo também os sociais, têm implicações quanto à avaliação 

da sensibilidade do sistema fluvial e quanto ao seu potencial de recuperação frente à 

ocorrência de distúrbios (Rosgen, 1994).  

 

O estudo da evolução de cada uma das quatro dimensões acima mencionadas inclui 

feições particulares, medições e procedimentos metodológicos específicos. Estes quatro 

planos de ajustamento da geometria do canal frente a controles externos e internos 

provêem um quadro referencial que, embora possam ser considerados separadamente, 

não devem ser tidos como independentes um dos outros.  

 

Sendo assim, elegeu-se o planform, isto é, a dimensão planiforme do canal como 

dimensão de abordagem dos impactos desencadeados. Os fatores desta escolha estão 

ligados (i) ao fato de ser uma dimensão resultante das demais, ou seja, a planimetria do 

canal se conforma de acordo com os ajustamentos estabelecidos por processos que 

ocorrem verticalmente, horizontalmente e longitudinalmente, (ii) à disponibilidade de 
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dados e documentos para uma análise quantitativa e qualitativa (iii) a metodologia 

passível de ser empregada com significativos resultados quanto à interpretação visual e 

à dedução dos processos em curso a partir da utilização de imagens de satélite.  

 

Faz-se notar ainda que são poucas as iniciativas empregando a perspectiva planimétrica 

no estudo dos sistemas fluviais. No caso da análise de grandes sistemas fluviais e ainda 

visando o planejamento ambiental a perspectiva de conjunto, de totalidade, de interação 

entre processos é de especial interesse. 

 

 

5.3- Mudanças nos padrões de erosão e de deposição 
 

As alterações observadas no Capítulo 4, relativas às mudanças nas condições 

hidráulicas e sedimentológicas, devem ser consideradas visando à compreensão dos 

processos geomórficos instaurados a partir da implantação da barragem. Também 

devem ser aplicados os princípios básicos estabelecidos no Capítulo 2, que regem o 

escoamento em canais naturais. Com base nestas considerações, duas grandes classes de 

processos se interpõem sendo comentados a seguir. 

 

 

5.3.1- Processos de erosão 

 

Como já mencionado, uma das constatações mais comuns com respeito a processos 

instaurados em canais fluviais a jusante de barragens é a erosão do leito (Gala, 1983; 

Adams, 1985; Ligon et al., 1995). Condições críticas para o movimento inicial das 

partículas podem ser especificados em termos de tensão crítica (τc), ou seja, a força 

exercida pelo fluxo sobre o leito do canal, ou em termos de velocidade (v), ambas 

explicitadas no Capítulo 2.2.  

 

Quanto à velocidade, tem-se: 

 

                                                    v = (1/n) R2/3 Sb
1/2                                                            (2.3) 
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Na equação de Maning referida, a velocidade média do fluxo está relacionada a 

variáveis ligadas a forma do canal e a resistência ao fluxo, isto é, a rugosidade 

hidráulica. Este coeficiente de rugosidade (n) é induzido por elementos causadores de 

dissipação de energia, de tal modo que a velocidade do fluxo é inversamente 

proporcional à rugosidade. Sendo assim, trata-se de um parâmetro extremamente 

importante no cálculo da velocidade média da descarga. Tal coeficiente traduz cada 

forma de resistência hidráulica no canal como, por exemplo, curvaturas, vegetação, 

obstruções, rochas expostas, formas de leito. 

 

Sabe-se que a estabilidade ou instabilidade do canal deriva da estabilidade ou 

instabilidade do perfil longitudinal e da seção transversal do canal. Mudanças 

significativas na rugosidade induzem a instabilidade, ou melhor, a um novo 

ajustamento. A ausência de carga de fundo, como ocorre nas vazões a jusante de 

barragens, significa uma diminuição no coeficiente de rugosidade n. Conseqüentemente, 

como desdobramento deste fato, verifica-se um aumento na eficiência do escoamento no 

transporte de sedimento favorecendo a erosão no leito do canal. 

 

Por outro lado, foi visto que o equilíbrio entre a força aplicada e a resistência exercida 

traduz-se numa situação de estabilidade de modo que não prevalecem nem a erosão e 

nem a deposição. Este balanço indicativo da estabilidade nas dimensões do canal pode 

ser matematicamente expresso como uma proporcionalidade, levando em consideração 

a abordagem teórica baseada na potência do fluxo da corrente: 

 

                                                          Q Sb ∝  Qs D50                                                       (5.1) 

 

Desse modo, a supressão da carga sedimentar Qs representará um excesso de potência 

do fluxo, conferindo maior poder erosivo ao corrente fluvial. Vemos, desta forma, o 

transporte de sedimento como uma função da potência do fluxo da corrente. 

 

Reiterando, foi visto no Capítulo 3 que a quantidade de sedimento que um rio consegue 

transportar, isto é, sua capacidade, aumenta de forma exponencial com a vazão. Este 

sedimento pode estar em suspensão na água ou transportado junto ao leito. Também a 

competência para transportar sedimento de granulometria cada vez maior, é uma função 

direta da velocidade da água e da forma do canal.  Assim, no período das maiores 
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vazões, também de maior velocidade, o rio terá ainda maior poder erosivo em condições 

naturais.  

 

Entende-se que um rio mantém um ajuste entre a vazão e capacidade de transporte de 

sedimento na busca do equilíbrio dinâmico. Desta forma, a supressão da carga 

sedimentar uma vez armazenada no reservatório é um importante fator no entendimento 

da evolução do padrão do canal a jusante de barragens. A �água limpa� que constitui a 

vazão defluente terá capacidade de capturar sedimento por meio da erosão e de 

transporte recompondo, desta maneira, sua carga ao longo do curso fluvial. É 

comumente encontrado na literatura que a corrente fluvial a jusante de barragens 

apresenta-se com �fome de sedimentos� (McCully, 1996).  

 

No trecho em estudo, além da dedutiva diminuição da rugosidade, ressalta-se o fato de 

tratar-se de um canal de fundo arenoso, material não coesivo. Se a remoção de carga de 

fundo não é contrabalançada com a provisão de fluxo de sedimento de montante, em um 

processo contínuo, o resultado será o progressivo rebaixamento do leito do rio, paralela 

à erosão marginal. Fica estabelecida, desta maneira, uma frente de erosão avançando na 

direção de jusante, muito embora continue haver deposição em determinados trechos. 

 

A recomposição da carga do rio, gerada no próprio canal, deverá se depositar em 

trechos adiante do rio. Estes concomitantes processos, de agradação e de degradação, 

modulados conforme o padrão das vazões, irão conformar novas feições no canal, como 

será visto no item a seguir. 

 

Assim, os padrões a jusante não só de erosão, como também de transporte e de 

deposição são alterados para cada segmento particular do canal. Os elementos 

instantâneos deste equilíbrio incluem a descarga, a carga sedimentar, a forma, a 

rugosidade e a declividade do canal, desprezível no caso deste trecho do Tocantins. A 

todo instante, o fluxo rio estará ajustando seu canal de acordo com a atuação destes 

elementos, sendo que cada sistema fluvial dispõe de uma única resposta aos inputs 

destes elementos.  

 

A taxa e a extensão da degradação depende de muitos fatores tais como a distribuição 

da granulometria dos sedimentos do leito do rio, a quantidade e extensão do material 
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abaixo do leito, além do padrão das vazões imposto pela operação do reservatório e o 

próprio porte do sistema fluvial.  Teoricamente, é apontado que a degradação do leito 

irá progredir até que seja removido o material erodível e verifique-se o encouraçamento 

do leito, quanto sedimentos possuam granulometria além da competência do rio em 

transportá-los, cessando o processo de erosão (Petts, 1984). 

 

Ajustamento em sua forma transversal se faz também por meio da erosão marginal ou 

pela migração lateral do canal. Primeiramente, em se tratando de cursos fluviais 

naturais, dois grupos de processos respondem pela erosão de margens: a ação hidráulica 

sobre elas e a remoção do material. O primeiro processo além de estar relacionado à 

composição das margens do canal, devem ser registrados os papéis do grau de 

assimetria do fluxo e da geometria do canal. A remoção de material, no entanto, está 

estritamente relacionada às condições de velocidade, particularmente ao seu gradiente 

junto às margens, determinante da magnitude da tensão hidráulica.  

 

O grau de assimetria do fluxo, por sua vez, tem profundo efeito nas condições de 

velocidade junto às margens e é tido como de crucial importância para a ocorrência de 

erosão. A geometria do canal diz respeito às diferentes curvaturas que também alteram a 

magnitude e a distribuição da velocidade (Knighton, 1998). No exame das variáveis 

controladoras destes processos fica manifesto que a velocidade de fluxo é a principal 

condicionante da intensidade da erosão marginal nos regimes naturais.  

 

Chama-se a atenção ainda para o papel da cobertura vegetal na resistência a erosão. A 

densidade e espessura do enraizamento no solo diminuem a taxa de erosão. Sem ser 

uma variável independente, a vegetação também influi diretamente no impacto das 

grandes vazões por meio do incremento da rugosidade do canal e diminuição da 

velocidade do fluxo. Ignorando-se os efeitos da vegetação, as forças de fricção e de 

coesão são as principais componentes da tensão hidráulica exercida. Vale mencionar 

que estudos realizados sobre a erosão marginal em diversos pontos do rio Paraná 

demonstraram que as margens submetidas a fluxos mais rápidos que 0,7 m/s apresentam 

taxas de erosão proporcionais à velocidade, independentemente de sua composição e 

presença de cobertura vegetal (Souza Filho, 2001).  
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Observando o Gráfico 4.6, referentes à estação 29700000 de Tucuruí cidade, no 

período pós-UHE, em quase 50% do tempo (ciclos anuais), as vazões estão entre 4.000 

e 7.999 m3/s, variando a velocidade nesse intervalo de 0,3 a 0,6 m/s. Nos outros 30% do 

mesmo período, ou seja, para vazões superiores a 15.000 m3/s, a velocidade supera 1 

m/s. Prevalecem, portanto, condições de velocidade mais que suficientes para a erosão 

marginal, associadas cumulativamente à oscilação diária das águas comentada a seguir. 

Poderia ser argumentado que a erosão marginal é um fenômeno presente em rios, 

sobretudo, em canais aluviais. Deverá ter ficado claro, no entanto, que os efeitos do 

barramento sobre os pulsos do rio contribuem para modificar/ intensificar os processos 

já existentes.  

 

Um outro mecanismo deve ser mencionado relativamente à erosão das margens. 

Conhecido como piping, em função das cavidades tubulares produzidas, trata-se de um 

poderoso processo erosivo. Como é de se esperar, a dinâmica da produção de energia 

estabelece grandes oscilações diárias da vazão efluente. A jusante da UHE Tucuruí, uma 

alta no nível das águas é observada no período noturno por ocasião do pico da demanda 

por energia a partir das dezoito horas. A regressão da medida da cota tem início nas 

primeiras horas da madrugada. Durante a subida das águas ocorre a rápida infiltração da 

água nas margens do canal. Horas depois, em seguida a descida das águas, tem lugar a 

exfiltração pela diferença de pressão através de condutos tubulares. Trata-se de uma 

erosão subterrânea iniciada pela concentração do fluxo da água, removendo partículas 

de argila. A exfiltração provoca o enfraquecimento da camada de solo e o subseqüente 

colapso das paredes do canal.  

 

A oscilação do nível das águas a jusante foi notada no rio Tocantins, em toda a extensão 

dos segmentos I e II, variando de poucos centímetros até cerca de 60 cm tanto em 

margens arenosas como argilosas. Esta é também uma forma de pré-condicionamento 

quanto a ocorrência da erosão durante o período das grandes cheias, isto é quanto à ação 

hidráulica da corrente fluvial, na medida que prepara o material das margens para a 

erosão ao diminuir a coesão entre as partículas. O material removido das margens se 

torna disponível para o transporte sendo re-trabalhado pela corrente. Este cíclico diário 

tem um importante papel na forma, na estabilidade e na taxa de recuo das margens. 
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Figura 5.2- Cavidades nas paredes do canal (pipes) formadas por oscilação do nível das 

águas (em 13/8/05, durante período de vazante do rio Município de Nazaré dos Patos, 

trecho I). 

 

 

Derivado deste fato é importante notar que existem sérias implicações ecológicas no que 

diz respeito à vegetação ripária que é removida junto com o material que compõe as 

margens. 

 

No reservatório de Tucuruí, o recuo das margens é motivo de preocupação dos técnicos 

da Eletronorte, onde este tipo de erosão também tem lugar.  



 119 
 

 

 

 

 

Figuras 5.3 e 5.4- Escorregamento de margens e destruição de vegetação ripária. (Notar 

turvamento das águas pela presença dos sedimentos oriundos da erosão das margens 

Município de Tucuruí, Trecho I; em 13/08/2005). 
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Figura 5.5- Recuo das paredes do canal. (Município de Nazaré dos Patos, trecho I; em 

13/08/2005). 

 

A inexistência de medições anteriores à construção da barragem impossibilita a análise 

de perfis para se detectar tais efeitos nas dimensões da largura, da profundidade, do 

talvegue, assimetria do canal, débito das margens plenas, raio hidráulicos, rotineiros em 

estudos desta natureza, evidenciando desta forma, os processos de agradação e, 

sobretudo, a erosão ao longo do canal.  

 

Chama-se a atenção ainda para a dificuldade de se detectar alterações na largura do 

canal da ordem de alguns metros em rios do porte do Tocantins. As oscilações diárias e 

sazonais no nível das águas, incidindo sobre uma topografia extremamente variada 

(terraços, diques marginais e praias representam diferentes altimetrias), além da própria 

migração do canal, dificultam a acurácia espacial, ainda mais tendo em conta a 

inexistência de dados anteriores à construção da barragem.  

 

Sternberg (1998) retratou o processo pelo qual, em rios amazônicos, as terras se 

destacam das margens, em grandes fatias, se escalonam lentamente em vários degraus 
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de solo rachado e mergulham na corrente. O autor declara que o principal fator de 

aluição de barrancos e o conseqüente recuo das margens é aprofundamento do leito. O 

mesmo se dá pela ação de vórtices gerando a ascensão de uma massa de água. Trata-se 

de um dos mais comuns, se bem que mais importante fenômeno de macroturbulência 

nos rios em função do qual materiais do leito, incluindo matéria orgânica, são 

levantados e disseminados no seio da massa fluida. Não é difícil supor a magnitude da 

ação erosiva de tais vórtices (Figura 5.6).  

 

Observa-se que o escarvamento do fundo, produzido pela cavitação, modifica a seção 

transversal do leito comprometendo a estabilidade da mesma. O re-estabelecimento do 

equilíbrio se verifica mediante o deslocamento do material aluído em direção às 

depressões escavadas proveniente de montante. Em rios não barrados, onde a carga 

sedimentar é transportada livremente, os ambientes se reconstituem. 
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Figura 5.6- Fenômeno das terras caídas 

    

 

 

 

Fonte: Sternberg, 1998. pp. 66-67. 
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A ascensão da água proveniente do fundo se deixa perceber quando a superfície 

ondulada surge um liso. Estas escavações se verificam, sobretudo, quando as águas se 

encontram em cotas elevadas, mas o efeito sobre as margens ocorre freqüentemente na 

descida das águas quando o material erodido é removido. Nestes deslocamentos 

turbilhonares ascensionais reside ainda uma função ecológica importante. O material 

orgânico que ascende com a massa de água torna-se disponível aos organismos ao 

dispersar por toda a coluna de água. 

 

Em condições de regime natural, vai sendo removida a parte mais elevada das terras 

ribeirinhas. Se ali não houvesse concomitante deposição, transcorrido certo período, 

seria anulada inteiramente a diferença topográfica existente entre as restingas marginais 

e os baixios à retaguarda. O rio acometeria diretamente a igapós e outras feições 

características da planície aluvial. É o que ocorre, relata o autor, em certos trechos do 

rio Mississipi, onde diques artificiais, não consentindo que o rio extravase de sua calha, 

impedem igualmente a deposição sobre as terras marginais, mas não interditam a 

erosão. Assim sendo, o rio norte-americano destruiu no decorrer de um século - e muito 

bem destruído - boas e elevadas terras justafluviais, desde que se começou a confiná-lo. 

Os diques precisaram ser recuados, agora construídos cada vez mais altos, se assentando 

freqüentemente em baixios alagadiços. Perdeu-se uma valiosa faixa de terras agrícolas. 

Reiterando, no caso dos rios planiciários da Amazônia ainda em condições de regime 

natural, ao mesmo tempo em que a erosão destrói a crista justafluvial, a deposição 

mediante o transbordamento, via de regra, reconstitui terras adentro. 

 

Ainda relativamente a processos de erosão instaurados, as áreas imediatamente a jusante 

de barragens são apontadas como aquelas que experimentam as maiores transformações. 

Estes impactos tendem a ser gradativamente menos intenso ao longo do curso fluvial em 

direção à foz (Wolman, 1984). De fato, há evidências diretas deste fenômeno no trecho 

A observado. O intenso e recorrente recuo nas margens do rio Tocantins e igarapés na 

cidade de Tucuruí, a diminuição em área da ilha fronteiriça a cidade e da extensão de 

praias, sobretudo na margem direita, são evidências diretas de um processo de erosão 

após 20 anos da construção da barragem.  
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Figura 5.7- Muro de contenção no porto da sede do município de Tucuruí. Foto tirada 

no período de seca do rio Tocnatins (em 13/08/2005).  

 

Uma das grandes evidências da intensificação da degradação tem lugar no próprio sítio 

urbano de Tucuruí. Durante a época da cheia do rio, a erosão marginal que avança sobre 

os terraços arenosos onde está assentada a cidade exigiu a construção de um muro de 

contenção. Técnicos ambientais crêem tratar-se de um problema ligado exclusivamente 

ao desmatamento e a ocupação desordenada na margem do rio, em áreas de erosão 

ativa. De fato, estes são fatores agravantes do fenômeno da erosão, mas não respondem 

integralmente por ele. Abaixo, trecho de reportagem do jornal local sobre o problema 

enfrentado. 

 

 �A cheia está cavando a terra por baixo da cerca e do assoalho. Um buraco no chão 

demonstra que nem sempre a erosão ocorre de cima para baixo, o que pode deixar o 

terreno oco com a agitação da água. O solo arenoso do bairro é outro agravante e facilita 

o trabalho de desgaste dos barrancos de forma rápida. O barranco da casa de João 

Almeida Correa, funcionário público, foi praticamente eliminado. Quando montou sua 

residência, onde mora com mais oito pessoas, o leito do rio ficava a 30 metros. Depois 

da cheia de 2004, restaram apenas três, que estão sendo diariamente consumidas. A 

solução para o chefe de família é sair do local assim que a casa estiver correndo risco de 

desabar. �Só posso me mudar daí. Que outro jeito posso dar?�, questiona. �A gente não 

sabe a quem procurar�, completa�.(Atingidos, 2005). 
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5.3.2- Processos de deposição 

 

É de fundamental importância reconhecer a ocorrência de processos deposicionais que 

também atuam dando nova conformação ao canal fluvial. De fato, a erosão e a 

deposição são fenômenos intrinsecamente relacionados. Especificamente sobre a 

dinâmica deste último se faz necessário considerar seus fatores determinantes. 

 

A deposição tem início quando a velocidade do fluxo diminui até um limite crítico, 

abaixo do qual a partícula de sedimento não pode ser movida. Este limite crítico está 

estritamente relacionado com o tamanho da partícula de modo que os sedimentos de 

maior granulometria são depositados primeiramente até aos menores, progressivamente. 

O transporte deste tipo de carga é controlado pela capacidade do fluxo (quantidade de 

sedimento passível de ser transportado), além do papel da granulometria do sedimento. 

 

O efeito da deposição é, portanto, a agradação que pode ocorrer vertical e 

horizontalmente, transversal e longitudinalmente, de modo seletivo, segundo o tamanho 

de sedimento e a velocidade da corrente. O material do leito também pode, desta 

maneira, ser moldado pelo fluxo na forma de estruturas coerentes, classificadas como 

�hidráulicas�, quando seu desenvolvimento está relacionado com as condições do fluxo 

local sobre o leito do rio (micro e meso-escala), ou ainda sob forma de �estocagem de 

sedimentos� (macro e mega-escala).  

 

Incluídas nesta última classe estão as barras centrais (macroformas) e as zonas de 

sedimentação (megaformas). Desta maneira, rios aluviais são capazes de construir uma 

vasta tipologia de formas deposicionais, abrangendo formas desde micro a mega 

escalas. 

 

Barras são, portanto, grandes locais de estocagem de sedimento que resultam da falta de 

capacidade do fluxo para o transporte de determinada quantidade de material de leito. 

São as principais feições de depósitos de canal construídas por grandes ondas de areia 

superpostas sucessivamente em formas menores, a saber, grandes dunas e ondas de 

areia, dunas e pequenas ondas de areia. Trata-se de um processo que ocorre na forma de 

amalgamento. As barras centrais podem ser anexadas à planície aluvial. Estas e outras 
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formas são um elemento-chave na reconstrução da paleo-hidráulica de canais em que a 

compreensão dos processos operando no presente é fundamental.  

 

Em função da profundidade e da velocidade, as formas de menor porte (micro e meso-

escala) são as que têm maior mobilidade, as de porte médio só se movimentam nas 

cheias e as de grande porte são movimentadas nas grandes cheias. Logo, diferentes 

magnitudes de vazões traduzem diferentes velocidades realizando o transporte seletivo 

de material sedimentar. 

 

Recipocamente, todas estas formas afetam a resistência ao fluxo e influenciam a 

dinâmica de transporte da carga de leito (Knighton, 1998). No presente estudo, estamos 

tratando de formas de macro e mega-escala por serem aquelas que refletem as condições 

de suprimento de sedimento ao lado dos processos de macro-escala do canal, além de 

serem passíveis de análise por meio do sensoriamento remoto com acuidade. Dada a 

persistência desta categoria de forma, as barras possuem papel fundamental na 

determinação da morfologia de canais aluviais além de terem particulares associações 

com o tipo de padrão do canal (Knighton, 1998).  

 

O Gráfico 4.9, referente à curva de permanência mostra que o espectro de vazões do rio 

Tocantins foi significativamente alterado. A concentração da freqüência nos intervalos 

de classes das vazões médias e altas, ainda que excluindo os valores mais extremos, na 

verdade de baixa freqüência, favorece o movimento tanto das formas menores, das 

ondas de areia e das dunas junto ao leito do rio, como também das maiores, grandes 

ondas de areia e de duna. Em função da manutenção da freqüência de vazões entre 

12.000 e 44.000 m3 s-1, os pulsos do rio ainda têm grande capacidade de movimentação 

da carga sedimentar existente no canal ou ali gerada.  
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Figuras 5.8 e 5.9- Preenchimento de canal lateral anexando barra à planície (trecho I, 

município de Nazaré dos Patos, localidade Crioulas; em 13/08/2005). 

 

 

(sentido jusante para montante) 

 

 

 

(sentido montante para jusante) 
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5.4- Tendências de mudanças no padrão do canal 
 

Previamente, deverá ter ficado claro que canais não existem apenas como condutores de 

água e sedimento, mas ao mesmo tempo são produtos deste transporte. 

Descontinuidades nos processos de transporte produzem descontinuidades paralelas na 

morfologia do canal. Portanto, uma paulatina resposta nos padrões de erosão e de 

sedimentação é esperada remodelando todas as dimensões do canal.  

 

 

5.4.1- Análise visual de imagens e fotos 

 

Na comparação inicial entre trechos do canal por meio de fotos aéreas dos anos de 1974 

e 1977 com a imagem Landsat TM para o ano de 2005, são observadas alterações nos 

sítios de deposição e erosão, anunciando a ruptura de equilíbrio no sistema fluvial. 

 

As fotos e a imagem de satélite foram selecionadas segundo semelhança de níveis de 

cota, embora relacionadas a vazões diferentes (encontradas nas legendas das Fotos 5.3, 

5.4 e 5.5). A seleção de cotas o mais próximas possível entre os diferentes períodos visa 

minimizar possíveis diferenças na altimetria e, portanto, na planimetria, mascarando 

desta forma a evolução das feições fluviais que caracterizam o padrão do canal. 

Também as imagens de satélite datam do período de seca do Tocantins a fim de que a 

forma do canal principal, as ilhas e barras pudessem ser visualizadas, impossível 

durante a cheia do rio. Os trechos A (Figura 5.1; segmento I do canal), B e C a seguir 

(Figura 5.1; segmento II do canal) se referem a trechos do rio, em que o primeiro (A) 

apresenta padrão retilíneo e os demais apresentam o padrão entrelaçado.  

 

Em relação ao trecho A (Figura 5.3), de padrão retilíneo, os principais processos 

identificados e descritos anteriormente � pipping, solapamento e escorregamento � 

colaboram na mudança do padrão e possuem implicações ecológicas. Além disto, a 

migração lateral de barra se traduz na simplificação fluxo. Deve ser considerado que, 

em 2005, a cota apresenta-se mais baixa que em 1974, respectivamente, 301 cm e 370 

cm, segundo dados da estação mais próxima da localidade, Nazaré dos Patos. 

 



 129 
 

 

Figuras 5.10- Evolução no trecho A, rio Tocantins, município de Tucuruí 

 

 

Escala aproximada: 1:70.000 

 

 

Nos trechos II e III a seguir (Figuras 5.4 e 5.5), a imagem de 2005 registra cota mais 

alta que em 1974 (140 cm a mais) que, entretanto, não pode ser responsável pela 

expressiva mudança na forma de barras e ilhas. A erosão marginal atuando nas margens 

de barras e ilhas, alem das paredes do canal, as tem tornando gradativamente mais 

alongadas. Este quadro evolutivo se repete em quase todos os trechos dos segmentos 

estudados. 
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Figura 5.11- Evolução no trecho B, rio Tocantins, Município de Baião 

 

 

 

 

 Escala aproximada: 1:70.000 
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Figura 5.12- Evolução no trecho C, rio Tocantins, município de Baião 
 
 

 

Escala aproximada: 1: 70.000 
 
 

Com relação à ocorrência dos processos deposicionais nos trechos estudados, estes são 

observáveis onde complexidades topográficas levam a áreas de reduzido shear stress 

como a sotavento de ilhas e em canais secundários menores, como igarapés, paranás e 

furos. Esta acumulação de sedimentos arenosos provenientes das margens erodidas e, 

principalmente, da re-mobilização do material do leito também se dá em trechos de 

margens convexas. O Quadro 5.1, a seguir, sumariza os processos observados e as 

conclusões obtidas. 
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Quanto ao trecho A inicialmente referido, de padrão retilíneo em que as mudanças 

reportadas nos trechos seguintes não têm lugar, fazem sentido as avaliações das 

dimensões lateral e vertical, a fim de serem verificados a evolução da largura e da 

profundidade do canal em uma seqüência de perfis. Esta análise demanda outro tipo de 

metodologia e medições anteriores à implantação da hidrelétrica (inexistentes). De 

qualquer modo, a ocorrência da erosão marginal e do leito do rio, processos verificados, 

levam ao aprofundamento do canal e, por sua vez, a diminuição da área de inundação. 

 

Em se tratando dos demais trechos B e C, a construção de barras centrais e laterais é 

uma importante parte do processo natural de configuração e mobilidade de canais 

entrelaçados. Por ocasião das cheias, a deposição em barras centrais divide ainda mais o 

fluxo, forçando-o contra ambas as margens do canal alargando-o e tornando-o ali mais 

raso. Este um mecanismo clássico de formação de barras centrais (Leopold & Wolman, 

1957, 1995). Barras e ilhas co-existem, estas últimas se distinguindo pela cobertura 

vegetacional, comprovando sua estabilidade. Há uma tendência para a retenção do 

material mais fino (silte e argila) durante as altas vazões sobre ilhas. As areias são assim 

recobertas propiciando o aparecimento de densa vegetação. De fato, a deposição é 

essencial à caracterização do padrão entrelaçado, sendo também claro que a erosão e o 

transporte contínuo de sedimento são condições básicas. Esta dinâmica caracteriza o 

padrão de canal estável.  

 

A mobilidade intrínseca das barras, por outro lado, não significa instabilidade. Há que 

se notar que, embora deposição tome lugar, ela pode possuir um caráter transitório e 

local. Depósitos deixados num período podem ser removidos em um outro levando 

meses ou durante a alternância das estações de cheia e vazante. Sob condições naturais, 

um canal deste tipo pode não somente transportar sedimento, como também migrar 

lateralmente por erosão de uma margem. As médias morfométricas da seção transversal 

são manidas constantes devido ao efeito compensatório da deposição na margem oposta. 

Neste caso, a adição e erosão se equilibram mantendo o padrão da seção transversal 

estável, muito embora a posição do canal e sua geometria não o sejam.  

 

Leopold et al. (1994) demonstram ainda a diminuição na amplitude das vazões implica 

na redução do deslocamento do talvegue (linha de maior profundidade do fluxo da 

corrente) entre uma margem e outra. Conforme anteriormente explicitado, a regulação 
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do baixo curso rio Tocantins implicou a retificação no trajeto do talvegue. O resultado é 

o estabelecimento de novos sítios de deposição e erosão em função do novo traçado 

para o talvegue estabelecido segundo um novo padrão de descargas. Ainda não é 

observada uma diminuição do número de linhas de fluxo, mas as barras centrais têm 

perdido área (como se constata nas fotos) dando lugar a um fluxo principal mais 

retilíneo. 

 

 

Figura 5.13- Novas áreas de deposição de areia (ao fundo) e de erosão (à direita) no 

trecho B, evidenciando a instauração do novo padrão de ocorrência destes processos 

(em 25/05/2007. 

 

 

 

 

Em resumo, o desaparecimento progressivo de ilhas e barras, tanto por erosão como por 

sua incorporação à planície, aliado a perda de sinuosidade do talvegue levam a 

simplificação do canal, isto é, a tendência à conformação de um único canal, de padrão 

retilíneo. A evolução geomórfica do rio Tocantins a favor do predomínio do fluxo da 
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corrente em um único canal é um processo gradual que transcorre em décadas. Pelo fato 

das mudanças pertencerem a uma escala de tempo relativa a acontecimentos 

geomorfológicos, seguem sendo notadas somente pelos pescadores mais antigos da 

região.  

 

Relativamente a estes novos sítios de deposição, os pescadores mais antigos constatam 

que �a praia tapou o igarapé�. A obstrução de pequenos canais que ligam o canal 

principal à planície aluvial no decurso deste processo de mudança de padrão de canal é 

de grande repercussão para as comunidades bióticas.  

 

Apesar do estudo aqui empreendido, de escala mais ampla, não fornecer resultados 

quantitativamente acurados, permite uma compreensão geral dos processos e o 

levantamento dos impactos causados, contribuindo na construção de um amplo quadro 

de referência para a problemática ambiental instaurada.  

 

 

5.4.2- Variação das principais feições fluviais 

 

Já tem sido extensivamente reportada a eficácia da análise multitemporal de imagens de 

satélite na identificação de mudanças no sistema fluvial, quando são comparados dados 

adquiridos sob as mesmas condições, tais como época do ano (vazante ou cheia) e 

observadas as mínimas variações de cota. Um exemplo pode ser encontrado em Rozo et 

al. (2005), para trecho do rio Amazonas, na altura da ilha do Careiro.  

 

Foram utilizadas imagens de 1988, ou seja, quatro anos após o barramento, com o 

propósito de minimizar as diferenças de cotas fluviométricas entre os períodos pré e 

pós-hidrelétrica. Isso poderia levar ao calculo errôneo nas medições das feições. Sabe-

se, pela análise dos dados de vazão e de cota, que as mínimas registradas atualmente, 

durante a fase de seca, são mais altas do que no passado, antes da barramento. 

Decorridos quatro anos, ainda não se verificavam mudanças sensíveis, de modo que 

entre 1984 e 1988, é pouco tempo para serem detectadas tendências marcantes na 

evolução no padrão do canal fluvial. Deste modo, a utilização de imagens de 1984 não 

traz prejuízo à análise, pelo contrário contem os valores de cota mais altos, de modo a 

não mascarar as feições fluviométricas. 
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O quadro a seguir resume das diferenças de cotas fluviométricas entre as duas imagens 

utilizadas para a análise quantitativa. 

 

 

Quadro 5.2- Níveis fluviométricos do canal principal para períodos pré e pós-UHE. de       

acordo com as datas de aquisição das imagens Landsat TM 

 
Nível fluviométrico (cm) 

 
Estação 

Fluviométrica  
14/08/1988 

 
12/07/2005 

 
Variação do 

nível 
fluviométrico 

(cm) 
 
29700000-Tucuruí-cidade 

 
252 

(4.241 m3/s) 

 
270  

(4.909 m3/s) 

 
+ 18 

 
29750000-Nazaré dos Patos 
 

 
242 

 
301 

 
+ 49 

 
 

 

Recapittlando a metodologia empregada, a utilização do Sistema de Informação 

Geográfica ArcView®, versão 3.3, se deu, através de suas funções de classificação e 

mensuração. A análise integrada de dados espaciais e seus atributos se deu em seguida 

ao processamento das imagens. Foram identificados manualmente ilhas e diversos tipos 

de barras, e contabilizadas as áreas e os perímetros para cada feição (Tabela 5.3), 

gerando duas tabelas de atributos, conforme as datas, cada uma com mais de 3.600 

polígonos. Foram desta forma avaliadas as mudanças na planimetria do canal, dimensão 

de análise escolhida, conforme descrito no Capítulo 5.2. 

 

A comparação das áreas das feições fluviais identificadas nas duas tabelas de atributos , 

referentes às datas de 14/08/1988 e 12/07/2005, geradas pelo sofware, permitiu obter a 

variação percentual para o período de estudo (16 anos). Uma tabela síntese das 

variações encontradas é mostrada a seguir. 
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Quadro 5.3- Variação das áreas das principais feições fluviais do Baixo Tocantins 

 
Área (ha) 

 

 
 

Feições fluviais 
 

14/08/1988 
 

 
12/07/2005 

 
 

Variação 
percentual 

 
Barra frontal à ilha 

 
205 

 
520 

    
    (+) 153,65 

 
Barra lateral 

 
452 

 
145 

 
    (+)   32,07 

 
Barra de centro de canal 

 
608 

 
734 

 
    (+)   20,72 

 
Barra de coalescência 

         
          1.925 

       
          4.318 

 
    (+) 124,31 

 
ilha 

       
        89.900 

     
        85.896 

 
    (-)      4,46 

 

Faz-se notar ainda que tais variações apresentadas na Tabela 5.3 dizem respeito ao todo 

o baixo curso do rio Tocantins, a jusante da barragem, sendo que nos últimos 100 km 

(Figura 5.1; segmento III), embora computados no processamento, não são notadas 

grandes alterações pelas razões já expostas. 

 

Inicialmente, deve ser chamada a atenção para o fato do nível fluviométrico estar alto 

em 2005 do que em 1988. Isto faz supor que área de visualização das ilhas e barras 

existentes seja menor, estando menos descoberta, muito embora esta diferença de cota 

não ultrapassa 50 cm (ver Tabela 5.2). Ainda assim, a avaliação quantitativa das 

feições fluviais aponta um aumento em área e em número para 2005 daquelas formas 

originárias de processo de deposição, isto é, nas quatro classes de barras identificadas.  

 

Com relação às ilhas, formas a longo tempo estabilizadas como indica a cobertura 

vegetacional e as fotos aéreas da década de 1970, verifica-se uma diminuição 

percentualmente pequena em sua extensão areal, porém significativa. Estas duas 

evidências, que obrigatoriamente devem ser analisadas em conjunto, levam a conclusão 

de que houve uma ruptura na estabilidade das feições fluviais existentes, as quais 

caracterizam o padrão do canal. É importante mencionar que a comparação visual 

realizada preliminarmente entre o conjunto de fotos aéreas de 1974 e 1977 (pré-usina) 

com as imagens de 1988, não mostra evidências significativas de alterações no padrão 
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do canal, atestando, desta forma, a estabilidade e equilíbrio do rio Tocantins quando 

ainda em regime natural. 

 

No caso das ilhas, ainda que o percentual de redução em área possa estar mascarado 

pelo maior nível fluviométrico em relação ao ano de referência, 1988, a perda verificada 

se refere à ocorrência dos processos de erosão já descritos nos itens anteriores. No 

exame visual, nota-se, portanto, um alongamento das ilhas e retificação das margens do 

canal principal. 

 

Chama a atenção o aumento em 153, 65% de barras frontais às ilhas, como também nas 

barras de coalescência de 124,31%. Tais incrementos de em área pela deposição de 

material arenoso são devido à erosão do leito pela maior incisão do talvegue. Desta 

forma, o material do fundo do leito tem sido removido, transportado e depositado nas 

áreas de circulação mais lenta de água como as margens, os canais secundários, bem 

como a sotavento de ilhas.  Esta deposição é responsável pela gradativa obstrução de 

canais secundários, de ligação com as planícies de inundação. 

 

Vale lembrar que, de acordo com a curva-chave da estação (Figura 4.1.2), para ser 

alcançado um determinado nível fluviométrico, maior vazão é necessária atualmente. 

Significa dizer que a cota do débito de margens plenas (bankfull) não é mais a mesma. 

Há trechos, no entanto, onde predomina a deposição enquanto outros, a deposição, 

caracterizando uma assimetria nos processos, como é característico de sistemas 

complexos. Por outro lado, a anexação de ilhas umas as outras ou às margens pela 

coalescência é determinada pela menor sinuosidade do talvegue devido à regulação das 

vazões e ao aumento da potência do fluxo da corrente como descrito no Capítulo 2.3 

(Fórmula 2.21).  

 

A evolução destes processos deverá culminar na retificação do canal com a diminuição 

do número de fluxos secundários, ou seja, na perda de complexidade do sistema, 

conforme assinalado anteriormente. Nem todas os efeitos de barragens são 

cataclísmicos, muitos são insidiosos, mais difíceis de identificar e de monitorar, e 

desencadeando efeitos secundários como a diminuição de espécies a partir da destruição 

de seus ecótonos. Desta forma, o que pode ser identificado após 20 anos de construção 

da barragem é uma tendência à retificação do canal com a diminuição/ incorporação das 
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ilhas e barras à margem, antes dispostas lateralmente ou centralmente. A este fato, alia-

se o rebaixamento do leito do rio promovido pela remoção dos sedimentos, o que 

contribui na desconexão entre canal principal e planície de inundação.  

 

A modificação na dinâmica de posicionamento de dunas e barras tem conseqüências em 

todos os processos que dependem de velocidade, isto é, no transporte de sedimento, nas 

taxas de sedimentação e na erosão marginal (Souza Filho & Stevaux, 1997), 

estabelecendo, dessa forma, um mecanismo de retroalimentação no sistema fluvial.  

 

 

5.5- Implicações ecológicas do ajuste geomórfico do Baixo Tocantins 

 
5.5.1- Desequilíbrio no sistema fluvial  

 

Vários autores estabelecem considerações a respeito da ajustabilidade de sistemas 

ambientais mantendo a condição de equilíbrio. Em Leopold, Wolman e Miller (1994), 

encontramos algumas delas, particularmente endereçadas aos sistemas fluviais. 

Inicialmente, é colocado que canais naturais estáveis são tidos como aqueles que 

desenvolvem forma e tamanho apropriados à descarga, ao caráter e à quantidade de 

sedimentos fornecidos. Rios que exibem evidências de ajustabilidade e estabilidade são 

os que mantêm a condição de equilíbrio entre erosão e deposição como ocorre com rios 

maduros. 

 

De acordo com o conceito de equilíbrio dinâmico exposto acima, o restabelecimento do 

sistema fluvial frente a possíveis mudanças em suas variáveis externas (vazão e carga) 

ocorre no sentido de manter um balanço entre trabalho realizado e a carga imposta. 

Assim, o termo equilíbrio dinâmico, referindo-se a um sistema aberto, é uma condição 

estável mantendo um contínuo fluxo de materiais e energia, não obstante a forma ou o 

caráter do sistema permanecerem inalterados.  

 

Logo, uma estabilidade fixa, completamente previsível nunca ocorre, argumenta 

Knighton (1998). Os rios naturais freqüentemente mudam sua posição a fim de realizar 

o transporte de água e de sedimento. É colocado ainda que há um conjunto de critérios, 
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embora não universalmente aceitos, para se determinar se um rio ou em parte dele se 

encontra em equilíbrio ou não. Para tanto, Renwick (1992) estabelece uma distinção 

entre: 

 

. Equilíbrio � não se tratando de um estado estático, mas configurando características 

relativamente estáveis, as quais voltam aos seus parâmetros após um distúrbio; 

 

. Desequilíbrio � o ajustamento se faz na direção do equilíbrio, no entanto, devido ao 

tempo de resposta ser relativamente longo, não existe tempo suficiente para serem 

refeitas as características originais e 

 

. Não-equilíbrio � não se observa nenhuma tendência para o estabelecimento de um 

equilíbrio e, portanto, não há possibilidade de identificação uma situação média ou uma 

condição característica. 

 

Em síntese, pode ser dito que rios estão em equilíbrio quando manifestam em 

determinada escala de tempo, entre flutuações de curto-prazo e tendências de evolução 

de longo prazo, uma manutenção na geometria do canal ajustada a variáveis externas.  

 

Não é demais enfatizar que no caso de fluxos naturais, como rios, os limites do canal se 

ajustam e segundo vários tipos de forças, mantendo uma estrutura coerente. O potencial 

de ajustamento depende do grau de sensibilidade do sistema e qualquer tendência ao 

equilíbrio pode variar não só de um rio para outro, como também entre diferentes partes 

de um mesmo rio. A estabilidade do padrão planimétrico característico do canal, ou 

seja, seu equilíbrio, é a culminação estabilidade da seção transversal e do perfil vertical 

e longitudinal.  

 

Hoole (1977) identifica dois tipos de movimento envolvendo a planimetria do canal em 

rios meandrantes.  O primeiro ocorre quando o canal é transladado a jusante, mas 

mantém as dimensões de sua forma planimétrica Este tipo de migração de canal pode 

ser considerada como um processo natural ocorrendo dentro de um estado de equilíbrio 

dinâmico e, portanto, num senso restrito, não constitui uma mudança no padrão do 

canal.  
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O segundo tipo de movimento consiste numa alteração nos parâmetros do canal e em 

sua forma (geometria hidráulica, sinuosidade, índice de entrelaçamento e padrão) e pode 

ser visto como uma real mudança no canal.  

 

De acordo com os dados analisados anteriormente, é este o tipo de mudança que é 

evidenciada no rio Tocantins. Deve ser destacada a importância da escala de tempo na 

análise e interpretação da evolução do padrão do canal.  Vinte cheias anuais não são 

tempo suficiente ainda para que seja observada uma total mudança nos trechos de 

padrão entrelaçado (A e B). Quanto ao trecho retilíneo, a erosão marginal e a 

concomitante remoção do sedimento do leito juntamente com a carga produzida no 

canal fazem crer em um processo de incisão vertical. 

 

Conclui-se que a variação na extensão areal das barras juntamente com deslocamento 

observado são evidências de uma de mudança no padrão do canal, ou seja, tem lugar o 

ajustamento geomórfico às novas características do fluxo introduzidas com a regulação, 

em busca de uma nova situação de equilíbrio, possível ou não. A tendência mostrada é 

para a conformação de um canal retilíneo, com menor grau de conectividade com as 

planícies aluviais. 

 

 

5.5.2- A destruição de biótopos 

 

Com a conjugação dos processos de erosão e de deposição, ilhas vão gradualmente 

desaparecendo, margens vão sendo erodidas, enquanto canais secundários vão sendo 

preenchidos ou obstruídos. Este quadro apresentado em muitos trechos do Baixo 

Tocantins decorre da simplificação do padrão do canal e afeta uma grande variedade de 

biótopos existentes no canal e na planície de inundação. As espécies de peixes do rio 

Tocantins, como de resto em toda a Amazônia, podem ter no leito do rio, nas margens 

ou na planície seu lugar de desova. Embora ainda não reconhecido, este é um impacto 

de grande expressão que merece ser considerado na construção de barragens.  

 

Como já foi exposto no Capítulo 4, a destruição das margens sem a concomitante 

deposição como ocorre no regime natural representa uma perda significativa de 

ecótonos, considerada a extensão do rio a jusante de barragens. A carga sedimentar 
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gerada no próprio canal não será suficiente para recompor seus níveis anteriores à 

construção da barragem. Estas faixas de terreno perdidas são, na verdade, áreas de 

ecossistemas ripários de grande biodiversidade, comportando a uma grande variedade 

de hábitats.  

 

Já erosão do leito do rio tem fornecido material para a anexação de ilhas às margens e 

também promovido o aumento na extensão das barras assinalado na Tabela 5.3. O 

monitoramento das taxas de evolução do canal tem importância relevante para a 

conservação das comunidades.  

 

De acordo com a topografia geral de rios planiciários, observa-se que o canal principal 

possui uma profundidade maior do que as áreas de baixios alagáveis, lagoas e canais 

encontradas nas ilhas e na planície de inundação (Figura 5.6).  

 

 

Figura 5.14- Esquema topográfico do canal e planície de inundação 

 

 

O perfil transversal das terras inundáveis amazônicas comporta uma rede de canais 

relativamente rasos que mantém a comunicação entre a planície de inundação e o canal 

principal A comunicação entre estes ambientes quase não é interrompida graças aos 

canais secundários, havendo, no entanto, inversão de fluxo de acordo com a fase do rio: 

durante a cheia, á água migra do canal para a planície e durante a seca o fluxo se 

inverte. 
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Figura 5.15- Canal de comunicação entre planície de inundação e o rio Tocantins (em 

03/08/2007). 

 

 

O impacto de barragens sobre as relações hidrodinâmicas entre canal e planície não é 

matéria nova (Petts, 1990). Devido ao rebaixamento do leito do rio e, principalmente, 

por causa da deposição que vem ocorrendo nas margens dando lugar à anexação de 

barras e de ilhas, estes canais secundários ficam obstruídos. Tal padrão de deposição 

possui um efeito desastroso para as comunidades, sobretudo de peixes que desovam na 

planície. A dependência das espécies adaptadas segundo diferentes estágios de 

ontogenia dos diversos hábitats existentes nas planícies de inundação dos grandes 

sistemas fluviais é um fenômeno bem conhecido, embora ainda não analisado 

profundamente (Agostinho & Zalewski, 1995).  

 

As principais relações entre o regime pulsátil do rio e a dinâmica destes ecossistemas 

podem ser encontradas em Neiff (1990). Portanto, se, no caso de do rio Tocantins, a 

conexão entre canal/ planície é interrompida em função da obstrução de canais 

secundários e/ou se verifica o rebaixamento do leito do rio, conseqüências do ajuste 
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geomórfico e mudança de padrão do canal, se está diante de um quadro de irreversível 

destruição das condições físicas de preservação das espécies.   

 

 

 

Figura 5.16- Área de baixios, totalmente submersos na cheia. Fazem parte da planície 

de inundação e mantém comunicação com o Tocantins em grande parte do ano. Ao 

fundo, se nota o dique marginal que separa esta área do canal principal (em 255/2007, 

ilha Tauá). 

 

 

Um fator agravante é a flutuação dos níveis fluviométricos de acordo com a dinâmica de 

produção de energia. De acordo com as condições topográficas locais, no período em 

que as vazões alcançam as cotas entre 900-1200 cm, o súbito rebaixamento das águas 

provoca a mortandade de toneladas de espécies de peixes, em diferentes fases de 

desenvolvimento uma vez que são represados nas lagoas e canais praticamente 

�esvaziados�. O aquecimento da estreita lâmina de água sob a forte incidência solar 

também é um fator na morte das espécies 
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Figura 5.17- Lagoa já em fase de vazante, onde espécies de peixes podem ficar 

aprisionadas com a descida relativamente rápida das águas. Ao fundo se encontra 

vegetação arbórea que recobre os diques marginais (em 25/5/2007, ilha Tauá). 

 

 

A solução pensada pela Eletronorte foi o aumento das vazões mínimas o que atenuou o 

problema. Por outro lado, a medida traz conseqüências como a submersão permanente 

de trechos ao longo do rio. Além disto, a variabilidade dos fluxos é ainda mais reduzida 

afastando-se da dinâmica natural de inundação. O aumento das vazões como medida 

mitigadora merece ser avaliada com relação ao nível de depleção causado reservatório 

no reservatório. 

 

Está claro que o ajustamento geomórfico já descrito, em função do novo padrão de 

erosão e deposição, é a causa da obstrução da comunicação e, por conseguinte, um dos 

fatores no represamento dos peixes. Como foi visto, o outro fator atuante é a flutuação 

do nível fluviométrico. Na verdade, de acordo com as condições topográficas locais de 

determinados trechos do rio, o represamento pode ocorrer fora da cotas entre 900-1200 

cm, em diversos períodos do ano. Estas constatações têm importantes implicações para 

os projetos hidrelétricos em toda a Amazônia envolvendo a alteração de canais fluviais. 

A extensão em área que este efeito pode alcançar é um fato a considerar na preservação 

da biodiversidade. 
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Capítulo 6� A inserção da dimensão  

ambiental no planejamento do setor elétrico na Amazônia 
 

 

 

Preliminarmente discussão sobre os procedimentos referentes ao planejamento 

ambiental do setor elétrico, cabe uma abordagem mais ampla sobre as interferências 

humanas nos ecossistemas ribeirinhos amazônicas. Tais ponderações certamente 

contribuem para o estabelecimento de um quadro referencial na formulação de políticas 

e ações voltadas para a preservação e para uso sustentável dos recursos energéticos da 

Região Norte. 

 

 

6.1- Os ecossistemas ribeirinhos e fluviais amazônicos 

 

6.1.1- Ocupação e degradação das várzeas amazônicas 

 

Conforme nos reporta Sternberg (1995), muito antes dos primeiros colonizadores 

penetrarem na região através de uma densa e intrincada rede de drenagem, os 

ameríndios já haviam introduzido a dimensão humana os terrenos inundáveis 

amazônicos. Perfazendo uma área total bem menor que as terras-firmes, os terrenos 

inundáveis5 designados por várzeas e cobertos por variado mosaico vegetacional desde 

campos a florestas detêm alguns dos mais produtivos ecossistemas do mundo. Na 

verdade, é reconhecido um claro contraste em termos de produção primária (g/ m2/ ano) 

entre as terras firmes e aquelas sujeitas à oscilação do nível das águas.  

 

No Brasil colonial, informes de militares e missionários testemunham um grande 

número de indígenas por ocasião da conquista da região. Evidências arqueológicas 

substanciais foram encontradas amplamente dispersas onde parecia ser uma floresta 

virgem. Trabalhos de salvamento ligados a projetos hidrelétricos de grande escala 

                                                
5 Embora o termo terras inundáveis ou ecossistemas ribeirinhos pareçam se referir apenas aos ambientes 
que margeiam os canais fluviais, constante ou periodicamente inundados, na verdade deve ser entendido 
de acordo como o conceito de paisagem fluvial (Wiens, 2002) em que se reconhece a conectividade 
existente entre o rio e sua planície promovida pelo fluxo de água e sedimento.  
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revelou um grande número de sítios pré-históricos. Por ocasião da implantação do 

reservatório de Balbina, um mapa do baixo curso do rio Uatumã e seus tributários indica 

não menos do que 121 sítios. Na área da hidrelétrica de Porteira, no rio Trombetas, 

Pará, foram identificados 43 localidades pré-históricas. Nem todos os grupos indígenas 

eram ribeirinhos, fato evidenciado pelos numerosos sítios arqueológicos nos 

interflúvios. Sternberg faz notar, entretanto, que a personalidade da Amazônia, em 

considerável medida, pode ser definida por suas águas e terras úmidas. 

 

A economia dos ameríndios não demandava estoque de suprimentos alimentares. 

Conheciam processos de preservação do produto de sua caça, pesca e coleta, 

sazonalmente abundantes como o moquém (defumação) e a mixira (condicionamento na 

gordura). Assegurando desta maneira sua provisão, não havia incentivo para uma 

superexploração das águas e das várzeas da região. Quanto ao aproveitamento das 

numerosas ilhas aluviais, mantinham-se cultivos de milho e de mandioca beneficiados 

pela fertilização natural promovida pelo recobrimento de �lodo� trazido pelas cheias. 

Sternberg conclui que é plenamente possível acreditar que, quando os europeus 

chegaram em cena, os índios, calculados em milhões, faziam da Amazônia uma parte do 

Novo Mundo. Com a ocupação dos europeus e dos neobrasileiros, o cenário mudou. Ao 

invés do uso moderado e diversificado dos biorecursos, o mundo mercantilista levou 

muitas espécies ao patamar da extinção já naquela época.  

 

Entre os primeiros europeus que cultivavam as várzeas amazônicas estavam as ordens 

religiosas. Inicialmente como forma de subsistência e mais tarde para a produção de 

banana, cana-de-açúcar, cacau, algodão, arroz, milho, mandioca a fim de financiar a 

catequização. Cultivos e criação de gado eram estabelecidos no estuário de rios, onde 

também foram identificadas ruínas de moendas de açúcar, além de vestígios de canais 

de irrigação e drenagem (Lima, 1956). Em meados do século XVIII, inventários de 

jesuítas na Ilha do Marajó listam mais de sete pequenas fazendas contando com mais de 

mil cabeças de gado.  

 

Na segunda metade do século XIX, a penetração e o assentamento de população na 

Amazônia passaram a acompanhar a distribuição geográfica da seringueira (Hevea 

brasiliensis). Desastrosas secas deslocaram parte da população rural do semi-árido 

nordestino para a Amazônia compondo a força de trabalho da nova economia extrativa. 
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A partir de então, a região foi sendo povoada por levas sucessivas de migrantes, ao 

sabor de surtos econômicos desencadeados pela demanda internacional de produtos 

extraídos da floresta. Nestas etapas iniciais, a rede fluvial ainda era o eixo de penetração 

na mata e de escoamento dos produtos coletados até as capitais Manaus e Belém, sendo 

daí exportada. Assim, nas margens férteis dos rios, durante as águas baixas, emergia a 

chamada lavoura de vazante, praticada sazonalmente nos leitos secos dos rios. Os bem 

drenados terraços também foram cultivados com uma diversidade de produtos exóticos 

e nativos. As planícies eram replantadas depois de cada cheia com espécies endêmicas, 

perenes e arbóreas, capazes de sobreviver às inundações anuais. Nos quintais das 

moradias havia o cupuaçu, (Theobroma grandflorum), graviola (Annoma muricata), 

papaya (Carica papaya), açaí (Euterpe oleracea), e cacau (Theobroma cacau), 

importantes cultivos para aqueles tempos. Tempos mais tarde, foi introduzida a juta 

(Corchorus capsularis) no começo dos anos 1930 por agricultores japoneses que passou 

a ser, um significante elemento da economia varzeana (Pinto, 1966). 

 

O resultado final foi uma paisagem incorporada de um rico repertório de cultivos de 

plantas nativas e introduzidas, distribuídas em conformidade com a topografia da 

várzea. Cultivos intolerantes à umidade ou requerendo mais tempo para a maturação 

como banana, cacau, mandioca ou feijão, eram localizados nas partes mais altas, e 

aqueles mais tolerantes a umidade como juta, faziam uso do fundo dos vales. Ao lado 

destas atividades, havia a extração de produtos não madeireiros. Com o rio e a floresta 

suprindo as populações com rica proteína animal, o sistema de uso da terra pode ser 

visto como um exemplo do que agora se designa por agroflorestal (Bahri, 1992).  

 

A década de 1970 trouxe ao norte do Brasil a sua mais recente fase de desenvolvimento 

econômico, ou seja, a da expansão industrial e agropecuária, ampliando a inserção da 

região ao cenário nacional e internacional (Becker, 1992). È percebida uma profunda 

mudança no padrão de ocupação e na exploração da região que se desenvolveu a partir 

da construção de rodovias, da implantação de grandes projetos agropecuários e da 

mineração. Nesta fase, abandonou-se quase totalmente a rede fluvial como eixo de 

penetração e de escoamento de produtos. No contexto das novas atividades 

desenvolvidas, do qual a construção da Hidrelétrica de Tucuruí faz parte, não têm sido 

poupadas as várzeas amazônicas. É assim que, no Século XXI, os biomas amazônicos, 
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tanto de terra-firme como das terras inundáveis, são encontrados sob grande pressão 

antrópica. 

 

Particularmente aos empreendimentos hidrelétricos, argumenta-se que as áreas de 

floresta submergidas pelas águas do reservatório são uma pequena fração se comparadas 

com as áreas de floresta anualmente queimadas.  Tal ponderação é válida, entretanto, 

não é a área perdida para os reservatórios o mais importante a ser avaliado, mas sim os 

efeitos do barramento na totalidade dos ecossistemas ribeirinhos e aquáticos.  Uma 

valoração econômica sobre a perda de biodiversidade em áreas denominadas de hot spot 

levaria a cifras surpreendentes, qualquer que fosse a metodologia julgada mais adequada 

e mesmo não se levando em conta os desdobramentos sócio-econômicos.  

 

 

6.1.2- Valoração econômica dos ecossistemas ribeirinhos 

 

A expressão �terras úmidas� reúne uma grande variedade de ecossistemas, sob 

diferentes denominações e compreende a interface entre hábitats terrestres, fluviais ou 

litorâneos. Embora haja tão grande diversificação em tipos, sua estrutura e função 

apresentam determinadas características comuns que permitem serem traçadas algumas 

considerações sobre seu valor ecológico e social.  

 

O relativamente recente e crescente interesse científico pelas terras úmidas em todo o 

mundo advém principalmente da necessidade de respostas às conseqüências trazidas 

pelo estilo de desenvolvimento observado. A valoração destes serviços e comodities 

visando o manejo sustentado na exploração de seus recursos é tarefa bastante complexa 

em razão, primeiramente, da dificuldade de sua comparação, sob um mesmo 

denominador comum, com os sistemas econômicos humanos. Também é fato a 

existência de um conflito entre interesses relativos a propriedade privada das terras 

úmidas e seus benefícios ecológicos como bem público. Esta é uma temática que vem 

atraindo muita atenção por servir de subsídio à formulação de instrumentos de política 

ambiental e a avaliação de danos ambientais. Indicadores ecológicos e econômicos do 

desenvolvimento sustentável com vistas à modelagem integrada também fazem parte da 

tentativa de estabelecimento de uma ética ambiental voltada para a exploração destes 

ecossistemas. Neste sentido, a questão da valoração dos recursos torna-se central. 
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Na verdade, está incorporada ao termo �valor� uma orientação antropocêntrica. É 

muitas vezes utilizado, no entanto, no sentido ecológico para se referir a processos 

ecológicos funcionais, por exemplo, quando se fala em valor da produção primária na 

provisão de energia ao ecossistema. A conotação original dada a o termo, diz respeito a 

algo que seja utilizável pelo homem, isto é, consumível ou lucrativo. Assim, as razões 

pelas quais os ecossistemas são legalmente protegidos freqüentemente têm a ver com 

seu valor para a sociedade e não propriamente com os processos ecológicos, muitas 

vezes ainda não plenamente conhecidos, inerentes aos sistemas ambientais. Logo, é 

verdade que a percepção de valores tem base nos processos ecológicos funcionais, mas 

são determinados pela percepção humana, pela localização e extensão do recurso. Sendo 

cada ecossistema único, a mensuração de seu valor torna-se ainda mais árdua. 

 

No caso das terras úmidas adjacentes aos cursos de água, seu papel funcional na 

qualidade das águas fluvial rio abaixo e na moderação de grandes inundações é os mais 

ressaltados. A medida, no entanto, que a pesquisa sobre tais ecossistemas tem evoluído, 

muitas outras funções foram evidenciadas. Mitsch e Gosselink (1993) nos apontam três 

níveis hierárquicos em que os ecossistemas de terras úmidas podem ser 

convenientemente considerados: a nível global - quanto a sua contribuição para 

estabilidade de níveis globais de nitrogênio, sulfuro atmosférico, dióxido de carbono e 

metano na atmosfera - a nível ecológico e ao nível de suas populações. 

 

Do ponto de vista global, embora estes ecossistemas não ocupem mais que 6,4% da 

superfície dos continentes, com 56% deste total sendo encontrados nas áreas tropicais e 

subtropicais do globo. São sítios importantes na reciclagem do nitrogênio e do carbono 

(Mitsch e Gosselink, 1993; Odum, 1983). As terras úmidas, ao lado das florestas 

tropicais, podem ser consideradas como áreas de grande acúmulo de carbono, cuja 

preservação deve ser, portanto, encorajada sob pena de liberação de carbono para a 

atmosfera. Sua destinação para agricultura pela drenagem, como ocorre comumente 

com as turfeiras ou como é verificado também na Amazônia por meio da queima de sua 

vegetação, significa a inversão de sua função no seqüestro de carbono da atmosfera. 

 

Embora também seja um contribuinte para a adsorção de energia radiante pela 

atmosfera e, portanto, ao efeito estufa, o metano, liberado a partir de solo orgânico 
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anaeróbico característico nestes ecossistemas, funciona como um regulador homestático 

para a camada de ozônio e protege contra os efeitos danosos da radiação ultravioleta 

(Mitsch e Gosselink, 1993).  

 

Ainda quanto à sua função a nível global, o incremento de óxido de nitrogênio na 

atmosfera pelas atividades antropogênicas (queima de combustíveis fósseis) pode ser 

reduzido em função da reciclagem realizada nos ambientes de terras úmidas. No caso de 

serem precipitados pelas águas das chuvas em rios e lagos oligotróficos, estes são 

acidificados. Já os sulfatos poderão ser reciclados para atmosfera pela ação de bactérias 

desnitrificantes como nitrogênio, diminuindo sua quantidade na atmosfera. A produção 

de fertilizantes a partir do nitrogênio (N2) é aproximadamente igual à fixação 

atmosférica natural. Ao contrário do que ocorre no ciclo do carbono, o reservatório de 

N2 não tem mudado em tempos recentes. Acredita-se que as entradas e saídas do 

reservatório atmosférico (desnitrificação x fixação) continuem equilibradas, talvez com 

um pequeno excesso de fixação devido ao uso de fertilizantes na agricultura. Dessa 

forma, ambientes inundáveis, ideais para a desnitrificação, são importantes para o 

balanço global de nitrogênio ao promoverem o retorno deste excesso de nitrogênio á 

atmosfera. 

 

Muitas são as posições epistemológicas adotadas para a investigação dos sistemas 

fluviais. A formulação de leis gerais para os sistemas fluviais fere a visão mais nova que 

propõe explicar a ecologia dos rios através de descrições funcionais. Assim, 

relativamente à função ecológica dos ecossistemas de terras úmidas, são reconhecidos a 

recarga de aqüíferos, o amortecimento de cheias e o melhoramento da qualidade da 

água. Neste sentido, sob condições favoráveis, estes ecossistemas têm a propriedade de 

remover nutrientes orgânicos e inorgânicos, bem como materiais tóxicos das águas que 

para ali fluem.  A Figura 6.1 ilustra algumas das utilidades estes ecossistemas de acordo 

com o período de cheia ou de vazante.  
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Figura 6.1- Valores potenciais das terras úmidas nas estações cheia e vazante 

 

a) Cheia 

 
 

b) Vazante 

 
Fonte: Mitsch e Gosselink, 1993. p. 520. 
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Bem mais conhecido é o declínio de espécies, uma vez que comportam uma vasta 

variedade de tipos de hábitat. Constituem-se em fonte de alimento, em locais de 

reprodução e de desova, em berçário e em abrigo contra predadores (caso das espécies 

marinhas, os manguezais exercem estas funções). Virtualmente, quase todas as espécies 

de peixes são em alguma medida dependentes destes ecossistemas. As bionomias de 

muitos organismos estão intimamente associadas à periodicidade das flutuações do nível 

de água. 

 

O grau de dependência varia muito em função da espécie e do tipo de ecossistema; 

algumas são residentes permanentes enquanto outras, meramente transitórias. 

Desnecessário é mencionar a riqueza em madeira, em frutos e outros produtos ali 

encontrados, principalmente quando se considera a biodiversidade das florestas 

inundáveis amazônicas, de alto grau de endemicidade. Entre os fatores envolvidos nas 

suas múltiplas funções está a diminuição da velocidade das águas nestas áreas 

facilitando a deposição, os processos aeróbicos e anaeróbicos, a diversidade de 

decompositores e de processos de decomposição, a alta taxa de produtividade que 

acarreta taxas significativas de retirada de minerais pelas plantas. 

 

Neste ponto, conclui-se que a valoração econômica dos bens e serviços proporcionados 

pelas funções desempenhadas e pela produção verificada nestes ecossistemas esbarra 

em muitas dificuldades. Vale a pena considerar algumas das discussões levantadas em 

de Mitsch e Gosselink (1993): 

 

- As terras úmidas são sistemas de valores múltiplos, isto é, podem ser valoradas 

por muitas e diferentes razões. A atribuição de pesos na comparação de diferentes 

comodities não é de fácil equacionamento. Ao que se poderia atribuir mais valor?  A 

uma planície aluvial onde a população ribeirinha desenvolve cultivos de subsistência ou 

a uma área também de planície aluvial que seja um importante habitat de peixes? Mais 

complexo é ainda arbitrar entre a agricultura de subsistência em várzeas, hábitats de 

peixes ou energia elétrica no caso de mudanças hidrológicas que interferem nestes 

ecossistemas. 

 

A relação entre a área considerada fisicamente e o valor marginal é complexa. A teoria 

econômica convencional coloca que quanto menos de uma comodity existir, mais 
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valioso será o seu estoque. Esta é uma generalização complicada na natureza já que 

diferentes processos naturais operam em diferentes escalas. No caso das terras úmidas, 

esta situação é ainda mais complexa porque tratam-se de sistemas abertos que mantém 

estreitos laços com os ecossistemas adjacentes. Logo, um fator que governa o seu valor 

ecológico é sua interface com outros ecossistemas, ou seja, determinadas funções serão 

realizadas apenas se existir integração na totalidade do sistema, da paisagem. Como 

exemplo, cita-se a estreita faixa de vegetação ripária que atua como um filtro eficiente 

impedindo que nutrientes provindos de áreas agrícolas adjacentes caiam na corrente 

fluvial. Pequenas extensões de vegetação ripária não seriam suficientes para que a 

filtragem destes nutrientes ocorresse. 

 

- Valores comerciais são finitos enquanto que terras úmidas, como outros sistemas 

ambientais, provêm valores perpétuos. O horizonte de tempo para a maioria dos 

projetos humanos varia cerca de 10 a 30 anos. Mesmo os grandes projetos públicos, 

como a implantação de hidrelétricas, são enquadrados em um horizonte de no máximo 

50 a 100 anos. A destruição de áreas, por outro lado, pode representar a erradicação 

definitiva de bens e serviços naturais, especialmente no caso das terras úmidas em que 

os processos são irreversíveis. Se um terreno é abandonado depois que alguma atividade 

cessou de ser praticada ali, existe a possibilidade de início de uma sucessão de modo 

que haja uma regeneração natural da paisagem. Se, entretanto, áreas de terras úmidas 

são drenadas, o ecossistema se perdeu para sempre devido às mudanças associadas com 

o regime hidrológico da área. 

 

- Mesmo que as múltiplas funções mantedoras da vida pertinentes a tais 

ecossistemas de algum modo possam ser quantificadas, freqüentemente não podem 

competir com os cálculos econômicos de curto-prazo dos projetos de alto 

rendimento como o da geração de energia. A questão da conservação dos 

ecossistemas tratados versus o desenvolvimento tem um componente intergeracional. 

As gerações futuras não competem no livre mercado e decisões que afetariam os 

recursos de caráter público as quais serão �herdadas� são tomadas sem levar em conta 

seus interesses. 

 

As metodologias de valoração de danos causados por impacto ambiental sofrem destas, 

no caso dos sistemas fluviais, e de outras limitações. Deve ser levado em conta, no 



155 

entanto, que aspectos de ecossistemas mais ou menos independentes pertinentes ao 

valor vem sendo reconhecidos (Neher, 1993; Southgate e Whitaker, 1994; Tolmasquim, 

2000). Estes aspectos são valor de uso (ligado à utilização de algum benefício direto 

como a pesca), valor social (relativo a grupos sociais que dependem diretamente destas 

áreas para a sua sobrevivência), valor de opção (referente à conservação de seus 

benefícios para uso futuro) e, ainda, valor de existência (com respeito à capacidade 

destes ecossistemas em conservar a diversidade biológica). Ainda assim, prevalece a 

dificuldade. 

 

Ainda que a multi-funcionalidade destes ecossistemas seja reconhecida, o elemento-

chave no processo de sua valoração é a necessidade de conceitualmente separar as inter-

relações entre as funções ecológicas destes ambientes e seus benefícios à sociedade. 

Contrariamente, as metodologias de valoração de danos ambientais (disposição a pagar, 

custo de reposição, custos de re-localização, total de energia embutida, entre outras) 

enfocam apenas um atributo. No emprego de tais abordagens tidas como inconsistentes 

relativamente a estes ecossistemas e os projetos de desenvolvimento, o quadro ainda é 

de insatisfação (Folke, 1991). 

 

Merecem ser citados exemplos de aplicação de metodologias de valoração de danos 

ambientais no caso da implantação de hidrelétricas. Relacionado aos danos causados à 

biodiversidade, um estudo realizado relatado em Tolmasquim (2000) levou em conta a 

inundação provocada pela construção de reservatório em área de densa cobertura 

vegetal. O valor econômico do serviço ambiental foi estimado atribuindo-se um valor de 

uso relacionado ao papel da biodiversidade no seqüestro de carbono e/ou gás carbônico 

em larga escala e identificadas as alterações na quantidade de biomassa atual em relação 

biomassa original. A redução do estoque de biomassa original implicava, portanto, na 

emissão liquida de gás carbônico. No caso dos ecossistemas fluviais amazônicos, o 

impacto de maior significado e abrangência não está na área de floresta afogada, mas na 

segmentação dos fluxos de matéria e energia e seus desdobramentos. 

 

No caso de estimativas do valor de perda anual de áreas dos ecossistemas litorâneos por 

erosão, fato comum na construção de barragens, pôde ser utilizada uma metodologia 

baseada na análise da quantidade de energia embutida (Constanza et al. 1989).  Este 

método é calcado no uso do total de energia capturada pelos ecossistemas como uma 
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medida de sua habilidade de realizar trabalho. A produtividade primária bruta (Gross 

PrimaryProductivity, GPP), representativa de ecossistemas costeiros, varia de 48.000 a 

70.000 Kcal m-2 ano-1 e foi convertida em unidades monetárias multiplicando-se por um 

fator de conversão de 0.05 unidades de combustível fóssil/ unidades de GPP e dividida 

pela taxa energia/ preço (15.000 Kcal de combustível fóssil/ preço de 1983). Estes 

cálculos resultaram em estimativas de valor anual de cerca de 1.560 dólares por hectare 

ano que, convertidos em valores atuais, em uma série infinita de pagamentos, perfazem 

uma soma entre 16.000 � 70.000 dólares por hectare ao ano a taxas de desconto de 3 e 

7%.  

 

Frente à tentativa de valoração de danos ambientais, conclui-se que o caráter 

multifuncional dos ecossistemas de terras úmidas por apresentar complexidades 

inerentes dificulta igualmente as atividades de avaliação de impactos ambientais no que 

diz respeito à compensação dos danos causados.  

 

Se os custos aferidos escapam do horizonte econômico do projeto, por outro lado um 

caminho possível para a preservação destes ecossistemas parece ser o da prevenção, 

encetada já na escolha do sítio de localização, no design do projeto e na, principalmente, 

política de desenvolvimento da atividade econômica. Sustentadas na base legal do país, 

estas diretrizes devem fazer parte do planejamento ambiental do setor elétrico.  

 

 

6.2- Parâmetros legais e institucionais na consideração dos impactos a jusante de 

hidrelétricas  

 

Feitas considerações sobre a forte pressão antrópica à preservação dos ecossistemas 

ribeirinhos amazônicos e sobre sua difícil valoração econômica, se faz necessário ainda 

o exame dos fundamentos legais e normativos quanto à geração de energia, relativos às 

repercussões a jusante de hidrelétricas. 

 

6.2.1- Evolução recente 

 

A natureza das relações entre as mais diversas atividades humanas e o meio ambiente 

tem passado por um amplo debate em todo mundo. O estabelecimento de políticas 
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concernentes à utilização dos recursos naturais visa munir o poder público, as empresas 

e a sociedade de instrumentos para lidar com a dimensão ambiental. Embora se note 

ainda uma carência de metodologias adequadas a implementação de uma gestão 

ambiental eficiente, fica clara a existência de um processo em curso para a consolidação 

ao menos de determinados conceitos e de práticas. 

 

No Brasil, como afirma Brandão (2002), o processo de redemocratização do país e 

conseqüentemente das instituições, a globalização, a mudança gradual do paradigma 

ambiental iniciada nos anos de 1970, como também a relativa dependência de recursos 

financiadores externos para aumentar a base produtiva do país, resultou em uma 

evolução legal, institucional e dos processos de gestão e de planejamento ambiental. 

Neste contexto de mudanças, o setor energético também tem sido envolvido diante da 

problemática dos impactos atribuíveis aos sistemas de geração, de transmissão e de 

distribuição. 

 

O estabelecimento de um conjunto de princípios, institutos e normas sistematizadas com 

o objetivo de proteger o meio ambiente � o Direito Ambiental � refletem a aquisição de 

uma consciência ambiental paralela à intensificação dos impactos causados e à 

incorporação, ainda em ampliação, como prática social. Assim, os instrumentos 

preventivos visando a proteção ambiental, contidos na legislação brasileira 

(licenciamento ambiental, avaliação de impactos ambientais e auditoria ambientais 

legais, entre outros) são vistos como um novo paradigma no trato das questões 

ambientais sem que, no entanto, sejam desprezados os instrumentos repressivos e 

corretivos (sanções administrativas e penais).  

 

É claro que instrumentos preventivos, como a introdução de sistemas de estão 

ambiental, viabilizam uma atuação mais responsável e menos reativa da sociedade, 

envolvendo produtores e consumidores. Um papel fundamental é dado ainda à atuação 

do Poder Público, que, no caso do aproveitamento dos recursos hídricos para a geração 

de energia, se refere à Agência Nacional de Águas-ANA e a Agência Nacional de 

Energia Elétrica-ANEE. Coube, portanto, ao próprio setor elétrico estabelecer 

procedimentos normativos, atendendo a legislação ambiental pertinente como também 

àqueles os relativos à natureza de suas atividades. 
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Do ponto de vista institucional, observa-se que a evolução tem se dado no sentido de 

incorporar cada vez mais as questões relativas ao planejamento ambiental nos 

procedimentos e atividades dos empreendedores, deixando para o controle do Estado a 

função de gestão integradora e complementar.  

 

No caso do aproveitamento dos recursos hídricos no país, a evolução descrita por Setti 

(2001) e encontrada em Brandão (2003) distingue três fases na adoção de modelos de 

planejamento que, na verdade, de alguma forma, se superpõem: 

 

a) Modelo burocrático: Teve suas origens no final do século XIX e seu marco 

referencial é o Código das Águas (Decreto No. 24.643, de 10 de julho de 1934). A 

racionalidade e a hierarquização são seus principais pilares. Derivado deste fato, diante 

da complexidade e da abrangência dos problemas relacionados às águas, foi produzida 

uma grande quantidade de instrumentos legais, como leis, decretos, portarias, 

regulamentos e normas. Como conseqüência, a autoridade e o poder gradualmente se 

concentraram no aparato burocrático do Estado. Este incorpora papel de promotor de 

ações casuísticas e reativas, voltadas às concessões e às autorizações de uso, ao 

licenciamento de obras, às ações de fiscalização, de interdição ou de multa, por 

exemplo.  

 

As principais falhas desse modelo estão na desconsideração da dinâmica social e na sua 

excessiva rigidez formal conduzindo à ineficiência e à fragilidade das instituições. O 

mecanismo de negociação inexistia, primava-se apenas pela ação coercitiva. O 

surgimento e o agravamento dos conflitos de uso e da degradação das águas 

realimentam o processo de elaboração de novos instrumentos legais, cada vez mais 

complexos, confusos e conflitantes, exacerbando o ciclo. Esse modelo começa a ser 

reformulado com o preparo da nova Constituição Federal e das constituições estaduais, 

a partir de 1988.  

 

b) Modelo-econômico-financeiro: Deve ser considerado como um desdobramento da 

política econômica de Keynes.  Aplicado com sucesso na década de 1930 para superar a 

grande depressão capitalista, destacava a relevância do papel do Estado como 

empreendedor. Fundamentado na análise custo-benefício, encontrou aplicação no 

campo dos recursos hídricos na legislação americana de 1936 por meio do Flood 
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Control Act. A criação do Tennessee Valley Authority, em 1933, nos Estados Unidos, 

como a primeira superintendência de bacia hidrográfica, é um desdobramento desta 

política. No Brasil, esse modelo tem como marco referencial à criação, em 1948, da 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco-CODEVASF. Este modelo 

pode ser caracterizado pelo emprego de instrumentos econômicos e financeiros 

ministrados pelo Poder Público para promoção de setores usuários dos recursos hídricos 

como saneamento, irrigação, eletrificação, enfim para o desenvolvimento multi-setorial 

da bacia hidrográfica.  

 

Deve ser observado, no entanto, que não é levado em conta que a dinâmica dos 

processos da bacia exige flexibilidade no sistema de gerenciamento para se adaptar às 

eventuais crises e à diversidade dos problemas rotineiros. Essa dificuldade levou à 

estipulação de sistemas parciais, relativamente fechados, como comumente mostra a 

experiência brasileira, em que o aporte de recursos para um setor em detrimento dos 

outros causa assimetrias. O potencial para o surgimento de conflitos na utilização dos 

recursos da bacia não é desprezível. Fica patente a razão para a intensificação de usos 

setoriais, desvinculados de um contexto integrado de atuação, local e regional, 

conduzindo às mesmas contradições verificadas no modelo burocrático. Além disso, 

esse modelo tende a dar pouca importância à questão ambiental ou, ao contrário, dá 

ênfase excessiva, ocasionando conflitos entre grupos desenvolvimentistas e 

ambientalistas. Ainda assim, é considerado um avanço em relação ao modelo anterior. 

 

c) Modelo sistêmico de integração participativa: Modelo mais moderno de 

gerenciamento das águas e caracterizado pela criação de uma estrutura sistêmica, na 

forma de matriz institucional de gerenciamento, a partir da qual devem ser executadas 

funções gerenciais específicas. Adota três instrumentos, a saber: i) o planejamento 

estratégico por bacia hidrográfica cujo fundamento se encontra no estudo de cenários 

alternativos futuros. Ficam estabelecidas metas alternativas específicas associadas a 

prazos, meios financeiros, ao arcabouço legal; ii) tomada de decisões através de 

deliberações multilaterais e descentralizadas com a implementação da negociação social 

no âmbito de um Comitê de Bacia Hidrográfica, incorporando a participação de classes 

representativas. O papel do comitê é o de analisar e de aprovar planos e programas de 

investimentos vinculados ao desenvolvimento da bacia, ou a resolução de conflitos, 

permitindo, de forma democrática, o cotejo dos benefícios e dos custos associados às 
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diversas alternativas consideradas; iii) estabelecimento de instrumentos legais e 

financeiros, a partir do planejamento estratégico e das decisões adotadas, em que são 

estabelecidos os processos de captação de recursos financeiros necessários à 

implementação de planos e de programas de investimento. 

 

A partir do exposto, percebe-se a concorrência por novas ferramentas e por novas 

abordagens que objetivem a sustentabilidade social e ambiental, alicerçada num 

conhecimento mais profundo de determinados condicionantes ambientais de cada 

atividade produtiva. É assim que, para o exame sobre a consideração mais abrangente 

dos impactos causados por hidrelétricas torna-se fundamental verificar inicialmente a 

legislação ambiental brasileira concernente às atividades do setor elétrico.  

 

 

6.2.2- A legislação federal e seus instrumentos 

 

Do ponto de vista do arcabouço legal estabelecido, destacam-se a Política Nacional de 

Meio Ambiente, instituída na Lei 6.938 de 31/08/81, e a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, a lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Ambas são referenciais formais para as 

ações do setor elétrico. A legislação temática não pode ser excluída, devendo serem 

feitas referências às disposições encontradas no Código Florestal e no Código das 

Águas, no âmbito da produção de energia.  

 

A Constituição Federal (Duarte, 1992) contém um capítulo nominalmente dedicado ao 

meio ambiente, sendo o tema também abordado em diferentes títulos do texto 

constitucional. O artigo 225 é aquele diretamente ligado à questão, no qual é afirmado 

que: 

 

�Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao setor poder público e a 

coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações�.   

 

Dando continuidade, o texto prossegue:  

 

�§ 1o. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
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I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover a manutenção das 

espécies e ecossistemas. 

 

IV- exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental que será dado publicidade 

 

VII- proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade�. 

 

Chama-se a atenção para a incumbência dada ao poder público na preservação, 

restauração e manutenção do meio ambiente, demonstrando o entendimento de uma 

visão ecológica sistêmica nem sempre encontrada em normas, relatórios, estudos de 

impactos ambientais, exigidos por lei. Observa-se que os impactos passíveis de ocorrer 

a jusante de barragens também encontram amparo no texto constitucional no que se 

refere preservação das funções ecológicas (Artigo 225, item VII). Faz-se observar que 

este é prejuízo que ocorre tanto para grandes empreendimentos hidrelétricos quanto para 

pequenos. 

  

Não obstante, o capítulo mais importante talvez não seja o Artigo 225, referente ao 

Meio Ambiente, mas o Capítulo I, Titulo VII, dos Princípios Gerais da Atividade 

Econômica. Neste fica definido o exercício do controle total das águas pela União, 

como consta igualmente do Código de Águas. Tais dispositivos trazem implicações 

importantes quanto ao papel normativo e regulador do Estado. A União tem 

competência privativa de legislar sobre os recursos hídricos e energia, o que não 

significa que os estados também não o possam sobre questões específicas. Para tal, lei 

complementar deverá autorizar a delegação de competência da União para o estado, na 

condição de que verse sobre fração parcial do território ou questões específicas. 

 

Deve ser observado que rios que banhem mais de um estado são de domínio da União, 

como também margens e ilhas, o que é bastante comum no território brasileiro com a 

existência de grandes bacias. Com base nestes fatos, é possível antever que são vários os 
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instrumentos legais endossando a participação da União no controle da utilização dos 

recursos hídricos e na proteção ambiental.  

 

Em consonância com a Constituição Federal, a Lei da Política Nacional de Recursos 

Hídricos dispõe sobre o planejamento e a gestão de recursos hídricos em âmbito 

nacional. A gestão descentralizada e participativa coloca a referida lei em uma posição 

de vanguarda, muito embora ainda seja reconhecida a tradicional hegemonia do setor 

elétrico sobre os recursos hídricos do país. Também é dada ênfase na importância da 

informação e na consideração do princípio da sustentabilidade nas várias escalas global, 

nacional, regional e local. 

 

Além disso, a referida lei inova ao eleger a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento, o que enseja a consideração de uma visão integrada na gestão de recursos 

hídricos. É matéria da lei a conjunção de processos geobiofísicos aos processos sociais e 

culturais, devendo ser considerados de forma sistêmica. Pelo exposto, forçosamente, as 

alterações ambientais a jusante de barragens e suas populações ribeirinhas devem ser 

consideradas nos projetos de implantação de hidrelétricas. 

 

Além do tratamento sofisticado do ponto de vista ecológico dado aos recursos hídricos, 

importa ressaltar determinado preceito constitucional, também encontrado na referida 

lei, ou seja, reconhecimento do valor econômico da água. Como conseqüência, verifica-

se a adoção da cobrança pelo seu uso (Artigo 5o., Lei da Política de Recursos Hídricos) 

cuja justificativa se deve ao risco de escassez relativa e de degradação. É reconhecida a 

necessidade da utilização racional do recurso não só do ponto de vista econômico.  

 

No caso específico dos aproveitamentos hidrelétricos, verificam-se implicações no 

sentido de que a energia é vendida adiantadamente, passando as vazões ao comando da 

demanda previamente definida. Esta determinação legal coloca a água sob o jugo do 

mercado, desconectando as vazões defluentes de seus pulsos naturais. De acordo as com 

as características da usina e, sobretudo, do rio, as repercussões ambientais, como 

levantado no presente trabalho, são grandes podendo tornar impraticável a chamada 

gestão ecológica das vazões. Neste sentido, a almejada integração entre gestão de 

recursos hídricos e gestão ambiental (Artigo 3, item III) se faz a partir da análise 

conjugada de vários elementos do planejamento energético como o regime fluvial da 
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bacia, o nível de água do reservatório, projeção da demanda, interligação dos sistemas 

para a otimização, evitando depleção do reservatório e racionamentos. 

 

Ainda referente ao conteúdo da lei da Política de Recursos Hídricos, aplicável ao 

planejamento ambiental do setor elétrico, devem ser mencionados determinados 

instrumentos definidos no artigo 5o., comentados a seguir. 

 

II- o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água. 

A geração de energia de origem hidráulica é considerada como uma atividade industrial. 

Dessa maneira, importa que as vazões defluentes sejam concebidas como efluentes 

industriais, devido as importantes implicações do ponto de vista ambiental. A Resolução 

CONAMA 274/00, que substituiu a 020/86, dispõe sobre nove tipos de classes de uso 

preponderante para as águas doces a fim de enquadrar os corpos de água de acordo com 

parâmetros de qualidade a serem alcançados ou mantidos. O monitoramento da 

qualidade da água, exigido por lei não contempla, entretanto, a especificidade das águas 

originadas de vazões defluentes, provenientes de hidrelétricas.  

 

Estas águas, furtadas de seus nutrientes e sedimentos, contribuem para a perda de 

biodiversidade nos ecossistemas a jusante de barragens, como é amplamente sabido e 

divulgado (WCD, 2000). São notórios os vestígios de matéria orgânica proveniente da 

vegetação afogada pela formação do reservatório, cuja presença altera vários parâmetros 

físico-químicos e repercute nos processos ecológicos.  

 

V - a compensação a municípios. 

Objetiva promover a igualdade de direitos sobre os recursos hídricos de acordo com o 

principio de eqüidade social previsto na lei. Relativamente aos empreendimentos 

hidrelétricos, mais uma vez insurge a questão dos impactos a jusante das barragens.  Os 

municípios contemplados com o recebimento de royalties se referem apenas àqueles 

que margeiam o reservatório e onde se localizarem as instalações destinadas á produção 

de energia elétrica (Lei 7.990 de 28 de dezembro de 1989, artigo 222o.). O espaço a 

jusante é uma área ser incorporada de fato ao planejamento do setor elétrico por sua 

relevância sócio-ambiental.  
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Ao lado da política de recursos hídricos do país, outro importante referencial legal 

fundamental no enquadramento das atividades de expansão de geração de energia, em 

especial para a Região Norte, é o Código Florestal instituído pela Lei 4.771 de 

15/09//65, alterado pela Lei 7803 de 18/07/89, e regulamentado pelo decreto 1298 de 

27/10/94. Em seu primeiro artigo, é colocado que: 

 

�As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos 

os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a 

legislação em geral e especialmente estabelecem�.  

 

No que concerne a estas limitações, neste mesmo artigo, está determinado que: 

 

II- são áreas de preservação permanente as florestas e as demais formas de vegetação 

situadas ao longo dos rios e de qualquer curso d�água estando discriminadas faixas de 

largura de acordo com a largura do curso fluvial. 

 

Paralelamente, faz parte do mesmo texto legal, a definição de utilidade pública, 

figurando �as obras de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos, saneamento e 

energia� como tal (artigo 1o., IV, letra a). A intencionalidade da inclusão deste 

dispositivo é revelada claramente no artigo 4, onde se lê: 

 

Art. 4º - A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá 

ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente 

caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.  

§ 1º - A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 

ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal 

ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no §2º deste artigo.  

 

Observa-se que estão previstas as intervenções que dizem respeito instalação e à 

produção de energia quanto ao desmatamento da área do lago. Este fato se refere bem 

de perto à região Amazônica, considerada fronteira energética, de extensa cobertura 

vegetal. Há uma clara preocupação em não obstruir a implantação de hidrelétricas ao se 
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considerar os empreendimentos como de utilidade pública. Habilmente, veio a ser 

permitida a inundação de áreas de cobertura vegetal nativa, ou não, por inclusões de 

textos à redação original de 1965. Reitera-se que não é só a formação do reservatório 

que leva destruição da cobertura vegetal previamente desmatada ou não. A operação da 

usina significa uma ruptura nos padrões de erosão e deposição da corrente fluvial em 

sua vazão natural, tendendo para um aumento da erosão e, conseqüentemente, perda de 

vegetação ribeirinha. Já em relação às margens do reservatório, a montante e ao canal 

fluvial a jusante, a oscilação do nível de água pode igualmente desencadear processos 

de erosão.  

 

A formulação dos novos dispositivos legais baseou-se na preocupação apenas com a 

supressão da cobertura vegetal por ocasião do enchimento do reservatório, não se dando 

conta, que a fase de operação da usina tem seus impactos correlatos. Um deles a 

destruição paulatina dos ecossistemas ribeirinhos pelos mecanismos já explicitados no 

presente trabalho sobre erosão marginal, aliada à perda da fertilização natural 

promovida pela ausência de carga sedimentar. Não são apenas práticas de corte ou de 

incêndio que destroem a cobertura vegetal como é entendido no código florestal.  

 

Na Política Nacional de Meio Ambiente, igualmente estão ratificados os dispositivos 

constitucionais sobre preservação, fiscalização, recuperação de áreas degradadas. Como 

um de seus instrumentos mais significativos, foi instituída a Avaliação de Impacto 

Ambiental. Desta forma, o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras igualmente fazem parte do rol de ações concernentes ao 

Poder Público Federal no que diz respeito à geração de energia de origem hidráulica no 

país. Não cabe aqui uma extensa descrição sobre metodologias empregadas nos estudos 

de impacto ambiental e as deficiências apresentadas, entretanto, é fundamental destacar 

seus aspectos diretamente relacionados com a exploração de potenciais hidráulicos. 

 

Como já visto, a Região Norte brasileira é uma fronteira energética e seus ecossistemas 

ribeirinhos, compreendendo toda a riqueza biótica de milhares de quilômetros 

quadrados de planícies aluviais estão sob ameaça, tanto em função da construção de 

hidrelétricas, como pelo avanço de outras atividades econômicas na região. A 

construção da usina hidrelétrica de Tucuruí seja anterior a legislação ambiental que 

define a obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental, porém observa-se que estes 
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estudos voltados para a implantação de futuras barragens são evasivos quanto a este tipo 

de impacto, seja pela sua dificuldade de avaliação, seja pelo fato de serem evidenciados 

somente a médio e longo prazos. 

 

A Resolução do CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 define os critérios básicos 

e as diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de impacto ambiental.  O 

licenciamento de atividades está vinculado à elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental-EIA e ao respectivo relatório de impacto ambiental-RIMA a serem 

submetidos à aprovação do órgão estadual competente. Segundo a mesma resolução do 

órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA, a 

metodologia do estudo de impacto ambiental compreende diagnóstico ambiental, análise 

dos impactos ambientais do empreendimento e suas alternativas (identificação, previsão 

da magnitude e interpretação da importância dos impactos), definição das medidas 

mitigadoras, e elaboração de programa de monitoramento dos impactos positivos e 

negativos.  

 

No estudo, os impactos identificados devem ser discriminados segundo sejam diretos ou 

indiretos, imediatos ou a médio/ longo prazo e, ainda, temporários ou permanentes, 

caracterizando-se ainda seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas, bem como a distribuição dos ônus e benefícios sociais. As medidas 

mitigadoras definidas devem ter sua eficiência avaliada, enquanto nos programas de 

monitoramento devem constar os fatores e parâmetros a serem acompanhados. 

 

A predição dos impactos tem sido, no entanto, um problema consistente desde a 

instauração de sua obrigatoriedade. Com efeito, as grandes intervenções no meio 

ambiente significam, ao mesmo tempo, maior complexidade e maior abrangência no 

escopo do Estudo de Impacto Ambiental-EIA, podendo extravasar os horizontes de 

implantação do projeto. 

 

Em resumo do que já foi analisado em vasta bibliografia a respeito da utilização deste 

instrumento, critica-se que as avaliações de impacto ambiental são reducionistas em sua 

abordagem ao dividir e subdividir os vários componentes biofísicos. Estes componentes 

são medidos e avaliados independentemente uns do outros e freqüentemente 

contemplados separadamente do contexto social. Uma das causas dos insucessos deste 
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tipo de estudos tem sido a falha em incorporar a ecologia humana como um fator 

primordial. Esta compartimentação é contrária à visão das comunidades locais indígenas 

e de ribeirinhos, no caso da Amazônia, em que todas as dimensões, social, cultural, 

espiritual e econômica do meio ambiente têm igual importância.  

 

Outra limitação apontada nos estudos de impacto ambiental, além da carência de um 

quadro de referência ou método na interação entre os componentes sociais e ecológicos, 

é a falta de uma adequada base de dados. Logo, pesquisas muito restritas quanto ao 

escopo adotado são um problema comumente diagnosticado. Subjacente a esta lacuna se 

encontra o desconhecimento sobre qual ou quais os componentes ambientais que devem 

ser abordados. Neste sentido, deve ser identificado também qual o peso dos 

componentes dos ecossistemas de cada região, por exemplo, as espécies-chave e sua 

função ecológica no funcionamento dos sistemas hídricos. 

 

Por outro lado, merece ser acrescentado às críticas apontadas que a compartimentação 

verificada nos EIA�s é, em grande parte, decorrência da negligência com a dimensão 

espacial e temporal das transformações introduzidas nos sistemas ambientais. De fato, a 

determinação da área de influência do projeto é uma questão crucial em uma avaliação 

integrada dos impactos. O caráter espacial dos estudos está previsto na caracterização 

do uso e ocupação atual do solo, na identificação das relações de dependência entre a 

sociedade local e recursos ambientais, e na análise de compatibilidade entre o 

empreendimento e as políticas; nos planos e programas setoriais/ governamentais, bem 

como na avaliação do potencial de utilização futura dos recursos naturais; todos 

previstos nas especificações encontradas na resolução mencionada.  

 

Não obstante, faz-se notar que às deficiências encontradas nestas análises, 

principalmente no que diz respeito ao uso futuro dos recursos naturais, soma-se o fato 

de que não é exigida a explicitação de critérios para justificar a abrangência espacial da 

área estudada que, na verdade, transcende a áreas o reservatório, nem o tratamento das 

questões que se levantam segundo sua escala pertinente (várias escalas devem ser 

utilizadas). Deve ser reconhecido que a abordagem não-sistemática ou inadequada da 

dimensão espacial tem repercutido no nível de consistência dos estudos, influenciando 

praticamente todas as áreas temáticas envolvidas, bem como a integração das análises 

(La Rovere e Farah, 1999). 
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Quanto à dimensão temporal, a primeira etapa dos estudos, de diagnóstico ambiental, 

expressa ênfase na caracterização de recursos ambientais em sua situação atual, também 

incluindo a avaliação da potencial utilização futura desses recursos. Além disso, a 

resolução determina que a caracterização da qualidade ambiental futura da área de 

influência considere a hipótese de não realização do empreendimento, o que requer do 

diagnóstico uma compreensão da dinâmica ambiental e de suas tendências de evolução.  

 

Este tratamento sistemático da dimensão temporal tem por finalidade fornecer adequada 

base de referência para a identificação e previsão de impactos, havendo ainda 

orientações no sentido de situar a incidência temporal dos impactos (a curto, a médio e a 

longo prazos), para indicar sua duração temporária ou permanente e para distinguir 

impactos advindos na construção e/ ou na operação da usina.  

 

 Especificamente quanto à recomendação de serem contempladas as alternativas 

tecnológicas, embora a natureza dessas alternativas não esteja explícita na Resolução 

CONAMA 001/86, acredita-se que devam ser previstas as alternativas técnicas, dentro 

de uma mesma concepção básica de projeto. Avanços tecnológicos têm representado 

uma significativa melhoria, por exemplo, na relação área inundada por quilowatt 

instalado. As análises, no entanto, têm se restringido a equipamentos de controle 

ambiental, que não guardam relação direta com a concepção básica de engenharia.  

 

Sobre o exame de possíveis alternativas tecnológicas, é fácil perceber que o 

licenciamento ambiental não é o fórum adequado para tal análise diante da 

complexidade do conhecimento exigido sobre a região. Esclarecendo melhor muito 

esforço e atrasos podem ser poupados de determinados estudos e encaminhamentos, na 

verdade já previstos pela legislação, forem realizados durante o planejamento do setor 

em suas várias fases. 

  

Um empreendimento é concebido tendo em vista uma demanda considerada localmente, 

regionalmente ou mesmo extra-regionalmente. Significa dizer que o empreendimento 

possui uma determinada escala estritamente relacionada à capacidade de geração de 

energia prevista e, por conseguinte, obedece a determinantes tecnológicos. Por outro 

lado, os objetivos do empreendimento, atendendo a uma demanda quantitativamente e 
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qualitativamente explicitada, estarão claramente definidos em consonância com a 

política energética do setor.  

 

Dessa forma, no atendimento a uma determinada demanda, a escolha da alternativa 

locacional do projeto, relacionada à divisão de quedas é um importante parâmetro, 

quanto é considerada a área a ser inundada e o que deverá ser re-alocado. Chama-se 

atenção, no entanto, que nesta análise, deve ser levado em conta que o trecho do rio 

barrado e o lago formado não compreendem toda a área de influência do projeto, direta 

ou indiretamente. De fato, nos sistemas ambientais circulam matéria e energia, 

respectivamente, por meio de ciclos e fluxos. Sendo assim. A localização da barragem 

em um determinado trecho do rio não circunscreve seus impactos ao reservatório e 

adjacências. A alteração do padrão de descargas do transporte de sedimentos e do 

próprio barramento introduzem mudanças a montante e a jusante que pode chegar a 

centenas de quilômetros, incluindo a foz do rio e o litoral. É necessária uma visão de 

conjunto dos empreendimentos previstos na bacia e não a avaliação de impactos em um 

mesmo rio, para cada empreendimento a ser construído.  

 

Um rio com diversos aproveitamentos apresenta impactos completamente diferentes de 

um rio com apenas um empreendimento implantado. Neste sentido a eleição da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento torna-se muito útil. Pelos motivos já 

expostos, seria bastante interessante avaliar a possibilidade de localizar mais de um 

empreendimento em um mesmo rio ou em uma mesma bacia preservando outras bacias 

amazônicas dos efeitos irreversíveis da construção e operação de uma barragem. 

 

Além disto, a implantação de um empreendimento do porte de grandes usinas tem 

desencadeado o surgimento de novas dinâmicas socioeconômicas.  Intensos fluxos 

migratórios podem multiplicar a população residente rapidamente, resultando em uma 

maior pressão sobre os recursos ambientais locais. A experiência no Brasil tem 

mostrado que a dinamização econômica provocada pela implantação de um 

empreendimento hidrelétrico não resulta necessariamente em um desenvolvimento 

social. Portanto, para que a exigência de que todas as alternativas técnicas e locacionais 

sejam consideradas, faz-se necessário um esforço na determinação de condicionantes 

ambientais anteriormente a concepção do projeto. É precisamente em relação à natureza 

do impacto, se de médio ou de longo prazo, e quanto à geográfica, diretamente ou 
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indiretamente afetada, que se comprova a pertinência dos impactos a jusante de 

barragens. Também a irreversibilidade dos impactos, bem característica das alterações 

analisadas no presente estudo, chama a atenção, devendo ser explicitada nos estudos e 

informado a sociedade local.  

 

O setor elétrico tem se amparado fortemente nos estudos de avaliação de impactos 

ambientais como exigências legais de forma a legitimar suas ações. Os levantamentos 

baseados em critérios pontuais e em uma metodologia apenas para dirimir potenciais 

conflitos com a sociedade e órgãos ambientais é insuficiente para garantir uma 

verdadeira incorporação da dimensão ambiental pelo setor. O EIA não é um instrumento 

cuja finalidade seja pesquisar uma determinada área em seu caráter natural e social, o 

que, aliás, não é realizado efetivamente devido a muitas limitações, algumas já 

comentadas. Habitualmente, são apenas levantados alguns aspectos, prováveis focos de 

conflitos ou temas constantes das exigências legais. Para se proceder a um estudo de 

impacto é necessário já se ter disponibilizado previamente uma base de dados 

atualizada. Um conhecimento científico gerado anteriormente é particularmente escasso 

em se tratando da extensão do território brasileiro e de sua diversidade.  

 

Espera-se ter sido demonstrada a importância da pró-atividade por parte do setor 

elétrico no sentido de que muitos condicionantes e critérios no planejamento devem ser 

por ele estabelecidos respondidos de antemão, de acordo com a especificidade das 

intervenções para a produção de energia elétrica de origem hidráulica. A criação de 

novos instrumentos como o que tem sido chamado de Avaliação Ambiental Estratégica 

pode onerar e sobrecarregar ainda mais o setor sem a garantia da incorporação da 

dimensão ambiental ao contexto do processo. Situações de alta incerteza e de horizontes 

de longo prazo de maturação são também particularidades dos projetos hidrelétricos que 

justificam uma avaliação antecipada de determinados parâmetros ambientais.  

 

 

6.3- O papel do setor elétrico e das agências reguladoras  

 

Apesar do estabelecimento de uma política formal, ainda há um distanciamento com 

relação à aplicação da legislação, além da existência de lacunas na problemática 

ambiental que cerca a geração de energia. De acordo com as considerações feitas até 
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agora, a inserção da variável ambiental no planejamento da oferta de energia deve 

ocorrer muito antes dos estudos de impacto ambiental referentes a um determinado 

projeto, com a localização já previamente determinada. Como será visto neste capítulo, 

está incorporação deverá ser orgânica, tendo início na fase do inventário do potencial 

hidrelétrico. Nesta estava já devem estar contidas diretrizes objetivas e claras quanto aos 

aspectos tecnológicos do empreendimento, modulando sua interface com o meio 

ambiente. 

 

A reboque do programa de desestatização, o Decreto 2.335/97 instituiu a Agência 

Nacional de Energia Hidrelétrica�ANEEL como autarquia sob regime especial de 

conformidade como o novo papel do Estado que concentra suas ações na regulação e 

fiscalização. Atualmente, as empresas privatizadas de energia elétrica atuam nos setores 

de geração, transmissão e distribuição e competem entre si para vender energia 

produzida.  

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica tem, portanto, um papel bastante abrangente no 

contexto do setor energético brasileiro. Entre suas competências, está a de �implementar 

as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o 

aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares 

necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei 9.074, de 07 de julho de 

1995�. Também tem a tarefa de �promover as licitações destinadas à contratação de 

concessionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia 

elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos� e 

�definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 5º da Lei 9.074, de 

07 de julho de 1995�.   

 

Suas atribuições não se restringem às já citadas. O Decreto 2.335/97, Anexo I, art.4º 

estipula outras competências como a de atuar de forma harmônica com a Política 

Nacional de Meio Ambiente e promover a articulação com os Estados e o Distrito 

Federal para o aproveitamento dos cursos de água e a compatibilização com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Logo, é considerada entidade constituinte do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA, uma vez que constitui órgão setorial ligado à 

Administração Federal direta, incumbida do disciplinamento do uso dos recursos 
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hídricos para fins de geração de energia (ANEEL, 1989) estando inserida no contexto da 

gestão ambiental e de recursos hídricos do país. 

 

É reconhecido que suas ações ainda são tímidas é restritas ao atendimento de 

disposições legais ligadas ao licenciamento das atividades e as avaliações de impacto 

ambiental. Em parte, isto é explicado pelo fato das metodologias e dos instrumentos de 

gestão ainda estarem se consolidando no âmbito das empresas. Para o desempenho de 

suas atribuições é fundamental, entre outras iniciativas que devem ser tomadas, atuar de 

forma harmônica com a Política nacional de Meio Ambiente implica esforço 

considerável.  

 

É apontado que as avaliações já realizadas estão ainda muito restritas à consulta aos 

órgãos ambientais que, embora parte essencial do processo, não é suficiente para 

abranger todo o escopo do planejamento ambiental da geração hidrelétrica. Dentre esses 

aspectos, incluem-se critérios ambientais de concepção de projetos.  

 

No âmbito do setor elétrico, o Manual de Estudos de Efeitos ambientais dos Sistemas 

Elétricos (Eletrobrás, 2002) é a referência básica quanto à dimensão ambiental de seus 

empreendimentos, sendo considerado um avanço no trato das questões ambientais. 

Possui o mérito de estabelecer procedimentos ligados a gestão ambiental de acordo com 

as fases do planejamento do setor e entendendo a especificidade dos impactos gerados 

por diferentes sistemas elétricos, ou seja, usinas hidrelétricas, termoelétricas, linhas de 

transmissão e subestações.   

 

No que se refere à implantação de hidrelétricas, na primeira fase, denominada de 

Estimativa do potencial hidrelétrico, estão previstos estudos de natureza ecológica em 

que se destacariam os fatores ambientais mais notáveis que possam influenciar a 

determinação da vocação de uma determinada bacia para aproveitamento hidrelétrico, 

bem como as decisões nas etapas seguintes. Essa é uma determinação bastante 

apropriada, porém vaga uma vez que estes fatores ambientais �mais notáveis� já são 

conhecidos � vazão e carga sedimentar. 

 

A fase seguinte, de Inventário da bacia, compreende os estudos dos recursos hídricos de 

totalidade da bacia ou trecho, compreendendo a caracterização dos locais barráveis, a 
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determinação do potencial hidrelétrico, as características técnicas e os parâmetros 

econômicos com o objetivo de definir o melhor esquema de divisão de queda. No que 

concerne aos estudos ambientais, deverá ser feita uma caracterização ambiental da bacia 

hidrográfica, com levantamentos mais aprofundados, possibilitando o estabelecimento 

de parâmetros que determinem o maior ou menor efeito ambiental das alternativas 

escolhidas. Desta forma, os estudos realizados deverão subsidiar o melhor esquema de 

divisão de queda de uma bacia. 

 

Em relação ao conteúdo das duas fases iniciais do planejamento do setor, dois aspectos 

merecem ser considerados quanto ao Manual de Estudos de Efeitos Ambientais. 

Primeiramente, faz-se notar o encaminhamento dado aos estudos ambientais, baseado na 

produção de listagens, isto é no levantamento de um rol de elementos agrupados 

segundo sua natureza, ou seja, elementos físicos, elementos bióticos, atividades 

econômicas, demografia, núcleos urbanos, populações indígenas, etc., tão conhecidos 

das matrizes de avaliação de impacto ambiental. Neste sentido, um outro aspecto é 

bastante evidente. O foco de tais estudos está voltado para o que foi chamado de área de 

influência direta do empreendimento.  

 

O conhecimento dos sistemas ambientais e sociais nas áreas dos empreendimentos, e 

não simplesmente dos �elementos do meio� conforme consta do documento, é um 

procedimento necessário, porém parcial. Os resultados e as conclusões alcançados 

devem convergir para o objetivo proposto de acordo com a etapa do planejamento, 

apenas um inventário. Não está claramente definido como a produção de listagens de 

elementos do meio poderá estabelecer critérios para a formulação e avaliação das 

alternativas de divisão da queda. De resto, nas seguintes etapas de Viabilidade, Projeto 

Básico, Projeto Executivo e Construção e Operação estão previstos outros 

levantamentos, mais pormenorizados, mantendo ainda uma abordagem não-sistêmica, 

mas estanque segundo os temas mencionados anteriormente.  

 

De resto, o que pode ser inferido da análise do documento é a evidência de uma grande 

preocupação como os conflitos e ações contrárias à implantação do empreendimento, 

principalmente em sua fase de implantação, que possam dificultar a obtenção das 

licenças e atrasar o cronograma. A área diretamente afetada ainda é entendida como 

área imediatamente afetada que, por sua vez, se limita a superfície inundada com a 
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formação do reservatório. Todo o roteiro de medidas estabelecidas diz respeito quase 

exclusivamente às questões com maior potencial de conflitos com as populações, 

durante um período bastante crítico que corresponde ao início das obras até o 

enchimento do lago, quando se dá a re-alocação da população. 

 

Assim, não se verifica a espacialização dos impactos referentes aos empreendimentos 

hidrelétricos os quais se manifestam, diferenciadamente, a jusante, a montante e na área 

do reservatório. Esta, na verdade, é o primeiro marco ser estabelecido visto que a partir 

desta consideração devem ser identificados os impactos, julgadas as possibilidades de 

escolhas, traçados medidas mitigadores e planos de monitoramento. Com relação às 

repercussões espaciais, o documento coloca que �Dizem respeito, basicamente, aos 

núcleos urbanos diretamente atingidos e ao território dos municípios afetados� 

(Eletrobrás, 2002, p. 31). Entenda-se aqui por �afetados�, os �alagados�, reiterando a 

visão da área do reservatório como área de abrangência dos impactos.  

 

Provavelmente, contribua para não percepção da diferenciação dos impactos no espaço 

como diretriz fundamental na gestão dos empreendimentos hidrelétricos a falta também 

de uma temporalização das transformações introduzidas. Há impactos que só são 

perceptíveis décadas depois do barramento como foi analisado no presente trabalho, 

embora os efeitos a jusante e a montante sejam há muito verificados e estudados em 

todo o mundo. 

 

É bem verdade que o documento prevê a caracterização dos elementos físicos da área de 

estudo, no que diz respeito aos estudos de natureza geomorfológica, quanto à 

possibilidade de produção de sedimentos da bacia e o comprometimento da vida útil dos 

reservatórios. Aponta também para a necessidade da avaliação dos efeitos da retenção 

de sedimentos a jusante da barragem. Contrariamente ao encaminhamento dado ao 

documento, é fundamental que tais estudos ocorram a priori, já na etapa de Estimativa 

do Potencial Hidrelétrico, vinculando a escolha de determinado rio para aproveitamento 

às variáveis�chave, no que diz respeito aos seus condicionantes ambientais. A carga 

sedimentar e vazão como variáveis�chaves comandam todos os processos ocorrentes no 

sistema fluvial, de natureza ambiental e também socioeconômica. A população 

ribeirinha não alcançada pelas águas do reservatório e, portanto, não re-alocada é, 

porém, afetada pela má qualidade da água e pela queda na produtividade pesqueira.  
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Não é observado, na verdade, um roteiro de acordo com a natureza do empreendimento 

hidrelétrico, de alcance regional, ao contrario de outros como a termoeletricidade de 

abrangência local. Os motivos, a pouco explicitados, estão diretamente ligados à falta de 

uma temporalização e espacialização dos impactos. É observado que o estabelecimento 

de determinados procedimentos ligados ao planejamento ambiental não são totalmente 

adequados às diversas de planejamento do setor. Na verdade, os levantamentos 

preconizados não têm a função de critério de decisão. Fica, portanto, inviabilizada a 

inserção da dimensão ambiental dos sistemas elétricos, como também do 

empreendimento na bacia visando o desenvolvimento regional.  

 

O Manual de Estudos de Inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas preconiza, entre 

outras medidas, a incorporação de critérios ambientais na decisão pelo emprego de uma 

metodologia de avaliação ambiental fundamentada em uma visão integradora. A 

proximidade de conceitos adotados nesse modelo com os da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, tais como a importância do diagnóstico integrado e a adoção de 

mecanismos participativos, é um aspecto favorável ao objetivar o compromisso entre os 

procedimentos decisórios do setor elétrico com a gestão dos recursos hídricos.  

 

Ocorre, no entanto, a fase de inventário da bacia, está voltada para o estudo da seleção 

de alternativas de divisão de queda e, portando, os critérios ambientais estabelecidos 

�Referem-se análise dos impactos ambientais negativos das alternativas de divisão de 

queda sobre a área de estudo estando relacionados ao objetivo de minimização deles. A 

formulação das alternativas e a concepção dos aproveitamentos e possibilitando a 

comparação deve ser feita por meio da composição de índices ambientais, que traduzam 

a intensidade dos impactos sobre a área de estudo� (Eletrobrás, 1997). A eleição de 

índices chamados ambientais estipulada no documento parece ensejar uma neutralidade 

e ao mesmo tempo uma acurácia na avaliação dos impactos Não está clara a posição de 

aferir realmente a viabilidade ambiental do projeto valendo-se de tais índices, mas de 

planejar sua licença junto ao órgão ambiental e às comunidades locais. Fica ratificada, 

portanto, importância da fase inicial do planejamento, Estimativa do Potencial 

Hidrelétrico, no direcionamento da localização do aproveitamento hidrelétrico.  

 

Desta forma, a concepção do projeto, além da escolha do sítio como mencionado acima, 

é um marco fundamental e deve já abarcar a dimensão ambiental com prévia 
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incorporação das variáveis-chaves. Podem ser moduladas as máquinas, a vazão, mas 

não se pode modular a barragem. Em outras palavras, deve haver regras claras de 

decisão ou não são atraídos investidores externos. Recomenda-se não só uma legislação 

eficiente, como também a participação efetiva institucional, vale dizer da ANEEL e da 

ANA, na regulamentação com a explicitação de condicionantes eficazes quanto à 

construção de hidrelétricas para quaisquer escalas de projetos. 

 

A retomada do Plano Decenal confirma a vocação hidráulica do país, apesar de incluída 

a expansão do parque térmico. Importa, portanto, a minimização de riscos aos 

investidores externos no tocante a dimensão dos impactos ambientais e potenciais 

conflitos. Atraso no cronograma por embargo de obra, ou ainda a não obtenção de 

licenças representa um ônus significativo. Pela própria definição, os condicionantes 

ambientais não se referem a recomendações genéricas ou a um chamamento para 

cumprir a legislação ambiental. Deve expressar limitações quanto à utilização dos 

recursos hídricos, uma vez avaliado o impacto a ser causado.  

 

A consolidação de critérios e condicionantes ambientais no âmbito das regulamentações 

da ANEEL é fundamental para que se estimule a adoção de práticas coerentes desde as 

etapas iniciais do planejamento. Em função da dimensão do país, da envergadura do 

planejamento da oferta de expansão do setor energético e da crescente valorização do 

meio ambiente como provedor de recursos deve-se contar com procedimentos 

normativos próprios do setor, relativos á natureza de suas atividades, além do 

atendimento a legislação ambiental do país. 

 

O conjunto de deliberações da legislação ambiental e de recursos hídricos aponta 

claramente para uma série de questões que não se limitam ao processo de licenciamento 

nem as avaliações de impacto ambiental. Este é apenas um dos instrumentos da 

legislação. A exigência de apresentação das licenças ambientais para registro e 

aprovação de estudos de inventário, estudos de viabilidade e projeto básico não esgota o 

papel da ANEEL como agente da União.  

 

Preliminarmente, a concessão de outorga está condicionada aos estudos de impacto 

ambiental. A Lei 8.666/93, lei das Concessões, procura garantir que os aspectos 

ambientais e custos associados estejam já incorporados no momento em que se inicia o 
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Projeto Básico. Isto explica a preocupação manifestada no Manual de Inventário com a 

avaliação de impactos ambiental, o qual se refere a uma etapa antecedente ao projeto 

básico. De acordo com a referida Lei, deverão ser realizados e aprovados estudos de 

impacto ambiental como requisito para análise dos projetos básicos e executivos de 

obras e serviços (artigos 6° e 12°). É, portanto, imperioso o estabelecimento de critérios 

ambientais para julgamento das propostas para obtenção de outorga.  

 

A necessidade de reestruturação do planejamento do setor elétrico face às políticas 

ambiental e de recursos hídricos do país implica na definição de uma postura ambiental 

global para as outorgas, bem como para as situações específicas de concessão, 

permissão. Este seria o marco fundamental na formulação da política ambiental da 

ANEEL, para a consolidação de suas competências e para definição do novo modelo de 

planejamento do setor elétrico. A eleição de condicionantes ambientais contribuiria para 

a definição da ação reguladora da ANEEL e de seu planejamento indicativo. 

 

A Resolução ANEEL 393/98 (Artigo 1º) conceitua inventário hidrelétrico como �a 

etapa de estudos de engenharia em que se define o potencial hidrelétrico de uma bacia 

hidrográfica, mediante o estudo de divisão de quedas e a definição prévia do 

aproveitamento ótimo�.  Por aproveitamento ótimo, entende-se �todo potencial definido 

em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis 

d´água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida para 

divisão de quedas de uma bacia hidrográfica�, sendo sua definição condição essencial 

para a licitação de um aproveitamento hidrelétrico pelo poder concedente (§§ 2º e 3º do 

artigo 5º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995). 

 

Observa-se que conceito de aproveitamento ótimo é uma decisão que fundamenta todas 

as etapas posteriores. Recomenda-se, no entanto, explicitação os condicionantes 

ambientais e o estabelecimento de critérios na escolha não da divisão de queda, mas do 

rio a ser barrado, de acordo com o novo contexto institucional do setor de recursos 

hídricos.  

 

O sistema fluvial, como será tratado em item subseqüente, compõe uma integralidade 

ecológica. Reitera-se que a espacialidade que os impactos provenientes de barragens 

possuem, principalmente em grandes bacias, é assunto relevante ao planejamento. 
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Coloca-se também que tais condicionantes devem ser estabelecidos pelo Poder Público, 

uma vez que não se restringem aos interesses de empreendedores isolados, nem do setor 

elétrico como um todo, mas deve ser assegurado o uso múltiplo dos recursos hídricos. 

 

Uma vez que a definição de aproveitamento ótimo, acompanhada da utilização de 

critérios ambientais, seja uma formulação necessária, deverão ser desenvolvidas 

metodologias para incorporação do meio ambiente nas decisões do planejamento da 

expansão. Significa dizer que deverão constar de um quadro referencial de análise 

ambiental estudos específicos para tomada de decisão. Assim, normas técnicas 

elaboradas pela ANEEL devem ir muito mais além do que apontar para a necessidade 

de maior estreitamento com os órgãos ambientais. 

 

Este direcionamento contraria os pressupostos do modelo sistêmico, de participação 

integrativa, que prevê o planejamento por bacia. Recomenda-se que sejam explicitados 

o comportamento de variáveis-chaves, sua gravidade e comprometimento com o futuro 

ambiental e socioeconômico dos espaços criados e suas repercussões na bacia 

hidrográfica (incluem-se entre elas as alterações nas descargas líquidas e sólidas dos 

cursos fluviais).  

 

Esta recomendação faz parte de uma visão setorial mais engajada, em que sejam 

reconhecidas outras escalas com referência ao meio ambiente. O novo perfil do setor 

pressupõe uma nova estruturação do planejamento ambiental estratégico do setor 

elétrico que vai além de comparações entre as fontes da matriz energética, no que diz 

respeito ao desempenho ambiental de cada uma delas. Estas comparações não são tão 

simples quanto se quer fazer crer, principalmente quando devem levar em conta as 

especificidades regionais e a manifestação de impactos a médio e longo prazos, além 

dos chamados impactos secundários.  

 

Nesses moldes, pode-se dizer que o planejamento ambiental no contexto do setor 

elétrico se torna paradoxalmente mais abrangente e focalizado. Abrangente porque 

prevê aproveitamentos no conjunto da bacia, além de dar conta de novos itens quantos 

aos impactos causados. O caráter restritivo do planejamento ambiental se mostra na 

eleição de variáveis-chave do sistema fluvial, modelando quadros referenciais para o 

estudo ambiental da bacia hidrográfica. Com isto, espera-se eliminar os embaraços às 
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obras por ocasião da construção e os danos ambientais previsíveis, devendo ser 

considerados em todo o ciclo do planejamento.  

 

 

6.4-Condicionantes ambientais para a geração de hidreletricidade na Amazônia 

 

Há apenas algumas décadas passou a se dar destaque aos impactos ambientais nos 

processos fluviais. Na verdade, o trabalho geomorfológico dos rios e sua relação com 

obras de engenharia alterando estes sistemas não estava muito claro até então. No 

Brasil, por exemplo, ainda pouquíssima atenção é dada às transformações que ocorrem a 

jusante das barragens, conforme pode ser verificado nos manuais recentemente 

elaborados (Eletronorte, 1997; 2002) e em trabalhos publicados. 

 

Merece ser ponderado que há uma carência de conhecimento sobre sistemas fluviais 

tropicais, relacionados às maiores bacias hidrográficas do mundo. Da mesma forma, no 

que diz respeito às inter-relações existentes entre o comportamento biótico e geomórfico 

em resposta a alterações introduzidas, tem-se um campo de pesquisa praticamente 

inexplorado. Analisando as possíveis repercussões ambientais decorrentes da 

transposição de bacias hidrográficas, por exemplo, Sternberg (1995) afirma que o 

conhecimento da filogenia dos peixes de água doce da América do Sul ainda está na sua 

infância. Portanto, as previsões relacionadas às intervenções nos sistemas fluviais 

amazônicos são em muito especulações.  

 

A fim de estabelecer condicionantes que devam figurar no planejamento da expansão da 

oferta de hidrelecidade, é necessário ter em conta as variáveis que conferem 

especificidades aos projetos de acordo com as várias regiões do país. Em função do 

papel que o ambiente natural exerce quanto ao caráter dos impactos resultantes, bem 

como das transformações socioeconômicas desencadeadas, a presente discussão 

restringe-se à região da Amazônia brasileira. Não somente isto, mas também deve ser 

lembrado que os limites desta análise que estão focados no espaço a jusante de 

barragem. 

 

Não é objetivo estabelecer especificadamente critérios fixos, indicadores quantitativos 

ou mesmo qualitativos capazes de julgar qual rio pode ser barrado ou não e em que 
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trecho. Ainda assim, é notória a importância das variáveis geomofológicas nos 

ajustamentos induzidos nos sistemas fluviais, nas inter-relações ecológicas e nas 

condições de reprodução social. Logo, são inquestionáveis o papel das principais 

variáveis e de sua criticidade no processo de tomada de decisão. 

 

Inicialmente, devem estar claras as bases de funcionamento dos sistemas fluviais em 

geral para sejam analisadas questões específicas que envolvem o planejamento 

ambiental na geração de hidreletricidade. Neste sentido, destaca-se o conceito de 

hidrossistema fluvial, tratado no Capítulo 3, como um referencial de muita eficácia no 

gerenciamento de rios, incluindo a análise de impactos, riscos, planos de restauração, 

preservação, design de estruturas de engenharia ecologicamente aceitáveis entre outros 

(Bayley, 1995).  

 

Com vistas à concepção de projetos preocupados com a viabilidade ambiental, Gilvear 

(1999) sintetiza a dinâmica dos sistemas fluviais em cinco princípios básicos. Embora 

pareçam primários, devem ser considerados para qualquer tipo de exploração de águas 

correntes.  

 

Princípio um: As funções de um canal fluvial como uma forma tridimensional, 

possuindo as dimensões longitudinais, transversais e verticais, envolvem mudanças 

morfológicas e nos fluxos de água e sedimento. 

 

Princípio 2: O sistema fluvial funciona em resposta aos inputs de água e sedimento 

oriundos da bacia, a montante. 

 

Princípio 3: O tamanho, a forma, o planform (planimetria) de um rio normalmente varia 

através do tempo com a dinâmica do ajustamento do canal natural variando entre rios e 

ao longo do curso de um mesmo rio.  

 

Princípio 4: A estabilidade de um sistema fluvial pode ser perturbada por atividades 

como remoção da vegetação, uso da terra na bacia hidrográfica, mudanças climáticas, 

sendo que a sensitividade de canais fluviais às mudanças varia entre rios e ao longo do 

curso de um mesmo rio.  
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Princípio 5: As formas fluviais, substratos e processos definem hábitats para a biota, 

enquanto que vegetação é um fator importante nos processos fluviais. 

 

Embora os rios obedeçam às variáveis de controle comuns que definem primariamente 

os sistemas (caudais de energia e matéria), há diversidade no seu comportamento e nas 

suas características (Neiff, 1990). Não existem rios iguais na sua morfologia, evolução e 

sensibilidade, embora possam ser distinguidas tipologias que auxiliam na interpretação 

da complexidade dos sistemas fluviais. Não é, portanto modelável a esperada mudança 

na evolução natural do sistema a partir de uma determinada interferência humana.   

 

Entende-se que a observação destes princípios direcionados a aspectos significantes da 

morfologia e da hidráulica fluvial é bastante eficaz na avaliação de impactos de novos 

aproveitamentos hidrelétricos. Faz-se notar que a preocupação central não deve ser com 

algumas espécies de valor comercial, mas com a biodiversidade do sistema fluvial na 

sua integralidade. Não existe uma vasta literatura sobre a ecologia, o monitoramento de 

espécies, nem tempo e nem recursos financeiros para estudos de longo prazo como seria 

necessário. São inviáveis, portanto, muitos dos levantamentos preconizados na 

caracterização de bacias por ocasião dos estudos de impacto ambiental. 

 

O exposto nos capítulos anteriores confirma que as mudanças geomorfológicas devem 

ser vistas como essenciais na compreensão de conseqüências ecológicas de longo prazo 

decorrentes da construção de barragens. Assim, nestas condições, estudos geomórficos 

podem contribuir grandemente para o conhecimento de como, basicamente, 

barramentos alteram os ecossistemas.  

 

Já têm sido várias vezes aqui mencionado que o hábitat físico é criticamente, embora 

sutilmente, afetado ocasionando a mudança na ecologia. Apenas alguns anos entre a 

proposta do projeto e sua construção não é tempo suficiente para investigar e 

compreender os sistemas biológicos que serão afetados, ainda mais os amazônicos, e 

estabelecer, realisticamente, formas de monitoramento e minimização. Não obstante, 

vários autores, citando experiências em países temperados, asseguram que é possível 

prever e possivelmente mitigar pelo menos alguns dos efeitos do barramento dos rios 

por meio do estabelecimento do design da usina e da operação com base em uma 

abordagem geomorfológica. 
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6.4.1- Protocolo de investigação dos prováveis efeitos 

 

É preciso deixar claro que dependendo do tipo de rio e características do 

aproveitamento hidrelétrico, as várias respostas possíveis do sistema incluem a incisão 

ou agradação do leito, mudança no padrão do canal, alteração na composição do leito do 

rio, alargamento ou estreitamento do canal, aumento ou diminuição da migração lateral 

do canal, perda de vegetação ripária, de espécies de invertebrados e de peixes. Também 

as escalas destas mudanças podem variar desde o fundo do leito até a planície aluvial e 

em determinados trechos selecionados do rio. Este reconhecimento deve contribuir para 

um planejamento pró-ativo e a gestão em nível de bacia e de segmentos de rios em que 

se objetive a manutenção da variabilidade morfológica que se traduz em manutenção do 

equilíbrio e resiliência do canal.  

 

Não são encontrados procedimentos ou protocolos na literatura especializada com a 

finalidade de se proceder a avaliação de efeitos ecológicos dos ajustamentos 

geomórficos que têm lugar a jusante de represas. Ainda quando se trata principalmente 

de rios tropicais com extensas planícies de inundação, nem sequer sua ecologia é bem 

conhecida. Uma proposta de abordagem do problema é, no entanto, encontrada em 

Ligon et al. (1995), cujo estudo tem o mérito de levar em conta a ausência de inputs de 

carga sedimentar como ocorre em rios regulados. O autor estabelece um cenário onde se 

verificam as piores circunstâncias para a realização desta avaliação prévia: pouco ou 

nenhum conhecimento sobre o comportamento geomorfológico e biológico do rio e 

apenas cerca de dois anos para serem realizados os estudos e feitos os estudos (situações 

estas bem próximas da realidade amazônica). Abaixo estão descritos os passos do ponto 

de vista da imprescindível análise geomorfológica, dentro do escopo da avaliação 

ambiental da construção de uma hidrelétrica: 

 

1o.) Caracterizar e descrever quantitativamente aspectos relacionados ao canal e à bacia. 

Neste estudo devem ser caracterizados aspectos como tipo de rio, morfologia de barras, 

grau de confinamento e cobertura vegetal. Para tal, podem ser utilizados modelos de 

elevação digital do terreno, mapas, fotografias aéreas etc. O objetivo seria identificar o 

perfil longitudinal do rio, as áreas de drenagem em diferentes pontos do rio, determinar 

o tamanho e a distribuição dos sedimentos de leito das margens da planície aluvial e dos 
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maiores tributários. Estes procedimentos se referem à fase de Inventário do Potencial 

Hidrelétrico. 

 

O estudo desenvolvido por Simon (1989) ilustra bem a aplicação deste levantamento em 

rios do oeste do Tennessee, nos Estados Unidos. Neste âmbito, alguns estudos começam 

a ser feitos no Brasil revelando uma preocupação com o caráter geomorfológico dos rios 

e sua interface com as obras de engenharia (Lima et al. 2003; Rozo et al. 2005).  

 

2o.) Monitorar a descarga de água e de sedimento. Estações fluviométricas no canal 

principal e nos tributários devem ser instaladas para que se colham dados por um ou 

dois anos. A obtenção destes dados é feita com o objetivo de calibrar modelos e realizar 

análises estatísticas da freqüência do escoamento e do transporte de sedimento. Um 

exemplo de estudo realizado sobre a freqüência do escoamento para o rio Paraná é 

encontrada em Rocha (2003). 

 

3o.) Estimar as situações pré-UHE e pós-UHE em relação à taxa de produção, transporte 

e descarga de sedimento a montante e a jusante do local estabelecido para a represa. 

Este procedimento envolve a estimativa de descarga de sedimento para o canal 

proveniente das paredes do canal, dos tributários e das águas de escoamento superficial. 

 

4o.) Modelar os efeitos a jusante da barragem quanto a elevação do leito e tamanho do 

sedimento. Dependendo do tipo de rio e da represa o modelo previsto poderá ser 

utilizado para predizer o transporte de sedimento e mudanças no estoque de sedimentos 

para um específico regime de fluxo a fim de serem preditas mudanças na elevação do 

terreno e no tamanho do sedimento. 

 

5o.) Estabelecer predições sobre a resposta do canal em relação ao barramento, 

utilizando modelos teóricos e empíricos. O autor adverte, em consonância com o que já 

foi ressaltado, que este seria o passo mais difícil. É Muito mais fácil empreender esta 

tarefa para verificar como um rio já barrado respondeu, do que predizer 

antecipadamente como se darão as transformações. Sob certas combinações de alteração 

na vazão de água e sedimento, algumas mudanças podem ser razoavelmente 

estabelecidas. A predição, entretanto, do conjunto inteiro de mudanças e ajustamentos 

que ocorrerão é muito mais difícil; particularmente sobre as mudanças na planimetria do 
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canal, ou seja, em seu padrão. A Geomorfologia Fluvial, prossegue o autor, ainda não se 

encontra no ponto em que possa conceitualmente tomar um rio aparte e compreender 

como todas as variáveis morfológicas que concorrem nos processos se inter-relacionam 

e estabelecer todas, em conjunto, num modelo.  

 

Avaliando a aplicabilidade da abordagem recomendada, observa-se que este tipo de 

prescrição está dirigido a pequenos sistemas fluviais, enquanto que as maiores questões 

sobre engenharia de rios pertencem aos maiores sistemas fluviais, localizados na maior 

parte, em ambientes tropicais. Além dos grandes rios tropicais possuírem dinâmica 

própria e características exclusivas, a pesquisa, que nesta parte do mundo corresponde a 

países em desenvolvimento, ainda é insuficiente.  

 

 

6.4.2- Medidas mitigadoras 

 

Em relação às medidas mitigadoras, a literatura aponta a construção de estruturas ou a 

provisão hábitats através da re-engenharia do canal.  Uma lista de medidas de proteção a 

canais e margens ambientalmente sensíveis é descrita detalhadamente em McCullah e 

Gray (2005). A descrição técnica das estruturas e medidas que aplicam a uma grande 

variedade de casos, incluem restauração de meandros e relacionadas a planimetria do 

canal, podendo ter eficácia também em grandes rios aluviais, e implantadas em trechos 

de instabilidade reconhecida. Não obstante, deve ser avaliado o custo da implantação e 

do monitoramento.  

 

Também um método julgado satisfatório é manter a morfologia natural dos canais se 

baseia na liberação de vazões, tanto quanto possível, nas condições prevalecentes 

anteriores à construção da usina. È o que tem sido chamado de vazão ecológica. 

Métodos para a estimativa dos requisitos de fluxo necessário focalizam basicamente a 

necessidade de uma ou mais espécies do canal o que é considerado um tratamento 

bastante simplificador da realidade.  

 

Outro método mais sofisticado combina modelos biológicos e hidráulicos muito 

utilizado, mas que na prática também somente assegura o fluxo mínimo necessário para 

algumas espécies.  
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O conhecimento corrente da ecologia de rios indica claramente que peixes e outros 

organismos aquáticos requerem feições de hábitats que não podem ser mantidos apenas 

pelo fluxo mínimo. Um leque de fluxos é necessário como provedor e revitalizador, 

importando matéria orgânica da planície e assegurando a produtividade dos 

ecossistemas ripários. No que diz respeito para a maioria das hidrelétricas, este seria um 

procedimento a ser fortemente recomendado uma vez que o espectro das vazões é 

diminuído com a redução das cheias e aumento das mínimas. 

 

Assim, quanto à manutenção de regime natural em rios barrados �É importante para um 

país ter um quadro de referência legal que estabelece fluxos ambientais como prioridade 

na utilização de um rio e sua infraestrutura de regulação. Em países onde tal quadro 

referencial não existe, gestores podem encarar uma batalha sobre a importância de 

fluxos ambientais em cada rio barrado� (UNEP; 2004). 

 

De fato, a manutenção do pulso natural dos fluxos é condição essencial, mas deve ser 

reconhecido que os métodos propostos não são aplicáveis a todos os rios, nem mesmo à 

sua maioria (Ligon et al., 1995). Isto porque o pulso das vazões de acordo com o regime 

natural do rio é apenas a metade da história. Há que se considerar as outras 

características fundamentais como a quantidade, o tipo e tamanho de sedimento 

transportado pelo sistema, o que é critico para a manutenção da forma e dos processos 

geomórficos. Nota-se ainda que rios tropicais apresentam significativa carga de 

sedimentos, diferentemente da maioria dos rios temperados. 

 

Assim, ainda quanto à mitigação, além da manutenção da temporalidade e quantidade 

das vazões naturais em rios barrados, relata-se a adição de sedimento como medidas já 

alcançadas com certo sucesso (CDWR, 1992). Levando-se em conta a realidade 

amazônica, a melhor forma de preservar a morfologia e biota do rio barrado é projetar 

reservatórios que permitam o aporte de sedimentos regularmente. Embora a passagem 

de sedimentos através de pequenos reservatórios seja relativamente fácil, não existem 

meios ainda desenvolvidos para a passagem de sedimento através de grandes 

reservatórios. Em países de grande desenvolvimento tecnológico não existe incentivo 

para busca de uma saída tecnológica visto que nos ambientes temperados a 

sedimentação do reservatório não é um grande problema. A China tem se devotado ao 
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problema uma vez que enfrenta extrema sedimentação nos seus reservatórios, mas não 

foram alcançados resultados expressivos.  

 

Citando o caso do rio Madeira, o maior tributário do Amazonas, onde está prevista a 

construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, este rio é declarado um 

�verdadeiro corredor de sedimento�, o que pressupõe significativas, no caso de seu 

barramento, alterações nos ecossistemas a jusante podendo alcançar o rio Amazonas. 

Mais de 50% do aporte de sedimentos recebido pelo Amazonas provem deste rio. 

Apesar disto, os estudos realizados, cujos resultados já constam do Relatório de Impacto 

Ambiental-RIMA referente à obra, abrangem uma área de apenas 300 km, de Porto 

Velho a Aruanã, a chamada �área de impacto direto�. Além disto, não se sabe ao certo 

qual a extensão da área a ser alagada e, por conseguinte, nem da vida útil do 

reservatório. Merece ser destacado que o rio, a jusante da barragem, perfaz mais de 

1.000 km até a sua desembocadura no rio Amazonas.  

 

Visando a mitigação de impactos a partir da reestruturação do design da usina, frente à 

resistência da agência ambiental brasileira em conceder a licença, o projeto original foi 

modificado com a introdução de turbinas do tipo bulbo. Cada usina terá 44 turbinas 

deste tipo pertencentes à família das turbinas hélice, usadas desde muito em usinas de 

pequena queda. As turbinas bulbo funcionam basicamente pelo fluxo da água 

direcionado, com o aproveitamento da energia cinética ou o movimento do curso de 

água e não pelo desnível provocado por barragens com o aproveitamento da energia 

potencial disponível com a diferença de cota entre a captação e as turbinas. Operarão no 

fundo do rio com a pressão da correnteza, o que diminui a necessidade de alagamentos. 

Este modelo tem sido usado com sucesso em cinco hidrelétricas no rio Danúbio, na 

Alemanha, mas a maior delas gera apenas 328 MW/ano.  

 

Finalizando, maior ênfase sobre a mudança nos processos morfológicos fluviais merece 

ser dada, não somente por causa da sensibilidade à mudança que tais sistemas 

apresentam, mas porque há mais chances de predizer as mudanças na geomorfologia do 

rio do que em sua ecologia. A razão de ser desta conclusão se prende a importância do 

controle gemorfológico no tipo de habitat e grau diversidade. É apontado para vários 

casos que uma avaliação das conseqüências geomórficas de construção e operação de 

uma hidrelétrica pode ser feita com maior rapidez. Mesmo que o conhecimento 



187 

biológico estivesse disponível, compreender por meio da pesquisa e da modelagem os 

processos ecológicos que são alterados de imediato pela perturbação introduzida é um 

procedimento muito mais complexo e de grande abrangência tendo em vista os 

ecossistemas ribeirinhos amazônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 7- Conclusão final 
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O estabelecimento de um quadro de tendências evolutivas relacionadas aos impactos a 

jusante da usina Hidrelétrica de Tucuruí representou uma primeira aproximação, isto é, 

uma etapa preliminar necessária à seleção de temas de estudos de ordem ambiental. 

Permitiu, no entanto, a identificação de procedimentos a serem adotados quanto ao 

planejamento do setor elétrico, bem como estratégias para minimização de danos 

causados. 

 

A partir dos objetivos alcançados, cabe distinguir duas ordens de conclusões. A primeira 

se refere diretamente às alterações morfológicas no canal principal ocorridas no Baixo 

Tocantins, chamando a atenção para o espaço de jusante como área de influência do 

sítio hidroenergético implantado. São muitas as metodologias empregadas no estudo de 

cursos fluviais nas múltiplas facetas que estes sistemas complexos apresentam. Estudos 

em escala local permitem investigações bastante detalhadas em que extenso 

levantamento de dados e de medições pode ser realizado, culminando em resultados 

acurados. Em relação a uma área tão extensa quanto o baixo curso de um rio amazônico, 

na verdade, uma investigação de escala regional, importa uma proposta de abordagem 

bem fundamentada em seus objetivos. Assim, em relação à problemática aqui tratada, 

prevaleceu a construção de um quadro referente ao conjunto de processos 

desencadeados e em interação e a identificação de seus efeitos para o meio ambiente.  

 

Com esta finalidade e escopo, a utilização de imagens de satélite proveu eficazmente a 

possibilidade de uma visão panssinótica, com a cobertura da área de todo o baixo curso 

do rio Tocantins, inviável de outra forma. Em conjunto com o sensoriamento remoto, 

por meio de Sistemas de Informação Geográfica-SIG se obteve a variação em áreas das 

feições fluviais com base na sua classificação e na geração de uma tabela de atributos, 

procedimento fundamental na caracterização das alterações sofridas. 

 

Na verdade, vinte cheias fluviais que correspondem ao intervalo de tempo desde 

construída a barragem, não são suficientes para promoverem uma completa mudança no 

padrão do canal. Ainda assim, a partir das as alterações observadas e quantificadas, foi 

constatado o processo de ajuste geomórfico em curso como decorrência das mudanças 

nas variáveis de controle do sistema fluvial. Muito embora os dados fluviométricos 
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sobre o rio Tocantins não fossem os mais completos, as diferenças entre as 

características do regime fluvial e do regime regulado puderam ser estabelecidas. É 

sabido que os controles dominantes do ajustamento da geometria do canal são a 

descarga e a carga sedimentar, notadamente a carga de leito. Portanto, não só o a 

mudança no espectro de vazões, mas também a supressão da carga em suspensão e a do 

leito oriundas de montante desencadearam um novo padrão de erosão e de deposição.  

 

Como resultado, o controle exercido pela dinâmica de produção de energia desencadeou 

um quadro de instabilidade. Durante as cheias, verifica-se o aumento da potência do 

fluxo da corrente por unidade de área (ω) sobre o leito, promovendo a movimentação do 

sedimento. Este material removido do fundo tende a se acumular apenas onde 

complexidades topográficas criaram áreas de reduzido estresse como a parte frontal de 

ilhas (o que explica o aumento de barras em 153%) e os canais laterais menores. Logo, 

as ilhas existentes vão gradativamente se alongando ao mesmo tempo em que diminuem 

sua área, enquanto que canais menores de ligação com a planície de inundação vão 

sendo preenchidos ou obstruídos pelo aumento verificado das barras de coalescência. O 

novo espectro de vazões leva também a perda de sinuosidade do talvegue, o que por sua 

vez também contribui para o entalhamento do leito e mudança nos padrões de erosão e 

deposição. 

 

Fazendo parte desta perspectiva de análise, conforme é descrito nos princípios de 

funcionamento dos hidrossistemas fluviais, importa fazer menção da conectividade 

lateral, longitudinal e vertical. Estes são atributos naturais inerentes aos cursos fluviais, 

devendo ser evitada a abordagem unidirecional, isto é, apenas na direção longitudinal. 

De acordo com este pressuposto, importa observar que na inundação da planície durante 

as cheias, a energia é dissipada, atenuando a erosão. Assim, quando o escoamento é 

confinado ao canal pela redução da variabilidade das vazões, o resultado é o aumento da 

potência do fluxo da corrente trazendo como conseqüência desastrosa a instabilidade 

das margens e a erosão do leito. As trocas laterais de água e de sedimento, isto é, a 

conectividade lateral existente nos ambientes fluviais amazônicos, são fundamentais na 

reprodução de outras tantas espécies, talvez mais que a longitudinal, que diz respeito à 

migração de peixes.  
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Em relação à conectividade vertical, a remoção de sedimentos pela erosão 

desencadeada, pode levar ao encouraçamento do leito, local de desova de várias 

espécies.  Fica demonstrada a importância das formas e processos no controle e 

definição dos biótopos fluviais por meio do reconhecimento da necessidade de 

manutenção da conectividade fluvial.  

 

Em decorrência do ajuste geomórfico em curso, verifica-se que a instabilidade física 

tem conduzido a uma ruptura de processos bióticos ameaçando a produtividade 

biológica e a biodiversidade do hidrossistema. O confinamento das águas entre as 

margens do canal principal, uma vez interrompida a conectividade prejudica 

severamente as espécies dependentes dos hábitats da planície de inundação. Além disto, 

uma vez alijados de suas planícies adjacentes, os rios se tornam menos resilientes. De 

fato, a tendência de simplificação do padrão do canal é um processo cumulativamente 

reforçado. 

 

Este conjunto de alterações é de difícil apreensão e previsão quer seja pela sua natureza, 

quer seja pela temporalidade de sua manifestação. Não obstante, o padrão do canal 

como dimensão de análise se mostrou eficaz ao prover informação sobre a variação 

morfológica em relação a sua planimetria. Tal mudança na dimensão planimétrica é 

evidência direta e mais facilmente mensurável das modificações nas dimensões 

longitudinal, transversal e vertical do rio Tocantins.  

 

A extensão deste processo ao longo do canal é de difícil prognóstico, mas sabe-se que 

tais efeitos ocorrem, sobretudo, nas áreas mais próximas ao reservatório de tal modo 

que em direção a foz não se nota grandes alterações. Em outras palavras é necessária a 

melhoria no conhecimento científico da conectividade e sensibilidade dos sistemas 

fluviais amazônicos a fim de reduzir o impacto ambiental e também subsidiar a 

engenharia de barragens. 

  

Portanto, se vê confirmada a necessidade de incorporação do espaço a jusante de 

barragens como área de influência da obra. Tal consideração diz respeito à segunda 

ordem de conclusões, relacionadas ao planejamento ambiental de obras de engenharia 

em rios, apropriadas a manter geomorfologicamente biótopos fluviais e ribeirinhos. 

Ainda que localmente possa não ser severo, o escopo do problema é imenso, dado ao 
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número de hidrelétricas projetadas e em função das tradicionais populações ribeirinhas 

amazônicas que têm nos rios a base de sua sobrevivência. 

 

Assim, com relação ao planejamento ambiental de hidrelétricas, conclui-se que há 

necessidade de mais pesquisa sobre os componentes: localização, design de usinas bem 

como de sua operação com o objetivo de minorar mudanças geomórficas danosas aos 

ecossistemas fluviais. O primeiro componente diz respeito à preservação de 

ecossistemas e os dois últimos, a mitigação de impactos.  

 

Levando em conta os critérios de localização, deve ser considerada a natureza e a 

especificidade dos empreendimentos hidrelétricos. Os estudos ambientais na fase de  

inventário do potencial hidrelétrico apresentam características distintas dos estudos de 

impacto ambiental de aproveitamentos específicos. Os primeiros possuem uma 

conotação mais estratégica e devem focalizar os ecossistemas dos mais produtivos de 

que se tem notícia. 

 

Uma medida a ser considerada é a análise hidrossedimentológica utilizada como critério 

básico, verificando a sensitividade do rio. Sabe-se que tais estudos importam também na 

determinação da vida útil do reservatório, estando já prescrito na elaboração de projetos 

hidrelétricos. Assim, quanto a rios tropicais, onde não raro a carga sedimentar é bastante 

expressiva, importa avaliar, de fato, as repercussões tanto para o lago a ser criado, em 

virtude do contínuo assoreamento, quanto para os ecossistemas a jusante, diante da 

supressão de sedimentos.  

 

Trata-se, portanto, de um condicionante crítico na decisão que deve figurar 

preliminarmente na etapa de estimativa do potencial hidrelétrico. Segundo o manual de 

inventário, esta é a etapa dos estudos em que se procede à análise preliminar das 

características da bacia hidrográfica, especialmente quanto aos aspectos topográficos, 

hidrológicos, geológicos e ambientais, no sentido de verificar sua vocação para geração 

de energia elétrica. Desta forma, muito antes do projeto ser estabelecido, deve ser 

decido qual o rio a ser barrado, com base nos critérios mencionados. 

Explicitando melhor, diferentes rios exibem diferentes graus de sensibilidade o que 

pode significar ou não ajustamentos geomórficos. Antes dos projetos de engenharia 

propriamente, mas durante os estudos da vocação de um rio, devem ser empregados 
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esforços na compreensão de dois aspectos: (i) interpretar as formas fluviais como 

indicadores de estabilidade ou instabilidade (ii) documentar mudanças passadas do 

canal utilizando a cartografia e evidências sedimentológicas e para se predizer 

mudanças futuras com algum grau de confiança. 

 

Logo, importa conhecer de antemão, as rotas e taxas de água e sedimento, bem como o 

papel das feições fluviais ativas ou fósseis. Trata-se na realidade de um planejamento 

pró-ativo, tendo início no levantamento do potencial da bacia, levando em conta a 

variabilidade morfológica na manutenção da estabilidade na resiliência, da dinâmica do 

canal e na sustentabilidade das populações bióticas. 

 

Dessa forma, chama-se a atenção para a necessidade da incorporação da variabilidade 

morfológica e sedimentológica já nos estudos de inventário do potencial hidrelétrico. Na 

verdade, fazem parte das recomendações a coleta e o levantamento dos dados 

sedimentométricos por ocasião destes estudos de inventário. Este tipo de investigação é 

um condicionante importante, com implicações tanto no projeto técnico como na 

avaliação ambiental e, portanto, devem ser aplicados. De fato, se reconhece neste tipo 

de levantamento um dos critérios de incorporação da dimensão ambiental ao 

planejamento do setor elétrico. Em outras palavras, possibilitam à integração dos 

estudos ambientais com os estudos de engenharia e econômico-energéticos, visando sua 

incorporação efetiva em todos os níveis de geração de alternativas e tomada de decisão. 

 

As porções finais das bacias são conhecidas como áreas de deposição de sedimentos, 

onde estão conformadas planícies de inundação que na Amazônia. Compreendem 

milhares de quilômetros quadrados que serão, de alguma forma e em alguma 

intensidade alterados em sua integridade e diversidade. Este é, na verdade, um impacto 

bem maior do que a superfície inundada devido à formação do reservatório da usina. 

Esta constatação não é nova. Tem sido reportado que a cultura industrial tem 

modificado planícies fluviais de grandes rios até a uma extensão que se tornou difícil 

reconhecer as características originais depois de regulado o sistema e identificar a biota 

sobrevivente 

É importante ressaltar mais uma vez que pequenas mudanças no transporte de 

sedimento e nas vazões induzidos pela regulação do fluxo podem ou não resultar em um 

ajustamento geomórfico dependendo da sensibilidade do sistema ao estresse externo 
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autogênico ou alogênico. A importância de ondas de sedimento se movimentando, ainda 

que de médio prazo, são questões centrais ao planejamento e a avaliação de 

hidrelétricas. Por conseguinte rios com carga de sedimento elevada não devem ser 

considerados na geração de hidroeletricidade. Diante do grande espectro de incertezas 

quanto aos impactos causados por grandes barragens, determinadas bacias hidrográficas 

devem ser poupadas de tal intervenção. Projetos escalonados de hidrelétricas em um 

mesmo rio são preferíveis a uma seqüência de barramentos em grandes afluentes da 

margem direita do rio Amazonas. Tais rios, embora afluentes, comportam uma grande 

bacia hidrográfica. Vale ainda lembrar que impactos são produzidos a jusante e a 

montante de reservatórios. 

 

Além da obrigatoriedade de que considerações ambientais sejam feitas na própria 

concepção do empreendimento, a mitigação de impactos pode ser concebida a deste a 

estruturação do design da usina, da escolha de equipamentos, como turbinas e o tipo de 

vertedor. A recente polêmica com relação às hidrelétricas do rio Madeira ilustram estes 

procedimentos. 

 

Com relação à fase de operação da usina, a chamada vazão ecológica chama atenção 

para seu emprego a partir do fluxo natural como um paradigma. Significa que estruturas 

de engenharia como barragens devem ser desenhadas de modo a manter a velocidade e 

o fluxo em patamares adequados, observada a flutuação temporal das vazões nas 

diferentes fases do rio. Não obstante, deve ser observado que, ao lado da quase ausência 

de carga transportada a jusante de represas, fluxo mínimo não é o mesmo que fluxo 

ambiental uma vez que este reflete as variações naturais na hidrologia do rio em seus 

cinco descritores (magnitude, freqüência, duração, sazonalidade e taxa de mudança das 

condições hidrológicas).  

 

Faz-se observar também que quanto maiores a amplitudes vazões no ciclo anual, 

maiores serão os impactos frente à regulação do rio pela operação da usina. O 

dinamismo ambiental é central na conservação da manutenção da diversidade e 

integridade ecológica de rios. Seria incongruente pensar a inclusão de requisitos de 

vazão mínima nos protocolos de gestão ambiental de ecossistemas fluviais sem levar em 

conta o ajustamento geomórfico do canal fluvial que tem lugar abaixo de represas. O 
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monitoramento é, portanto, uma medida imprescindível para o acompanhamento destas 

mudanças.  

 

Muitos outros tipos de efeitos podem advir do barramento de rios conforme o tipo de 

rio, o propósito do barramento e a regulação imposta. Cumpre, portanto incorporar o 

espaço de jusante, extensão territorial do impacto. As populações ribeirinhas da 

Amazônia têm consciência de sua dependência de ecossistemas saudáveis, dependência 

esta grandemente observada nos países tropicais onde se localizam grandes sistemas 

fluviais com vastas áreas de planícies de inundação. A importância da preservação 

ambiental destes ecossistemas, bem como a sua restauração, torna-se uma questão chave 

que vai além da riqueza biológica em si mesma. Comunidades acostumadas a ter na 

planície sua base produtiva tem na disrupção do fluxo natural do rio uma grave ameaça 

a sua subsistência.  

 

Espera-se que a análise dos impactos ambientais da Usina hidrelétrica de Tucuruí tenha 

trazido a luz não são a necessidade de considerá-los em função da dimensão ecológica e 

social que assumem, mesmo que a longo prazo, mas também evidenciá-los como um 

dos principais condicionantes ambientais a serem incorporados no inventário 

hidrelétrico do país.  

 

Fica demonstrada a necessidade de adoção de uma abordagem mais consistente na 

predição de impactos ambientais resultante de hidrelétricas nos estágios iniciais do 

processo de tomada de decisão. A combinação de estudos de engenharia, econômicos e 

ambientais não é uma tarefa simples, mas assegura que a dimensão ambiental seja uma 

ferramenta de decisão e não meramente um requisito legal no licenciamento de obras. 
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Anexo A 

 

Feições fluviais e corpos de água manualmente identificados, Baixo Tocantins 

 
 
Imagens Landsat ETM+ 223/62 e 223/63, de 12/07/2005. 
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Anexo B 
 
 

Feições fluviais e corpos de água manualmente identificados,  

Baixo Tocantins (em detalhe) 

 


