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RESUMO 

 
A vida útil de um reservatório depende exclusivamente do modelo de cobertura do solo de 
uma bacia hidrográfica e da quantidade de sedimentos e nutrientes que são depositados em 
seu leito, reduzindo o volume útil. Devido à crise hídrica ocorrida na última década, o estudo 
da quantidade e distribuição dos sedimentos em reservatórios passou a ser imprescindível para 
tomadas de medidas preventivas quanto ao assoreamento para garantir a geração de energia 
hidroelétrica no Brasil. Esta pesquisa teve o objetivo de avaliar o estado de assoreamento e a 
qualidade dos sedimentos depositados no reservatório da Usina Hidrelétrica de Caçu (UHE 
Caçu), localizada no Sudoeste Goiano, para possíveis tomadas de medidas mitigadoras. As 
principais áreas susceptíveis a processos erosivos, foram detectadas as áreas de maior e menor 
grau de fragilidade ambiental na bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu, por 
intermédio do solos, geologia, geomorfologia, pluviosidade e cobertura vegetal. Foram 
gerados mapas com classes de fragilidade, conforme proposta de Ross (1994), descrevendo e 
discutindo o potencial de contribuição para degradação ambiental da bacia. Os resultados 
encontrados mostraram que a bacia tem, aproximadamente, 75% da área classificados como 
baixa fragilidade; porém, 25% da área da bacia foram classificados como de média a alta 
fragilidade, demostrando a necessidade de planejamento e utilização de práticas 
conservacionistas em relação a cobertura do solo. A avaliação dos dados 
hidrossedimentológicos consistiu em seis coletas de dados em campo, entre os anos de 2014 a 
2017, sendo três em período chuvoso (janeiro e fevereiro) e três no período mais seco (julho e 
agosto), foram analisadas a concentração de sólidos em suspensão (CSS) presentes no 
epilímnio, a turbidez (TURB) e a transparência da água pelo disco de Secchi (SEC). De 
acordo com os dados avaliados, ocorrem uma maior uniformidade dos dados de CSS e TURB 
no reservatório no período mais seco e maior uniformidade de SEC no período chuvoso, 
destacando uma boa correlação entre as variáveis CSS, SEC e TURB. Para avaliar os modelos 
deposicionais que ocorrem no reservatório, foram realizadas análises de fácies e modelos 
deposicionais para se compreender o processo de sedimentação no reservatório. Foram 
detectados diferentes tipos de fácies, que variaram de material silto-argiloso a arenoso, 
proporcionando modelos deposicionais de corrente, fácies de depósitos de leito e fácies de 
depósitos de delta. Na parte inicial do reservatório até o córrego Cachoeirão e na foz do 
Córrego Caçu, foram encontrados sedimentos de fundo de maior granulometria, típicos de 
depósitos de corrente; nas desembocaduras de alguns afluentes, foram verificados fácies 
típicos de depósitos de delta, e na grande maioria do reservatório, parte central, depósitos 
típicos de depósitos de leito. Análise qualitativa de sedimentos foi realizada a partir da 
presença de metais pesados, como: Cádmio, Chumbo, Mercúrio, Cobre, Níquel e Zinco. O 
Cádmio apresentou altas concentrações em todas as amostras analisadas, de acordo com os 
parâmetros estipulados pela resolução CONAMA 454/2012, mostrando a grande 
possibilidade de efeitos adversos à biota. Foram realizados levantamentos batimétricos no 
período seco de 2014 e 2016, com o objetivo de avaliar o processo de assoreamento em todo o 
reservatório, cujo resultado apresentou uma taxa de assoreamento de 0,30% no período, sendo 
que o volume aproximado do reservatório é de 245 hm3. Se não houvesse alterações nos 
modelos de cobertura do solo e variações pluviométricas na bacia, o reservatório levaria mais 
667 anos para assorear totalmente. Porém, o assoreamento na área de remanso do reservatório 
preocupa, devido à diminuição acentuada da profundidade, causando, por exemplo, problemas 
para navegação no local. 
 
Palavras chave: hidrossedimentologia, assoreamento, depósitos em reservatórios. 
 



 

ABSTRACT 

 

The useful life of dam depends upon exclusively on the soil use model of a watershed and the 
amount of leavings and nutrients that are laid up in its riverbed, diminishing the useful 
volume of the dam. Due to the water crisis of the last decade, the studying of the amount and 
distributions of the leavings became imperative for the decision making process of preventive 
measures about the silting process as well as the electricity generation in Brazil. This research 
has the goal of evaluating the level of silting and the quality of the leavings on the Caçu 
power plant (UHE Caçu), located in the Goia's south east region, with the purpose of taking 
preventive measures against the silting process. To locate the main areas susceptible to the 
silting process, It was detected areas of greater and lesser levels of environmental fragility in 
the watershed of the dam, by using different kinds of parameters (soil, geology, 
geomorphology, rain density and vegetal cover). It was created a map with a varying levels of 
fragility as proposed by Ross (1994), describing and discussing the potential for contribution 
for the environmental degradation of the watershed. The results founded shows that the 
watershed has 75% of the area classified as low fragility, but, 25% of  it classified as medium 
or high fragility, showing the necessity of planning and using conservational practices in the 
soil using model. The evaluation of the water data relied in six gathering of samples in the 
field, between the years of 2014 and 2017, divided in three gathering during the rainy season 
(January and February), and three gathering during the wet season (July and august), it was 
analyzed the concentration of suspended solid (CSS) founded in the epilimniun, the turbidity, 
and the transparency of the water through the Secchi disc (SEC). According to the analyzed 
data, there is a greater uniformity of data both CSS and TURB during the wet season and 
greater uniformity of SEC during the rainy season, highlighting the correlation between the 
variables CSS, SEC and TURB. To evaluate the depositional models that happens in the dam, 
it was analyzed the facies and deposition models to understand the process of sedimentation 
in the dam. IT was detected different kind of facies that differentiate from silt-clay to sandy 
material, providing depositional models from stream deposit, riverbed deposit facies and delta 
deposit facies. From  the beginning of the dam until the the Cachoeirão stream and in the river 
mouth of the córrego Caçu, it was founded leavings from the deep with greater granulometry, 
representatives of stream deposit, in the river mouth of some tributary rivers, it was spotted 
representative delta deposit facies, and in the greatest part of the dam, the central part, 
representatives deposits of riverbed deposits. Qualitative analysis of leavings were made from 
heavy metals that were found as: lead, cadmium, mercury, copper, nickel, zinc. There was a 
high concentration of cadmium in all samples analyzed, according to the stipulated parameters 
from the CONAMA 454/2012 act, showing a great possibility of adverse effects on the biota. 
It was made a bathymetric data collection during the wet season between the years 2014 and 
2016, with the goal of evaluating the silting process in the whole dam, the result showed a 
high level of silting of 0,3% during the period, the approximate dam volume is 245 hm3. If 
there were no changing in the soil use model and rainy levels in the watershed, it would take 
the dam more than 667 years to be silted completely. Nevertheless, the silting process in the 
backwater area is to worry about, due to the accentuated of depth, causing for instance, 
problems in the local navigation. 
 

Keywords: hydrosedimentology, silting, deposits in reservoirs. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em razão da importância da água para o homem e do aumento das preocupações sobre 

qualidade e assoreamento dos cursos hídricos, tem aumentado progressivamente, em todo o 

mundo, a relevância do planejamento integrado do uso dos recursos hídricos, buscando-se 

uma otimização do uso racional da água e do solo das bacias hidrográficas, tendo em vista a 

sua importância vital para a continuação da vida humana no planeta. 

Uma bacia hidrográfica é um complexo sistema ambiental, em que os cursos d’água 

servem, entre outros, para indicar os impactos ambientais gerados pelo homem ao utilizar o 

solo da mesma. As bacias hidrográficas representam a melhor porção para estudos de impacto 

ambiental, uma vez que a qualidade da água e o assoreamento dos corpos hídricos na bacia 

refletem a sensibilidade dos impactos ocasionado pelo modelo de cobertura do solo 

(FRANCO et al, 2012). 

Os estudos hidrossedimentológicos, limnológicos, climáticos e de fragilidade 

ambiental são de grande importância para a gestão e planejamento territorial em bacias 

hidrográficas, pois orientam o tipo de uso mais adequado em cada ambiente, visando à 

diminuição potencial dos impactos causados pela ocupação desordenada (TUCCI; MENDES, 

2006; OLIVEIRA et al, 2008; CABRAL et al, 2013). 

Para se conhecer as características hídricas de uma bacia hidrográfica, deve-se levar 

em consideração a distribuição espacial e temporal das precipitações, em que a confiabilidade 

torna-se maior à medida que suas séries históricas ficam mais extensas, envolvendo eventos 

de cheias e de secas (GAMARO, 2008). O conhecimento das características fluviolacustres, 

dentre elas as sedimentológicas, é de vital importância para planejamento regional e global de 

bacias hidrográficas (BIGARELLA et al, 1979). 

A construção de empreendimentos hidráulicos para diversas finalidades, como por 

exemplo a geração de energia elétrica, irrigação, abastecimento de água, recreação, controle 

de cheias, navegação entre outras, modifica as condições naturais dos ambientes 

fluviolacustre e gera vários impactos ambientais, dentre os quais o desequilíbrio 

sedimentológico, ocasionando o assoreamento dos corpos hídricos e alterações da qualidade 

das águas. 

A implantação de empreendimentos hidráulicos em um rio altera em muito o ambiente 

de uma bacia hidrográfica. Conforme Seva (2008), um rio barrado deixa de ser um rio, para 

ser um conjunto de ecossistemas gerenciados parcialmente, mudando, entre outras coisas, a 

taxa de infiltração e evaporação da bacia hidrográfica. Esses empreendimentos geram um 
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reordenamento fundiário e agrícola na área onde estão inseridos e, principalmente, no entorno 

do reservatório, estabelecendo novas atividades. 

A construção de empreendimentos hidráulicos gera nos cursos fluviais uma redução 

das velocidades de correntes de água e, consequentemente, o aumento da deposição de sólidos 

carreados pelo curso d’água, acarretando assoreamento e diminuindo gradativamente a 

capacidade de armazenamento de água no reservatório, ocasionando diversos problemas 

ambientais. Estes são gerados devido ao acúmulo de sedimentos nos reservatórios podem ser 

grandes e de extrema dificuldade de serem contornados (ICOLD, 1989). 

Segundo Seva (2008) e Carvalho (2008), todos os empreendimentos hidráulicos 

sofrem com os problemas causados pelo assoreamento, alguns mais lentamente, outros 

menos, e seus prédios e grandes mecanismos podem se deteriorar ao longo dos anos, pois os 

mesmos não são eternos. As áreas alagadas por reservatórios representam uma importância 

cada vez maior na sociedade atual, trazendo à tona vários problemas a serem enfrentados, 

desde o assoreamento, mudanças na fauna e flora aquática pela mudança no deslocamento e 

concentração de sólidos em suspensão até a poluição da água. 

Outros problemas que podem ser causados pela formação dos grandes lagos artificiais 

são: a elevação do lençol freático, aumentando a umidade do solo nas proximidades do lagos; 

aumento da taxa de sedimentação na entrada dos córregos com o reservatório; aumento das 

comunidades de macrófitas (plantas aquáticas), principalmente flutuantes; maior possibilidade 

de deslizamentos e tremores de terra em virtude do peso das águas represadas e do peso da 

barragem em si; e, ainda, mudança na taxa de transpiração e/ou evaporação, gerando 

alterações climáticas locais ou regionais (ESTEVES, 1998; TUNDISI, 2006 ). 

Partindo do pressuposto de que com a formação de reservatórios são gerados, 

consequentemente, vários impactos ambientais, que influenciam diretamente na qualidade de 

vida da população da bacia e ainda da região, destaca-se a importância da análise da 

concentração de sólidos e da deposição destes sólidos em ambiente fluviolacustres para que 

possa-se planejar melhor o uso ordenado da terra e dos recursos hídricos nas bacias 

hidrográficas represadas. 

Segundo Christofoletti (1981), para desenvolver qualquer programa de planejamento 

regional, tanto urbano quanto agrícola, é de fundamental importância o estudo da 

sedimentação fluvial e dos impactos antrópicos nos sistemas fluviais, pois muitas atividades 

humanas acarretam aumento ou diminuição da quantidade de água escoada superficialmente, 

tendo consequências no regime fluvial e, consequentemente, da sedimentometria fluvial. 
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Como os rios transportam muito mais água que sedimentos, logicamente os 

reservatórios vão encher de água muito mais rápido que de sedimentos, porém a principal 

diferença entre água e sedimento é que a água escoa facilmente do reservatório, enquanto que 

o sedimento é de difícil remoção (MENDES, 2014).  

A partícula de rocha degradada e matéria orgânica transportadas pela força da corrente 

de água são conhecidas como sólidos ou sedimentos, que, segundo Brooks et al. (1991), em 

ambientes lóticos, são conhecidos como sólidos em suspensão, que é o material mais presente 

e capaz de ocasionar impacto no uso da água. 

Segundo Esteves e Camargo (2011, p. 339), “sólidos podem ser considerados como o 

resultado da interação de todos os processos que ocorrem em um ecossistema lacustre”. 

Através do estudo dos sólidos, pode-se explicar a evolução histórica de ecossistemas lênticos 

e dos ecossistemas terrestres adjacentes ao leito. 

A quantidade de sólidos carreados e onde estes são depositados podem determinar, 

entre outros, a vida útil de empreendimentos hidráulicos, o aproveitamento do leito para o 

transporte hidroviário e parâmetros de qualidade de água para os diversos fins. 

Segundo Carvalho (2008), conhecer o comportamento e a quantidade dos sólidos 

suspenso e de fundo é de fundamental importância para estudos de bacias hidrográficas, em 

relação a projetos hidráulicos, ambientais e usos dos recursos hídricos. A produção de sólidos 

em uma bacia depende fundamentalmente das características naturais da bacia quanto à 

topografia, tipo de solo, uso e ocupação do solo e quantidade e intensidade de chuva. Por esse 

motivo, os estudos hidrossedimentológicos e limnológicos têm despertado interesse de 

estudiosos, a fim de que seus resultados possam ser analisados e aplicados no sentido de 

prever impactos ambientais em ecossistemas aquáticos e terrestres. 

A vida útil de empreendimentos hidráulicos está diretamente ligada à retenção e 

distribuição dos sólidos em seu reservatório, pois, quando os sólidos atingem a cota de 

captação de água pelas turbinas, geralmente, inviabilizam a utilização deste reservatório, 

razão pela qual o conhecimento do comportamento hidrossedimentológico de uma bacia 

hidrográfica é imprescindível para o planejamento sustentável da mesma. 

Com a construção de barramentos para implantação de reservatórios, altera-se a 

capacidade de transporte de sólidos, a partir do remanso do reservatório, onde o fluxo de 

partículas, ao encontrarem águas com menor velocidade, aumentam os depósitos de sólidos, 

enquanto os sólidos de maiores diâmetros, como seixos e areia grossa, são os primeiros a se 

depositarem, e os de menores partículas, como silte fino e argila, adentram o lago em 

suspensão. A distribuição de sólidos em suspensão que são depositados nos reservatórios não 
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é uniforme, pois a retenção de sólidos em ambientes lacustres é bem maior (CABRAL et al, 

2009 A; BRAGA, 2012).  

Segundo Icold (1989), os principais fatores que geram a produção de sólidos são: 

chuvas (quantidade, intensidade e frequência), tipo de solo, cobertura do solo (vegetação, 

rochas aparentes e outros), cobertura do solo, relevo, geomorfologia, características da rede de 

drenagem (densidade, declividade, forma, tamanho e conformação dos canais), hidráulica dos 

canais de escoamento, escoamento superficial e características dos sedimentos 

(granulométricas, mineralógicas etc.). 

Entre as principais consequências geradas com o assoreamento dos reservatórios, 

podem-se destacar alguns problemas, tais como: perda da capacidade de armazenamento e 

geração de energia hidrelétrica do reservatório, consequência da gradual deposição de 

sedimentos; deposição em delta na entrada do reservatório, pois, nessa região do reservatório, 

acontecem as maiores deposições devido à redução da velocidade de água, derivando 

problemas como aumento dos efeitos de enchente, uma vez que a calha do rio vai sendo 

ocupada por sedimentos; dificuldade na navegação; aumento de vegetação em áreas rasas e 

aparentes; levantamento do lençol freático e, consequentemente, afogamento de nascentes e 

erosão nas margens do reservatório devido a quedas de taludes encharcados e por embate de 

ondas (MENDES, 2014). 

Para um melhor estudo do comportamento sedimentológico de um reservatório, é 

fundamental uma análise morfométrica da bacia hidrográfica, que é definida por Santos e 

Morais (2012) como um conjunto de procedimentos metodológicos que tem como orientação 

a investigação e compreensão científica dos componentes naturais de uma bacia hidrográfica. 

O estudo de bacias hidrográficas que passaram por modificações geradas a partir da 

construção de reservatórios para empreendimentos hidráulicos contribui para um diagnóstico 

do uso da bacia hidrográfica e para avaliação da vida útil do reservatório.  

Um dos principais fatores no estudo da vulnerabilidade ambiental são os processos 

erosivos, pois o resultado da erosividade do solo da bacia normalmente é transportado para 

rios, lagos e reservatórios, gerando diversos problemas, como assoreamento, e poluindo os 

meios aquáticos, principalmente quando são transportadas e depositadas grandes 

concentrações de agrotóxicos e pesticidas utilizados na agricultura e pecuária (PINESE 

JUNIOR; RODRIGUES, 2012). 

Dentre todas as variáveis que influenciam diretamente na dinâmica de fluxo hídrico 

em uma bacia, as atividades humanas realizadas nas proximidades das margens dos rios têm 
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maior capacidade de influenciar a ocorrência de processos erosivos nas margens dos mesmos 

(BRAGA, 2013). 

A escolha da bacia hidrográfica do rio Claro, mais especificamente a área de 

influência da bacia do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Caçu, localizada no 

sudoeste do estado de Goiás, nos municípios de Caçu e Cachoeira Alta, deu-se pela 

importância do rio Claro para a região Centro-Oeste do Brasil, uma vez que ele é um rio que 

corta o sudoeste de Goiás, de NW - SE, percorrendo uma extensão aproximada de 400 km, 

desaguando no rio Paranaíba, um pouco abaixo da UHE Foz do Rio Claro. O rio Claro 

abastece as cidades de Jataí, Aparecida do Rio Doce, Caçu e o distrito de Itaguaçu. 

A escolha desta bacia hidrográfica deu-se, ainda, em decorrência dos problemas 

ambientais enfrentados, devido ao uso intenso de agrotóxicos nas lavouras e pecuária e à 

eliminação de efluentes domésticos e industriais das cidades de Perolândia, Jataí e Aparecida 

do Rio Doce, e, também, de propriedades rurais situadas às margens do rio Claro e de seus 

afluentes, pelo uso intensivo de seu solo pela pecuária e agricultura com predominância do 

plantio de cana-de-açúcar. 

Outro fator não menos importante é que a estação de captação de água da cidade de 

Caçu encontra-se a aproximadamente 2 km abaixo da barragem da UHE Caçu; assim sendo, 

este estudo axilia ainda avaliar a qualidade da água que é consumida na cidade de Caçu-GO. 

A retirada da cobertura original do Cerrado para a implantação de extensos campos de 

pastagens e grandes áreas agricultáveis gerou a compactação do solo, intensificando o 

escoamento superficial e aumentando o risco de processos erosivos em áreas vulneráveis. Já a 

instalação de usinas hidrelétricas na bacia do rio Claro, como UHE Caçu, UHE Barra dos 

Coqueiros e UHE Foz do Rio Claro, gerou mudanças de intervenção do homem, alterando o 

regime fluvial de vários cursos d’água (ROCHA; CABRAL; BRAGA, 2014).  

Partindo-se da hipótese de que os modelos de cobertura do solo estão influenciando no 

processo de assoreamento do reservatório, qualidade da água/sedimentos e diminuindo o 

tempo de vida útil dos reservatórios, esta pesquisa teve por meta contribuir para o 

planejamento do uso dos recursos hídricos e, consequentemente da cobertura do solo da bacia 

do rio Claro, além de pretender, ainda, entender melhor a dinâmica do assoreamento de 

reservatórios em nossa região.  

Desse modo, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar o estado de assoreamento e a 

qualidade dos sedimentos depositados no reservatório da UHE Caçu, buscando detectar os 

principais locais de deposição dos sólidos e sua influência no processo de sedimentação do 

reservatório, visando contribuir para um melhor aproveitamento do uso do solo da bacia, 
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através do planejamento ordenado do uso do solo, para que a bacia gere menores impactos 

ambientais. 

Para alcançar o objetivo proposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

- Detectar os locais de maior vulnerabilidade da bacia, a partir dos modelos de uso e 

ocupação da terra antes e após o enchimento do reservatório; 

- Caracterizar espacialmente e temporalmente as compartimentações do reservatório, a 

partir da distribuição espacial e temporal da concentração de sólidos em suspensão (CSS), 

turbidez e transparência da água, em períodos distintos de anos hidrológicos no 

reservatório; 

- Analisar a variação dos parâmetros texturais dos sedimentos acumulados no fundo do 

reservatório; 

- Avaliar o estado de assoreamento do reservatório e sua relação com as áreas de maior 

aporte de sedimentos; 

- Verificar qual tipo de modelo deposicional que ocorre no reservatório; 

- Avaliar os níveis de metais pesados depositados no reservatório. 

Assim, a investigação proposta insere-se nesse contexto, de realizar uma avaliação do 

processo de sedimentação no reservatório da UHE Caçu. Para tanto, a tese será apresentada 

em capítulos, estruturando-se a saber: 

Capítulo 1 - Localização da área de estudo e descrição física, que apresenta a 

descrição das principais características físicas dos parâmetros geológicos, pedológicos e 

geomorfológicos, na tentativa de compreender a influência da bacia no processo de 

sedimentação do reservatório e qualidade dos sedimentos. 

Capítulo 2 - Análise da fragilidade ambiental da bacia, que trata da aplicação da 

técnica de fragilidade ambiental na bacia do reservatório da UHE Caçu, para apontar os locais 

de maior fragilidade ambiental, utilizando mapas de cobertura do solo do ano de 2009 (antes 

da criação do reservatório) e 2014 (situação atual);  

Capítulo 3 - Caracterização hidrossedimentológica, com o estudo dos sedimentos em 

suspensão, transparência e turbidez da água do reservatório, em seis períodos distintos (agosto 

de 2014, janeiro e julho de 2015, fevereiro e agosto de 2016 e janeiro de 2017), com o 

objetivo de realizar a compartimentação do reservatório em ambientes lótico, transição e 

lêntico; 
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Capítulo 4 - Modelos deposicionais, que apresenta a avaliação da granulometria dos 

sedimentos depositado no reservatório, a descrição de fácies e a classificação dos modelos 

deposicionais vigentes no reservatório; 

Capítulo 5 - Metais pesados, com uma análise qualiquantitativa dos sedimentos, a 

partir da presença dos metais pesados, como: Cádmio, Chumbo, Mercúrio, Cobre, Níquel e 

Zinco, verificando se esses níveis apresentam algum risco nocivos à biota;  

Capítulo 6 - Levantamento batimétrico, que trata da comparação dos levantamentos 

realizados no reservatório, a fim de se verificar o volume de material assoreado. 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ÁREA DE ESTUDOS 

 

Resumo: O objetivo deste capítulo foi mapear e caracterizar os principais fatores físicos da 
bacia hidrográfica de contribuição do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Caçu, no 
intuito de subsidiar o planejamento e manejo adequados das águas do reservatório. O 
reconhecimento da fisiografia da bacia hidrográfica indica as possíveis áreas susceptíveis à 
fragilidade ambiental. Os mapas de solos, geologia, geomorfologia e pluviosidade foram 
processados e confeccionados empregando o software ArcGIS 10.1. As classes de cada mapa 
foram descritas e discutidas quanto ao potencial de contribuição para a degradação ambiental, 
com base na literatura. 
 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

O rio Claro é um dos principais rios do sudoeste do estado de Goiás, afluente da 

margem direita do rio Paranaíba. Nasce na serra do Caiapó, entre os municípios de Jataí e 

Caiapônia. Rio caudaloso, com muitas rochas em seu leito e várias cachoeiras ao longo dos 

400 km de sua extensão, passa pelos municípios de Caiapônia, Perolândia, Jataí, Aparecida do 

Rio Doce, Caçu, Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão. 

Abastece diretamente com suas águas as cidades de Jataí e Caçu, sendo que a 

população desses dois municípios ultrapassa 110 mil habitantes, segundo estimativa 

populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017).  

A bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu (Figura 1) situa na parte central da 

bacia do rio Claro, no Sudoeste do estado de Goiás, em que a vegetação original era o 

Cerrado, que em sua maioria foi transformado em grandes pastagens para gado de corte e leite 

e ainda agricultura.  
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Figura 1 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu - GO 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

A barragem da UHE Caçu está localizada a aproximadamente 1 km à montante da 

estação de capitação de água da cidade de Caçu. Assim sendo, com a construção do referido 

barramento, formação do reservatório com uma distância aproximada de 17 km, e a 

transformação de ambiente lótico para lêntico, estudos sedimentológicos e limnológicos são 

muito importantes para avaliar a qualidade da água que é consumida pela população da cidade 

de Caçu e, consequentemente, as interferências antrópicas da ocupação de toda a parte 

superior da bacia do rio Claro, uma vez que esse barramento retém grande parte dos 

sedimentos que escoam pelo rio Claro.  

Na parte à montante da bacia do reservatório da UHE Caçu, início da bacia do rio 

Claro, grande percentual de seu solo é utilizado desde a década de 80 do século passado para 

agricultura extensiva, principalmente com monocultura de soja, que são plantadas, 

normalmente, no mês de outubro, e logo após a colheita, normalmente no mês de fevereiro, é 

plantado milho. 

Essa agricultura exige correções do solo com a inserção de calcário, gesso e adubos, 

entre outros, além de grande quantidade de agrotóxicos para produção agrícola e, ainda, 
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pesticidas para controle de parasitas no gado, pois, onde o solo não é ocupado com 

agricultura, a vegetação natural foi substituída em sua maioria por pastagens. 

Na bacia do reservatório da UHE Caçu tem predomínio da pecuária leiteira e de corte, 

com pequenas áreas menores de agricultura. 

A avaliação hidrossedimentológica e sedimentológica do reservatório da UHE Caçu 

propicia um melhor entendimento das consequências da ocupação antrópica da parte 

média/superior da bacia do rio Claro. 

 

1.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os dados de pedologia, geologia, geomorfologia foram obtidos de recorte de mapas 

disponibilizados on-line pelo Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG) do estado de Goiás. 

A escala dos produtos disponibilizados pelo SIEG (2017) variam de 1:100.000 até 

1:1.000.000, todos em Datum SAD-69, conforme sua origem, sendo:  

Mapa de Solos - escala 1:250.000 - Plano Diretor da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - 

Ruralminas - modelagem, alimentação do SIG e edição das cartas: SGM/SIC; 

Geologia - Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal, escala 1:500.000. Goiânia: 

CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; 

Geomorfologia -  Sistema de Informações Geográficas do Estado de Goiás - 

Superintendência de Geologia e Mineração - SIC, escala 1:250.000; 

A declividade da bacia foi obtida de recorte de mapas de declividade do Relevo 

Brasileiro, confeccionados e disponibilizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM, 2015), na escala 1:1.000.000. Em que todas as bases são oriundas da 

articulação da folha SE-22-Y-B-Caçu, em escala de 1:1.000.000, processadas pelo Software 

ArcGIS 10.1 (Environmental Systems Research Institute - ESRI).  

Para a confecção do mapa hipsométrico inicialmente utilizou-se a imagem de radar do 

Shuttle Radar Topography Mission – SRTM com resolução espacial de 90m utilizada para a 

construção do Modelo de Elevação do Terreno – MDE e consequentemente as demais 

informações, adquirida do sistema Brasil em Relevo, Monitoramento por Satélite da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, articulada a carta de 1:250.000 de Caçu (SE-

22-Y-B). Tal imagem foi submetida a uma correção de Datum, de WGS 1984 para SIRGAS 

2000, sendo este o Datum oficial do Brasil. 
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Tudo processado pelo Software ArcGIS 10.1 (Environmental Systems Research 

Institute - ESRI). 

 

1.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As margens do rio Claro apresentam trechos protegidos por mata ciliar nas áreas 

íngremes, com ocupação de pecuária nas áreas menos íngremes e ocupação agrícola intensa, 

com o plantio principal de soja e milho, na parte inicial da área de drenagem (ANA, 2013). 

A ocupação atual na bacia do rio Claro deu-se a partir do século XIX, principalmente 

às margens do rio, devido à riqueza de água para o consumo e a qualidade dos solos 

próximos, destacando-se os Latossolos Vermelhos, que são próprios para plantio de pequenas 

lavouras de subsistência e pecuária, que se destacava na região até basicamente a década de 

80 do século passado (NOVELIS, 2001). 

No trecho médio da bacia do rio Claro está a área de influência direta do reservatório 

da UHE Caçu, que nesta pesquisa será denominada de bacia hidrográfica da UHE Caçu. Esta 

localiza-se entre as longitudes 51º W e 51º 20’ W e as latitudes 18º 20’ S e 18º 40’ S, sendo 

cortada de NW para SE pelo rio Claro, delimitada a norte por uma queda d’água denominada 

Salto do Mariano/Marianinho (Fotografia 1) e a sul pelo barramento da UHE Caçu 

(Fotografia 2) e a leste e oeste pelos divisores de água de seus principais afluentes. 

Fotografia 1 - Salto do Marianinho Fotografia 2 - Barramento da UHE Caçu 

  
Fonte: O autor (2015). 

 

A bacia do reservatório da UHE Caçu possui uma área de 437,1 km2 ou 43.710 

hectares. Tem como pelos afluentes da margem esquerda: córrego do Cachoeirão, córrego das 

Três-Barras, córrego das Cobras, córrego do Caju, ribeirão dos Paulas, córrego do Bálsamo e 

córrego Fundo. Pela margem direita, é composta pelos seguintes afluentes: córrego das 
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Caçadas, córrego do João Maria, córrego da Capoeira, córrego da Furna, cabeceira da Dona 

Nega e córrego Caçu (Figura 1, pág. 24). 

Na bacia do reservatório da UHE Caçu, até final do século passado, destacavam-se a 

pecuária de corte e leite e pequenas lavouras de subsistência, onde eram plantados milho, 

arroz, feijão, café e banana. As lavouras localizavam-se, principalmente, próximas aos veios 

d’água, nos Latossolos da região.  

A construção da UHE Caçu se iniciou em 2007. Seu funcionamento teve início no ano 

de 2010, operando em sistema de fio d’água, ou seja, o nível do reservatório varia pouco. 

Ressalta-se que a UHE Caçu é a primeira de duas hidrelétricas consecutivas, que operam em 

conjunto, tendo a UHE Caçu a capacidade instalada de 65 MW e UHE Barra dos Coqueiros, 

que inicia o represamento do rio Claro logo após o barramento de UHE Caçu, potência 

instalada de 90 MW. As duas hidrelétricas pertencem ao grupo Gerdau Aços Longos, sendo 

que o reservatório da UHE Caçu tem a finalidade de gerar energia e de controlar, através da 

vazão de suas turbinas, o nível do reservatório da UHE Barra dos Coqueiros. 

Segundo NOVELIS (2001), o nível máximo de água, em seu barramento da UHE 

Caçu, é na cota de 477 m, e o nível máximo à jusante do barramento, com cota de 448,80 m, 

enquanto para a operação da usina, o nível máximo da água com cota de 477 m e mínimo de 

475 m, variando apenas 2 metros o nível do reservatório enquanto a usina estiver em 

operação. O perímetro do reservatório perfaz uma distância de 75,5 km, enquanto a 

profundidade média do reservatório é de 29 m e a profundidade máxima é de 32,60 m. O 

tempo médio de residência da água no reservatório é de 12 dias, enquanto a vida útil projetada 

do reservatório é de 675 anos. 

A vegetação natural do Cerrado, no entorno da UHE Caçu, foi sendo substituída, 

dando lugar às lavouras e, posteriormente, às extensas pastagens. Em toda região não foram 

observadas técnicas conservacionistas, como curvas de nível e planejamento de estradas 

rurais, gerando o desgaste do solo e a sua lixiviação, causando o seu empobrecimento e 

aumentando o fluxo de solos transportados para os rios através das enxurradas.  

Segundo Cabral et al. (2013), as mudanças causadas pelo homem no bioma Cerrado, 

para utilizá-lo como pastagens, geram redução da infiltração da água no solo, o que 

consequentemente, aumenta o fluxo superficial da água, desencadeando o processo erosivo. 

Então, a forma atual do uso do solo da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 

contribui para degradação deste, através da erosão laminar, gerando destruição da flora e, por 

conseguinte, da fauna, propiciando o processo de sedimentação do reservatório. 
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A bacia hidrográfica da UHE Caçu é composta geologicamente pelas formações Vale 

do Rio do Peixe e Marília, que compõem o Grupo Bauru, em termos de rochas sedimentares, 

e pela Formação Serra Geral, originária de vulcanismos e derrames de lava da era Mesozoica 

(BIGARELLA; PAROLIN, 2010), que é composta pelos basaltos do Grupo São Bento 

(Figura 2). 

Segundo Moreira et al (2008), a bacia do reservatório da UHE Caçu encontra-se 

coberta por unidades superiores (mesozoica) da bacia sedimentar do Paraná, em que as 

sequências mesozoicas representam os grupos Bauru e São Bento, compreendendo extensos 

intervalos entre coberturas sedimentares recentes do Grupo Bauru e rochas vulcânicas do 

Grupo São Bento. 

Figura 2 - Mapa geológico da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu - GO 
 

 
Fonte: SIEG, Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. (2016). 

 

Os arenitos da Formação Marília ocupam 0,60% da área de estudo, sendo encontrados 

a sudoeste da bacia. Os arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe ocupam 81,60%, 

encontrados na grande maioria da bacia, enquanto que as rochas basálticas da Formação Serra 

Geral ocupam 17,80% da área e são encontradas no nível de base dos cursos d’água. 
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As rochas de origem Serra Geral são vulcânicas, originárias do período Cretáceo, que 

dão origens aos Latossolos Vermelhos, que têm como características solos mais profundos, 

argilosos, com elevado teor de ferro e macronutrientes, ocorrendo em relevos suave-

ondulados, aptos ao desenvolvimento da agricultura (EMBRAPA, 2006).  

A formação Vale do Rio do Peixe repousa diretamente sobre o basalto da Formação 

Serra Geral. É composta por camadas de espessura submétricas e tem como características 

básicas a geometria tubular e estruturas sedimentares, de arenitos intercalados com siltitos ou 

lamitos arenosos. Os arenitos são de muito finos a finos, de cor creme a marrom, de seleção 

moderada a boa e, em geral, são pouco erosivos (FERNANDES e COIMBRA, 2000).  

A formação Marília é formada por arenitos que recobrem formações antigas da 

formação Serra Geral, localizados em bordas íngremes dos Planaltos, em formações tubulares. 

Segundo Coelho e Roselen (2016), os arenitos da formação Marília são arenitos imaturos, 

formados em ambientes semiáridos, de cores amarelas e avermelhadas. Por essas 

características, as rochas da formação Marília são muito susceptíveis a processos erosivos. 

Quanto à geomorfologia, na área de estudos destaca-se a Superfície Regional 

Aplainada IIIB, associada a relevos tabulares (SRAIIIB-RT), ocupando grande maioria da 

bacia hidrográfica, e uma pequena porção, localizada à oeste da bacia, com Superfície 

Regional Aplainada IIB (SRIIB-RT) (Figura 3), com presença de unidades topográficas bem 

distintas, visivelmente controladas pela litologia (GUERRA, 1989; LATRUBESSE; 

CARVALHO, 2006). 
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Figura 3 - Mapa Geomorfológico da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: SIEG, Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. (2016). 

 

A região é bem dissecada em vales bem amplos, limitada por escarpas abruptas e 

sustentada por afloramentos basálticos da Formação Serra Geral (GUERRA, 1989; QUEIROZ 

JUNIOR et al, 2014). 

A Superfície Regional Aplainada IIIB, com cotas entre 650 e 750 m, associadas a 

relevos tabulares SRAIIIB - RT, é formada principalmente sobre os basaltos da Formação 

Serra Geral. Os padrões de dissecação são moderados, com mais da metade de sua área 

apresentando relevo com ondulações suaves e dissecação fraca, alternando para o padrão 

médio e, mais raramente, forte (LATRUBESSE; CARVALHO, 2005).  

A SRAIIB-RT (m) - Superfície Regional Aplainada IIB, com cotas entre 800 e 1000 

m, está associada a relevos tabulares e ocorre em pequena área à sudeste da bacia, que 

compreende a Formação Marília e os Neossolos Litólicos.  

Destacam-se os relevos plano e suavemente ondulado, sendo que 92% da área da bacia 

tem declividade variando de 0 a 8%, enquanto 6,59% da bacia têm declividade de 8 a 20 % e 

menos de 1% tem declividade acima de 20% (Figura 4). 
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Figura 4 - Mapa de declividade da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu - GO 
 

 
Fonte: SIEG. Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. (2016) 

 

Quanto ao relevo, a bacia caracteriza-se por altitudes variando entre 450 e 750 m 

(Figura 5), sendo que, no centro da bacia, onde se localiza o reservatório, as altitudes variam 

de 450 a 500 metros. As maiores altitudes localizam-se nos relevos tubulares residuais, 

localizados nas bordas da bacia, onde as altitudes variam de 650 a 740 metros de altitude. 
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Figura 5 - Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 
 

 
Fonte: SIEG. Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. (2016) 

 

A constituição pedológica da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu é 

composta, em sua maior parte, por Latossolos Vermelhos Distróficos, que ocupam 62,18% 

(271,8 km²), enquanto os Latossolos Vermelhos Distroférricos representam 11,33% (49,5 

km²) (Figura 6). Esses Latossolos, segundo a Embrapa Solos (2006), caracterizam-se por 

serem constituídos de material mineral e por serem profundos, pois o horizonte A apresenta 

mais de 1,5 m de espessura, bem drenados, devido aos altos teores de areia, com alto grau de 

intemperização e ocorrem em relevos planos e suavemente ondulados, possuindo 

propriedades físicas favoráveis à utilização agrícola. Segundo Valladares (2002), os 

horizontes Latossólicos têm uma proporção pequena de argila no horizonte A, em que a 

estrutura interior do solo é composta de maciço poroso, que se desfaz em granular muito 

pequena. 
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Figura 6 - Mapa pedológico da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 
 

 
Fonte: SIEG. Organização: QUEIROZ JUNIOR, V. S. (2016) 

 

Os Latossolos Vermelhos Distróficos têm, normalmente, frações de areias maiores que 

700 g/kg, o que os torna bastante susceptíveis à erosão, mesmo em relevos planos e 

suavemente ondulados, como é o caso dos Latossolos Vermelhos Distróficos encontrados na 

bacia analisada, que estão em locais com declividade menor que 8% (VALLADARES, 2002). 

Os solos tipo Argissolo Vermelho Eutrófico ocupam 25,25% (110,4 km²) da área da 

bacia, enquanto o Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico ocupa 0,20% (0,9 km²). Esses 

solos possuem textura que varia de arenosa a argilosa no horizonte A, constituídos de material 

mineral, apresentando horizonte B textural e com composição de média a muito argilosa no 

horizonte B, sendo classificados como de média fragilidade (EMBRAPA, 2006; QUEIROZ 

JUNIOR et al, 2014). 

Os Neossolos Litólicos Eutróficos ocorrem sobre os relevos residuais e são solos rasos 

que se caracterizam pelas limitações quanto à rochosidade e pedregosidade (Fotografias 3 e 

4). Nessa bacia, encontram-se em áreas de maior declividade, de formação geológica Marília, 
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que, segundo Valladares (2002), são áreas que devem ser preservadas, sendo classificados, 

então, como de alta fragilidade, ocupavam 1,05% (4,6 km²) da bacia. 

Segundo NOVELIS 2001, em toda bacia do rio Claro se destacam os solos Latossolos 

distróficos, com exceção nas escarpas das serras, onde aparecem solos Litólicos. 

Segundo a EMBRAPA (2006), os Latossolos, de maneira geral, são solos evoluídos, 

profundos e bem drenados, pois apresentam avançado estágio de intemperismo, sendo 

encontrados geralmente em áreas planas ou suavemente onduladas. 

 

Fotografia 3 e 4 - Neossolos Litólicos da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 

  
Fonte: O autor (2016). 

Quanto ao clima da região, caracteriza-se, segundo a classificação climática de 

Köppen, pelo tipo “Aw”, que corresponde ao clima tropical quente em todas as estações do 

ano (temperatura média mensal maior ou igual a 18° C), com inverno seco, predominando 

duas estações climáticas distintas: sendo um período com maior intensidade de chuvas 

(outubro a abril), variando como média anual de pluviometria de 1400 a 1600 mm e 

temperaturas mais elevadas; e outro período mais seco (maio a setembro), em que quase não 

acontece precipitação (normalmente, a chuva acumulada nesse período não ultrapassa os 100 

mm),  época em que  os dias são mais frios, com temperaturas mínimas abaixo de 10º C, 

principalmente nos meses de junho e julho, podendo ocorrer até geadas, com baixa umidade 

do ar (LIMA; MARIANO, 2014). 

A vegetação natural da bacia do reservatório da UHE Caçu é caracterizada pelo bioma 

Cerrado, encontrado em diferentes fitofisionomias, como matas ciliares, matas de galerias e 

florestas estacionais semideciduais, em que, no período chuvoso, o dossel chega a cobrir de 

70 a 95%, e no período seco algumas espécies perdem quase todas suas folhas, em áreas de 

cerradões e formação campestre (campo limpo e campo sujo). Porém, com o processo de 

antropização, que aconteceu desde a década de 60 do século passado, houve uma substituição 
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da vegetação natural do Cerrado por extensas áreas de pastagem na grande maioria da área da 

bacia, restando apenas pequenas áreas remanescentes de Cerrado, misturadas com áreas de 

pastagem para gado de corte e leiteiro (PAULA et al, 2012; LIMA; MARIANO, 2014). 

 

1.4. CONCLUSÃO 

 

Geologicamente, predominam na área de estudo arenitos da Formação Vale do Rio do 

Peixe, que, de acordo com a sua constituição, são susceptíveis à erosão. As rochas basálticas 

são encontradas no fundo do vale, enquanto as rochas da formação Marília localizam-se em 

uma pequena porção à sudeste da bacia, em área de planalto, com formação, muito susceptível 

à erosão. 

Em relação ao relevo, predomina na área de estudo a superfície regional de 

aplainamento, com relevo suavemente ondulado, com declividade entre 0 e 8%, com altitudes 

variando entre 450 e 750 m. 

Pedologicamente, a bacia é composta por Latossolos Vermelhos distróficos e 

distroférricos, Argissolos Vermelhos Amarelos distróficos e Argissolos Vermelhos eutróficos 

e ainda por Neossolos Litólicos eutróficos. Os Neossolos Litólicos eutróficos são os solos 

desta bacia mais susceptíveis à erosão.  

O clima predominante é tropical quente, com média pluviométrica variando entre 1400 

a 1600 mm por ano, sendo que, normalmente, mais de 80% das precipitações acontecem entre 

os meses de outubro a abril.  

A vegetação natural da bacia é caracterizada pelo bioma Cerrado, com formações 

vegetais típicas do mesmo, como formações campestres (campo limpo e campo sujo), e ainda 

matas ciliares e cerradão (florestas estacionais semideciduais).  

 

 



CAPÍTULO 2 

FRAGILIDADE AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RESERVATÓRIO 

DA UHE CAÇU - GOIÁS 

 

Resumo: A fragilidade do ambiente pode ser vista como uma proposta de investigação, cujo 
princípio básico é definir os diferentes níveis de fragilidade dos ambientes naturais e dos 
ambientes alterados pelas atividades antrópicas. Este estudo teve por objetivo avaliar os níveis 
de Fragilidade Ambiental na bacia hidrográfica do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) 
Caçu em dois períodos distintos: antes da formação do reservatório (2009) e após a formação 
do reservatório (2014). A metodologia utilizada seguiu a proposta de Ross (1994). Os 
parâmetros avaliados foram: solos, declividade, erosividade e cobertura do solo. Os resultados 
encontrados mostram que a bacia tinha o predomínio da classe de baixa fragilidade, que 
ocupava 74,88% da área da bacia em 2009 e 77,52% em 2014, a classe de média fragilidade, 
em 2009, ocupava 20,79% da área, e em 2014 passou a ocupar 21,12%. A alta fragilidade 
diminuiu de 4,34% em 2009 para 1,36% em 2014, devido às mudanças no uso do solo da 
bacia. Deve-se destacar que aproximadamente 25% da área da bacia classifica-se entre média 
e alta fragilidade, demonstrando a necessidade de cuidados especiais e utilização de práticas 
conservacionista em relação a cobertura do solo. 
 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

Fragilidade ambiental consiste em organizar em diferentes níveis hierárquicos o 

zoneamento de um determinado território, com o objetivo de representar os graus de 

fragilidade do ambiente. Essa organização permite definir quais as áreas são mais susceptíveis 

e que apresentam maior potencial para degradação ambiental. Então, por fragilidade 

ambiental, entende-se a potencialidade da desestabilização do equilíbrio dinâmico existente 

no ambiente. 

Ross (1994) introduziu o conceito de fragilidade ambiental no Brasil como sendo a 

desestabilização do equilíbrio em ambientes antropizados, pois o mesmo entende que, em 

ambientes naturais, existe um equilíbrio dinâmico até a intervenção do homem no meio 

ambiente, quando explora os recursos naturais. A fragilidade ambiental pode ser ocasionada 

por processos naturais, causados pelos fatores endogenéticos e exogenéticos, ou a partir dos 

processos antrópicos, ocasionados pela ação do homem a partir dos modelos de cobertura do 

solo. 

Segundo Ross (1994) e Spörl (2007), existem dois tipos de fragilidade: a fragilidade 

ambiental potencial, que se entende como áreas em que não existe interferência humana, 

causando situação de desequilíbrio do meio, em que predomina somente o intemperismo 
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físico-químico como agente natural de modificação; e a fragilidade ambiental emergente, 

relacionada ao modelo de cobertura do solo e recursos naturais, causada pela ação antrópica. 

Ross (1994) desenvolveu a ideia de geração de cartas de fragilidade, partindo do 

conceito de Análise Ecodinâmica, proposto por Tricart (1977), com a finalidade de que esses 

conceitos pudessem ser utilizados como base para um planejamento ambiental. As unidades 

ecodinâmicas de instabilidade potencial têm seu grau de instabilidade em função das 

características físicas, como tipos de solos, declividade e pluviosidade. Já as unidades 

ecodinâmicas de instabilidade emergente derivam da fragilidade potencial natural e das 

intervenções antrópicas, ou seja, do modelo de cobertura do solo. 

Desse modo, o conceito de fragilidade ambiental pode ser compreendido como a 

susceptibilidade do ambiente em sofrer qualquer tipo de dano ambiental, tanto relacionados a 

fatores naturais, quanto às ações (intervenções) do homem no meio ambiente, como 

barramentos de veios de água e uso indevido do solo (CABRAL et al, 2011). 

De acordo com Spörl e Ross (2004), para uma melhor definição das diretrizes e ações 

a serem implementadas em um determinado espaço físico, é fundamental a identificação dos 

ambientes naturais e suas fragilidades emergentes e potenciais; assim sendo, a análise da 

fragilidade é fundamental para o zoneamento, planejamento e gestão do território. 

O mapeamento da fragilidade ambiental é muito importante para o planejamento 

territorial em bacias hidrográficas, pois orienta o tipo de uso mais adequado em cada 

ambiente, visando à diminuição potencial dos impactos causados pela ocupação desordenada 

(OLIVEIRA et al, 2008; SILVA et al, 2008; PINESE JÚNIOR; RODRIGUES, 2012). 

As bacias hidrográficas representam a melhor porção para estudos de fragilidade 

ambiental, uma vez que a qualidade da água da bacia reflete a sensibilidade dos impactos, 

pois a bacia hidrográfica é um complexo sistema ambiental, em que os cursos d’água servem, 

entre outros, para indicar os impactos ambientais gerados pela ação do homem ao utilizar o 

solo da mesma (FRANCO et al, 2012; QUEIROZ JÚNIOR et al, 2015). 

Nesse sentido, a presente pesquisa teve por objetivo mapear as áreas de fragilidade 

ambiental potencial e emergente, na perspectiva de identificar o maior ou menor grau de 

fragilidade dos ambientes. 

A escolha da bacia da UHE Caçu como objeto de estudo deve-se à retirada da 

cobertura vegetal original do Cerrado para a implantação de campos de pastagens, áreas 

agricultáveis, atividades sucroenergéticas e hidroelétricas, que podem gerar a compactação do 

solo, intensificação do escoamento superficial e aumento dos processos erosivos em áreas 

vulneráveis da bacia. 



41 

 

 

2.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para quantificar a fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do reservatório da UHE 

Caçu, foram utilizados, como base temática, os elementos declividade, tipos de solos, 

erosividade e cobertura do solo, que foram classificados segundo critérios propostos por Ross 

(1994), com atribuição de um código/atributo hierárquico para cada classe, relativo à sua 

fragilidade ambiental. 

O mapa de fragilidade potencial foi elaborado a partir do cruzamento das bases 

temáticas solos, declividade e erosividade. O mapa de fragilidade emergente foi gerado a 

partir do cruzamento do mapa de cobertura do solo e mapa de fragilidade potencial, em que 

cada base é ponderada por um valor (pesos), de forma hierárquica. 

Os mapas foram gerados com auxílio do programa computacional ArcGis 10.1, com 

base nos dados do Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG, 2015), o qual dispõe de 

informações vetoriais do estado de Goiás.  

Para classificação dos tipos de solo de acordo com seu grau de fragilidade ambiental, 

foi utilizada a proposta de Ross (1994), adaptada para classificação de solo propostos pela 

EMBRAPA (2006), uma vez que a classificação destes quanto aos critérios analisados 

sofreram alterações, principalmente no que tange à nomenclatura. 

Na bacia analisada, foram encontrados os seguintes tipos de solo: Latossolo Vermelho 

Distrófico, Latossolo Vermelho Distroférrico, Argissolo Vermelho Eutrófico, Argissolo 

Vermelho Amarelo Distrófico e Neossolo Litólico Eutrófico. A hierarquização foi feita por 

pesos levando em consideração as características físicas-químicas de cada solo, conforme o 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Classes de fragilidade ambiental de acordo com a classificação de solos 

Peso- Classe de Fragilidade Ambiental Classificação de Solo EMBRAPA (2006) 

1 – Muito Baixa Latossolo Vermelho Distroférrico 
1,5 – Baixa Latossolo Vermelho Distrófico 

2 –Média Argissolo Vermelho Eutrófico 
3 –Alta Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico 
5 – Muito Alta Neossolo Litólico Eutrófico 

Fonte: Ross (1994) e EMBRAPA (2006). Adaptado pelo autor (2017). 

 



42 

A ponderação de solos é atribuída de acordo com a fragilidade ou erodibilidade que o 

este apresenta, devido à ação das águas pluviais, pelo escoamento superficial difuso e 

concentrado, que, segundo Ross (1994), é relativo às características físicas do solo, como 

textura, estrutura, plasticidade, nível de coesão das partículas e padrões dos horizontes. 

As classes de declividade (Quadro 2), com os intervalos definidos em porcentagem, 

foram geradas de acordo com a proposta de Ramalho Filho e Beek (1995), associada por 

graus de fragilidade. 

 

Quadro 2 - Níveis de fragilidade por classe de declividade 

Classe de fragilidade Declividade (%) Código / Atributo 
Muito Baixa 0 a 3 1 

Baixa 3 a 8 2 

Média 8 a 20 3 
Alta 20 a 45 4 

Muito Alta > 45 5 
Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). Adaptado pelo autor (2017). 

 

As estimativas de erosividade para a bacia foram obtidas a partir de dados 

pluviométricos de quatro estações da Agência Nacional das Águas (ANA), próximas a área de 

pesquisa, do ano de 1977 a 2014, através do sistema hidroweb (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Localização das estações pluviométricas da ANA 

Código da ANA Nome da estação Latitude Longitude Altitude (m) 

1851000 Cachoeira Alta 18°54'34.93"S 50°51'1.09"O 500 

1850002 Quirinópolis 18°30'03.97"S 50°31'18.86"O 520 

1851002 Itarumã 18°45'53.18"S 51°20'49.95"O 480 

1851004 Pombal 18°45'47.74"S 51°49'31.02"O 650 

Fonte: ANA. Organizado por: O autor (2017). 

 

A erosividade representa a capacidade que as águas da chuva têm de erodir os solos 

sem cobertura vegetal. Para o cálculo da erosividade foi usada a Equação Universal de perda 

do Solo proposta por Wischmeier e Smith (1978), adaptada para as condições do Brasil por 

Lombardi Neto e Moldenhauer (1977), apud Bertoni e Lombardi Neto (2005), conforme 

equação (1). 
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EI30 = 67,355 (r² / P)0,85 (1) 

Onde:  

EI30 = média mensal do índice de erosividade, em MJ.mm/(ha.h); 

r = médias mensais de pluviosidade em mm; 

P = médias anuais de pluviosidade em mm. 

O fator chuva (constante r2), de acordo com Cabral et al. (2011), é o índice numérico 

que expressa a capacidade de precipitações pluviométricas ocasionarem erosões em um solo 

desprotegido. Esse potencial da chuva de causar erosão pode ser avaliado por meio de índices 

de erosividade, que se fundamentam nos atributos físicos das chuvas de cada região. 

A avaliação da erosividade (Quadro 4) foi realizada de acordo com a proposta de 

Wischmeier e Smith (1978). Os resultados de erosividade são obtidos em MJ mm ha-1 h-1 ano-1 

(sistema métrico internacional), sendo necessário, assim, convertê-los para o sistema métrico 

decimal (t.m.mm/ha.h.ano), dividindo-os por 9,81, sendo as classes de erosividade definidas 

de acordo com Carvalho (2008) e Cabral et al. (2011) (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Classes de erosividade da chuva por média anual 

Classes de erosividade Erosividade (t.m.mm/ha.h.ano) Código / Atributo 

Muito Baixa r < 250 1 

Baixa 250 < r < 500 2 

Média 500 < r <750 3 

Alta 750 < r < 1000 4 

Muito Alta r > 1000 5 

Fonte: Carvalho (2008) e Cabral et al, (2011). 

 

Para o mapeamento da cobertura do solo da bacia, foram definidos dois períodos 

distintos: 2009, antes da formação do reservatório da UHE Caçu, e 2014, após a formação do 

reservatório, buscando compreender se este influenciou na fragilidade dessa bacia. 

Para a classificação da cobertura do solo da bacia antes da construção do reservatório 

da UHE Caçu, foi utilizada imagem do Sensor Tematic Mapper (TM) do satélite Landsat 5, 

órbita 222, ponto 73, composição colorida 5R4G3B, para 30 de junho de 2009, 

disponibilizada pelo Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE (Catálogo de Imagens). Para 

caracterização da cobertura do solo após a construção do reservatório, foi utilizada imagem do 

satélite Landsat 8 Sensor Operational Land Imager (OLI), órbita 222, ponto 73, composição 

colorida 6R5G4B, data de 14 de julho de 2014, disponibilizada no site do Earth Explorer do 
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U.S. Geological Survey (USGS), gerido pela National Aeronautics and Space Administration 

(NASA). 

Após o georreferenciamento, foi realizada a classificação não supervisionada no 

ArcGIS 10.1, pela ferramenta “Multivariate/Isoclauster”, que executa a agregação dos pixels 

semelhantes, formando as classes de uso em um arquivo matricial, o qual foi convertido em 

formato vetorial para melhor tratamento. 

A correção dos polígonos que ficaram ambíguos foi executada com a ferramenta 

“Field Calculator” para alteração dos atributos e reclassificação respectiva à sua classe 

correta, gerando o mapa temático final de cobertura do solo. 

Para a delimitação das categorias de cobertura do solo foi utilizada uma chave de 

interpretação para as imagens TM Landsat5, de acordo com Martins (2009), por terem as 

mesmas resoluções radiométricas (exceto a banda de 0,450 - 0,520 µm, que foi gerada a partir 

de matemáticas de bandas do ArcGis 10.1, pela ferramenta Raster calculator), representadas 

no Quadro 5, levando em consideração, especialmente, cor, textura, forma, tamanho e padrão 

respectivo à resposta espectral dos alvos. 

 

Quadro 5 - Chave de interpretação para classificação de imagens de satélite 

Classe Descrição 

Cerrado Matas ciliares e de galeria e as áreas de Cerrado mais denso, que correspondem 
às áreas de reserva ou remanescentes. 

Pastagem Áreas vegetadas que apresentam cor e textura menos intensas que as áreas 
anteriores, interligadas a áreas de pasto (pastagem sombreada). Ou ainda, áreas 
de grande abrangência, representadas por espaços com resposta espectral em tons 
suaves e textura mais lisa (pastagem limpa). 

Agricultura Áreas de formato, na maioria das vezes, geométrico e que se encontram com 
vegetação em uma única tonalidade, caracterizando uma cultura. 

Solo Descoberto Áreas sem vegetação, uma vez que a imagem foi obtida no auge do período seco 
na região, o que leva a crer que, no período de chuvas, essas áreas destinam-se 
aos cultivos. 

Silvicultura Áreas com linhas definidas, com vegetação de médio a grande porte, plantada 
para obtenção de madeira (Eucaliptos). 

Água Áreas que oferecem uma resposta espectral de tonalidades mais escuras, 
evidenciando a grande presença de água. 

Fonte: Martins (2009). Adaptado pelo autor (2017). 

 

Depois de organizadas, as bases dos tipos de solo, declividade e erosividade foram 

convertidas de shapefile (.shp) para GRID, com a finalidade de elaborar o mapa de 

Fragilidade Potencial da bacia, pela da intersecção das bases. 
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Para a espacialização dos dados foi utilizado o método do interpolador Inverso do 

Quadrado da Distância (IQD) que, de acordo com Costa et al. (2009), se baseia na linearidade 

ponderada da combinação do conjunto de dados, em que o fator de ponderação é o inverso da 

distância. Segundo Voltz e Webster (1990), o operador pondera mais os pontos próximos das 

células em processamento do que aquelas mais afastadas. 

A integração das bases foi executada no software ArcGis 10.1, pela ferramenta 

Combine, contida no Arc Toolbox – Spatial Analyst Tools, gerando um novo arquivo GRID, 

contendo todas as informações referentes aos códigos/atributos de cada classe de fragilidade 

das bases utilizadas. A partir desse arquivo, foi possível realizar a soma dos códigos e a média 

dos mesmos, por meio da opção Fied Calculator, que realiza operações algébricas, para 

resultar a Fragilidade Potencial da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu. 

O Mapa da Fragilidade Ambiental Emergente, que pondera as características físicas 

associadas aos graus de proteção dos tipos de cobertura do solo, foi obtido do cruzamento dos 

Mapas de Fragilidade Potencial e Mapa de Cobertura do solo (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Graus de proteção em relação a cobertura do solo 

Graus de Proteção Tipos de Cobertura Vegetal 

1 - Muito Alta Florestas / Matas naturais, florestas cultivadas com biodiversidade. 

2 - Alta Formações arbustivas naturais. Mata Homogênea de Pinus densa. 
Pastagens cultivadas com baixo pisoteio de gado, cultivo de ciclo longo, 
como cacau. 

3 - Média Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/terraceamento como café, 
laranja, pastagem com baixo pisoteio, silvicultura. 

4 - Baixa Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café), culturas de ciclo curto. 

5 - Muito Baixa Áreas desmatadas e queimadas, solo descoberto, gradeação, culturas de 
ciclo curto sem práticas conservacionistas. 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

As etapas de confecção do Mapa da Fragilidade Emergente foram as mesmas 

utilizadas para confecção do Mapa da Fragilidade Ambiental Potencial, em que os dados de 

cobertura do solo foram convertidos de shapefile (.shp) para GRID e depois foi feita a 

intersecção dos mapas pela ferramenta Combine e realizadas as operações algébricas por meio 

da opção Fied Calculator. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu apresenta os seguintes tipos de 

solo, com os seus respetivos pesos quanto à fragilidade ambiental (Figura 7): Latossolo 

Vermelho Distrófico (1), Latossolo Vermelho Distroférrico (1,5), Argissolo Vermelho 

Amarelo Distrófico (2), Argissolo Vermelho Eutrófico (3) e Neossolo Litólico Eutrófico (5). 

 

Figura 7 - Mapa pedológico da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu com os pesos 

de fragilidade 
 

 
Fonte: SIEG. Organizado por: O autor (2017). 

 

A constituição pedológica da bacia estudada tem predominância de Latossolos 

Vermelhos Distróficos, que ocupam mais de 60% da área da bacia. Já os Latossolos 

Vermelhos Distroférricos representam mais de 10%. 

Os Argissolos Vermelhos Eutróficos representam mais de 25% da área da bacia, 

enquanto que os Argissolos Vermelho Amarelo Distróficos ocupam menos de 1% da área da 

mesma.  
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Os Neossolos Litólicos Eutróficos ocorrem sobre os relevos residuais e são solos 

rasos. Nessa bacia, encontram-se em áreas de maior declividade, em área de formação 

geológica Marília, ocupando pouco mais de 1% da área da bacia. 

A declividade é uma das principais variáveis quanto ao mapeamento de fragilidade 

ambiental, pois os processos erosivos hídricos, associados a outros fatores, podem ser 

acelerados a partir do grau de inclinação da vertente do terreno. 

As áreas de 0% a 3% foram classificadas como de muito baixa fragilidade; já as áreas 

de 3% a 8% foram classificadas como de baixa fragilidade, ou seja, a bacia apresenta, de 

modo geral, baixo potencial de fragilidade ambiental em relação à declividade (Figura 8). 

Em termos gerais, tanto na margem direita como na margem esquerda do reservatório 

localizam-se áreas com declividade entre 8 % a 20%, que merecem maiores cuidados, pois, 

geralmente, são utilizadas e estão aptas para agricultura moderna, desde que se empreguem 

técnicas adequadas de manejo e conservação do solo. 

 

Figura 8 - Mapa de declividade da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu com os 

pesos de fragilidade 
 

 
Fonte: SIEG. Organizado por: O autor (2017). 
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As áreas classificadas como de alto potencial de fragilidade foram detectadas em um 

morro a sudoeste, e em um morro a leste da bacia, em que a declividade é superior a 20% e 

ocorre o predomínio de rochas de Formação Vale do Rio do Peixe e Formação Marília. 

Conforme Fernandes (2004) e Cabral et al (2009), a Formação Vale do Rio do Peixe é 

constituída por arenitos intercalados com siltitos ou lamitos arenosos. Os arenitos são muito 

finos a finos, de cor marrom claro, rosados a alaranjados, e apresentam menor resistência à 

erosão em relação às rochas da Formação Marília, que são constituídas por arenitos com 

frequente cimentação carbonática, característica que as tornam mais resistentes à erosão 

quando menos intemperizados. 

 

2.3.1. EROSIVIDADE 

 

Os valores de erosividade foram gerados a partir de dados provenientes dos postos 

pluviométricos, obtidos de quatro estações pluviométricas da ANA na região para a bacia 

hidrográfica do reservatório da UHE Caçu, entre os anos de 1977 a 2014. 

Observaram-se índices pluviométricos anuais aproximados de 1480 mm entre os anos 

de 1977 e 2009, e, de 2010 a 2014, a média foi de 1420 mm, sendo que entre os meses de 

outubro a abril ocorrem entre 85% e 90% da precipitação anual (Gráficos 1 e 2). A 

erosividade é uma variável diretamente proporcional aos índices pluviométricos, e terá uma 

maior perda de solos no período chuvoso, meses em que se obteve médias mensais superiores 

a 80 mm. 
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Gráfico 1 - Precipitação pluviométrica média das quatro estações entre 1977 e 2009 na bacia 

hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 

 

Fonte: ANA. Organizado por: O autor (2017). 
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Gráfico 2 - Precipitação pluviométrica média das quatro estações entre 2010 e 2014 na bacia 

hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: ANA. Organizado por: O autor (2017). 

 

Na avaliação da erosividade da bacia, foram adotadas 5 classes. Porém, os resultados 

obtidos a partir da metodologia enquadraram toda área em uma única classe, com índices 

variando em torno de 810,36 t.mm.ha-1.ano-1 (Figura 9), valor considerado como classe de 

erosividade Alta, conforme metodologia adaptada por Carvalho (2008), segundo a qual a 

erosividade do solo é considerada alta quando varia de 750 a 1000 t.mm.ha-1.ano-1. Silva et al. 

(2008), Cabral et al. (2011) e Rocha e Cabral (2011) encontraram resultados semelhantes, ou 

seja, áreas com classes de erosividade alta em áreas próximas à bacia analisada. 
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Figura 9 - Mapa de erosividade da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

2.3.2. FRAGILIDADE POTENCIAL 

 

O mapeamento da fragilidade potencial de uma bacia hidrográfica é importante no que 

se refere ao entendimento do potencial à erodibilidade do solo da bacia, de acordo com suas 

características físicas em relação aos aspectos climáticos. O mapa da fragilidade potencial da 

bacia (Figura 10) foi gerado a partir do cruzamento das classes de solo, declividade e 

erosividade. 
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Figura 10 - Mapa de fragilidade potencial da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu 
 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

De acordo com o mapa de fragilidade potencial da bacia hidrográfica do reservatório 

da UHE Caçu, 69,65 % da área têm fragilidade potencial classificada como baixa. A baixa 

fragilidade potencial observada em grande parte ocorreu em áreas de Latossolos e Argissolos, 

que são os tipos de solos predominantes na bacia, e em áreas com declividade entre 0% a 8%. 

Fato semelhante às classes detectadas para analisada foi constatado por Melo et al. (2014), no 

estudo de fragilidade ambiental dos solos no estado do Paraná, uma vez que os Latossolos e 

os Argissolos são solos de baixa erodibilidade e bastantes permeáveis (SOARES et al, 2011; 

RIBEIRO et al, 2016). 

As áreas classificadas como de média fragilidade potencial representam 29,24% da 

bacia e estão localizadas em áreas com declividade variando de 8 a 20 % e em Argissolo 

Vermelho Eutrófico. As áreas que foram classificadas como de alta fragilidade potencial 

representam 1,04% da bacia e localizam-se em Neossolos Litólicos Eutróficos e Argissolos 

Vermelho Amarelo Distróficos, solos estes mais susceptíveis à erosão. 



53 

Já as classificadas como de muito alta fragilidade potencial ocupam 0,07% da bacia. 

Estão localizadas em encosta de morros, em que o solo predominante é Neossolo Litólico 

Eutrófico e a declividade está acima de 20%. 

 

2.3.3. ANÁLISES DO MODELO DE COBERTURA DO SOLO 

 

No mapeamento da cobertura do solo da bacia, foram considerados dois períodos 

distintos, sendo o primeiro referente ao ano de 2009, que corresponde ao período antes da 

formação do reservatório da UHE Caçu (Figura 11), e o segundo referente a 2014, 

correspondente à fase após a construção do reservatório (Figura 12). 

 

Figura 11 - Mapa de cobertura do solo da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu em 

2009 

 
Organizado por: O autor (2017). 
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Figura 12 - Mapa de cobertura do solo da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu em 

2014 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

Na bacia hidrográfica em análise, destaca-se o uso do solo como pastagem para gado 

de leite e de corte, sendo que, em 2009, a pastagem ocupava 71,91% da área da bacia, 

aumentando, em 2014, aproximadamente, 3 km2 de área de pastagem, totalizando 72,67% da 

bacia, ocupando áreas que estavam com solo descoberto em 2009 e preparando-as para o 

plantio de pastagem ou ainda remanescestes de Cerrado. 

As áreas de Cerrado ou matas ciliares remanescentes da vegetação natural da bacia, 

em 2009 ocupavam 22,20 % da área; em 2014, ocupavam 21,57 %. Isso se deu devido ao fato 

de as áreas de matas ciliares, ao longo das margens do rio Claro e seus afluentes, serem 

inundadas pela formação do lago do reservatório. 

As áreas submersas por águas ocupavam 0,67% da área da bacia em 2009 e 3,19% em 

2014. O aumento da área submersa foi proporcionado pela formação do reservatório. 

As áreas ocupadas por culturas apresentaram um aumento no período analisado; 

ocupavam 0,60% em 2009 e 1,26% em 2014. Tal fato pode ser associado às lavouras de cana-
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de-açúcar, devido à instalação de usinas de etanol na região. As áreas ocupadas com 

silviculturas ocupavam 0,19% da área da bacia em 2009 e 0,79% em 2014. 

 

2.3.4. FRAGILIDADE EMERGENTE 

 

Os mapas da fragilidade emergente (2009 e 2014) da bacia hidrográfica do 

reservatório da UHE Caçu foram gerados a partir do cruzamento do mapa de fragilidade 

potencial com o mapa de cobertura do solo da bacia, referentes aos anos de 2009 e 2014 

(Figuras 13 e 14). 

 

Figura 13 - Mapa de fragilidade emergente da bacia hidrográfica do reservatório da UHE 

Caçu, em 2009. 

 
Organizado por: O autor (2017). 
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Figura 14 - Mapa de fragilidade emergente da bacia hidrográfica do reservatório da UHE 

Caçu em 2014 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

As áreas de fragilidade emergente de 2009 e 2014 são parecidas com as áreas de 

fragilidade potencial, porém, com algumas mudanças. As áreas de baixa fragilidade 

emergente, em 2009, ocupavam 74,88% da área da bacia e, em 2014, passaram a ocupar 

77,52% da área. Esse aumento pode ser associado ao modelo de cobertura do solo, pois áreas 

que foram classificadas como solo descoberto, devido à retirada da vegetação para formação 

do reservatório em 2009, em 2014 passou a ser área submersa, mudando, assim, de alta 

fragilidade, em 2009 para baixa fragilidade em 2014. 

As áreas classificadas como de baixa fragilidade estão localizadas em áreas de 

Latossolo Vermelho, com declividade variando de 0 a 8%. Os Latossolos são considerados 

solos de menor granulometria, mais compactos e de difícil desagregação com a ação das 

chuvas, favorecendo as baixas fragilidades potencial e emergente, pois apresentam grande 

resistência e estabilidade quanto à erosão (AYER et al, 2015). Entretanto, os Latossolos 

constituem a classe de solo de maior utilização na agricultura no Brasil, mas, a falta de prática 

e de técnicas conservacionistas causa sérios impactos ambientais, como compactação do solo, 
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carreamento de sedimentos por erosão laminar, assoreamento de rios e lagos, prejudicando e 

até comprometendo a qualidade e quantidade de água potável com defensivos agrícolas e 

adubos (NASCIMENTO et al, 2016). 

As áreas de fragilidade média, que representavam 20,79% em 2009, passaram a 

representar 21,12% da área da bacia. Esse fato deu-se, principalmente, em razão do aumento 

da área ocupada por pastagem entre 2009 e 2014, que aumentou em 0,70%. Nessas áreas, nos 

dois períodos analisados, destacam-se as áreas de Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico, 

cujo uso principal compõe-se de pastagens. Resultado semelhante foi encontrado por Pinese 

Júnior e Rodrigues (2012) na determinação da vulnerabilidade ambiental da bacia 

hidrográfica do Rio Piedade (MG), em que foi destacado que áreas de pastagens favorecem a 

maior vulnerabilidade do solo frente aos efeitos da erosão, pois as pastagens reduzem a 

infiltração do solo, propiciando o escoamento superficial. 

Já a classe de alta fragilidade emergente, em 2009, ocupava 4,34% da bacia, e em 

2014 passou a ocupar 1,36% da área. Tal fato justifica-se devido à área que ficou submersa, 

principalmente nas proximidades da barragem da UHE Caçu, que em 2009 estava com solo 

descoberto devido à retirada da vegetação para formação do reservatório, que foi classificada 

como de alta fragilidade, e em 2014 passou a ser área submersa, passando a ser área de baixa 

fragilidade.  

Na bacia, áreas de Neossolos, situada nas encostas de morros residuais, com 

declividades acima de 20%, a fragilidade potencial é muito alta e representava 0,07% da área 

da bacia. Com o cruzamento da cobertura do solo nos períodos, a preservação da vegetação 

natural nestas áreas de encostas, enquadrou-as como áreas de alta fragilidade emergente. 

Segundo Tricart (1977) e Melo et al, (2014), a cobertura vegetal é um dos principais - senão o 

mais relevante - fatores de proteção e estabilidade dos processos morfodinâmicos do solo, 

tendo capacidade de frear as ações de degradação do solo. Assim, a presença ou ausência de 

cobertura vegetal alteram, em muito, a conformação das classes de vulnerabilidade do solo. 

O principal diferencial entre os mapas de fragilidade potencial e fragilidade 

emergente, nos dois períodos são as áreas com solo descoberto ou solos ocupados com 

culturas anuais, pois a exposição do solo sem cobertura vegetal propicia a degradação do 

mesmo por processo de erosão laminar. Resultado semelhante foi encontrado por Pinese 

Júnior e Rodrigues (2012) na determinação da fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do 

Rio Piedade (MG), em que áreas com solos expostos ou preparados para o plantio mostraram-

se mais favoráveis à fragilidade do ambiente. 
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2.4. CONCLUSÃO 

 

O estudo da fragilidade ambiental em bacias hidrográficas é muito importante para 

nortear as políticas de gestão e monitoramento da bacia quanto ao planejamento da cobertura 

do solo, objetivando o melhor desenvolvimento econômico, com vistas à preservação do meio 

ambiente. 

O predomínio da classe baixa fragilidade emergente na bacia analisada ocorre em 

virtude do relevo ser pouco ondulado, variando, principalmente, entre as classes de 0 a 3% ou 

de 3 a 8% de declividade, com a predominância de Latossolos Vermelhos, que, em geral, são 

solos profundos, bem drenados, e, ainda, pelo fato de essas áreas terem cobertura natural 

permanente, sejam áreas de Cerrado natural ou pastagens permanentes. 

A maior parte das áreas com fragilidade potencial e fragilidade emergente, 

classificadas como de média fragilidade ambiental, localiza-se em áreas de Argissolo e com 

declive entre 8 e 20%. 

Os resultados encontrados na pesquisa mostram que, em 2009, 74,88 % da bacia 

destacavam-se como de baixa fragilidade ambiental, aumentando, em 2014, para 77,52%. As 

áreas de média fragilidade passaram de 20,79%, em 2009, para 21,12%, em 2014, enquanto 

que as áreas de alta fragilidade diminuíram de 4,34%, em 2009, para 1,36% em 2014, devido 

às mudanças no uso do solo da bacia. 

É fundamental destacar que aproximadamente 25% da área da bacia classifica-se entre 

média e alta fragilidade, demonstrando a necessidade de cuidados especiais e utilização de 

práticas conservacionista em relação a cobertura do solo, principalmente nessas áreas. 

 

 

 



CAPÍTULO 3  

CARACTERIZAÇÃO HIDROSSEDIMENTOLÓGICA 

 

Resumo: O monitoramento de variáveis hidrossedimentológicas tem se intensificado em 
diversas regiões do planeta, buscando a compreensão de vários processos, com destaque para 
a sedimentação em reservatórios. Assim, objetiva-se realizar uma análise espaço-temporal dos 
parâmetros hidrossedimentólogicos: concentração de sólidos em suspensão (CSS), 
transparência da água (SEC) e turbidez (TURB), no reservatório da usina hidrelétrica de 
Caçu-GO e detectar os principais locais de aporte e deposição dos sólidos. Foram realizadas 6 
amostragens, em períodos distintos. De acordo com os dados avaliados, no período menos 
chuvoso ocorrem uma baixa concentração de sólidos suspensos, havendo uma 
homogeneização no reservatório, enquanto que no período chuvoso tem-se um aumento na 
sua concentração, proporcionando uma heterogeneidade. Contudo, há relação entre as três 
variáveis, medidas com um gradiente horizontal no sentido rio-barragem, que indicam a 
influência da bacia hidrográfica e a deposição do material no reservatório. 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Bigarella e Parolin (2010), sedimento é material originado por intemperismo 

e erosão de rochas e solos, transportados por agentes, como rio, vento, gelo, corrente 

maritima, entre outros, e acumulados em locais mais baixos que os de origem. 

Então, por sedimento, entende-se que é a partícula derivada da fragmentação das 

rochas, por processos físicos ou químicos, que é transportada pela água ou vento do lugar de 

origem para veios de águas para deposição. Nesse sentido, entende-se hidrossedimentologia 

como o estudo do sedimento nos cursos d’água, enquanto por erosão entende-se como 

separação e remoção de partículas da rocha ou solo que são transportadas aos cursos d’água 

pela ação dos ventos e, principalmente, pelo escoamento da ação pluvial. O deslocamento e o 

transporte de sedimentos em meio aquático dependem da forma, tamanho e peso dos 

sedimentos e da energia exercida pela ação do escoamento (CARVALHO, 2008). 

A utilização adequada do solo com a devida cobertura do mesmo e a implementação 

de controle de enxurradas diminui os processos erosivos, visto que altera a exposição do solo 

às gotas de chuva, aumentando a infiltração e diminuindo, consequentemente, o escoamento 

superficial. A produção de sedimentos é uma das principais consequências da erosão hídrica, 

sendo a quantificação de sedimento efluentes, que são transportados pela água, uma 

importante ferramenta para conservação da boa qualidade da água e do solo da bacia. Quanto 

menor for a proteção do solo, devido à sua cobertura, mais intensa será a erosão do mesmo 

(GUERRA, 1994; CARVALHO, 2008). 

Pesquisas hidrossedimentológicas em rios e reservatórios, para onde são transportados 

e depositados sedimentos oriundos de erosão hídrica, ajudam a compreender o 
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comprometimento dos mananciais quanto a assoreamentos, transporte e deposição de metais 

pesados, limnologia dos corpus d’água, dentre outros, e correlacionar com a origem da 

produção de sedimentos e a cobertura do solo da bacia (BARROS, 2012). 

O conhecimento da dinâmica dos processos erosivos em bacias hidrográficas é 

extremamente relevante para o gerenciamento dos recursos hídricos, em que a produção de 

sedimentos é utilizada como indicador dos impactos das atividades antrópicas da bacia 

(MINELLA et al, 2011; LACOMBE et al, 2008). 

Com a cobertura do solo cada vez mais intenso e o consequente aumento da erosão das 

terras, o estudo dos sólidos em suspensão é cada vez mais necessário para se compreender o 

processo de sedimentação e qualidade das águas em reservatório e sua influência na geração 

de energia hidroelétrica. 

O transporte de sedimentos em um rio depende de processos erosivos complexos 

produzidos na bacia hidrográfica. Todo processo erosivo depende da energia do fluxo de 

transporte, que varia no tempo e no espaço, e tem como principal variância a ação antrópica 

na bacia. A evolução da paisagem, originada pelas formas geomorfológicas, é um processo 

natural originário do transporte de sedimentos (SANTOS et al, 2001). 

O deslocamento e o transporte de sedimentos em meio aquático depende da forma, 

tamanho, peso e força exercida pela ação de deslocamento do sedimento (CARVALHO, 

2008). 

Quanto mais turva (barrenta) for a água, maior será o transporte de sedimentos da 

mesma, evidenciando que houve uma erosão na bacia contribuinte, de onde o sedimento está 

sendo transportado. Quanto maior a quantidade de material suspenso transportado na água, 

maior a turbidez e menor será a penetração de luz na água, diminuindo a zona Fotossintética e 

prejudicando a cadeia primária da vida aquática, além de aumentar a temperatura de 

superfície e diminuir a dispersão de oxigênio dissolvido nas regiões mais profundas da água 

(CARVALHO, 2008; ESTEVES, 2011). 

As pesquisas de sólidos em suspensão são utilizadas em vários estudos, como 

planejamento, projetos, operação de obras de uso dos recursos hídricos para abastecimento de 

águas, geração de energia, navegação, estudos ambientais, controle de cheias, entre outros 

(CARVALHO, 2008). 

Sólidos são partículas derivadas da erosão das terras, sendo transportados para os 

cursos d’água pelo escoamento das águas das chuvas (CARVALHO; HORA, 2014). Já 

concentração de sólidos em suspensão (CSS) é a razão entre o peso do material sólido seco 

contido em uma amostra em relação à quantidade da mistura água/sedimento dada 

normalmente em mg/L (PINTO, 2014). 
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A turbidez da água é a medida da capacidade da mesma em dispersar a radiação; pode 

ser considerada o oposto da transparência da água. A turbidez avalia a dispersão da radiação 

na presença de material em suspensão. A turbidez também é um parâmetro que indica a 

qualidade estética das águas para abastecimento público. Os principais fatores responsáveis 

pela turbidez da água são as partículas em suspensão (ESTEVES, 2011). 

A transparência da água é medida pelo disco de Secchi, que é um disco dividido em 

quadrantes, pintados em preto e branco cada quadrante. Avalia, do ponto de vista ótico, a 

transparência. A profundidade da transparência é medida afundando o disco na água até o seu 

desaparecimento, que é inversamente proporcional à quantidade de compostos orgânicos e 

inorgânicos no caminho ótico (ESTEVES, 2011).  

A construção de empreendimentos hidráulicos em um curso d’água altera as 

características hidráulicas do trecho do rio à montante, com aumento da seção molhada e 

consequente diminuição da velocidade média. Desse modo, ocorre uma desaceleração de 

sólidos (em suspensão, arrasto ou saltos) na direção do escoamento, fazendo com que se 

depositem ao longo do reservatório, ocasionando a deposição das partículas de maior 

diâmetro na entrada deste, enquanto que as partículas mais finas irão se depositar em trechos 

mais abaixo ou permanecem em suspensão, podendo chegar às estruturas de descarga de água 

(CARVALHO, 2008). 

O conhecimento do transporte de sólidos em suspensão e de fundo é fundamental para 

qualquer projeto hídrico, pois possibilita conhecer os padrões de erosão e depósitos ao longo 

de cursos d’água e reservatórios (SUGUIO, 1973; STEVAUX, 1993; GAMARO, 2014). 

A carga sólida de um leito dá-se por partículas em suspensão, partículas saltitantes ou 

por arrasto. As partículas em suspensão são predominantemente finas e compostas de argila e 

silte, e quanto mais próximo ao leito, maior a quantidade de partículas e a granulometria. Os 

sólidos finos são transportados em suspensão, pela força da velocidade da corrente, enquanto 

que o material mais grosso, que é transportado junto ao leito, sofre a ação de atrito (ICOLD, 

1989; CARVALHO, HORA, 2014). 

A descarga sólida em um rio é muito variável, tanto temporal quanto espacialmente, 

dependendo de vários fatores associados ao regime de escoamento. Quanto maior o período 

de observação, maior confiança se terá com os resultados e melhor será a média representativa 

(STEVAUX, 1993; MENDES, 2014). 

A amostragem de sólidos em suspensão é variável no curso d’água, tanto na largura 

quanto na profundidade. Então, para uma boa amostragem, são necessárias amostragens de 

seções transversais, tanto na superfície quanto na vertical. 
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Segundo Carvalho (2008), a descarga sólida em suspensão corresponde normalmente 

de 80 a 96% da descarga total de sólidos. Essa variação depende das características 

geológicas, climáticas, posição de medidas ao longo do curso d’água, entre outros aspectos. A 

descarga sólida em suspensão é mais fácil de ser medida, de realizar análise e cálculos, e 

representa maior quantidade da carga sólida total transportada pelo curso d’água. 

Um fator determinante na quantidade de transporte de sólidos é a quantidade e 

intensidade das precipitações na bacia, tendo em vista que, segundo estudos, de 70 a 90% do 

transporte de sólidos em um leito acontecem em período de cheias dos rios (GAMARO, 

2014). 

Os sólidos em suspensão aumentam a turbidez, reduzindo a penetração da luz na água, 

gerando, consequentemente, mudanças Fotossintéticas, alterando a cadeia primária e a 

alimentação dos peixes. Aumenta, ainda, a absorção do calor na superfície da água 

(CARVALHO, 2008).  

A quantidade e qualidade dos sólidos em suspensão de uma bacia hidrográfica 

dependem diretamente da ocupação antrópica da bacia. O desmatamento, as atividades 

agrícolas, a pecuária e a mineração contribuem normalmente para o aumento da quantidade de 

sólidos em suspensão dos veios d’água, enquanto que a construção de barragens contribui 

para retenção desses sólidos suspensos (LELI et al, 2010). 

A determinação da quantidade de sólidos em suspensão em um curso d’água pode ser 

realizada por intermédio de três métodos: método da filtração, método da evaporação e com 

equipamentos Acoustics Doppler Current Profilers (ADCP). 

O método de filtração pode ser utilizado em amostras com até 10.000 mg/L de sólidos, 

quando esse sedimento for, em sua maioria, porções de areia, e até 200 mg/L quando o 

sedimento for, principalmente, frações de argila. O método da filtração é mais rápido, quando 

utilizados em amostras com baixa concentração de sólidos em suspensão. O método da 

evaporação poderá ser utilizado para amostras com altas concentrações de sólidos, com 

concentrações superiores às indicadas para o método de filtração, pois, em amostras com 

grande concentração de sólidos, pode-se ocorrer a colmatação do filtro, dificultando o 

processo da filtração (CARVALHO, 2008; PINTO, 2014). 

As ADCP estimam a quantidade de sólidos em suspensão pelo resultado do eco e do 

pulso acústico, aliado às diferentes frequências e tamanho das células, sendo ainda uma 

tecnologia em desenvolvimento e evoluções constantes dos equipamentos e da capacidade de 

processadores. Para determinar a concentração estimada pelo ADCP nas células de medição, 

precisa-se ter conhecimento do tempo de ida e volta do pulso acústico e da velocidade do 

som, bem como conhecer o comportamento dos sólidos na seção a ser medida, pois o pulso 
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acústico emitido pelos transdutores do ADCP perde intensidade e varia de acordo com certos 

fatores, como a distância ao local onde é refletida a partícula, a concentração e diâmetro das 

partículas em suspensão e a temperatura e salinidade da água (GAMARO, 2014). 

O fluxo dos sólidos em um leito, ao encontrar águas com menor velocidade devido ao 

represamento, começa a depositar. A deposição inicia-se com partículas mais pesadas e vai 

diminuindo à medida que vai adentrando no ambiente lêntico. À medida que o assoreamento 

vai aumentando no reservatório, a capacidade de armazenamento de água vai diminuindo e a 

influência do remanso vai intensificando para montante, as velocidades da água aumentam e 

maior quantidade de sólidos passam a escoar para jusante, diminuindo o poder de retenção de 

partículas em suspensão (STEVAUX, 1993). 

A distribuição e a deposição de sólidos dependem da geometria dos reservatórios, do 

modo de operação, das características e propriedades dos sedimentos e da declividade de 

escoamento, entre outros.  

Com a construção de barragens para o represamento de água em um leito, alteram-se 

as características hidráulicas do trecho à montante do barramento, diminuindo a velocidade da 

água e aumentando a área molhada. Com a desaceleração da velocidade da água, diminui 

também a velocidade de transporte de partículas em suspensão, aumentando o poder de 

deposição ao longo do reservatório, em que as partículas de maior diâmetro são depositadas 

na entrada do reservatório e as de menores diâmetros vão adentrando e se depositando nas 

regiões mais abaixo do reservatório (CABRAL et al, 2009). 

A quantidade e qualidade dos sólidos transportados pela água em uma bacia 

hidrográfica dependem exclusivamente de vários fatores, quais sejam: geologia, 

geomorfologia, relevo, quantidade e intensidade das precipitações, dos sedimentos afluentes 

e, principalmente, a cobertura vegetal do solo e das ações antrópicas na bacia (CARVALHO 

et al, 2000). 

Assim, objetiva-se realizar uma análise espaço-temporal dos parâmetros 

hidrossedimentológicos: concentração de sólidos em suspensão (CSS), transparência da água 

(SEC) e turbidez (TURB), no reservatório da usina hidrelétrica de Caçu, e detectar os 

principais locais de aporte. 

 

3.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para analisar a concentração de sólidos em suspensão, turbidez e transparência da 

água, foram realizadas as coletas de água em 6 períodos distintos, em 35 pontos do 
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reservatório da UHE Caçu (Figura 15), de modo que esses pontos compreendessem todos os 

compartimentos aquáticos (setor rio, transição e lago). 

 

Figura 15 - Mapa de localização dos pontos de coleta no reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

As coletas foram realizadas em 01 de agosto de 2014, 30 de julho de 2015 e 02 de 

agosto de 2016, referentes ao período menos chuvoso, aqui considerado como período seco na 

região do Cerrado brasileiro, e em 27 de janeiro de 2015, 04 de fevereiro de 2016 e 23 de 

janeiro de 2017, referente ao período mais chuvoso na região. 

Para coleta das amostras de água do reservatório, foram utilizados barcos (Fotografia 

5A), com motor de popa de 15HP, GPS - modelo Garmin MAP 78S (Fotografia 5B), para o 

georreferenciamento dos pontos de coleta, e garrafa de Van Dorn (Fotografia 5C) para coleta 

de água. 
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Fotografia 5A - Coleta de amostras de água em campo 

 
 

 

 

Fotografia 5B - GPS Garmin MAP 78S Fotografía 5C - Garrafa de Van Dorn 

  

Fonte: O autor (2016). 

Para determinar a concentração de sólidos em suspensão, foi utilizada a metodologia 

descrita por Wetzel e Likens (1991) e APHA (1998). As amostras de águas foram coletadas 

nos primeiros 10 cm de profundidade (epilímnio) e filtradas (Fotografia 6) utilizando-se uma 

bomba de sucção a vácuo, com pré-filtros em microfibra de vidro, modelo AP20, com 

retenção nominal de 0,8 a 8 micrômetros e com 47 mm de diâmetro. 
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Fotografia 6 - Demonstração de como foi realizada a filtragem das amostras de água 
 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Os filtros foram secos em estufa a 100º C, por uma hora (Fotografias 7 e 8) e pesados 

em balança analítica para ter o peso inicial. Posteriormente, com o auxílio de uma bomba de 

sucção a vácuo, foram filtrados 500 ml de água de cada amostra, após secar em estufa a 65º C 

por 24 h, obtendo-se o peso final, por diferença de pesagem, utilizando a seguinte equação: 

 

CSS = (Pf – Pi) /V * 1000000 (1) 

Onde: 

Pf = É o peso final do filtro (g) 

Pi = É o peso inicial do filtro (g)  

V = Representa o volume de água filtrada (mL). 

Com o objetivo de aumentar a confiabilidade dos resultados e diminuir erros 

grosseiros, em cada ponto de coleta foram feitas em duplicatas e o resultado da CSS foi 

determinado pela média das duas amostras. 
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Fotografia 7 - Pré-filtros em microfibra de 

vidro modelo AP20 (período 

chuvoso) 

Fotografia 8 - Pré-filtros em microfibra de 

vidro modelo AP20 (período mais 

seco) 

  

Fonte: O autor (2016). 

 

As medidas de transparência de água foram realizadas com disco de Secchi, 

orientando-se na proposta de Preisendorfer (1986) e Esteves (1998), segundo a qual, a 

profundidade de desaparecimento do disco de Secchi é inversamente proporcional à 

quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos no caminho ótico. Esta medida é obtida 

mergulhando-se o disco de 20 centímetros de diâmetro pintado com dois quadrantes de preto 

e dois de branco na água, por meio de corda graduada, até a profundidade na qual a radiação 

refletida no disco não é mais visível ao olho humano (Fotografia 9). 
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Fotografia 9 – Transparência da água com o uso do disco de Secchi  

 

Fonte: O autor (2016). 

 

A turbidez da água é a medida da capacidade desta em dispersar a radiação solar. É 

expressa por UNT (Nephelometric Turbidity Units), determinada pelo equipamento chamado 

turbidímetro (Fotografia 10). Em geral, a turbidez provém de partículas suspensas, que 

indicam a presença de materiais sólidos, como argila, silte e areia, e, ainda, bactérias, 

fitoplâncton, detritos orgânicos e inorgânicos (ESTEVES, 2011). 

Assim como a análise de CSS, as análises da turbidez foram realizadas em duplicidade 

e o resultado foi obtido por meio da média dos dois resultados. 
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Fotografia 10 - Equipamento utilizado para a leitura de turbidez  

 
Fonte: O autor (2016). 

 

Os dados limnológicos, foram especializados utilizando o método interpolador IDW 

(Inverse Distance Weight), no Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando o 

software ArcGIS 10.1, através da extensão Geostatistical Analyst, conforme empregado por 

Chang (2006), Jha et al (2015) e Lobato et al (2015). O método de interpolação IDW analisa 

qual influência dos valores pontuais, sobre a região ao seu redor, que varia com uma potência 

do inverso da distância, estimando um valor da variável analisada para um local não 

amostrado. 

Para avaliar os efeitos das chuvas no resultado dos parâmetros hidrossedimentológicos 

no reservatório da UHE Caçu, foram obtidos dados de um pluviógrafo instalado próximo ao 

reservatório na Fazenda Caçu, na coordenada 18º 31’ 21,96”S e 51º 09’53,79”O. Pluviógrafo 

foi instalado na bacia pelo projeto “Análise do impacto da ação antrópica nas características 

hidrossedimentológicas-limnológicas da Bacia do rio Claro-GO”, este pluviógrafo forneceu o 

volume precipitado nos 10 dias anteriores a todas as coletas de água. 
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para estudos hidrossedimentológicos, a análise da periodicidade, quantidade e 

intensidade das chuvas é fundamental para entender como se dá o transporte de sedimentos 

em meios aquáticos. Nesse sentido, foram coletados dados de pluviometria dos dez dias que 

antecederam as coletas de dados para compreender a influência das precipitações nos mesmos 

(Quadro 7).  

 

Tabela 1 - Totais pluviométricos (mm) na Fazenda Caçu dos 10 dias que antecederam as 

coletas de campo  

01/08/2014 30/07/2015 02/08/2016 27/01/2015 04/02/2016 23/01/2017 

1,67 0 0,33 36,67 133,42 186,78 
Organizado por: O autor (2017). 

 

A partir da análise espacial da concentração de sólidos em suspensão (Figura 16) e 

dados estatísticos no reservatório de Caçu (Quadro 8), no período menos chuvoso, ocorreram 

variações de 0,2 a 6 mg/L, sendo que a maior média encontrada no período seco foi de 2 

mg/L, no dia 01/08/2014, não sendo possível destacar os principais locais de aporte de sólidos 

em suspensão no reservatório, devido à uniformidade dos resultados. 

No período seco (ou período menos chuvoso), devido à falta de chuva na região, os 

índices de CSS encontrados são muito baixos, como pode ser observado pelos baixos valores 

de média e desvio padrão.  
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Figura 16 - Concentração de Sólidos em Suspensão 

 
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 2 - Dados estatísticos dos resultados de Concentração de Sólidos em Suspensão 

CSS 01/08/2014 30/07/2015 02/08/2016 27/01/2015 04/02/2016 27/01/2017 
Todas as 
coletas 

MAIOR CSS 4,50 6,00 3,80 18,83 34,80 45,00 45,00 

MENOR CSS 0,17 0,02 0,40 1,00 5,80 4,33 0,02 

MÉDIA CSS 2,00 0,97 1,51 3,94 12,97 13,30 5,78 

Des. Padrão 1,34 1,11 0,84 4,99 7,63 13,62 8,51 

Fonte: O autor (2017). 

 

No período chuvoso, os índices de CSS encontrados não tiveram a mesma 

uniformidade que os do período menos chuvoso, onde, nos pontos de entrada do reservatório, 

foram detectados os maiores índices, sendo que a maior concentração foi de 45,00 mg/L, 

encontrada em 27/01/2017. Tal fato pode ser associado ao maior volume de chuva registrado 

no período analisado, que teve uma média pluviométrica, nos dez dias que antecederam à 

coleta, de 186,78 mm. 

Na área de entrada do reservatório, até as proximidades do Córrego das Três Barras, os 

índices de CSS foram mais altos, destacando o ambiente lótico ou zona de rio, onde o canal é 

estreito e com bastante velocidade da água. Os valores de CSS nesse setor do reservatório 

variaram de 1,8 mg/L, encontrado no dia 02/08/2016 (período seco), até 45,00 mg/L, 

encontrado no dia 27/01/2017 (período chuvoso). 

Esses sólidos são oriundos do trecho inicial da bacia do rio Claro, possivelmente dos 

solos provenientes da composição do basalto da Formação Serra Geral e Arenitos das 

Formações Botucatu e Bauru, que dão origens aos Latossolos, Argissolos e aos Neossolos 

oriundos da formação Vale do Rio do Peixe (GUERRA, 1989; EMBRAPA, 2006; 

FERNANDES, 2004). 

Esses resultados mostram que o lugar de maior aporte de sedimentos no reservatório, 

em todas as datas de coleta, é por intermédio do salto do Marianinho, onde os sólidos em 

suspensão têm origem na bacia do rio Claro, acima do reservatório. 

Resultado semelhante aos encontrados foram verificados em ambiente lótico por 

Barros (2006), no rio Ivaí-PR, em que o mesmo encontrou uma concentração de sedimentos 

em suspensão em torno de 30,00 mg/L em média, nos anos de 1996 a 2006. 

Entre o córrego Três Barras, córrego do Caju e Furnas, os índices variaram de 0,02 

mg/L, encontrado em 30/07/2015, e 18,60 mg/L, encontrado em 04/02/2016. Essa área é 

influenciada por solos oriundos da Formação Vale do rio do Peixe e que se encontram em 
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áreas de declive entre 0 a 20 %, em que a fragilidade desta foi avaliada como de muito baixa à 

média potencialidade. 

Do córrego Caju e Furnas até o barramento da UHE Caçu, os índices de CSS variam 

de 0,02 mg/L, encontrado em 30/07/2015, a 10,70 mg/L, encontrado em 04/02/2016. A baixa 

concentração de sólidos suspensos nesse setor pode ser justificada pela baixa velocidade de 

escoamento da água em relação aos setores anteriores, profundidade acima de 20 metros e 

largura entre 800 m e 1 km. 

Os valores de CSS encontrados são semelhantes aos encontrados por Cabral et al. 

(2013), neste mesmo lago, isso comprova uma estabilidade de índices de assoreamento do 

reservatório, nos últimos anos. Baixos índices de concentração de sólidos em suspensão, que 

mostram as mesmas características dos resultados encontrados nesta pesquisa, também foram 

encontrados por Cabral et al. (2009) em pesquisa no reservatório de Cachoeira Dourada, no 

rio Paranaíba. 

Silva et al (2009), em pesquisa realizada para o reservatório da usina hidrelétrica de 

Peti, em Minas Gerais, verificaram que no período chuvoso foram encontrados os maiores 

índices de CSS, sendo o principal local de aporte os pontos considerados como área de 

entrada do reservatório e índices variando entre 10,00 e 15,00 mg/L nos pontos localizados no 

setor considerado como de transição do reservatório. 

Montanher e Souza Filho (2010), em estudos de CSS no reservatório de Porto 

Primavera, no rio Paraná, também encontraram índices de CSS considerados baixos, com 

valor médio anual de 10,80 mg/L, encontrado no ano de 2000, sendo que os maiores índices 

sempre foram encontrados no período chuvoso na região. Enquanto Stevaux, Martins e 

Meurer (2009), em estudos no rio Paraná, a 100 km à jusante da barragem de Porto 

Primavera, observaram que, após o barramento do rio à montante, em 1999, a carga de 

sedimentos suspensos diminuiu em até dez vezes. Segundo os autores, o processo de 

barramento à montante causou a redução de CSS de 250,00 mg/L para 30,00 mg/L nos três 

primeiros anos após o barramento. 

Baixas concentrações de CSS (índices abaixo de 20,00 mg/L) foram encontradas por 

Braga (2013), em ambientes lótico, nos principais afluentes do reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros, primeira bacia hidrográfica à jusante dessa ora analisada. 

Quanto à transparência da água obtida por intermédio do disco de Secchi, os índices 

encontrados comprovam uma certa homogeneidade em 27/01/2015, em todo o reservatório 

(Figuras 17). O menor índice encontrado foi de 0,27 m, em 27/01/2017, e o maior índice foi 

de 4,18 m, em 02/08/2016 (Quadro 9). 
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Figura 17 - Visibilidade de Secchi  

 
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 3 - Dados estatísticos dos resultados de Visibilidade de Secchi (m) 

Visibilidade 01/08/2014 30/07/2015 02/08/2016 27/01/2015 04/02/2016 27/01/2017 
Todas as 
coletas 

MAIOR SECCHI  2,38 3,70 4,18 1,60 0,68 0,88 4,18 

MENOR SECCHI 1,11 1,52 1,70 0,50 0,33 0,27 0,27 

MÉDIA SECCHI 1,71 2,51 3,26 1,24 0,51 0,60 1,59 

Desvio Padrão 0,47 0,79 0,92 0,33 0,11 0,19 1,06 

Fonte: O autor (2017). 

 

A transparência da água evidencia a diferença entre os períodos menos chuvoso (seco) 

e chuvoso, em que a média de transparência para o período seco é de 2,39 m e para o período 

chuvoso é de apenas 0,78 m, destacando a maior homogeneidade da visibilidade no período 

chuvoso, quando foram encontrados os menores desvios padrões. 

Se observado somente o resultado das análises da coleta realizada em 02/08/2016, em 

que basicamente não ocorreu nenhuma chuva nos 10 dias que antecederam a coleta, a média 

da transparência aumenta para 3,26 m, com a máxima encontrada de 4,18 m, no ponto 27, 

próximo à barragem, local de grande profundidade em ambiente lêntico, e a mínima de 1,70 

m, encontrada no ponto 11, ocasionado por gados bebendo água no reservatório, próximo a 

este ponto (Fotografia 11). Se comparada com os resultados das análises da coleta realizada 

em 27/01/2017, em que aconteceram os maiores índices pluviométricos nos 10 dias que 

antecederam a coleta, a maior transparência foi de 0,88 m, encontrada no ponto 33, próximo à 

barragem, enquanto a menor transparência foi de 0,27 m, encontrada nos pontos 3 a 5, área de 

remanso e transição de ambiente lótico para lêntico. 
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Fotografia 11 - Gado bebendo água no reservatório 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

A maior transparência encontrada no período seco foi de 4,18 m, em ponto próximo à 

barragem, enquanto a menor transparência no mesmo período foi de 1,11 m, em ponto na 

entrada do reservatório. No período chuvoso, a maior transparência encontrada foi de 1,60 m 

e a menor foi de 0,27 m, nos mesmos pontos de maior e menor transparência do período seco. 

Tais resultados caracterizam bem a diferenciação da transparência da água entre os períodos 

avaliados. No período chuvoso, as águas do reservatório apresentavam uma tonalidade 

marrom (Fotografia 12A), enquanto que no período seco apresentavam uma tonalidade verde 

(Fotografia 12B), no momento da leitura com o disco de Secchi. 
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Fotografia 12A - Transparência de 

Secchi em período chuvoso 

Fotografia 12B - Transparência de Secchi 

em período seco 

  

Fonte: O autor (2016). 

 

Resultados similares aos obtidos nessa pesquisa foram verificados por Pinto Coelho et 

al. (2004), em estudo no reservatório de São Simão (localizado a aproximadamente 85 km da 

UHE Caçu), em que a variação da transparência da água ficou muito distinta entre os períodos 

chuvoso e período seco. Silva et al. (2009) também verificaram resultados similares no 

reservatório de Peti, em Minas Gerais, em que, em muitos pontos, a transparência atingiu 1,5 

m no período seco e caiu para 0,5 m no período chuvoso, corroborando com a afirmação de 

que existe grande variação da transparência da água entre o período seco e o período chuvoso, 

devido à influência dos fatores climáticos e modelo de cobertura do solo nas bacias 

hidrográficas. 

Os valores de concentração de turbidez (Figura 18) verificados nas coletas, de modo 

geral, podem ser considerados baixos quando comparados com os valores estipulado pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 1 e 2, demonstrando uma homogeneidade, 

principalmente, nas coletas realizadas no período seco (Quadro 10), em que o menor índice 

encontrado foi de 1,50 UNT, em 01/08/2014, em pontos localizados mais próximos à 

barragem da UHE Caçu, em ambiente lêntico de maior profundidade e maior largura, 

enquanto o maior índice foi de 56,90 UNT, em 27/01/2017, encontrado no ponto 2 (próximo 

ao salto do Marianinho), em ambiente lótico, devido ao maior volume de chuva ocorrido nos 

dias que antecederam a coleta, causando maior carreamento do solo e, consequentemente, 

maior transporte de sedimentos e maior turbidez. 
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Figura 18 - Turbidez  

Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 4 - Dados estatísticos dos resultados de Turbidez (UNT) 

Turbidez 01/08/2014 30/07/2015 02/08/2016 27/01/2015 04/02/2016 27/01/2017 
Todas as 
coletas 

MAIOR TURB. 9,81 4,10 6,67 23,67 48,00 56,90 56,90 

MENOR TURB. 1,50 1,70 1,89 5,20 21,95 17,10 1,50 

MÉDIA TURB. 4,70 2,61 3,26 9,08 30,65 27,11 12,90 

Desvio Padrão 2,34 0,60 1,35 4,39 6,63 11,90 12,90 

Fonte: O autor (2017). 

 

Segundo a classificação da Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, 

águas com índices de turbidez até 40 UNT podem ser classificadas como água doce de classe 

I, que podem ser utilizadas para o abastecimento do consumo humano, após tratamento 

simplificado, entre outras. Índices de turbidez maiores que 40 UNT somente foram 

encontrados nas coletas do período chuvoso de 2016 e 2017, sendo que, em 04/02/2016, esse 

índice foi encontrado somente no ponto 3 de coleta, com 48,00 UNT. Esta concentração mais 

alta de turbidez encontrada no ponto 3, localizado na entrada do reservatório, em que a 

energia hidráulica de transporte de sedimento ainda tem grande influência, está intimamente 

associada ao maior volume de precipitação que antecedeu ao dia desta coleta de dados. 

Observando estatisticamente os resultados de turbidez, verifica-se a diferenciação 

entre os períodos chuvoso e seco, em que os menores índices encontrados no período 

chuvoso, em geral, são maiores que os maiores índices encontrados no período seco. Mostram 

os resultados, também, a boa qualidade da água, tendo como perspectiva a turbidez, em que a 

média encontrada em todas as coletas é de apenas 12,90 UNT. 

Nos demais pontos, a concentração de turbidez foi inferior a 40 UNT. Já em 

27/01/2017, concentrações maiores que 40 UNT foram encontradas entre os pontos 1 a 7 do 

reservatório. Tal fato pode ser justificado devido ao volume de chuva que ocorreu na região e 

também por esses pontos de coleta se localizarem na área considerada como zona de rio ou 

ambiente lótico, conforme o estudo realizado por Cabral et al. (2013). 

De acordo com a figura 16, os maiores valores de turbidez, em todas as coletas, 

ocorreram na parte inicial do reservatório (a partir do Salto Marianinho), até as proximidades 

da foz do Córrego das Três Barras, devido a menor largura, profundidade e maior velocidade 

de escoamento da água quando comparado com outros trechos do reservatório. 

Esses elevados valores de turbidez são provenientes da carreamento do solo da bacia 

hidrográfica do rio Claro à montante, que são transportados pelas águas pluviais até o leito do 

rio e daí carreados pela correnteza das águas até ambientes lênticos. De modo geral, a turbidez 
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vai diminuindo de montante à jusante dentro do reservatório, por isso os menores valores de 

turbidez sempre foram encontrados próximos ao barramento da UHE Caçu, local em que são 

verificadas as maiores profundidades, largura e menor velocidade de escoamento da água, 

proporcionando o processo de decantação dos sedimentos mais finos que ocorrem em 

ambientes considerados lênticos. 

As variações na concentração de turbidez são mais nítidas no período chuvoso, mesmo 

resultado observado por Silva et al. (2009) no reservatório de Peti, em Minas Gerais. 

Em análise da variação de sólidos em cursos d’´agua nos aproveitamentos 

hidrelétricos em operação no estado de São Paulo, Ottoni et al. (2011) encontraram resultados 

similares com os maiores valores de turbidez encontrados próximos à entrada dos 

reservatórios, e ainda baixos valores de turbidez no período seco. 

Baixos índices de turbidez (variando entre 5,17 e 17,64 UNT) também foram 

encontrados por Danelon e Rodrigues (2014), em análise dos níveis de turbidez na bacia 

hidrográfica do córrego do Glória, em Uberlândia-MG, em coletas realizadas em março, final 

do período chuvoso na região estudada. 

Na tabela 11 é apresentado o resultado das análises de correlação entre os índices de 

Concentração de Sólidos em Suspensão, Visibilidade de Secchi e Turbidez, da média de todos 

os pontos coletados do reservatório da UHE Caçu. 

 

Tabela 5 - Correlações entre CSS, Secchi e Turbidez 

VARIÁVEL (UNIDADE) PERÍODO SECO PERÍODO CHUVOSO 

 01/08/2014 30/07/2015 02/08/2016 27/01/2015 04/02/2016 27/01/2017 

CORRELAÇÃO CSS - 
SECCHI (r) 

-0,80 -0,61 -0,83 -0,91 -0,85 -0,88 

CORRELAÇÃO CSS -
TURBIDEZ (r) 

0,79 0,61 0,91 0,85 0,71 0,95 

CORRELAÇÃO SECCHI - 
TURBIDEZ (r) 

-0,89 -0,83 -0,88 -0,89 -0,80 -0,91 

Org. O autor (2017). 

 

As correlações entre os índices de CSS e SEC, entre CSS e turbidez e ainda entre SEC 

e turbidez mostram que as maiores correlações aconteceram nos campos dos períodos 

chuvosos, destacando que a maior aconteceu entre CSS e turbidez e ainda entre SEC e 

turbidez, na coleta de 27/01/2017, com 0,95 e -0,91, respectivamente. 

Somente as correlações entre os resultados de CSS e SEC e CSS e turbidez, 

encontradas em 30/07/2015, são consideradas moderadas, com índices de -0,61 e 0,61, 
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respectivamente. Todos os outros índices têm correlações forte ou muito forte, todas as outras 

correlações são muito significativas e demonstram a forte relação entre as variáveis 

analisadas. 

 

3.4. CONCLUSÕES 

 

Conforme os resultados de CSS, SEC e turbidez, existe uma grande uniformidade dos 

índices em todo lago, com baixos níveis de CSS e turbidez, e grande visibilidade do disco de 

Secchi, principalmente no período seco, com maior variação dos índices acontecendo no 

período chuvoso, principalmente nos pontos de entrada do reservatório. 

Observando a relação entre o índice pluviométrico e os índices de CSS, SEC e 

turbidez, verifica-se que as maiores médias pluviométricas, no período de 10 dias que 

antecederam as coletas, deram-se no período chuvoso de 2017 (ultrapassando 180 mm), 

período em que também foram encontrados os maiores índices de CSS e turbidez (45,00 mg/L 

e 56,90 UNT, respectivamente) e a menor visibilidade de SEC (0,27 m). 

O maior aporte de sedimento para o reservatório é derivado do canal principal do rio 

Claro. Já o afluente do reservatório que mais contribui para sedimentação do mesmo é o 

Córrego Caçu, por possuir maior microbacia hidrográfica (ROCHA et al, 2015), com 

Argissolo Vermelho eutrófico, na parte baixa da microbacia, Latossolo Vermelho distrófico 

em sua grande maioria e uma pequena mancha de Neossolo Litólico eutrófico na região mais 

alta de toda bacia do reservatório. Estes solos são propícios à erosividade, principalmente 

quando não são observadas técnicas conservacionistas, como curvas de nível e preservação de 

matas ciliares, como acontece com toda a bacia, que tem como principal uso a pecuária 

extensiva, sem curvas de nível na maioria das pastagens e pouca preservação das matas 

ciliares.  

Pela análise dos dados, pode-se concluir que as três variáveis observadas (css, sec e 

turbidez) têm boa relação entre si e que as variações dos parâmetros analisados dependem da 

precipitação pluviométrica na bacia do rio Claro, variando quanto à intensidade, frequência e 

duração das pluviometrias e de acordo com a cobertura do solo, já que a caracterização 

diferenciada dos resultados encontrados se dá, principalmente, na entrada do reservatório, 

onde o mesmo recebe contribuição da área à montante. 



CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS PERFIS DE FUNDO E MODELOS DEPOSICIONAIS  

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivos realizar uma discussão sobre o processo da 
sedimentação que está ocorrendo no reservatório, avaliar os possíveis modelos deposicionais 
vigentes e analisar a textura granulométrica de amostras de sedimento de fundo. Os métodos 
utilizados para modelos deposicionais seguiram as propostas de Cabral et al. (2010) para 
reservatórios. Foram detectados três tipos de fáceis sedimentares que são os fáceis de depósito 
de corrente, depósito de leito e depósito de delta. Conforme os dados avaliados, os depósitos 
de corrente ocorrem entre o início do reservatório até o córrego Cachoeirão e na foz do 
córrego Caçu, com sedimentos de maior granulometria. Do córrego Caçu ao barramento, 
verificam-se depósitos de leito. Os depósitos de delta ocorrem nas desembocaduras de alguns 
afluentes do reservatório.  
 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte de sedimentos em um curso d'água é consequência de uma série de 

fatores que se inicia com a precipitação na bacia hidrográfica e termina com o assoreamento 

do reservatório. Tudo isso devido à geomorfologia, a geologia, o clima, a topografia, a 

cobertura vegetal e, principalmente, fatores antrópicos da região da bacia. 

Segundo estudos do Banco Mundial (MAHMOOD, 1987 apud CARVALHO et al, 

2000), todos os reservatórios serão assoreados, sendo a taxa média mundial de assoreamento 

anual em torno de 1% do volume total, variando de um local para outro, sendo que no Brasil, 

segundo estudo realizado por Eletrobrás/IPH (1992) e Carvalho (2008), a perda anual de 

capacidade de armazenamento dos reservatórios era de aproximadamente 0,5% ao ano. 

O depósito de sedimentos no leito dos rios é drasticamente alterado com a construção 

de empreendimentos hidráulicos, pois a carga suspensa, que é transportada pela correnteza 

das águas, quando atinge ambientes lênticos, tende a decantar, depositando-se no fundo dos 

reservatórios, causando o assoreamento. 

Os sedimentos transportados em carga suspensa pelos rios, em sua maioria, são fração 

de areia fina e muito fina, e também matéria orgânica de origem de fragmentos vegetais, de 

origem variada. Mas a predominância de carga suspensa é de partículas de argila, silte e areia 

(LELI et al, 2010). A carga de fundo e a carga suspensa de sedimentos controlam a 

morfologia do canal, interferem na ecologia e no uso das águas fluviais, e caracterizam as 

planícies de inundação (LELI et al, 2010).  

Guerra e Cunha (1994), em seus estudos, afirmam que a qualidade da água em 

ambientes lênticos pode estar relacionada à modificação do leito natural do rio para o 
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ambiente represado, em que ocorre a mudança de ambiente lótico para lêntico, e a 

consequente mudança no tipo de cobertura do solo da bacia, o que pode alterar toda a 

dinâmica do ambiente aquático, principalmente a deposição de material no fundo do 

reservatório. 

O estudo do material depositado no fundo dos reservatórios é de grande relevância, 

pois pode correlacionar desde a área de origem do material, até uma avaliação da vida útil do 

reservatório. Segundo Stevaux (1993), o estudo de fáceis é o reconhecimento dos vários 

componentes litológicos de depósitos fluviais, com a sua associação de estrutura espacial, 

tanto vertical como lateral. 

Os depósitos são formados por sedimentos suspensos transportados pela corrente de 

água e por sedimentos de arrastos transportados no fundo dos leitos. 

Quando se forma um reservatório, os tipos de canais deixam de atuar diretamente na 

deposição dos leitos, pois o leito é inundado e reduz a velocidade da água. O processo de 

deposição de sedimentos em um ambiente lêntico é completamente diferente de um ambiente 

lótico, pois o principal fator de transporte de sedimento é a velocidade da água. Com a criação 

dos reservatórios, e a consequente redução da velocidade da água, os sedimentos tendem a 

acumular no reservatório, diminuindo a capacidade de armazenamento de água. 

Com a contínua deposição de sedimentos nos reservatórios, a distribuição destes é 

influenciada pelas correntes de água no reservatório pelo relevo, pela geologia, geomorfologia 

do mesmo e topografia dos principais afluentes do reservatório, pela operação do reservatório 

e ainda pela ocorrência de grandes enchentes, que são responsáveis pelo carreamento de 

muitos sedimentos (ICOLD, 1989). 

Segundo Suguio (1973), a retenção de sedimentos em reservatórios está relacionada 

com a velocidade da correnteza da água, com a vazão, com o tamanho e formato da seção 

transversal do rio e com o tempo de residência de água no mesmo. 

De acordo com Cabral et al. (2009), os principais fatores que influenciam na formação 

de depósitos de sedimentos em reservatórios são: quantidade de sedimentos afluentes, 

eficiência de retenção de sedimentos, densidade dos depósitos e o volume de sedimentos 

depositados. 

Para determinar a vida útil de um reservatório, tem-se que compreender as etapas e a 

evolução do processo de assoreamento ao longo dos anos. 

A deposição de sedimentos em reservatório gera vários problemas a montante do 

mesmo, como: diminuição da capacidade de retenção de água; depósito em delta, onde a 

deposição geralmente acontece de montante a jusante do reservatório, causando agradação da 
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área de remanso; dificuldade de navegação; aumento de enchentes; levantamento de lençol 

freático etc. 

Os estudos para avaliação de assoreamento em reservatórios podem ser realizados a 

partir de métodos diretos e indiretos. Os métodos indiretos são aqueles que, em geral, aplicam 

fórmulas empíricas, já usadas em bacias semelhantes por outros pesquisadores. Já os métodos 

diretos são o relacionamento de dados básicos obtidos em campo, por meio de monitoramento 

da bacia em estudo, como levantamento topobatimétrico do reservatório, análise da descarga 

sólida no curso d’água, amostragem de material assoreado, entre outros (CABRAL et al, 

2010). 

Segundo Carvalho et al. (2000), um curso d’água, ao entrar em um reservatório, 

diminui a velocidade da corrente de água e aumenta a área de seções transversais, gerando 

condições de deposição de sedimentos transportados pelo leito. As partículas mais pesadas e 

de maior granulometria, como areias grossas, são as primeiras a se depositarem, enquanto os 

sedimentos mais finos tendem a adentrar ao reservatório, depositando-se em ambientes 

lênticos. 

A localização dos depósitos de sedimento nos reservatórios é específica, mas, 

normalmente, eles são classificados como modelos deposicionais descritos por Carvalho 

(2008), Morris e Fan (1997) como: 

− Depósito de remanso ou corrente – depósitos localizados no final do remanso, 

normalmente logo acima do nível máximo de represamento do reservatório, onde, 

geralmente, é depositado todo material de maior diâmetro, como areias grossas e seixos. 

Esses depósitos tendem a progredir com o tempo, tanto para dentro dos reservatórios 

quanto para área de remanso a montante do leito, e conforme vai crescendo esse depósito, 

aumenta-se o efeito de remanso. Um dos principais impactos causados por esse tipo de 

depósito é o aumento do efeito das enchentes a montante da área do reservatório e a 

navegabilidade no leito; 

− Depósitos de delta – esse modelo de depósito localiza-se ao longo do reservatório, na 

desembocadura dos afluentes com o reservatório. São formados por sedimentos em geral 

mais finos, como silte argiloso e arenoso, e estão condicionados à variação do nível 

d’água.  Normalmente, vai sendo criado (depositado) logo que o escoamento penetra no 

reservatório e seu impacto principal é a redução gradual da capacidade de armazenamento 

de água no reservatório; 

− Depósitos de leito – são depósitos localizados nos trechos mais profundos dos 

reservatórios, onde são depositados normalmente silte e argila. Há ainda estratos de areia 
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muito fina a fina, que são transportados para jusante dos deltas e depositados nos trechos 

mais profundos dos reservatórios, e reduzem o volume morto dos mesmos; 

− Depósitos de margem – são depósitos formados nas margens pela deposição de sedimentos 

trazidos pelas ondas de água e pelo vento, normalmente compostos de vários tipos de 

materiais que vão desde matéria orgânica, areia, silte e argila; 

− Depósito de várzea ou de planície de inundação – são criados nas enchentes, ao longo do 

curso d’água e do reservatório, e formados por sedimentos finos e grossos, como os 

depósitos de margem. 

De acordo com a CETESB/ANA (2011), sedimento pode também ser classificado por 

sua granulometria, teor de matéria orgânica, textura, cor e origem geológica. Para coleta de 

amostras de perfis verticais de sedimentos de fundo, sabe-se que todos os procedimentos de 

coleta acarretam certo grau de distúrbio na integridade da coluna de sedimento, devendo ser 

manuseadas com cuidado, para evitar a mistura dos estratos do perfil. 

Segundo Suguio (1973), os resultados das análises sedimentológicas são expressos sob 

a forma de escalas de tamanho granulométrico das partículas que constituem os materiais 

naturais, que raramente têm formas regulares, além de que as partículas constituem uma 

mistura que podem variar amplamente de forma. A granulometria de uma partícula de forma 

irregular é melhor expressa pelo valor de seu volume, pois o mesmo independe da forma. 

Então, o termo granulometria significa medida de tamanho dos grãos.  

A análise granulométrica permite estabelecer uma expressão quantitativa da 

distribuição granulométrica da amostra, que, de acordo com Suguio (1973), na geologia, tem a 

finalidade de caracterizar e classificar os sedimentos com o mínimo de subjetividade, 

correlacionar sedimentos de áreas diferentes por meio de tratamentos estatísticos adequados, 

expressar ideia aproximada sobre os diferentes valores de permeabilidade e porosidade dos 

sedimentos, inferir ideias da gênese dos sedimentos, no que diz respeito ao modo de 

transporte e deposição, e preparar os sedimentos para outros tipos de análises, como, por 

exemplo, metais pesados, textura superficial dos grãos, entre outros. 

Para análise granulométrica, um dos principais fundamentos é a velocidade de 

decantação das partículas, em água ou outros fluidos, depende do seu raio, forma, densidade, 

textura de superfície e da densidade e viscosidade do fluido. 

Ainda segundo Suguio (1973), a maior parte dos sedimentos é heterogênea em relação 

à sua constituição granulométrica, indo desde partículas argilosas até areias muito grossas ou 

grânulos e seixos. Por conveniências práticas, usa-se como limite das frações granulométricas 

1/16 mm (0,062 mm), que corresponde ao extremo inferior.  
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Segundo Stevaux (1993) e Souza Filho (1993), a avaliação de modelos deposicionais 

em rios pode ser realizada a partir de análise faciológica, que envolve duas abordagens: a 

primeira, que corresponde à análise de fáceis tradicionais, que refere à análise de depósitos 

pré-atuais; e a segunda, que trata da análise dos sedimentos em via de deposição. 

Fácie é entendido como termo usado para indicar variações no caráter litológico ou 

biológico de uma unidade estratigráfica (LEINZ; LEONARDOS, 1977). 

A partir dessa concepção, Cabral (2006) e Cabral et al. (2010) propuseram um modelo 

para ambiente de reservatórios a partir da classificação de litofáceis, baseado na classificação 

feita por Miall (1977, 1978), Morris e Fan (1993). 

Com o intuito de se compreender o processo de sedimentação do reservatório a partir 

de modelos deposicionais vigentes no reservatório da UHE Caçu e, ainda, analisar a variação 

dos parâmetros texturais dos sedimentos, foram coletadas 35 amostras de perfil do fundo do 

reservatório. Esses pontos coincidem com as coletas de amostra de água para estudo de 

sedimentos em suspensão, turbidez e transparência da água. A coleta das amostras de 

sedimento foi realizada em julho de 2015, período caracterizado como mais seco na região 

Sudoeste do estado de Goiás, onde se localiza o reservatório. 

 

4.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os 35 pontos de coleta de amostras de fundo do reservatório da UHE Caçu foram 

distribuídos espacialmente de modo a abranger todos os compartimentos aquáticos (trecho rio, 

transição e lago) do reservatório, e coincidem com os pontos de coletas de amostra de água 

para analisar o estado de sedimentação do reservatório da UHE Caçu (Figura 15, p. 56). As 

profundidades dos locais de coleta variaram de acordo com o relevo de fundo do reservatório, 

do controle de vazão feito pela UHE Caçu e do regime hidrológico que influencia no volume 

de água armazenada. 

Para coleta de amostras de perfil de fundo do reservatório da UHE Caçu, foi utilizado 

um coletor de sedimentos tipo KAJAC (Fotografia 13A), adaptado para acoplar tubos de PVC 

de 40 mm de diâmetro (Fotografia 13B), com 1 metro de comprimento. Com o auxílio de 

GPS para localização dos pontos previamente definidos, posicionou-se o barco nesses pontos 

e se desceu o coletor até o fundo do reservatório, com o auxílio de cordas, para coletar 

amostra de perfil do fundo. As amostras, dentro dos tubos de PVC, foram retiradas do coletor 

e preservadas sempre na posição vertical para evitar deformação das mesmas. 
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Fonte: O autor (2015). 

 

Em laboratório, com o auxílio de furadeira e serra cortante, foi retirado o excesso de 

água e realizado o corte do tubo de PVC para descrição dos perfis. As amostras foram secas 

ao ambiente para análise dos fácies e granulometria (Fotografia 14). 

 

  

Fotografia 13A - Coletor de sedimentos Fotografia 13B - Coletor de sedimentos com 
tubo de PVC 
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Fotografia 14 - Perfis de sedimentos de fundo do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: O autor (2015).  

 

Depois de abertas as amostras, foram realizadas as medidas de tamanho de cada uma e 

feita a análise visual para descrição dos parâmetros cor, granulação, textura, seleção, 

estrutura. 

 

4.2.1. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

Após as análises dos perfis, foi retirado aproximadamente 5 cm de cada amostra, da 

parte superior, para análise textural em laboratório, com o objetivo de designar a proporção 

relativa das frações argila, silte ou areia das mesmas.  

A análise granulométrica foi realizada no laboratório de análises de solo da 

Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí, feita pelo Método do Densímetro, proposto 

por Bouyoucos (1926), apud Raij (1991), que se baseia no princípio de que a matéria em 

suspensão (silte e argila) confere certa densidade ao líquido. Com a ajuda de um densímetro, 

relacionam-se as densidades com o tempo de leitura e com a temperatura, calculando, com 

esses dados, a percentagem das partículas, em que as frações de solo (%) se dão pelas 

fórmulas: 
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% Silte = [(1ª leitura corrigida – 2ª leitura corrigida) x 50] /massa de TFSA; 

% Argila = [2ª leitura corrigida x 50]/massa de TFSA; 

% Argila natural (argila dispersa na água) = [leitura corrigida x 50]/massa de TFSA; 

% Areia = 100 – %silte - %argila grau de floculação = (argila total – argila natural) x 100 

argila total. 

Onde:  

TFSA = Terra fina seca ao ar. 

 

A análise da matéria orgânica foi baseada no método volumétrico pelo bicromato de 

potássio, em que o carbono da matéria orgânica da amostra é oxidado a CO2 e o cromo da 

solução extratora é reduzido da valência +6 (Cr+6) à valência +3 (Cr+3). Na sequência, faz-se a 

titulação do excesso de bicromato de potássio pelo sulfato ferroso amoniacal, em que a 

percentagem de carbono orgânico existente na amostra é dada pela seguinte expressão: 

g de carbono/kg de TFSE = 0,06 x V [40 - Va x (40 / Vb)] x f 

Onde: 

TFSE = Terra fina seca em estufa; 

V = Volume de bicromato de potássio empregado; 

Va = Volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da amostra; 

Vb = Volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da prova em branco; 

0,06 = Fator de correção, decorrente das alíquotas tomadas; 

f = Fator de correção para TFSE. 

A quantidade de matéria orgânica existente na amostra é calculada pela seguinte 

expressão: 

g de matéria orgânica/kg = g de carbono/kg x 1,724. 

O fator (1,724) é utilizado em virtude de se admitir que, na composição média da 

matéria orgânica do solo, o carbono participa com 58%. 

Para classificação da classe textural, foi utilizado software livre Tipos de Solo 

(http://gubianisolos.blogspot.com.br/2014/03/classe-textural-e-tipo-de-solo.html). O software 

foi desenvolvido conforme Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008, da Secretaria 

de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Utiliza o 

diagrama triangular simplificado, que é utilizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agrícola (EMBRAPA, 1998) para classificação textural do solo (Figura 19). A classe textural 

das amostras foi obtida pelo método do diagrama triangular simplificado. 
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Figura 19 - Diagrama Triangular Simplificado 

 
Fonte: SUGUIO, K. (1973). 

 

4.2.2. MODELOS DEPOSICIONAIS 

 

A terminologia de fácies utilizada nessa tese foi adaptada do ambiente fluvial para 

lacustre por Cabral (2006) e Cabral et al, (2010), que estabelece códigos combinados de letras 

maiúsculas e minúsculas para designar as principais fácies verificadas em depósitos antigos 

ou atuais. A partir de um código de combinação binária (Quadro 12), a classificação de fácies 

foi feita a partir da adaptação da proposta de Miall (1996) e dos trabalhos de Carvalho (2000, 

2008), Morris e Fan (1997). Nas siglas utilizadas, a letra inicial maiúscula corresponde à 

granulação e as letras minúsculas seguintes, às classes granulométricas e estruturas 

sedimentares, mantendo a nomenclatura em inglês.  
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Quadro 7 - Siglas utilizadas para identificação textural e estrutural dos sedimentos, adaptado 
de Miall (1996) 

Siglas Classificação granulométrica Natureza da informação 

F Argila e silte 

Granulométrica S Areia 

G Grânulos 

(f) Areia muito fina 

Complemento da granulometria 

(F) Areia fina 

(m) Areia média 

(g) Areia grossa 

(G) Areia muito grossa 

“S” Estratificação Outras 
Org. O autor (2017) 

Os modelos deposicionais adotados na tese seguem a proposta apresentada por Cabral 

(2006) e Cabral et al, (2010), sendo: 

 Depósito de Leito: depósitos predominantemente argilosos/siltosos. Pode ocorrer a 

presença de estratos de areia muito fina a fina, depositados abaixo da fácies Fm, que são 

as fácies características deste subambiente; 

 Depósito de Delta: os modelos deposicionais de delta são compostos pelo material de leito 

(silto-argiloso) e pela fração arenosa, que são os primeiros a serem depositados ao entrar 

no reservatório ou na desembocadura do sistema fluvial com o lacustre; 

 Depósito de Corrente: o material é composto predominantemente por areia, podendo 

apresentar lentes de argila e silte. 

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados obtidos, quanto à granulometria, foi possível verificar que, na 

camada superficial dos sedimentos de fundo do reservatório de Caçu predomina a classe 

textural de argila (Figura 20), seguida de silte e depois areia. 
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Figura 20 - Mapa textural das amostras de fundo do reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Entre os pontos de amostragem 1 e 3, que se localizam próximo à entrada do 

reservatório, foram localizadas as maiores concentrações de areia, que estão associadas, 

conforme Carvalho (2008), a depósito de remanso. O transporte e deposição da areia nesse 

setor justificam-se devido à velocidade de escoamento da água. Entre os pontos de 

amostragem 1 e 3, a velocidade de escoamento da água é superior a 0,8 m/s, segundo 

levantamento realizado por Gentil (2015). 

A origem do material depositado nesse setor pode ser associada à formação Serra 

Geral, que dá origem aos solos localizados na parte baixa da bacia do rio Claro, e da formação 

Vale do Rio do Peixe, que origina os solos de toda parte mais alta da bacia, onde se 

encontram as nascentes dos principais afluentes do rio Claro, destacando os Latossolos 

Vermelhos distróficos e distroférricos (ROCHA et al, 2015; ARRAES et al, 2010).  

Esta formação é composta por arenitos que têm estrutura muito fina, facilitando a 

decomposição e transporte por suspensão, sendo depositados nos leitos dos rios, 

principalmente quando encontram regiões com menor turbulência da água, como é 

característica de área de remanso.  



93 

Houve um assoreamento acentuado do rio, desde o salto do Marianinho, em uma 

extensão de aproximadamente 1,5 km, até próximo à barra do córrego do Cachoeirão, devido 

esse trecho do rio estar normalmente acima do nível máximo de represamento do reservatório 

da UHE Caçu. 

O ponto 3 encontra-se próximo à barra do córrego Cachoeirão, local onde se acumulou 

um banco de sedimentos quando o reservatório estava com capacidade mínima de 

represamento, como mostra a Fotografia 15. 

 

Fotografia 15 - Ponto 3, banco de sedimentos aflorado 

 
Fonte: O autor (2015).  

 

Todos os testemunhos verticais (perfis) foram obtidos no período mais seco (baixo 

índice de precipitação) na região Sudoeste de Goiás. O reservatório estava com seu nível em 

cota mínima (475 m), sendo que dos pontos 1 a 3 não havia represamento, com baixa 

profundidade em ambiente lótico. Esses pontos são localizados na área de remanso do 

reservatório, quando o mesmo está com cota máxima. 

A área de remanso no reservatório da UHE Caçu muda de acordo com o nível de 

represamento. Quando o reservatório está operando em cota mínima, a área de remanso inicia 

próximo à foz do córrego Cachoeirão; nessa condição, a profundidade próximo ao salto do 

Marianinho (ponto 1) fica em torno de dois metros no leito do rio, onde a correnteza aumenta 



94 

muito. Já quando o reservatório está em cota máxima (477 m), a velocidade da água diminui 

desde o ponto 1 e a profundidade aumenta, gerando maior deposição de sedimentos a partir 

desse ponto, que se localiza a aproximadamente 2,0 km a montante da barra do córrego 

Cachoeirão. 

A partir do ponto 4 até o ponto 7 (Fotografia 16), que está localizado na foz do córrego 

das Três-Barras, destaca-se uma maior proporção de silte nas amostras de sedimento de 

fundo. Esse intervalo é considerado como área de transição entre o ambiente de rio e 

reservatório, onde o material de maior granulometria foi depositado acima na área de remanso 

e o sedimento de menor granulometria vai se assentando no reservatório, caracterizando uma 

diminuição da granulometria do depósito de montante a jusante, por se tratar de uma região de 

transição de ambiente lótico para ambiente lêntico.  

 

Fotografia 16 - Amostra de perfil coletado no ponto 7 

 
Fonte: O autor (2015). 

 

Do ponto 8 até o ponto 33, que está localizado próximo à barragem da UHE Caçu, foi 

encontrada uma maior proporção de argila nas amostras (Fotografias 17 e 18), que, conforme 

descrito por Carvalho (2008), são características de depósitos de leito, localizados nos trechos 

mais profundos do reservatório, onde são depositados, normalmente, sedimentos com maiores 
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proporções de argila e silte, que vão se acumulando devido à decantação dos sedimentos em 

razão da diminuição da velocidade de escoamento. 

 

Fotografia 17 - Amostra de perfil 

coletado no ponto 10 

Fotografia 18 - Amostra de perfil 

coletado no ponto 27 

  

Fonte: O autor (2015). 

 

Os pontos 17, 18, 19, 24, 25, 29 e 33 são localizados mais próximos à margem do 

reservatório, sofrendo uma maior interferência do escoamento superficial da bacia, por isso 

foram detectados maiores teores de areia e silte em relação aos outros pontos, com maior 

profundidade, localizados mais ao centro do reservatório. Nesses pontos ainda prevalecem 

maiores proporções de argila, mas em menores proporções do que nos pontos mais ao centro 

do reservatório, em que o sedimento de menor granulometria tende a acumular em trechos 

mais profundos do reservatório. Observa-se também que a quantidade de sedimentos 

acumulados nestes pontos é menor que nos localizados mais ao centro do reservatório 

(Fotografias 19 e 20). 
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Fotografia 19 - Amostra de perfil coletado 

no ponto 18 

Fotografia 20 - Amostra de perfil coletado 

no ponto 33 

  

Fonte: O autor (2015).  

Destaca-se ainda a barra do ribeirão dos Paula e o córrego do Bálsamos, na margem 

esquerda do reservatório, e córrego Cabeceira da Dona Nega, na margem direita, onde foram 

encontradas maiores proporções de silte.  

Já os pontos 22, 23, 26, 27, 28, 30 e 32, onde a profundidade é maior e que na maioria 

dos casos estão localizados mais próximos ao antigo leito do rio, a porcentagem de argila na 

amostra é mais alta que silte e com pouca presença de areias (Fotografias 21 e 22). 

 

Fotografia 21 - Amostra de perfil coletado 

no ponto 22 

Fotografia 22 - Amostra de perfil coletado no 

ponto 32 

  

Fonte: O autor (2015).  

 

O alto teor de areia no ponto 35 é devido ao fato de o mesmo localizar-se logo abaixo 

de uma ponte em um “braço” do reservatório, onde deságua o principal afluente do 

reservatório, o córrego Caçu, cuja microbacia hidrográfica representa a maior entre as que 

compõem a bacia hidrográfica do reservatório (Fotografia 23). 
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Fotografia 23 - Perfil coletado no ponto 35 

 
Fonte: O autor (2015). 

 

A microbacia do córrego Caçu destaca-se dentro da bacia do reservatório da UHE 

Caçu devido sua dimensão, pois ocupa grande parte da margem direita da bacia hidrográfica. 

Os solos do tipo Argissolo e Latossolo Vermelhos representam a grande maioria da mesma, 

com uma pequena porção de solos do tipo Neossolo Litólico, localizado na parte mais alta da 

microbacia (Figura 6, p. 33). 

Quanto ao uso do solo dessa microbacia, destaca-se a pecuária, em que o gado usa os 

veios de água para dessedentação, criando sulcos no solo no sentido dos veios de água, 

propiciando o desgaste do mesmo e o carreamento de sedimentos para água pelas enxurradas, 

ou, ainda, o gado tem acesso diretamente à água do reservatório, causando desgaste do solo 

das margens e, consequentemente, assoreamento no reservatório (Fotografia 24). 
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Fotografia 24 - Gado bebendo água diretamente no reservatório 

 
Fonte: O autor (2015). 

 

O ponto 34 (Fotografia 25), localizado logo abaixo do ponto 35, destaca-se como 

depósito de delta, pois está abaixo da área de remanso do córrego Caçu, com menor 

quantidade de material depositado, sendo uma grande proporção de argila e silte e apenas 14,2 

% de areia.  
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Fotografia 25 - Perfil coletado no ponto 34 

 
Fonte: O autor (2015). 

À classificação dos perfis quanto aos fácies, de acordo classificação proposta por 

Miall (1977, 1978) e adaptado por Cabral (2006) e Cabral et al (2010) para reservatórios, 

foram encontradas 14 composições diferenciadas de fácies no reservatório da UHE Caçu, 

conforme quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8 - Tipos de depósitos e suas respectivas codificações 

Tipos de Depósitos  Terminologia dos Fácies encontrados 

Depósitos de Corrente S(f, F, m), F(MO)-S(f/F)-S(F/f) 

Depósitos de Delta 
S(f,F)-Fm, F(F/f,MO)-F(f), F(MO)-S(F/f, 
MO), F(f, MO)-S(f/F)-F(MO)-Fm 

Depósitos de Leito 

Fm, F(f,G,MO)-Fm, Fm-Fm(MO)-Fm,  F(f)-
Fm(MO)-Fm, F(G/F, MO)-Fm, F(f, MO)-
Fm, S(M/F, MO)-S(F/f)-Fm, F(f)- F(MO)-
Fm 

Organizado por: O autor (2017). 
 

A junção desses fácies representa o modelo de deposição no reservatório da UHE 

Caçu, conforme mostra a figura 21: 
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Figura 21 - Mapa dos tipos de depósitos no reservatório da UHE Caçu 

 
Fonte: O autor (2017). 

 
4.3.1. DEPÓSITOS DE CORRENTE 

 

Os fácies com características de depósitos de correntes foram encontrados entre os 

pontos 1 a 3, desembocadura do rio Claro no reservatório, área de remanso, conforme 

Fotografia 15, variando de 15 a 20 cm de depósito, com a seguinte descrição: S (f, F, m) cor 

amarelo claro, com fragmentos de matéria orgânica. Foram encontrados, ainda, no ponto 35, 

desembocadura do córrego Caçu com o reservatório, onde a terminologia desse depósito tem 

a descrição F(MO)-S(f/F)-S(F/f). Esse ponto se encontra logo abaixo da ponte feita sobre o 

lago para tráfego de veículos sobre o córrego Caçu, um dos maiores contribuintes do 

reservatório. 

Nesses depósitos, que têm como principal característica o depósito de material de 

maior granulometria, como areias médias a muito finas, são formados pela diminuição da 

energia de transporte de sedimentos, devido à mudança de ambiente lótico para lêntico, e 

pequena profundidade (menor que 5 m), como é o caso desses locais, que representam a zona 

de entrada do reservatório. Essas amostras representam um material de depósitos oriundos da 
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parte superior da bacia do rio Claro como um todo e também da microbacia do córrego Caçu 

(ponto 35), que, pela diminuição da velocidade da água, passou a ser acumulado na 

desembocadura do reservatório.  

O perfil do ponto 35 (Figura 22) mostra, inicialmente, uma composição siltoargilosa 

misturada com matéria orgânica na base, que pode ser relacionada à antiga área de pastagem 

na margem do córrego Caçu antes da formação do reservatório. A deposição de areias muito 

fina a fina, ou seja, granocrescência ascendente da granulometria, aconteceu em momento 

inicial da formação do reservatório, quando a energia de transporte de sedimento era maior. 

Na parte superior do fácie, ocorreu a deposição de areias fina a muito fina devido a um 

aumento da velocidade de escoamento da água. A granocrescência verificada no ponto 35 

deve-se às mudanças na energia de transporte de sedimentos, uma vez que esse ponto se 

localiza próximo à barragem (aproximadamente 2,5 km) e, com a mudança de vazão das 

turbinas para geração de energia, altera o nível do reservatório, mudando a vazão e energia de 

transporte dos sedimentos no referido ponto. 

 
Figura 22 - Fácie do ponto 35 

 
Org. O autor (2017). 
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4.3.2. DEPÓSITOS DE DELTA 

 

Os fácies com características de depósitos de delta foram encontrados no ponto 8 

(Figura 23), foz do córrego das Caçadas, com a seguinte descrição: S(f,F)-Fm, onde, na base, 

foram encontradas areias muito fina a fina, derivadas da erosão das rochas e solos da 

microbacia do córrego Caçada e depositadas no reservatório logo após a perda da energia do 

transporte de sedimentos do afluente para o reservatório. 

 
Figura 23 - Fácie do ponto 8 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

Os pontos 10 e 13 localizam-se em antigas áreas de inundação dos córregos João 

Maria e das Cobras (Figura 24). São diferentes do perfil anterior por apresentarem lâminas de 

matéria orgânica nas duas camadas inferiores do fácie, com a seguinte descrição: F(f, MO)-

F(MO)-Fm. 

 

 

 

 

 



103 

Figura 24 - Pontos 10 a 15 antes da criação do reservatório 

 
Fonte: Google Earth. 
Organizado por: O autor (2017). 

 

O perfil sedimentar do Ponto 23 foi obtido na antiga área de agricultura de hortaliça 

(Figuras 25 e 26) do Sítio Ouro Verde, que ficou submerso com a construção do reservatório. 

Nesse perfil, foram detectados fácies F(F/f,MO)-F(f). A base do perfil é composta por mistura 

argilo-siltosa, com porções de areias fina a muito fina e matéria orgânica (Fotografia 26), e 

uma pequena porção de silte e argila, com areia muito fina no topo do fácie. 



104 

Fotografia 26 - Perfil coletado no ponto 23 

 
Fonte: O autor (2015). 

 
Figura 25 - Ponto 23 antes da criação do reservatório 

 
Fonte: Google Earth. 
Organizado por: O autor (2017). 
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Figura 26 - Ponto 23 após a criação do reservatório 

 
Fonte: Google Earth. 
Organizado por: O autor (2017). 

 

Outro perfil sedimentar de depósito de delta foi encontrado no ponto 25 (Figura 27), 

com a seguinte descrição: F(MO)- S(F/f, MO). O material encontrado tem origem em planície 

de inundação, localizado próximo à Cabeceira da Dona Nega. A parte superior do fácie indica 

que houve uma diminuição da energia antes da formação do reservatório, observada pela 

granodecrescência ascendente da granulometria do depósito. 

O ponto 34 está localizado na foz de uma pequena cabeceira com o córrego Caçu 

(Figuras 28 e 29). A descrição do fácie do ponto 34 é: F(f,MO)-S(f/F)-F(MO)-Fm (Figura 

26). Na base do perfil sedimentar, nota-se uma mistura de material silto-argiloso, com 

grânulos de areia muito fina e lentes de matéria orgânica, típico de depósito em planície de 

inundação, quando comparado com as pesquisas desenvolvidas por Stevaux (1993), Souza 

Filho (1993) e Cabral et al. (2009). A estratificação de areia muito fina a fina nesse perfil 

representa uma granocrescência ascendente, indicando que houve um momento de maior 

energia de transporte, provavelmente em grandes cheias do ribeirão em que o material foi 

depositado. Com a estabilização atual do reservatório, passou a depositar uma mistura silto-

argilosa. 
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Figura 27 - Fácie do ponto 34 

 
Organizado por: O autor (2017). 
 
Figura 28 - Pontos 31 a 35 antes da criação do reservatório 

 
Fonte: Google Earth. 
Organizado por: O autor (2017). 
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Figura 29 - Pontos 31 a 35 após da criação do reservatório 

 
Fonte: Google Earth. 
Organizado por: O autor (2017). 

 
4.3.3. DEPÓSITOS DE LEITO 

 

Os depósitos de leito caracterizam-se pelo material sedimentado que é 

predominantemente silte e argila, podendo ainda ter pequenos estratos de areia muito fina a 

fina abaixo da camada argilo-siltosa. Esses depósitos são típicos de ambiente de água com 

pequena velocidade, ocasionado pelo aumento da largura da seção transversal e, 

consequentemente, aumento da profundidade, onde ocorre a decantação de sólidos suspensos 

(SUGUIO, 1973). 

Entre o ponto 4 e o ponto 33 (quase todo ambiente de lago), foram encontrados oito 

tipos de fácies típicos de depósitos de leito, sempre recobertos por um maciço composto de 

silte e argila - Fm. De acordo com a classificação realizada por Cabral (2006) e Cabral et al. 

(2010), o que varia em todos esses pontos é o material de fundo anterior à formação do 

reservatório. 

Nos pontos 4 a 6 (área de remanso do reservatório), localizados após a foz do córrego 

Cachoeirão, até próximo à foz do córrego das Três Barras, foram encontrados fácies Fm, 

material maciço argilo-siltoso, cor marrom escuro, variando de 34 a 43 cm de depósitos. 
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No ponto 7, localizado na foz do córrego das Três Barras (Figura 30), foi identificado 

o fácie com a descrição F(f,G,MO)-Fm, sendo silte e argila, misturados com areia muito fina e 

grânulos oriundos da decomposição de Basaltos, que são encontrados em alguns pontos às 

margens do rio em locais de maior declividade, depositados junto com matéria orgânica em 

área de inundação próximo ao leito do córrego das Três Barras, antes da formação do 

reservatório, e 16,5 cm de material argilo-siltoso, cor marrom escuro. 

 

Figura 30 - Pontos 5 a 9 antes da criação do reservatório 

 
Fonte: Google Earth. 
Organizado por: O autor (2017). 

 

Em relação aos perfis sedimentares verificados nos depósitos de leito, o modelo que 

mais se destacou pela grande quantidade de pontos que têm a mesma descrição, variando 

apenas o tamanho dos fácies, foi o fácies S(f/F)-F(MO)-Fm. Na base desses perfis ocorre uma 

mistura de silte e argila, com areia muito fina, oriundos de áreas de pastagens em Latossolo 

Vermelho antes da formação do reservatório. A segunda camada apresenta material silto-

argiloso, com lâminas de matéria orgânica oriunda da decomposição de pastagem da 

formação do reservatório, e, por último, um maciço de silte e argila de cor marrom escuro, 

variando entre 0,5 a 35 cm. Esse modelo de fácie de depósitos de leito foi identificado em 13 

pontos no reservatório: 09, 12,14 a 21, 30, 32 e 33 (Figura 31).  
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Figura 31 - Localização dos pontos de pesquisa antes da criação do reservatório 
 

 
Fonte: SIEG. Organizado por: O autor (2017). 

 

O perfil sedimentar do ponto 11 apresenta a seguinte descrição: Fm-F(MO)-Fm, sendo 

um maciço de 12 cm de silte e argila, 2 cm de silte e argila com lâminas de matéria orgânica, 

provavelmente oriunda da decomposição de matéria orgânica da formação do reservatório, e 

um maciço silto-argiloso de 35 cm de material depositado após a formação do reservatório. 

Os perfis sedimentares dos pontos 22, 24 e 29 (Figura 32) apresentam características 

semelhantes, com predomínio de fácies F(G/F, MO)-Fm. A fácie de depósito de leito é uma 

mistura de material silto-argiloso, com grânulos e areia grossa, com presença de matéria 

orgânica, e um maciço silto-argiloso variando de 0,5 a 17 cm. 
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Figura 32 - Pontos 22 a 29 antes da criação do reservatório 

 
Fonte: Google Earth. 
Organizado por: O autor (2017). 

 

No ponto 26, localizado no antigo leito do rio Claro, pode ser observado um antigo 

modelo de depósito de corrente antes da formação do reservatório, que deu origem a um 

depósito de leito na fase atual (Figura 33). Os fácies detectados nesse perfil sedimentar foram 

S(M/F, MO)-S(F/f)-Fm, em que, na base, se observa uma mistura de areia média a fina com 

lentes de matéria orgânica; na parte média do fácie, observa-se areia fina a muito fina. Toda 

esta composição é característica de depósito de corrente, que acontecia antes da formação do 

reservatório. Pode ser observada uma granodecrescência da granulometria dos depósitos, 

característica da diminuição da energia de transporte de sedimentos (Fotografia 28). Na parte 

superior do fácie, com 15 cm de depósito de cor marrom escuro, encontrou-se um maciço 

silto-argiloso, característico de depósito de leito, típico de depósito em ambiente lêntico.  
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Figura 33 - Fácie do ponto 26 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

Os pontos 27 e 28 encontram-se localizados a aproximadamente 2,4 km da barragem 

da UHE Caçu, que corresponde às margens do antigo leito. Nos perfis sedimentares avaliados 

nesses locais foram detectados os fácies F(f, MO)-Fm, sendo que a base dos perfis 

representam material deixado pelas grandes enchentes do antigo leito do rio, antes da 

formação do reservatório, e um maciço siltoso/argiloso, variando de 5 a 13 cm, representando 

o depósito de leito na fase atual. 

 

 

 

4.4. CONCLUSÃO  

 

De acordo com os estudos granulométricos, os resultados mostram que, entre o Salto 

do Marianinho até próximo à barra do córrego Cachoeirão (ambiente lótico ou zona de rio), 

ocorre a deposição de material de maior granulometria (areia).  Entre o córrego Cachoeirão e 

Três Barras, ocorre o predomínio de material siltoso. Já entre o córrego Três Barras e a 

barragem, ocorre o predomínio de material argiloso. 
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Com os modelos deposicionais no reservatório da UHE Caçu, a sedimentação pode ser 

resumida com o predomínio de depósito de corrente no início do reservatório até a barra do 

córrego Cachoeirão. Do córrego Cachoeirão até o barramento, ocorre o modelo depósito de 

leito, enquanto que depósito de delta ocorre nas áreas de contato entre os afluentes (córregos e 

ribeirões) com o reservatório. 

Quanto à evolução da sedimentação no reservatório da usina de hidrelétrica de Caçu, o 

material sedimentado no lago pode ser considerado como um depósito afunilado, conforme a 

configuração longitudinal dos depósitos, pois o material particulado depositado é formado por 

sedimentos finos na direção da barragem e arenosos nas desembocaduras dos afluentes com o 

reservatório e nas regiões mais distantes da barragem. 

 
 
 



CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE 

METAIS PESADOS  
 

Resumo: Essa pesquisa teve como objetivo analisar qualitativamente a presença de metais 
pesados nos sedimentos do reservatório da usina hidrelétrica Caçu (UHE Caçu). Os metais 
avaliados foram: Cádmio, Chumbo, Mercúrio, Cobre, Níquel e Zinco. O método utilizado foi 
a US EPA 3051 e as análises qualitativas foram realizadas de acordo a Resolução CONAMA 
454/2012. Nas análises realizadas, não foi detectada a presença de Mercúrio e a concentração 
de Chumbo encontra-se dentro dos padrões da classe I, estabelecidos pela Resolução vigente. 
Em 70% das amostras a quantidade de Cobre, Níquel e Zinco detectados foram classificados 
como de nível I e 30 % como de nível II. A concentração de Cádmio encontrada, pode causar 
efeitos adversos à biota, pois foi classificado como nível II. 
 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Por metais pesados, entendem-se os elementos que apresentam densidade superior a 5 

g/cm3, com número atômico maior que 20, e que, ainda, são considerados bons condutores de 

eletricidade e aparência brilhante (MALAVOLTA, 1994). 

Os metais pesados podem ser encontrados na água, solo, sedimentos e em minérios, e 

contaminam o meio ambiente, principalmente em virtude da ação antropogênica. 

Os danos ocasionados à saúde humana pela ingestão de metais pesados são os mais 

variados, dependendo da taxa de ingestão, concentração e acumulo no corpo. A ingestão de 

metais pesados pode ser direta, quando estão dissolvidos na água, ou indireta, quando estão 

acumulados nos alimentos, como, principalmente, nos peixes, provocando distúrbios no 

metabolismo (BIDONE et al, 1997; MUDGAL et al, 2010; TAVARES; CARVALHO, 1992). 

Quando os metais pesados são liberados nos corpos hídricos, primeiramente são 

absorvidos por partículas orgânicas ou inorgânicas e consequentemente incorporados aos 

sedimentos. Por serem carreados para locais mais baixos, os sedimentos acabam sendo 

depositados nos corpos d’água elevando a concentração de metais pesados neste 

compartimento (BOTTÉ et al, 2007). 

Sedimentos em suspensão, contendo partículas de metais pesados, dependendo da 

morfologia dos cursos d'água e de condições hidrológicas, podem ser depositados no fundo a 

muitos quilômetros à jusante das fontes de origem (CAPOANE et al, 2016). 

Segundo Lopes (2016), a maioria dos fertilizantes utilizados na agricultura e pecuária 

contém diversos tipos de metais pesados, alguns considerados micronutrientes importantes 

para as atividades; porém, com a acumulação, passam a ser tóxicos, e com o processo de 



114 

lixiviação do solo, causados pelas precipitações, são transportados para os corpos hídricos. 

Assim sendo, a qualidade da água e de sedimentos é determinada em função do modelo de 

cobertura do solo da bacia hidrográfica. 

A agricultura e a pecuária são as principais fontes de contaminação ambiental por 

metais pesados pelo uso de fertilizantes, preservativos de madeira e dejetos de produção 

intensiva de bovinos, suínos e aves. Os metais são carreados para os ambientes aquáticos pelo 

escoamento superficial proveniente das chuvas (SANTOS et al, 2002). 

Para aumentar cada vez mais a produtividade dos produtos agropecuários e atender à 

necessidade alimentícia cada vez maior no mundo, faz-se necessário o aumento do consumo 

de fertilizantes. Segundo Lima e Santos (2012), o uso de fertilizantes na agricultura brasileira, 

em média, passou de 18,5 kg por hectare, em 1970, para 146 kg por hectare, em 2002, 

conforme dados levantados pela Associação Nacional de Difusão de Adubos. Os fertilizantes 

aplicados nos cultivos agrícolas possuem em sua formulação metais pesados, os quais são 

liberados e acumulados no solo, e passam a estar disponíveis para plantas e animais. O 

acréscimo da concentração de metais pesados no solo pode, devido ao seu potencial 

contaminante, colocar em risco a saúde humana e o meio ambiente. 

De acordo com Förstner et al. (1995), mais de 99% de substâncias químicas que 

chegam aos cursos de água são depositados em sedimentos e menos de 1% são dissolvidos 

pela água. 

Sedimento é considerado como compartimento aquático ativo. Por essa função, 

Chabukdhara e Nema (2012) consideram-no como o compartimento mais significativo 

enquanto indicador ambiental da poluição da água, na identificação de metais pesados. 

A distribuição de elementos químicos em meios aquáticos é controlada por processos 

químicos, físicos e biológicos que se interagem, determinando a concentração desses na 

coluna de água e nos sedimentos (MENEZES, 2014). 

Segundo Gao e Li (2012), a distribuição e deposição de metais pesados em sedimentos 

são influenciadas por fatores como floculação, condições de pH, interações com materiais 

particulados e dissolvidos, orgânicos e inorgânicos. 

A análise de concentração de metais pesados em sedimentos é uma fonte fundamental 

para análise da poluição no meio aquático (BREKHOVSKIKH et al, 2002). Assim sendo, 

amostras de sedimentos de fundo de cursos d'água, sejam eles córregos, rios, lagos ou 

reservatórios, representam a integração do ecossistema à montante. 

Alves et al. (2010) afirmam que os sedimentos funcionam como fonte de 

redistribuição dos metais na água, sabendo que a concentração de metais pesados, tanto na 
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água como no sedimento de fundo, é uma variável potencial para avaliar a qualidade da água 

e, consequentemente, da bacia hidrográfica. 

Conforme Boaventura e Moreira (2003), os sedimentos apresentam as possíveis 

contaminações à montante do ponto de coleta, pois os sistemas aquáticos representam a 

integração de todos os processos de poluição ambiental da bacia hidrográfica. Os sedimentos 

depositados nos cursos d'água resultam da erosão das rochas e dos solos presentes nas bacias 

hidrográficas; dessa forma, a composição química dos sedimentos depositados no curso 

d'água refletem parcialmente esses materiais (FÖRSTNER et al, 1995; OWENS, 2005; 

ROSOLEN et al, 2009). 

A partir da análise da concentração de metais pesados nos sedimentos dos cursos 

d’água, foi possível verificar o histórico da acumulação de metais ao longo do tempo, pois são 

nos sedimentos que se depositam todos os compostos químicos, sendo possível representar e 

interpretar a quantidade disponível e o desenvolvimento histórico das alterações no meio 

aquático por meio dos depósitos (ESTEVES, 1998). 

Nesse sentido, objetivou-se analisar qualitativamente a presença de metais pesados nos 

sedimentos de fundo em 35 pontos do reservatório da UHE Caçu, comparando os limites de 

referências definidos pela Resolução CONAMA 454/2012, no intuito de colaborar com o 

planejamento do uso sustentável da bacia. 

A escolha desse reservatório deu-se em decorrência dos problemas ambientais 

enfrentados em toda a bacia hidrográfica do rio Claro, devido ao uso intenso de agrotóxicos 

nas lavouras e pecuária, e a eliminação de efluentes domésticos e industriais das cidades de 

Perolândia, Jataí e Aparecida do Rio Doce, e, ainda, de propriedades rurais situadas às 

margens do rio Claro e seus afluentes, pelo uso intensivo de seu solo pela pecuária, 

agricultura e produção de cana-de-açúcar. Outro fator não menos importante é que a estação 

de captação de água da cidade de Caçu encontra-se a aproximadamente 2 km a jusante da 

barragem da UHE Caçu. Assim sendo, este estudo colabora para avaliação da contaminação 

por metais pesados na água que é consumida na cidade de Caçu – GO. 

 

 

 
5.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise qualitativa da presença dos metais pesados Cádmio, Chumbo, Mercúrio, 

Cobre, Níquel e Zinco nos sedimentos do reservatório da UHE Caçu, foi realizada em 35 

pontos de amostragens conforme, figura 15, pág. 61. Assim distribuídos espacialmente, de 
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modo que pudessem abranger todos os compartimentos aquáticos (trecho rio, transição e lago) 

do reservatório. A coleta das amostras de sedimento de fundo foi realizada em 01/08/2015, 

portanto, período seco na região de Cerrado goiano.  

Para coletar as amostras de sedimento do fundo do reservatório, foi utilizado coletor 

de sedimentos tipo KAJAC, adaptado para acoplar tubo de PVC de 40 mm de diâmetro 

(Fotografias 13A e 13B, pág. 84). 

Após a coleta, as amostras foram secas em temperatura ambiente e na parte superior, 

foi retirada uma porção de 50 g de sedimento para análise laboratorial, no laboratório Exata 

em Jataí GO. 

A quantificação da concentração de metais pesados foi realizada por Espectrometria 

de Emissão Atômica por Plasma Individualmente Acoplado – ICP OES, usando o método 

USEPA – 3051.  

Para extração da amostra, utilizou-se Digestor por Microondas CEM Modelo MARS 

5, com uma mistura de HNO3 Ultrapuro e HCL ultrapuro. Para leitura da quantidade de 

metais, valeu-se do Espectrômetro de Emissão Atômica por Plasma (ICP-OES) PERKIN 

ELMER, Modelo OPTIMA 8300 DV, em que os parâmetros empregados na análise foram: 

Potência de radiofrequência (W) = 1400; Vazão do gás de plasma (L/min) = 15; Vazão do gás 

de nebulização (L/min) = 0,7; Vazão do gás auxiliar (L/min) = 0,2. O comprimento de onda 

utilizado para cada metal foi de: 226,506 nm para Cádmio; 220,351 nm para Chumbo; 

194,165 nm para Mercúrio; 327,394 nm para Cobre; 206,196 nm para Zinco e 231,603 nm 

para Níquel. 

A análise qualitativa dos sedimentos foi realizada de acordo com a Resolução 

CONAMA 454/2012, que estabelece diretrizes gerais e procedimentos de referência para o 

gerenciamento de material a ser dragado (sedimentos) em águas sob jurisdição nacional, 

conforme Quadro 14, apresentada em dois níveis. 

O nível I representa que as concentrações estão abaixo do qual há menor probabilidade 

de efeitos adversos à biota, e o nível II representa que estão acima do qual há maior 

probabilidade de efeitos adversos à biota. 
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Quadro 9 - Valores de referências (mg/kg) de elementos químicos presentes nos sedimentos 

conforme Resolução CONAMA 454/2012 

Elemento Químico  Nível de referência I Nível de referência II 

Cadmio -– Cd 0,6 3,5 

Chumbo – Pb 35 91,3 

Mercúrio - Hg 0,17 0,486 

Cobre – Cu 35,7 197 

Zinco – Zn 123 315 

Níquel - Ni 18 35,9 

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 454/2012. 
Organizado por: O autor (2017). 

 

É importante ressaltar que, para os metais pesados analisados nesta pesquisa, a 

Resolução CONAMA 454/2012 adotou os mesmos valores-guias estabelecidos pelo 

Canadian Council of Ministers of the Environment, conforme Fávaro et al. (2008). 

 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Mercúrio não foi identificado em nenhuma das amostras usando o método USEPA 

3051. Porém isso não significa que não existe mercúrio nas amostras, pois o método utilizado 

só é sensível se a concentração for superior à 10,4 mg/kg. 

No gráfico 3 tem-se o resultado da presença de Cádmio (Cd) nos sedimentos, o que 

revela altas concentrações que refletem a influência do modelo de cobertura do solo da bacia. 

Segundo Larson e Weincek (1994), os principais efeitos provocados à saúde humana pela 

ingestão de Cádmio (Cd) são: problemas gastrointestinais, respiratórios, disfunção renal, 

distúrbios imunológicos e osteoporose. 
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Gráfico 3 -  Cádmio total encontrado nas amostras de sedimento do reservatório da UHE Caçu 

(mg/kg) 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

O Cádmio foi o metal pesado que mais se destacou em relação à Resolução CONAMA 

454/2012, pois apresentou concentração média 5 vezes maior que o limite máximo definido 

pela referida resolução, ao qual representa maior probabilidade de efeitos adversos à biota.  

Nos pontos 1 e 2 de amostragem foram encontrados os menores índices de 

concentração de Cd (2,8 e 2,43 mg/kg, respectivamente). Tais valores podem ser associados à 

velocidade de escoamento da água, que nesse local é considerado elevado em relação aos 

demais pontos, uma vez que estão localizados na entrada do reservatório, em que, 

basicamente, correspondem a depósito de areias grossas, enquanto que o material mais fino é 

depositado à jusante, em ambiente lêntico. 

As altas concentrações detectadas podem estar associadas à presença do Cd nos 

fertilizantes fosfatados utilizado em culturas anuais e pastagens. Ressaltamos que quanto 

menor o pH do solo, maior a absorção de Cádmio pelas plantas. Teores de Cd acima do limite 

da Resolução CONAMA 454/2012 também foram encontrados nos sedimentos de fundo do 

rio Formoso-MG, por Baggio e Horn (2011), e em trechos do rio São Francisco, entre a 

represa de Três Marias e Pirapora, por Ribeiro et al. (2012). Estes pesquisadores concluíram 

que as altas taxas de Cd estavam relacionadas com atividades agrícolas das regiões 

pesquisadas. 
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As concentrações de Cd nos sedimentos podem exceder o limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA, devido ao carreamento do solo e ao fato do reservatório da UHE Caçu 

ser o primeiro barramento ao longo de mais de 90 km em linha reta, desde a PCH Jataí, em 

Jataí-GO, até o barramento do UHE Caçu. Segundo Cabral et al. (2011) e Lopes (2016), a 

bacia do rio Claro vem sofrendo, nas últimas décadas, efeitos antrópicos devido ao intenso 

uso do solo, pelas atividades agrícolas e pecuárias, nos quais fertilizantes e agrotóxicos, com 

elevados teores de elementos químicos, como por exemplo o fosfato, são depositados no solo, 

pela adubação, correção de pH e ainda agrotóxicos carreados para o leito do rio Claro pelos 

processos erosivos do solo, vindo a depositar, em grande parte, em ambientes lênticos. 

Quanto à presença de Chumbo (Pb) (Gráfico 4), as menores concentrações foram 

encontradas em ambientes de água corrente, nos pontos do início do reservatório - pontos 1 a 

3. Esses pontos de coleta localizam-se no setor rio, em que a velocidade de escoamento da 

água é considerada forte em relação a outros trechos e a água não é parada, e ainda no ponto 

24, próximo à foz do ribeirão dos Paulas (maior afluente da margem esquerda do 

reservatório), e ponto 35, localizado próximo à foz do córrego Caçu (maior afluente da 

margem direita do reservatório). 
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Gráfico 4 -  Chumbo total encontrado nas amostras de sedimento do reservatório da UHE 

Caçu (mg/kg) 

 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

Em todas as amostras analisadas, as concentrações de Pb foram avaliadas como abaixo 

do nível I da Resolução CONAMA 454/2012, que é de 35,00 mg/kg, ou seja, as 

concentrações estão abaixo do nível de probabilidade de efeitos adversos à biota  

A concentração máxima de Pb encontrada nas amostras de sedimento foi de 29,25 

mg/kg no ponto 34, localizado em ambiente lêntico, logo acima da foz do córrego Caçu, 

indicando que esta maior concentração pode estar relacionada com a ocupação antrópica da 

bacia do córrego Caçu. 

A média de concentração de Pb encontrada foi de 20,14 mg/kg e a mínima 

concentração foi de 3,47 mg/kg, no ponto 2. Altas concentrações de Pb podem provocar, à 

saúde humana, problemas no sistema nervoso, medula óssea, rins, alterações neurológicas, 

febre e náuseas, além de problemas reprodutivos, encefalopatia, anemia, problemas renais e 

hipertensão, entre outros (MENEZES, 2014). 

As concentrações de Cobre (Cu) nos sedimentos entre os pontos 4 e 34 (Gráfico 5) 

ultrapassaram o nível I (35,7 mg/kg) da Resolução CONAMA 454/2012, mas não excedendo 

o nível II, que é de 197 mg/kg, ou seja, o nível de contaminação da amostra não representa 

grande probabilidade de efeitos adversos à biota. 
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A maior concentração de Cu encontrada nas amostras foi de 131,00 mg/kg, no ponto 

30, próximo ao barramento da UHE Caçu, localizado no antigo leito do rio Claro, que, 

consequentemente, representa toda bacia à montante, onde existem grandes lavouras de 

monoculturas de milho, soja e, principalmente, cana-de-açúcar, além de pastagens. A média 

da concentração de Cu dos pontos amostrados foi de 83,17 mg/kg, sendo que a menor 

concentração foi de 10,6 mg/kg, encontrada no ponto 2. 

Nos pontos de coleta 1 a 3 e 35, foram detectados os menores índices de concentração 

de Cu; tal fato pode ser associado ao fato de esses pontos estarem localizados em ambiente 

lótico, na entrada do reservatório (1 a 3) e próximo à foz do córrego Caçu, em que, 

basicamente, existe depósito de areias grossas, e todo material mais fino é depositado em 

ambiente lêntico. 

No estudo desenvolvido por Trindade et al. (2012), nos sedimentos no rio São 

Francisco, entre Três Marias e Pirapora-MG, as maiores concentrações de Cu foram 

encontradas próximas a áreas de influência agrícolas. 

 
Gráfico 5 -  Cobre total encontrado nas amostras de sedimento do reservatório da UHE Caçu 

(mg/kg) 

 
Organizado por: O autor (2017). 
 

 

A alta concentração de Cobre em relação à saúde humana pode provocar alterações da 

hipertensão, icterícia e vômitos (LARSON; WEINCEK, 1994). 
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As concentrações de Níquel (Ni) (Gráfico 6) encontradas nas amostras de sedimentos 

de fundo do reservatório da UHE Caçu são, de modo geral, consideradas baixas quando 

comparadas aos resultados obtidos por Capoane et al, (2016), em avaliação da qualidade dos 

sedimentos de leito em uma bacia hidrográfica localizada no município de Palmitinho, 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul, em que foi detectada média de 142,89 mg/kg de Ni. 

De modo geral, as concentrações detectadas no reservatório de Caçu apresentam média de 

17,42 mg/kg, não ultrapassando o nível I (18,00 mg/kg) da Resolução CONAMA 454/2012. 

 
Gráfico 6 -  Níquel total encontrado nas amostras de sedimento do reservatório da UHE Caçu 

(mg/kg) 

 
Organizado por: O autor (2017). 

 

As maiores concentrações de Ni (pontos 24, 30 e 34) foram encontradas no ambiente 

lêntico do reservatório, sendo que a maior concentração foi no ponto 24 (28,89 mg/kg), 

próximo à foz do ribeirão dos Paulas. Nos pontos de coleta 1 a 3 e 35, foram encontrados os 

menores índices de concentração de Ni, sendo que a menor concentração foi encontrada no 

ponto 2, com apenas 0,74 mg/kg. 

Os valores verificados para a área de estudo podem ser associados às lavouras de soja 

e milho existentes à montante da bacia hidrográfica do reservatório da UHE Caçu, sendo que 

o barramento da UHE Caçu atua como reservatório para a decantação dos sedimentos. O Ni é 

um micronutriente essencial para a vida de diversas espécies, sendo bastante utilizado na 
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agricultura, principalmente em lavouras de soja, para aumentar a atividade da uréase foliar 

(TRINDADE et al, 2012). 

As concentrações de Zinco (Zn) (Gráfico 7) têm as mesmas características das 

concentrações de Níquel, sendo que a Resolução CONAMA 454/2012 determina que o nível 

a partir do qual existe pequena probabilidade de efeitos adversos à biota é de 123,00 mg/kg, e 

apenas no ponto 24, próximo à foz do ribeirão dos Paulas, foi encontrada concentração de 

181,10 mg/kg, maior que o nível I da referida Resolução. 

 

Gráfico 7 -  Zinco total encontrado nas amostras de sedimento do reservatório da UHE Caçu 

(mg/kg) 

 Organizado por: O autor (2017). 
 

A média da concentração de Zn encontrada foi de 69,38 mg/kg, e a menor 

concentração foi de 10,60 mg/kg, encontrada no ponto 2. As menores concentrações 

encontradas foram nos pontos 1 a 3 e 35. 

Na tabela 6, apresenta-se resumo dos resultados dos sedimentos de fundo do 

reservatório da UHE Caçu. Ao se fazer uma relação entre os metais pesados avaliados, 

verificou-se que as maiores concentrações de níquel, cobre e zinco foram encontradas no 

ponto 24, que recebe a carga de sedimentos carreados dos solos da bacia do ribeirão dos 

Paulas, que tem um uso predominante da pecuária extensiva, utilizando agroquímicos em 

fertilizantes para renovação das pastagens. 
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As menores concentrações de metais pesados (Ni, Cu, Pb, Cd e Zn) ocorrem nas 

amostras dos três primeiros pontos (pontos 1, 2 e 3), em que, na época da coleta (01/08/2015), 

o nível do reservatório era considerado baixo devido ao período seco na região. Esse trecho 

do reservatório foi considerado por Cabral et al. (2013) como setor rio, local em que a 

velocidade de escoamento da água tem força suficiente para carrear sedimentos com frações 

do tamanho de areia. Após o ponto 3, próximo à foz do córrego Cachoeirão, onde se inicia o 

setor de transição, começa a ocorrer a deposição de sedimentos mais finos, como areia muito 

fina, silte e argila. Essa deposição acontece em todo setor de transição e lago, até o 

barramento da UHE Caçu, e em todo esse espaço do reservatório ocorre, de modo geral, 

deposição aparentemente uniforme dos metais pesados analisados. 

Observando-se os dados estatísticos das concentrações de metais pesados (Tabela 6), 

se retirarmos os dados dos pontos 1, 2, 3 e 35, em que a velocidade da correnteza da água faz 

diferença na deposição de sedimentos e, consequentemente, de metais pesados, o desvio 

padrão das concentrações tende a diminuir. 

 

Tabela 6 - Estatísticas dos metais pesados (mg/kg) presentes nos sedimentos do 

reservatório da UHE Caçu 

Metais pesados Níquel Cádmio Chumbo Cobre Zinco 

Menor concentração 0,74 2,43 3,47 10,60 10,60 

Maior concentração 28,89 31,88 29,25 131,00 181,10 

Média da Concentração 17,42 18,50 20,14 83,17 69,38 

Desvio padrão 6,10 6,60 7,74 28,01 30,66 

Nível I Resolução CONAMA 454/2012 18,00 0,60 35,00 35,70 123,00 

Nível II Resolução CONAMA 454/2012 35,90 3,50 91,30 197,00 315,00 
Organizado por: O autor (2017). 

 

No caso do Níquel, que tem um desvio padrão (DV) de 6,10, com todas as 

concentrações, o mesmo diminui para 3,32, enquanto o DV de Cobre diminui de 28,01 para 

13,97. Já o coeficiente de variação dos elementos também diminui, como exemplo as 

concentrações de Cádmio, que em todos os pontos analisados eram de 0,36, e utilizando 

somente os dados de ambiente lêntico, diminuem para 0,21. Esses índices demonstram que, 

de modo geral, existe uma uniformidade em ambiente lêntico das concentrações dos metais 

pesados analisados. Mostra ainda que, em sedimentos de menor granulometria, como silte 

argila e areias finas, que são característicos de sedimentos em ambientes lênticos, tem-se uma 
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maior retenção dos metais pesados analisados, o que foi detectado em todas as amostras de 

sedimentos dos pontos 4 a 34, coletadas no reservatório da UHE Caçu. 

De modo geral, a qualidade dos sedimentos do reservatório da UHE Caçu pode ser 

associada à utilização de agrotóxicos nas lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar da região, 

o que contribui significativamente para o aumento das concentrações de minerais no 

ambiente, devido sua toxidade e bioacumulação, fato também detectado por Rosolen et al. 

(2009), em pesquisa da qualidade dos sedimentos no rio Uberabinha, em Uberlândia-MG, e 

também por Lopes (2016), em pesquisa da contaminação por metais pesados nos sedimentos 

do ribeirão Paraíso, afluente do rio Claro, no município de Jataí-GO. 

 

5.4. CONCLUSÕES 

 

Não foi detectada a presença de Mercúrio nas amostras analisadas. 

A concentração de Chumbo encontra-se dentro dos padrões da classe I, estabelecidos 

pela Resolução vigente. 

Em 70% das amostras, os metais pesados: Cobre, Níquel e Zinco apresentaram 

concentrações que podem ser classificadas como de nível I e 30 % como de nível II da 

referida Resolução. 

O Cádmio apresentou altas concentrações, sendo classificado como de nível II, a partir 

do qual existe grande possibilidade de efeitos adversos à biota. 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO DO RESERVATÓRIO DA UHE CAÇU 

 

Resumo: Este capítulo tem como principal objetivo analisar o processo de assoreamento do 
reservatório. Levantamentos batimétricos foram realizados em agosto de 2014 e julho de 2016 
e a partir da diferença, pretende-se fazer uma discussão sobre o processo de assoreamento no 
reservatório da UHE Caçu. O método utilizado para realização dos levantamentos está de 
acordo com as propostas de Gamaro (2012) e Carvalho (2008). Os resultados apontaram uma 
taxa de assoreamento de 0,15% ao ano, em um reservatório com volume aproximado de 245 
hm3 de água. Com essa taxa de assoreamento, gastariam 667 anos para assorear totalmente o 
reservatório. O assoreamento na área de remanso do reservatório já causa preocupação, 
devido à diminuição acentuada da profundidade, causando, por exemplo, problemas para 
navegação no local.  

 

6.1. INTRODUÇÃO 

 

O controle de assoreamento de reservatórios pode ser mensurado por meios de 

levantamentos batimétricos, que fornecem dados sobre o relevo submerso. Entende-se 

batimetria como o levantamento de dados georreferenciados de profundidade ou cota de 

superfície de fundo de rios, lagos, reservatórios ou relevos submersos em geral (MIRANDA 

et al, 2014). 

A escolha da metodologia a ser empregada em um levantamento batimétrico 

dependerá do grau de precisão desejado, dos objetivos do estudo e do tamanho do 

reservatório. De posse dos dados dos levantamentos batimétricos, pode-se, entre outros, 

calcular o volume de água de um reservatório (CARVALHO, 2008). 

Com os dados de batimetria e com o monitoramento de cargas de sedimentos afluentes 

aos reservatórios e dos sedimentos que passam pelo barramento, calcula-se o volume 

acumulado no reservatório. Com o uso de modelos matemáticos, pode ser estimado a vida útil 

do reservatório, o volume morto e volume útil (MIRANDA et al, 2014). 

Com levantamentos batimétricos, avalia-se o volume de água do reservatório, a 

geometria do mesmo e do antigo leito do rio com cota x área x volume. É possível, também, 

quantificar o volume de sedimentos depositados durante o intervalo de tempo em que foram 

feitos os levantamentos batimétricos e, ainda, quantificar a capacidade de retenção de 

sedimentos do reservatório, identificando as áreas com maiores depósitos e áreas de maiores 

aportes de sedimentos, o que possibilita adoção de medidas preventivas mais eficazes 

(CARVALHO, 2008). 
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Segundo ICOLD (1989), os métodos mais comuns para se realizar levantamentos 

batimétricos são o levantamento de contorno de reservatórios e levantamento de linhas 

topobatimétricas.  

O ecobatímetro é o equipamento mais comum para medir profundidades submersas. 

Esse equipamento emite um sinal acústico e calcula, pelo relógio interno, o tempo que o eco 

demora para retornar ao sensor e, em função desse tempo, calcula-se a profundidade.  

Os equipamentos Acoustic Doppler Current Profiler medem a vazão por intermédio 

de ondas sonoras. Porém, alguns desses equipamentos, como o ADCP M9, é capaz de 

mensurar a profundidade usando um sensor específico para tal fim. 

Os ADCPs, quando acoplados em embarcações para medição de vazão ou para fazer 

batimetria, medem a velocidade do barco, pelo efeito Doppler, com pulsos enviados ao fundo 

do rio ou reservatório, a velocidade da água e calculam a velocidade relativa. Para o cálculo 

da vazão, é preciso extrair a velocidade do barco da velocidade medida (GAMARO, 2012). 

O ADCP M9 é um equipamento portátil, de 9 feixes, produzido pela SONTEK, 

projetado para uso em embarcações em movimento ou barcos/flutuadores estacionários, em 

canais rasos como profundos. Ele é composto, entre outros, de dois conjuntos de transdutores 

para medição de velocidade e um feixe acústico vertical que fornece dados de profundidade 

(GENTIL, 2015). 

Segundo Gentil (2015), o ADCP M9 é composto de duas unidades de comunicação e 

alimentação, sendo uma fixa e outra móvel, conectadas ao perfilador, que pode ser acoplado a 

uma prancha móvel ou à embarcação. Os dados são obtidos e transmitidos via cabo ou 

Bluetooth a um notebook ou via Bluetooth a um dispositivo móvel e podem ser processados e 

corrigidos posteriormente, através do software River Surveyor Live. 

O equipamento é composto ainda de um sistema de posicionamento global (GPS), que 

gera informação de posicionamento a cada segundo, que, relacionada com a informação de 

profundidade, gera um perfil de áreas submersas. 

A ADCP M9 emite pulsos acústicos a cada segundo; esses pulsos mapeiam o fundo e 

as partículas em movimento, obtendo a batimetria (profundidade) e a velocidade média de 

cada vertical, calculando, assim, a vazão da seção medida. As áreas não medidas (geralmente 

possuem profundidades inferiores a 50 cm) são obtidas por interpolação ou extrapolação. 

Com o objetivo de mapear e analisar o volume depositado no reservatório da UHE 

Caçu, foram realizados dois levantamentos batimétricos do reservatório, em agosto de 2014 e 

em julho de 2016, objetivando observar as diferenças de deposições, pelas alterações 
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batimétricas no período analisado e por intermédio desse estimar a deposição para cálculo de 

vida útil do reservatório. 

 

6.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O levantamento batimétrico e o cálculo da velocidade de escoamento da água do 

reservatório da UHE Caçu foram realizados de acordo com as propostas de Carvalho (2008) e 

Gamaro (2012), utilizando os seguintes materiais: barco de 6 metros, equipado com motor de 

popa de 15 HP, ADCP M9 completo, notebook, um par de receptores GNSS Trimble modelo 

R4, um GPS de navegação modelo Garmin Map 78s e bateria de 75 amperes de 12 volts, com 

inversor para 220 watts para alimentação de notebook, GNSS e ADCP.  

O equipamento ADCP foi fixado em uma haste na extremidade oposta à antena do 

GNSS, de modo que a haste ficasse na perpendicular com a superfície do reservatório e a 

ADCP penetrasse na água a uma profundidade de 14 cm da superfície (Fotografias 27 e 28). 

A haste com a antena do GNSS e ADCP foi fixada ao barco por um suporte móvel. O barco 

foi conduzido a uma velocidade média de 6 km/h e direcionado para o deslocamento no 

reservatório por GPS Garmin Map 78s.  

 

Fotografia 27 - ADCP com equipamentos 
auxiliares para levantamento 
batimétrico - em calibração 

Fotografia 28 - GNSS com equipamentos 
auxiliares para levantamento 
batimétrico - em levantamento 

  

Fonte: O autor (2016) 
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Foi realizada uma sincronização do horário do GNSS com ADCP e Notebook e 

definida uma taxa de gravação dos dados de GNSS e ADCP a cada segundo. 

Para o processamento dos dados de posicionamento (GNSS), foram utilizados os 

softwares Topcon Tools e TBC. Para os dados de batimetria (profundidade e velocidade da 

água), foi utilizado o software RiverSurveyor Live. Para o cálculo das altitudes ortométricas, 

usou-se o software Mapgeo. Para junção dos dados de batimetria com os dados de 

posicionamento, pelo horário de captação das variáveis, foi utilizado planilha Microsoft 

Excel. Por fim, para espacialização dos dados de profundidade e velocidade da água, fez-se 

uso do software ArcGIS. 

O levantamento batimétrico foi realizado tendo como referência as Orientações 

Técnicas para Atualizações das Curvas Cota x Área x Volume (ANA, 2011) e Resolução 

Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 10 de agosto de 2010 (ANEEL/ANA, 2010). O mesmo foi 

feito em forma de “ziguezagues”, perpendiculares ao eixo longitudinal do curso d’água 

principal e seus afluentes, com espaçamento inferior a 500 metros entre uma seção e outra, de 

forma a densificar as medições batimétricas, objetivando obter melhor modelo digital do 

reservatório (Figura 34), e, ainda, levantamento batimétrico do antigo eixo do rio Claro e seus 

principais afluentes na área do reservatório. 

O trajeto do levantamento foi georreferenciado e armazenado no receptor GPS Garmin 

Map 78s para que o mesmo possa orientar a navegação nas coletas de dados no campo, para 

fazer a sobreposição de mapas e verificar as diferenças batimétricas.  

 

 

 



130 

Figura 34 - Trajeto do levantamento batimétrico do reservatório da UHE Caçu

 
Fonte: GENTIL, W. B., (2015). 

 

O cálculo do volume total do reservatório, foi realizado no software AutoCAD Civil 

3D. A referência de nível usada com cota da lamina de água, foi a média de superfície dos 

dois levantamentos, que neste trabalho foi de 475,41m. 
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6.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados obtidos nos levantamentos batimétricos foram usados para análise do 

volume total do reservatório, para gerar mapas de profundidade e velocidade da água e ainda 

analisar o assoreamento em determinadas seções no reservatório da UHE Caçu. A batimetria 

foi realizada no período mais seco na região, sendo: 5 e 6 de agosto de 2014 e 11 e 12 de 

julho de 2016. 

A análise da perda de volume no reservatório foi realizada pela análise da variação da 

profundidade e de 8 seções verticais que envolvem todos os compartimentos do reservatório, 

conforme Figura 35. 

 

Figura 35 – Mapa de localização das seções no reservatório da UHE Caçu 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

A análise dos perfis das seções mostra uma maior diferença de assoreamento nas 

seções 1 e 2 (Figuras 36 e 37), que representam a área de remanso do reservatório, onde está 

sendo depositado material de maior granulometria (areias). 
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Na seção 1, houve uma diminuição de aproximadamente 7% da área no período 

analisado (Tabela 7), sabendo que, nessa seção, por se localizar próximo ao salto do 

Marianinho, local de maior energia de transporte de material de fundo, pois se localiza em 

ambiente lótico, normalmente, tem menores assoreamentos que áreas de remanso, localizadas 

logo abaixo. A seção 2, por estar localizada a aproximadamente 1 km do salto do Marianinho, 

em local de remanso do reservatório da UHE Caçu, em que a correnteza da água já perdeu 

parte da força em relação à seção 1, foi a seção que mais houve assoreamento entre as seções 

analisadas, com mais de 11% de sua área assoreada em aproximadamente 2 anos.  

 

Figura 36 – Perfil da seção 1     

 

Organizado por: O autor (2017). 
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Figura 37 – Perfil da seção 2 

 

 Organizado por: O autor (2017). 
 

A largura do rio nestas seções é de aproximadamente 150 m, porém, a profundidade 

diminui muito entre as mesmas. Enquanto na seção 1 a profundidade máxima é de 5,70 m, na 

seção 2 cai para apenas 2,88 m, mostrando que o assoreamento nessa região é típico de área 

de remanso, conforme descrito por Carvalho (2008), em que a diminuição da área da seção e, 

consequentemente, o assoreamento da área de remanso, podem acarretar impactos ambientais, 

como inundações maiores que as que ocorriam anteriormente à formação do reservatório, nos 

períodos de maiores cheias e, ainda, atrapalhar a navegação nessa região. 

 

Tabela 7 – Área das seções e percentual de diferença entre 2014 e 2016 

 Área em 2014 (m2) Área em 2016 (m2) Diferença entre 2014 e 2016 (%) 

Seção 1 520,73 484,76 6,91 

Seção 2 318,27 282,37 11,28 

Seção 3 1.988,44 1.881,05 5,40 

Seção 4 2.850,90 2.735,16 4,60 

Seção 5 
 

14.361,84 14.433,07 -0,50 

Seção 6 10.617,88 10.757,74 -1,32 

Seção 7 15.175,69 15.001,73 1,15 

Seção 8 8.487,06 8.335,63 1,78 

Organizado por: O autor (2017). 
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As seções 3 e 4 (Figuras 38 e 39), localizadas em área de transição entre ambiente 

lótico e lêntico, apresentaram perda de volume de 5,4% e 4,6%, respectivamente, mostrando 

que, quanto mais se adentra para o reservatório, menor será a taxa de assoreamento no período 

analisado. Outro fator não menos importante é a largura da seção; enquanto na seção 3 a 

largura era de 380 m, na seção 4 a largura aumenta para 475 m. 

 

Figura 38 – Perfil da seção 3  

 

Organizado por: O autor (2017). 
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Figura 39 – Perfil da seção 4 

 

Organizado por: O autor (2017). 

 

As seções 5 e 6 (Figuras 40 e 41) representam ambiente de reservatório, em que, no 

período analisado, houve mudanças no perfil das seções, provavelmente, devido a 

acomodações de sedimentos em todos os ambientes do reservatório, causando desgaste no 

relevo de alguns lugares e acúmulos em outros. Porém, essa variação é bem pequena, sendo 

que, nessas seções, houve perda de material de fundo menor que 1,5% no período. 
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Figura 40 – Perfil da seção 5  

 

 

Figura 41 – Perfil da seção 6 

 

Organizado por: O autor (2017). 
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Na seção 5, a profundidade máxima encontrada foi de 26,4 m, enquanto que na seção 

6 a profundidade máxima no antigo leito do rio Claro ultrapassa 29,5 m. 

As seções 7 e 8 (Figuras 42 e 43), localizadas próximo ao antigo leito do córrego 

Caçu, maior afluente do reservatório, situado próximo ao barramento da UHE Caçu, 

apresentavam um assoreamento, aumentando de 1,15% para 1,78% no sentido a montante do 

afluente, mesma característica encontrada nas seções 3 e 4. 

 

Figura 42 – Perfil da seção 7     

 

Organizado por: O autor (2017). 
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Figura 43 – Perfil da seção 8 

 

Organizado por: O autor (2017). 
 

O volume total do reservatório, em 2014, era de 245,666 hm3, enquanto que em 2016 

diminuiu para 244,928 hm3, tendo uma redução 0,30% em dois anos, ou seja, 0,15% ao ano. 

Com essa proporção de assoreamento, levariam aproximadamente 667 anos para o total 

assoreamento do reservatório. 

Novelis (2001, p. 14), no Estudo de Impactos Ambientais, na seção de Caracterização 

do Empreendimento, diz: “foi feito um estudo de Vida Útil simplificado, os resultados 

revelam vida útil longa para o reservatório, uma vez que o rio apresenta baixo transporte de 

sedimentos, e o reservatório relativamente grande”. O tempo de vida útil estimado para o 

reservatório é de 675 anos, enquanto o volume estimado seria de 231,77 hm3. 

Em estudo equivalente, Miranda et al. (2013), em pesquisa sobre a influência do 

assoreamento na capacidade de armazenamento do reservatório da usina hidrelétrica de Três 

Irmãos (SP), que em comparação entre os valores obtidos junto à Companhia Energética de 

São Paulo -  CESP (1975) e os provenientes de batimetria em 2008, encontraram uma redução 

de 14,5% do volume total do reservatório entre o período analisado, sendo então uma taxa de 

assoreamento de 0,63% ao ano. Carvalho (2008) afirma que a taxa média de assoreamento 

dos reservatórios no Brasil é de aproximadamente 0,5% ao ano, enquanto Yang (2003) afirma 

que a perda média de capacidade de armazenamento em reservatórios no mundo encontra-se 
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entre 1 e 2% ao ano. Todos esses valores de assoreamento são bem acima dos encontrados 

nesta pesquisa.  

Ceylan e Ekizoglu (2014), em estudo da taxa de sedimentação no reservatório de 

Altinapa, na Turquia, entre os anos de 1984 a 2009, concluíram que a taxa de sedimentação 

para aquele reservatório é de 0,51% ao ano. Porém, afirmam que existem outros reservatórios 

com taxa de sedimentação anual bem menores, como por exemplo, a do Reservatório 

McConaughy (EUA), que diminui em 0,03% ao ano, e do Reservatório Overholser (EUA), 

com taxa de 0,29% ao ano. 

Com os dados das batimetrias realizadas, foram gerados mapas de profundidade do 

reservatório (Figura 44), em que as menores profundidades estão localizadas nas bordas do 

reservatório e na área de remanso, com profundidade no eixo do antigo leito menor que 10 m, 

acontecendo desde o salto do Marianinho até próximo à foz do córrego das Caçadas. Por 

conseguinte, profundidades maiores que 20 m estão localizadas ao longo do antigo leito do rio 

Claro, desde a foz do Córrego João Maria até o barramento da UHE Caçu, mostrando que o 

reservatório, apesar de ocupar uma área de inundação relativamente pequena, 12,83 km2, é 

bem encaixado, devido ao relevo anterior à formação do mesmo, em que o rio tinha baixas 

profundidades e muitas correntezas. 
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Figura 44 – Mapa de profundidade do reservatório da UHE Caçu para os anos de 2014 e 2016  

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Foram gerados, ainda, mapas de velocidade da água no reservatório (Figura 45), mas 

que, devido à época do levantamento, período mais seco do ano na região, e o fato de o 

mesmo estar operando próximo à cota mínima de operação, que segundo Novelis (2001) é de 

475,00 m, e a cota média de superfície levantada foi de 475,41m, a velocidade de escoamento 

da água é muito baixa, menor que 0,50 m/s em todo o reservatório, mostrando uma 

homogeneização da velocidade da água, típico de ambiente lêntico, não possibilitando uma 

compartimentação do reservatório. 
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Figura 45 - Mapa de velocidade da água no reservatório da UHE Caçu para os anos de 2014 e 

2016 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Comparando as seções transversais projetadas sobre os mapas de profundidade e de 

velocidade da água, foi possível perceber que o setor com maior acúmulo de sedimentação 

ocorreu nos locais de transição de velocidade da água, ou seja, área de remanso, que 

compreende desde o salto do Marianinho até aproximadamente a foz do Córrego Cachoeirão, 

numa extensão de 3 km, em que a profundidade, normalmente, não ultrapassa os 5 m e a taxa 

de sedimentação ultrapassou 2,5% ao ano, no período analisado. 

A área de transição entre ambiente lótico e lêntico acontece desde a foz do córrego 

Cahoeirão, até aproximadamente a foz do córrego João Maria, em que a profundidade no 

antigo leito do rio Claro já ultrapassa os 15 m e a velocidade da água é menor que 0,5 m/s, 

características estas que propiciam um maior acúmulo de sedimentos nesses compartimentos.  

De acordo com as análises feitas, verifica-se que o trecho mais susceptível à 

acumulação de sedimentos é o correspondente aos primeiros 7 km do reservatório, local de 

menor profundidade e maiores velocidade da água. 
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Resultado semelhante foi encontrado por Santos (2012), que realizou estudo no 

reservatório de Vargem das Flores-MG e verificou que o maior acúmulo de sedimentos 

ocorreu no setor inicial do reservatório e nas baixas profundidades. 

 

6.4. CONCLUSÕES 

 

O assoreamento no reservatório da UHE Caçu é de aproximadamente 0,15% ao ano, 

abaixo da média de assoreamento em reservatórios no Brasil, que, segundo Carvalho (2008), é 

de 0,5% ao ano. 

O maior assoreamento aconteceu na área de remanso e transição entre ambiente lótico 

e lêntico, ou seja, do salto do Marianinho até próximo à foz do córrego João Maria com o 

reservatório.  

Aproximadamente 1 km abaixo do salto do Marianinho (seção 2), o assoreamento 

reduziu a profundidade em 10% em apenas dois anos, de forma que a profundida máxima em 

julho de 2016 não ultrapassava 2,61 m e em agosto de 2014 a mesma era de 2,88m. Se o 

assoreamento continuar nessa mesma proporção, em poucos anos não será mais possível a 

navegação naquela região do reservatório. 

A profundidade, em grande parte do reservatório, é maior que 20 m, mas não 

ultrapassa 30 m. 

Pelo fato da UHE Caçu operar em fio d’água, o volume total do reservatório não varia 

muito, pois a altitude de operação do reservatório varia de 475 a 477m, ou seja, a diferença de 

nível máxima de 2 metros. 

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Espera-se que este estudo seja útil para o planejamento do uso da bacia do reservatório 

da UHE Caçu e, por que não dizer, da bacia do rio Claro como um todo, de forma que possa 

dar suporte para outros estudos de assoreamento em reservatórios. 

A recomposição das matas ciliares nas margens dos veios d’água, e mais 

especificamente nas margens do reservatório, contribui muito para o aporte de sedimentos que 

adentram o reservatório. Nesse sentido, foi desapropriada uma área de 100 m de largura ao 

longo de todo o reservatório para formação de matas ciliares. Tal área foi cercada e onde não 

havia vegetação natural foi feito uma gradação e plantio de forrageiras e mudas de vegetação 

de grande porte, por parte da proprietária da UHE Caçu (Fotografias 29 e 30). 

 

Fotografia 29 - Área de margem do reservatório com solo preparado para o plantio de mata 

ciliar 

 
Fonte: O autor (2016). 
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Fotografia 30 - Área de margem do reservatório em reconstituição de mata ciliar e 

presença de capivaras 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

A falta de conscientização, fiscalização e manutenção das cercas que isolam a área de 

mata ciliar por parte da empresa detentora da UHE Caçu e o descaso das autoridades 

ambientais em não fiscalizam, faz com que gados que ocupam áreas acima da área de 

proteção adentrem à mesma, causando a destruição da vegetação plantada para 

reflorestamento e aumentando a erosão laminar, com a criação de sulcos gerados pelo 

pisoteamento do gado nas margens do reservatório (Fotografias 31 A e B). 

 

Fotografias 31 A e B - Presença de gado nas margens do reservatório  

  
Fonte: O autor (2016). 
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A mais importante prevenção para redução de aporte de sedimentos local seria a 

formação e conservação de matas ciliares às margens do reservatório, conforme a Lei nº 

12.727, de 2012, que define como responsabilidade do empreendimento hidrelétrico a 

desapropriação e formação de Área de Proteção Permanente (APP) no entorno do reservatório 

artificial. Porém, esse problema, infelizmente, não é só local; o mesmo foi percebido por 

Minhoni et al. (2017), em estudos do uso de ecobatímetro monofeixe na determinação da 

curva cota x volume do reservatório da PCH Pipoca, em Minas Gerais. A mesma 

recomendação foi sugerida por Braga (2012), em estudo da distribuição espacial e temporal 

de sólidos em suspensão nos afluentes e reservatório da usina hidrelétrica Barra dos 

Coqueiros, em Goiás.  

Outro fator muito preocupante é a alta concentração de Cádmio encontrada na maioria 

dos pontos de pesquisa do reservatório da UHE Caçu, tendo em vista que a captação de água 

da cidade de Caçu - GO acontece aproximadamente 1 km abaixo do barramento da UHE Caçu 

e a consequência da alta absorção de Cádmio para o ser humano causa sérios problemas à 

saúde e à biota que vive no reservatório. Recomenda-se que para amenizar futuros danos 

ambientais e preservar a qualidade das águas e sedimentos, novos estudos com a inserção de 

outros elementos devem ser realizados para garantir a qualidade de vida dos seres vivos. 

Em relação ao assoreamento do reservatório, é bastante preocupante a diminuição do 

volume na área de remanso, que causará, muito em breve, problemas na navegação de 

pequenas embarcações no lugar e, ainda, em grandes enchentes, causar inundações em áreas 

próximas ao reservatório, conforme nos foi relatado por morador local, que teve sua moradia 

inundada na cheia de 2016, apesar desta estar localizada em área de APP (Fotografias 32 A e 

B). 

 

Fotografias 32 A e B - Moradia localizada próxima ao salto do Marianinho em área de APP 

  
Fonte: O autor (2016). 
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Outro ponto de destaque é a falta de conscientização da população em geral, presente 

em todos os locais, quanto ao descarte de lixo de todas as espécies, fora do local indicado para 

isso, os quais, por força das águas das enxurradas e correntezas dos córregos e rios, são 

transportados e depositados em locais de menor força de transporte, como nas áreas de 

remanso dos reservatórios. Isso fica bem evidenciado no reservatório da UHE Caçu, em que o 

barramento da hidrelétrica causa a redução da força de transporte de sedimentos e lixo, desde 

a cidade de Jataí, onde se encontra a PCH Jataí, até a área de remanso desse reservatório 

(Fotografias 33 A e B).  

 

Fotografia 33 A e B - Lixo sendo transportado pelo rio Claro, a aproximadamente 1 km a 

jusante do salto do Marianinho 

  
Fonte: O autor (2017). 
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