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Resumo 

 

O presente estudo orienta-se no sentido de avaliar a efetividade dos projetos de revegetação de mata ciliar 

promovidos no entorno do reservatório Volta Grande (MG/SP) da empresa CEMIG, cujo objetivo 

primordial foi a manutenção das margens contra os processos erosivos, principalmente os decorrentes do 

embate das ondas, preservação do solo e consequentemente o resguardo da capacidade de o reservatório 

gerar eletricidade bem como da qualidade de sua água. Paralelamente avaliou-se a aplicabilidade de modelos 

de predição de ondas e erosão já existentes para corpos hídricos no reservatório em questão. Foram definidas 

áreas de monitoramento, as quais apresentavam diferentes usos e ocupação do solo, sendo uma de mata 

nativa preservada (Nativa), duas com projetos de revegetação implantados, sendo uma com idade de 

sucessão ecológica de 20 anos (Noboro) e outra com idade de sucessão ecológica de 10 anos (Santa Bárbara) 

e por último foi escolhida uma área com supressão da cobertura vegetal, sendo uma área de pastagem 

(Pasto). Foram monitorados dados de ventos e ondas em cada uma das áreas e ainda foi feita a coleta de 

amostras de solo, sedimento e água nelas, para avaliar as características pedológicas das áreas estudadas, 

sendo elas a textura, estrutura, estabilidade e composição química dos solos. Os sedimentos foram avaliados 

quanto à sua textura, para determinação das praias formadas no reservatório, fator que influencia no modo 

de embate das ondas nas margens. Por fim, das amostras de água foram obtidos dados que evidenciam 

alguns parâmetros de sua qualidade, como turbidez e sólidos em suspensão. Nas áreas ainda foram 

realizados quatro levantamentos topográficos, no sentido de acompanhar a evolução das feições erosivas e 

o recuo ou manutenção das linhas de margem. Durante o estudo ainda foram realizados monitoramentos de 

outras feições erosivas ao longo das margens de todo o reservatório, permitindo a observação de importantes 

avanços erosivos em algumas delas, fator preocupante no que concerne a preservação das margens bem 

como do reservatório. Como resultado ficou evidente a importância e influência de uma boa e consistente 

cobertura vegetal nas regiões marginais de corpos hídricos, sendo que as menores taxas de erosão foram 

encontradas nas áreas Nativa e Noboro, em contrapartida a revegetação na área de Santa Bárbara não se 

mostrou eficiente nesse sentido. Na área do Pasto, a erosão é intensa e constante, comprovando a fragilidade 

das encostas expostas. Os resultados tiveram mesmo sentido em relação à qualidade da água, com maior 

qualidade nas áreas com mata ciliar bem desenvolvida. Uma avaliação de regressão dos dados obtidos 

demonstrou clara evolução na qualidade dos resultados quando se levou em consideração todos os dados 

das áreas estudadas, entre características dos ventos e ondas geradas e da estrutura pedológica local, 

demonstrando a necessidade de adaptação dos modelos existentes de predição de erosão. Como resultado 

primordial deste estudo a preservação ou recuperação da mata ciliar mostraram-se bastante eficiente, desde 

que haja a manutenção de espécies nativas e o correto manejo do uso e ocupação do solo. 
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Abstract 

 

This present project is oriented towards to evaluate the effectiveness of revegetation projects of the riparian 

forests developed in the surroundings of Volta Grande (MG/SP) reservoir of CEMIG Company, which main 

goal was the maintenance of margins against the erosive process, mainly the ones resulting by the wave 

crash; soil preservation and consequently the sustenance of the reservoir capacity to generate energy, as well 

the quality of the water. In parallel with this study, was also evaluated the applicability of prediction waves 

and prediction erosion models already existing for water bodies in the reservoir of this project. To develop 

this study, monitoring areas were defined, which presented different use and occupation of soil, one with 

preserved native forest (Nativa), two of them with revegetation projects implanted, being one with 

ecological succession age of 20 years old (Noboro) and the other with ecological succession age of 10 years 

old (Santa Bárbara),  at last was picked an area with vegetal cover suppressed, used as pasture. Were 

monitored wind and wave datas in each one of the areas and was collected soil, sediment e water samples 

at them. The main goal was to evaluate the pedological characteristics of the areas, where texture, structure, 

stability and chemical composition were the main factors observed in this description. The sediments were 

evaluated about its texture, for determination of the beachs created in the reservoir, factor that influence in 

the way of the wave crashes in the margins. Lastly, from the water samples were obtained datas that evidence 

some parameters of its quality, as turbidity and suspended solids. In the areas were performed four 

topographical surveys, to following the evolution of erosive features and the recession or maintenance of 

the margin line. During the study were still made of others erosive features along the reservoir, alowing the 

observation of important erosive advances in some of them, a worrying factor in the preservation of the 

margins as well the reservoir. As result became apparent the importance and influence of a good and 

consistent vegetal covering of marginal regions of water bodies, as result the minors erosion rates were 

found in the areas Nativa e Noboro, in contrast the revegetation of Santa Bárbara area was not efficient in 

this regard. In the area of Pasto, the erosion is intense and constant, proving the fragility of the exposed 

slopes. The results have made sense in relation to water quality, with major quality in the areas with riparian 

forest well developed. A data regression evaluation showed a clear evolution in the result quality, when 

taking into account all data from the studied areas, between wind and generated wave characteristics and 

the local pedological structure, demonstrating the need to adapt the erosion prediction models. The 

preservation or restoration of riparian forest proved to be very efficient, when provided with the maintenance 

of native species and the correct management of land use and occupation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1-    APRESENTAÇÃO 

Em função do uso e ocupação do solo brasileiro, cada vez mais intenso e desordenado, os 

ecossistemas do país vêm passando por alterações na maior parte das vezes prejudiciais ao equilíbrio 

ambiental e por muitas vezes irreversíveis. Tal pressão se deve pela expressiva urbanização, 

agricultura/pecuária e industrialização de grande parte do terreno brasileiro. As atividades citadas, 

aliadas ao constante crescimento populacional (ONU, 2013), demandam cada vez mais a utilização de 

recursos naturais para sustentar seu progresso, bem como de energia elétrica para seu pleno 

desenvolvimento e diante disso intensifica-se cada vez mais a busca pela fonte energética mais 

importante no Brasil, devido ao seu relativo baixo custo operacional e à favorável hidrografia do país: 

usinas hidroelétricas (Freitas et al., 2015).  

O Brasil apresenta rica rede hídrica, motivo pelo qual a matriz energética é dominada pelas 

hidrelétricas, alcançando 64,4% (ANEEL, 2017 – Figura 1.1). Em 2015, cerca de 25,2% ou 

62.335,68MW, da energia gerada no país foi proveniente da Bacia Hidrográfica do rio Paraná (SIPOT, 

2015), que tem como afluente o rio Grande, onde localiza-se a área de estudo: o reservatório da UHE 

Volta Grande na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Mesmo diante da redução da 

oferta de energia hidráulica, decorrente do baixo regime de chuvas em 2015 e 2016 (MME, 2016) a 

matriz energética brasileira permaneceu dominada pelo setor de hidrelétricas, passando a responder por 

66,2% da matriz brasileira. 

 

Figura 1.1 – Matriz energética brasileira (ANEEL, 2017). 
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A presença em larga escala do recurso natural viável à produção de energia elétrica é estratégica 

para qualquer país, como é o caso da rede hídrica brasileira, e há ainda outros dois fatores positivos na 

utilização de energia hidrelétrica: baixo custo do suprimento para geração e a não emissão de gases do 

efeito estufa durante operação, sendo classificada pela ANEEL no Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 

2008, como energia limpa. 

Porém, a construção de um reservatório altera o curso dos rios e as condições primordiais do 

fluxo da água, modificando seus processos geomorfológicos e sujeitando as áreas marginais a novas 

condições físicas (D’Armada, 2012; Sylaios et al., Anastasiou & Tsihrintzis, 2012). A velocidade do 

curso bem como sua capacidade de transportar sedimentos fica reduzida (Carvalho, 2008) com o 

barramento do fluxo, sendo que, com essa queda, ocorre a intensificação dos processos de sedimentação 

da carga de sedimentos e consequentemente o processo de assoreamento do reservatório (Vanoni, 1977; 

Carvalho, 2008) e o encurtamento de sua vida útil, prejudicando a geração de energia elétrica bem como 

deteriorando a qualidade da água (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 - Principais problemas da formação de depósitos de sedimentos em reservatórios 

(CARVALHO, 2008). 

Pode-se citar inúmeros exemplos de reservatórios que passam por intensos processos de erosão, 

assoreamento e consequente queda do seu potencial de geração de energia elétrica bem como da 

qualidade de sua água para abastecimento e outros fins (Mahmood, 1987). Goldsmith & Hildyard (1984) 
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relataram o caso de dois reservatórios chineses que sofreram processos de assoreamento completo, o 

reservatório de Sanmenxia e o de Laoying, que já sofria com processos de assoreamento antes mesmo 

do barramento de seu curso. O reservatório de Motty, localizado na França, teve seu volume de 

1.750.000 m3 completamente assoreado em apenas dois anos de funcionamento (Remenieras & 

Braudeau 1951 apud Bufon 2006). Segundo Valera & Izquierdo (1984), o reservatório de Anchicaya 

(Colômbia) perdeu sua capacidade inicial de armazenamento de água em cerca de 60% em apenas 4 

anos de operação.  

Segundo Carvalho (2008), cerca de 12% dos reservatórios brasileiros encontra-se parcial ou 

totalmente assoreados, alguns tendo vida útil média reduzida de 100 para 22 anos; sendo a perda anual 

de seu volume de aproximadamente 0,5%. O reservatório Funil, no Rio de Janeiro, possuía em 1969 um 

volume de armazenamento de 82,19 milhões de m3, tendo sido reduzido para 63,74 milhões de m3 logo 

em 1992, representando redução de 22,93% para o período mencionado (Vilhena et al., 2003). Outro 

caso que expõe os problemas ocasionados pela aceleração do processo de assoreamento de reservatórios 

é o caso da paralisação da UHE Funil (BA) no período de janeiro de 1992 a março de 1993, fato que 

acarretou à Companhia Hidro Elétrica de São Francisco (CHESF) uma perda no faturamento de 

aproximadamente US$ 1.200.000,00, além dos custos com a dragagem de sedimentos do fundo do 

reservatório (32.880 m3) e dos condutos forçados (1.000 m3), que giraram em torno de US$ 220.000,00 

(Almeida & Carvalho, 1993). 

Os processos de assoreamento dos reservatórios brasileiros vêm causando preocupação e 

intensificando a importância de estudos preventivos acerca dos principais processos erosivos 

decorrentes nas suas margens e que são fonte das cargas de sedimentos que entram nos cursos d’água. 

Esse cenário é catastrófico para um país com tamanha dependência energética derivada do recurso 

hídrico como o Brasil, mostrando a importância dos estudos sedimentológicos nesse contexto a fim de 

prolongar a qualidade e a capacidade de geração elétrica dos reservatórios. 

Segundo D’armada (2012), os principais agentes promotores dos processos erosivos são: o 

embate de ondas nas margens, o escoamento superficial e a elevação do lençol freático, sendo o mais 

potente em termos de destruição e erosão das margens o embate de ondas (Figura 1.3). 
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Figura 1.3 - Detalhe do degrau formado pelo constante embate de ondas no reservatório Volta Grande 

(coordenadas: 22K 0792166 7783418). 

Em reservatórios de grandes dimensões caracterizados por um grande espelho d’água, ocorre de 

forma bastante atuante a erosão promovida por ondas que batem nas margens, promovendo a 

desagregação do solo e posterior carreamento dos sedimentos para o interior do reservatório (Severson 

et al. 2009; Vilmundardóttir et al. 2010). De acordo com Imboden (2003), as ondas formadas em lagos 

e reservatórios, como as de mares e oceanos, são geradas por ventos que determinam sua amplitude e 

frequência. Para Siqueira & Azevedo (2011), o embate de ondas ocorre principalmente em reservatórios 

com extensa área superficial, apresentando fetchs (corredores ou pistas de ventos), onde ocorre a geração 

de ondas.  

A formação das ondas é determinada pelas características do reservatório e do seu entorno, suas 

dimensões, topografia e regime de ventos (D’Armada, 2010; Siqueira & Azevedo 2011). As ondas 

promovem um embate nas margens, principalmente no perfil mais baixo da vertente, ou pé da encosta, 

promovendo sua abrasão e consequente retirada do material desagregado. Os perfis acima ficam 

fragilizados e cedem, gerando o solapamento da vertente, carreando ainda mais material para dentro do 

curso hídrico. As taxas de avanço desse processo erosivo dependem da energia com que as ondas se 

chocam contra as margens, associada às características geológicas/geotécnicas das encostas e ao uso e 

ocupação do entorno (Siqueira & Azevedo, 2011). 

A supressão da mata ciliar seja devido ao alagamento da área ou pelo manejo inadequado do 

solo, promove a exposição e fragilização do mesmo, expondo-o aos processos erosivos (National 
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Research Council, Water Science and Technology Board, 2002). O solo fragilizado oferece menor 

resistência ao embate das ondas e é consequentemente desagregado. Nordstrom & Jackon (2011) listam 

inúmeras formas de prevenção e controle da erosão das margens pelo embate das ondas, sejam elas com 

o intuito de conter as vertentes ou de dissipar a energia das ondas, destacando: muros de contenção, 

gabião, paliçadas, barricadas de pneus, anteparos de concreto e proteção com sacos de areia. Mas 

segundo Ferreira (2012), a utilização de práticas conservacionistas ainda se mostra essencial. Onde há 

a manutenção da vegetação nativa ou reflorestamento da mata ciliar garante-se não somente a contenção 

dos processos erosivos, mas também a qualidade da água. 

A vegetação marginal de nascentes e cursos d’água é fundamental para a preservação das fontes 

hídricas, biodiversidade e qualidade ambiental. Tal vegetação é capaz de proporcionar o controle da 

erosão das margens dos cursos d’água, reduzir os efeitos de enchentes, manter a qualidade da água (Rosa 

& Irgang, 1998 e Lima, 1989, apud Araújo et al., 2004; Arcova & Cicco, 1999); ainda servem como 

filtros de resíduos químicos (Martins & Dias, 2001, apud Martins, 2007) e como habitat para espécies 

locais, preservando a biodiversidade (Santos et al., 2008). A vegetação que compõe a mata ciliar tem 

influência direta sobre seus efeitos, sendo que quanto maior for sua diversificação, maior será sua 

contribuição (Chaves, 2009). Espera-se que, quanto maior a idade de sucessão ecológica atingida pela 

vegetação, mais bem estruturada ela será, já que a vegetação mais desenvolvida apresenta maior fixação 

e infiltração de suas raízes no solo, proporcionando uma maior agregação, principalmente quando mais 

profundas; fato que proporciona uma menor fragilidade à erosão (Coelho, 2005) e promove maior 

proteção das margens onde essa se desenvolveu.  

O reflorestamento dos solos no entorno dos reservatórios deve se dar pelo plantio de espécies 

nativas e de forma heterogênea (com espécies em diferentes estágios de sucessão), buscando ao máximo 

possível as condições iniciais naturais, anteriores à supressão da vegetação (Blackwelder in Goldsmith 

& Hildyard, 1984). O plantio de vegetação ciliar promove a maior proteção do reservatório contra a 

lavagem de sedimentos em sua direção, tendo sido fator de interesse de concessionárias de energia 

elétrica, que garantem redução dos problemas ambientais e consequentemente econômicos, com a 

manutenção do potencial de operação do reservatório bem como sua eficiência e a não necessidade de 

aplicação de recursos para correção do assoreamento, paralisação das operações e dragagem dos 

sedimentos depositados.  

A supressão da mata ciliar retira, portanto, uma importante proteção das margens contra os 

processos erosivos, como o embate das ondas em suas vertentes. Sem essa “armadura” as margens 

sofrem o impacto direto das ondas formadas nos rios e reservatórios, e não têm estrutura suficiente para 

suportar essa pressão, sofrendo, portanto, desgaste e erosão, e culminando nos processos de solapamento 

de massas de solo, carreamento para o interior do reservatório, aceleração do assoreamento e 

consequente queda do potencial energético do curso d’água bem como da qualidade dessa. Fica evidente, 
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portanto, a essencialidade da preservação ou da recuperação planejada da mata ciliar no que concerne a 

proteção das margens de reservatórios, promovendo a manutenção de sua estrutura e da qualidade do 

curso d’água.  

Nesse cenário, o reservatório Volta Grande mostra-se objeto extremamente interessante de 

estudo, pois é exemplo claro da ação do embate de ondas nas margens e das consequências dos processos 

erosivos decorrentes desse fato. A CEMIG juntamente à FAPEMIG promoveu o projeto denominado 

“Efetividade e sustentabilidade das matas ciliares do Reservatório de Volta Grande na conservação de 

processos ecológicos e biodiversidade”, no qual participaram discentes e docentes da Universidade 

Federal de Ouro Preto, sendo o trabalho apresentado parte desta pesquisa.  

Diante da ideia apresentada, norteou-se o trabalho segundo a hipótese de que áreas com a 

ausência de mata ciliar apresentam maiores taxas erosivas em suas margens, devido à ação das ondas 

chocando-se diretamente contra elas. Por conseguinte, trabalha-se com a concepção de que as áreas que 

possuem a vegetação ripária apresentam, portanto, menores taxas de erosão em suas margens, sendo 

elas conservadas e apresentando assim, maior qualidade ambiental. Ainda nesse sentido, idealiza-se que 

as matas ciliares de maior idade sucessional manifestam maior proteção às áreas em que estão 

implantadas, sendo consequentemente áreas menos erodidas. 

1.2-    OBJETIVO GERAL  

De forma geral, a pesquisa visou avaliar a atuação de matas ciliares com diferentes idades na 

proteção à erosão por ondas no reservatório Volta Grande. Para tal foram selecionadas para comparação 

áreas submetidas a diferentes usos e ocupações do solo: pastagem, reflorestamento ciliar com 10 anos 

de sucessão, reflorestamento de mata ciliar com 20 anos de sucessão e mata ciliar nativa (não alterada). 

Objetivos específicos: 

• Identificar os pontos de erosão por ondas existentes no entorno do Reservatório 

Volta Grande; 

• Identificar as diferentes técnicas de controle de erosão por ondas existentes no 

entorno do Reservatório Volta Grande; 

• Avaliar a altura, período e direção das ondas e velocidade e direção dos ventos 

nas áreas de estudo e determinar o regime predominante de ventos; 

• Caracterizar os tipos de solos, sedimentos e praias das áreas existentes no 

entorno do reservatório; 

• Avaliar a aplicabilidade dos modelos de previsão de ondas existentes, para 

estimar a erosão por ondas atuante no Reservatório Volta Grande; 
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• Avaliar as características físico-químicas da água (turbidez, sólidos em 

suspensão, elementos dissolvidos, etc.) no litoral no Reservatório Volta Grande;  

• Analisar a efetividade potencial do uso da espécie Pennisetum purpureum 

(capim elefante) na contenção física do embate das ondas nas margens. 
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CAPÍTULO 2 

ÁREA DE ESTUDO 

2.1-    LOCALIZAÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio Grande, sub-bacia do rio Paraná, é uma das cinco grandes bacias 

que drenam Minas Gerais, sendo a segunda maior do Estado. Está localizada a sudoeste de Minas Gerais, 

cerca de 400km de Belo Horizonte, e oeste de São Paulo, cerca de 450 km de São Paulo, capital; 

possuindo uma área total de 143.664,79 km2 (Figura 2.1). A nascente do rio Grande encontra-se no Alto 

do Mirantão, na Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas, desembocando cerca de 1300km a oeste. 

Ao longo do seu curso foram construídas 13 UHEs.: Alto Rio Grande, Camargos, Itutinga, Funil, Furnas, 

Marechal Mascarenhas de Moraes (ex-Peixoto), Estreito, Jaguara, Igarapava, Volta Grande, Porto 

Colômbia, Marimbondo e Água Vermelha. 

O reservatório Volta Grande, objeto deste estudo  (Figura 2.2), estende-se por cerca de 70km 

até a barragem da UHE Igarapava e ocupa uma área de influência direta de aproximadamente 198 km2, 

apresentando volume total de 2,3 x 107 m3, volume útil de 0,7 x 107 m3 e perímetro de aproximadamente 

80 km (CEMIG, 2005), sendo classificado como do tipo fio d’água, ou seja, gera energia com o próprio 

fluxo do rio através de sua vazão, sem armazenamento da água como em reservatórios de acumulação. 
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Figura 2.1 – Mapa de localização de algumas UHEs do Rio Grande, incluindo a da Volta Grande (A) 

(modificado de LARRABURE, 2011). 
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Figura 2.2 – Reservatório Volta Grande (MG/SP). Imagem de satélite em falsa cor (2:3:1) mostrando o 

uso e ocupação em um buffer de 5km (modificado de LARRABURE, 2011). 

2.2-    CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Predomina na região o clima do tipo Aw (Köppen. - Peel et al., 2007), megatérmico, com chuvas 

concentradas no verão e estação menos chuvosa no inverno (Rosa el al., 1991; Del Grossi, 1993). Cerca 

de 80% das chuvas ocorrem entre os meses de outubro e março (tropical semi-úmido) e o período menos 

chuvoso entre abril e agosto, segundo dados do Posto Evaporimétrico da UHE Volta Grande (CEMIG, 

2005). A pluviosidade média anual é cerca de 1500mm/ano e umidade relativa do ar de 64% (Estação 

Metorológica do DNMET em Uberaba, 2012). A temperatura média anual é de 22°C, segundo dados do 

Posto Evaporimétrico da UHE Volta Grande (CEMIG, 2005).  A velocidade do vento mais elevada 
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ocorre no mês de agosto (média de 2,3 km/h) e a menor em abril (média de 1,5 km/h), segundo dados 

da CEMIG (2005). Em monitoramento realizado pela CEMIG durante o período de 2009 a 2013 foram 

obtidos dados de velocidade média dos ventos de 6,5 km/h, com máxima de 37,1 km/h no dia 05 de 

novembro de 2010, às 18h00min. Dados de duas séries históricas, de 1965 a 2015, do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do INMET (Estações Climatológicas de Uberaba/MG e 

Franca/SP), as mais próximas do reservatório Volta Grande (MG/SP), mostram ventos mais frequentes 

no sentidos Norte (N) e Nordeste (NE), com variações para Leste-Nordeste (ENE) – Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Série histórica (1965-2015) da direção dos ventos nas Estações Climatológicas de Uberaba (MG) e 

Franca (SP). 

Quanto à geologia, o rio Grande localiza-se na bacia sedimentar do Paraná, uma das maiores 

bacias sedimentares paleozoicas do mundo (Bizzi et al., 2003), possuindo uma área de aproximadamente 

1.560.000km2. A persistente subsidência na área de formação da bacia possibilitou a acumulação de 

grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e soleiras de diabásio (MINEROPAR – Serviço 

Geológico do Paraná, 2015). A evolução da bacia tem início no final do Pré-Cambriano, após 

estabilização da Plataforma Sul-Americana, sendo que desde o início da deposição até o fechamento da 

bacia ocorreu uma sucessão de processos deposicionais (marinhos, continentais, fluviais, eólicos, 

glaciais, ambiente misto, etc.). Segundo Nishyama (1989) e Radambrasil (1983), as litologias que se 

destacam são os arenitos da Formação Botucatu; os basaltos da Formação Serra Geral; e as rochas 

cretáceas suprabasálticas (constituídas predominantemente por sedimentos siliciclásticos), como os 

arenitos do Grupo Bauru (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 – Mapa geológico da Bacia do Paraná (GEF – Banco Mundial – OEA, 2001). 

Segundo Rodrigues et al. (2001), no entorno da região da UHE Volta Grande (Figura 2.5), 

predominam litologias relacionadas ao Grupo Bauru (arenitos e calcretes) dominando a Formação 

Adamantina com sedimentos e efusivos da bacia. A formação adamantina (Ka) é dominada por arenitos 

finos e muito finos, sendo comum a ocorrência de eixos de argilito da própria unidade, cimento e nódulos 

carbonáticos (Mendonça & Gutierre, 2000). A maior parte do reservatório propriamente dito situa-se 
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sobre as rochas da Formação Serra Geral – JKsg (lavas basálticas toleíticas, de textura afanítica e cor 

cinza escuro a preta), contendo na base arenitos finos a médios intercalados (Dalto et al., 2002). 

Localmente, ocorrem as rochas do Grupo São Bento, em especial a Formação Botucatu (arenitos 

avermelhados e esbranquiçados, finos a médios, quartzosos, com grãos foscos e geralmente bem 

arredondados).  

          

Figura 2.5 – Geologia da região do Reservatório Volta Grande (MG/SP); GEF – Banco Mundial – 

OEA, 2001. 

A área de trabalho engloba uma região do Estado de Minas Gerais denominada Triângulo 

Mineiro, parte de uma grande unidade geomórfica denominada Domínio dos Chapadões Tropicais do 

Brasil Central (Ab’Saber, 1971; Baccaro, 1994), caracterizada por chapadões, os planaltos ou chapadas 

da bacia sedimentar do Paraná. O reservatório Volta Grande localiza-se na unidade geomorfológica 

representada pelos relevos intensamente dissecados (Baccaro, 1990), com áreas adjacentes de relevo 

suave e topos aplainados (Ross & Moroz, 2011). Ocorrem principalmente feições do tipo cuestas e 

mesas que se desenvolvem predominantemente sobre rochas básicas da formação Serra Geral e 

secundariamente se relacionam às rochas sedimentares do Grupo Bauru. Baccaro (1990) atribui ao 

relevo local uma disposição em degraus ou patamares sucessivos, produtos de intensa ação dos 

processos erosivos. Ainda segundo este autor, os processos erosivos acelerados relacionados à ação 

pluvial são bastante significativos, gerando inúmeras ravinas e voçorocas. 

Na região predominam os latossolos vermelhos distróficos típicos, derivados das alterações 

intempéricas dos basaltos da Formação Serra Geral. Da composição da rocha original surgem solos ricos 

em óxidos de ferro, silício e alumínio. A boa drenagem do solo permite a lavagem da sílica e das bases, 
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favorecendo ainda a formação de argilas e hidróxidos também ricos em ferro e alumínio. Daí que, 

segundo Pavelhão (2010) e Wangen (2012), os minerais mais presentes no solo são caulinita, hematita, 

biotita, gibbsita e esmectita ferruginosa. Tratam-se de solos argilosos a muito argilosos, caracterizados 

por um horizonte A pouco espesso e composto basicamente por matéria orgânica e um horizonte B 

latossólico profundo, bem drenado e bastante poroso (Pavelhão, 2010), sendo a diferenciação dos 

horizontes pouco nítida.  

Os latossolos são muito intemperizados, apresentando pequena reserva de nutrientes devido à 

sua baixa a média capacidade de troca catiônica. Mais de 95% dos latossolos são distróficos e ácidos, 

com pH entre 4,0 e 5,5 e baixos teores de fósforo disponível, sendo em geral solos com grandes 

problemas de fertilidade (Agência de Informações EMBRAPA, 2017), havendo necessidade de 

aplicação de corretivos para que se tornem agricultáveis (Borkert, 1997).  

A área em estudo situa-se em uma região de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado 

(CEMIG, 2005; Pavelhão, 2010). A Floresta Estacional é pouco frequente, encontrando-se em solos 

com alta fertilidade que ocorrem nos interflúvios. A Floresta Estacional Semidecidual ocorre em solos 

profundos, que retém umidade. As fisionomias campestres de savana compreendem os tipos de 

vegetação que compõe estrato arbóreo sem dossel contínuo. A floresta de galeria, parte da fisionomia 

savana, encontra-se em pequenas áreas ao longo do reservatório (Higuchi et al., 2008; Rovedder et al. 

2014). Devido ao intenso processo de ocupação que a região vem sofrendo desde o século XIX, poucos 

fragmentos com vegetação nativa ficaram preservados. 

2.3-    USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

De modo geral, a ocupação da região que se deu inicialmente em função da pecuária, passando 

a ser grande produtora de café em meados do século XIX (Larrabure, 2011). Com o declínio da atividade 

cafeeira (crise de 1929), buscaram-se novas formas de girar a economia, intensificando-se o 

desenvolvimento industrial e com isso a necessidade de energia elétrica (Larrabure, 2011). Diante do 

potencial de geração hidrelétrica do curso do rio Grande, inúmeras usinas foram sendo construídas desde 

a década de 50. As operações da UHE de Volta Grande tiveram início em 1974, desde então as 

características típicas do solo associadas a um relevo predominantemente plano, potencializam as 

atividades de agricultura, em especial o cultivo de cana. 

Hoje em dia, o entorno do reservatório é ocupado por diversas atividades, quer sejam agrícolas 

(Figuras 2.6A e 2.6B), pecuárias (Figura 2.6C), industriais (Figura 2.6D) ou tipicamente de ocupação 

populacional (Figura 2.6E). Às margens do reservatório encontram-se os municípios de Miguelópolis 

(SP) e Água Comprida (MG), o Distrito Industrial de Uberaba, usinas de álcool e portos de extração de 

areia. Há um enorme avanço da cultura da cana de açúcar para produção do etanol e da criação de gado. 
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Além dessas atividades, ainda se encontram às margens ocupações antrópicas como casas, ranchos e 

condomínios. 

 

Figura 2.6 – Diferentes usos e ocupações dos solos no entorno do reservatório Volta Grande; (A) cana 

de açúcar – 22K 0800341 7768050, (B) soja – 22K 0804805 7766560, (C) pasto – 22K 0802324 7771084, (D) 

indústrias – 23K 0208862 7787446 e (E) residências – 22K 0798638 7774465. 

Segundo Larrabure (2011), as áreas de pastagem/campo antrópico e agrícolas representam 

juntas cerca de 93% da ocupação na região, sendo as classes de uso e manejo mais significativas. O 

entorno do reservatório Volta Grande é dominado por fazendas de cana de açúcar, fazendas de soja e 

pastagens, que por muitas vezes tem extensão suficiente para alcançar suas margens, contrariando a 
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legislação vigente, Lei 12.651/2012, que estipula a manutenção de uma faixa mínima de 30m  com 

vegetação ciliar, nos trechos com largura de curso hídrico menor que 10m, considerada Área de 

Preservação Permanente (APP). 

Tais atividades citadas acima promovem uma exposição e fragilização das margens do 

reservatório aos processos erosivos, potencializando o desgaste destas pelo embate das ondas, foco de 

estudo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

A EROSÃO POR ONDAS 

A realização de estudos e análises de ondas geradas pelo vento em corpos d’água é relativamente 

nova, sendo as principais pesquisas existentes relacionadas a águas oceânicas (Marques & Guetter, 

2011). Apesar disso, as ondas são o principal agente modelador das margens de reservatórios, 

principalmente nos de grandes dimensões (Furnas, 2004), promovendo o desgaste abrasivo e 

desagregação do solo ou do material rochoso (Figura 3.1) pelo constante embate da água, provocando a 

soltura e o carreamento desse material pelo fluxo e sua deposição no interior do reservatório. A 

solifluxão ou deslizamento da encosta é originada pelo encharcamento e saturação dos solos umedecidos 

pelas ondas que embatem diretamente no talude, e o solapamento que ocorre devido à força de retorno 

da massa d’água e dos golpes de impacto aplicados pelas ondas na base do talude, que retiram o material 

da base promovendo a desestabilização e a queda do material superior (Müller, 1995; D’Armada, 2012). 

 

Figura 3.1 – Ondas modelando rochas e solos nas margens do reservatório Volta Grande. 

Para melhor compreensão dos fatores que atuam nos processos de geração das ondas e posterior 

energia erosiva destas nas margens, serão apresentados alguns aspectos fundamentais dessa ação. 

3.1-    VENTOS 

Vento é o resultado do deslocamento de massas de ar que ocorre devido a diferenças de pressão 

atmosférica entre duas regiões distintas. As diferenças de pressão são causadas por variações térmicas 
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relacionada com a radiação solar e consequentes processos de aquecimento de massas de ar, sendo 

influenciadas por questões naturais como clima, continentalidade, maritimidade, latitude, altitude, etc. 

(Morais, 2009; Hernández, 2014).  

A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, sendo dividida em: troposfera, estratosfera, 

mesosfera, ionosfera e exosfera. É na troposfera, onde encontram-se todos os seres vivos que ocorrem 

os fenômenos meteorológicos, e de onde, portanto, são coletados os dados para determinação das 

características dos ventos formados (Hernández, 2014). Segundo Marques (2005) os valores de 

velocidade do vento em determinado ponto de medição devem ser padronizados segundo critérios 

específicos, de acordo com o tipo de influência, como altitude, relevo, direção, entre outros, sendo 

corrigido segundo a localização e elevação de sua medição, sua estabilidade (relativa às diferenças de 

temperatura entre a água e o ar), sua velocidade média no tempo (de acordo com sua duração) e seu 

coeficiente de arraste.  

De acordo com Morais (2009), vento reinante é aquele com maior frequência de ocorrência em 

uma determinada direção, ou seja, aquele que sopra a maior parte do tempo, enquanto vento dominante 

é aquele com maior potencial energético, segundo sua frequência de ocorrência e velocidade. Segundo 

Valentini & Rosman (2010), o vento dominante é o que exerce a maior força, sendo definido pelo fator 

fu2, onde f é a frequência e u a velocidade do vento. O conhecimento desses dados torna-se essencial na 

avaliação da geração de ondas pelos ventos, já que os ventos reinantes tendem a produzir ondas mais 

constantes e que atuarão de maneira padronizada segundo uma direção preferencial nas margens sendo 

que em paralelo à essa ação, os ventos dominantes produzirão ondas de maior potencial erosivo, com 

maior altura efetiva e consequentemente maior capacidade de promover a abrasão e desgaste das 

margens, porém por períodos mais curtos. 

3.1.1. Pistas de ventos 

Até meados do século passado, era comum a utilização de fórmulas empíricas relacionando a 

altura das ondas com a velocidade dos ventos tomados em um mesmo local. Porém de acordo com 

Morais (2009) a altura da onda ainda está condicionada a outros fatores além da velocidade dos ventos, 

sendo eles a duração dos ventos e a pista onde eles atuam, isto é, a superfície do espelho d’água que 

possui dimensão de comprimento e está sob a ação do vento em uma determinada direção (Marques et 

al., 2012). 

No glossário do Journal of Integrated Coastal Zone Management (2017), fetch é definido como 

a superfície d’água onde os ventos atuam sem obstáculos. Há ainda a distinção entre fetch geográfico e 

meteorológico, sendo respectivamente as regiões sem obstáculos independentemente dos ventos que 

normalmente ocorrem e a que eles ocorrem constantemente segundo uma determinada direção/sentido 

preferencial. As pistas efetivas onde os ventos atuam são aquelas onde os ventos apresentam velocidade 
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e direção praticamente constantes (Hernández, 2014), e onde, portanto, se tornam mais efetivos na 

geração de ondas.  

Ainda segundo a definição apresentada pela revista supracitada, é o valor do fetch associado à 

velocidade e duração do vento atuante que determina a potência e a energia da ondulação formada, sendo 

tais variáveis diretamente proporcionais entre si: maior fetch com maior velocidade e duração do vento, 

promovem ondas maiores e de maior energia potencial. Para Nicolodi (2007), à medida que o fetch 

aumenta, aumenta não só a altura das ondas, mas também seu comprimento de onda; isso deve-se ao 

maior comprimento efetivo da lâmina d’água sob influência de um vento constante. Além disso, para 

uma dada condição de velocidade e fetch, a altura e o período da onda serão menores em águas rasas e 

maiores em águas profundas (Toldo, 1994). Torna-se evidente dessa forma que a correta determinação 

dessas pistas ou fetchs é essencial para que se consiga estimar acertadamente as alturas de ondas 

formadas a partir da ação dos ventos (Marques, 2005).  

Segundo Morais (2005), em áreas oceânicas as larguras das pistas de vento geralmente são 

superiores ao seu comprimento, sendo, portanto, desprezadas. Por outro lado, segundo o mesmo autor 

em águas interiores, como no caso de reservatórios, as pistas encontram-se limitadas pelas margens 

desses corpos d’água e geram, portanto, fetchs de grande comprimento, se comparado à largura, situação 

frequente nesse tipo de corpo hídrico. Nesses casos, o autor afirma que as ondas apresentam alturas 

menores do que em condições nas quais não há limitação marginal, como no caso de mares e oceanos. 

A energia produzida pelas ondas depende de sua altura, que por sua vez está relacionada com a 

área do reservatório adjacente à margem, orientada na direção do vento (D’Armada, 2012). Para as 

previsões de ondas críticas, algumas fórmulas, considerando a maior velocidade do vento na região, 

estabelecem uma simples relação entre a altura das ondas e o maior comprimento de uma reta que liga 

o local da barragem com a margem oposta mais distante do reservatório (Schreiber, 1977). Já o método 

mais tradicional, o de Saville (1962), considera a influência da irregularidade das margens e a partir daí 

lança mão de linhas radiais partindo do ponto de incidência da onda em intervalos iguais, que formam 

com a direção do vento um ângulo de 45° e estendem-se até a margem oposta, como no esquema da 

figura 3.2 (Saville et al., 1962 apud Schreiber, 1977). Neste método são desprezados os fenômenos de 

refração e reflexão, supondo-se que as ondas sejam totalmente absorvidas pelas margens. A direção do 

vento é considerada uniforme e mantendo a mesma direção dentro da área de geração. A influência da 

topografia marginal também é desconsiderada, levando-se em conta apenas a cota da lâmina de água 

(D’Armada, 2012). As pistas efetivas de ventos ainda podem ser determinadas em softwares de 

geoprocessamento, como é o caso do Arcgis, onde é calculado como sendo o comprimento máximo de 

uma margem até outra, ou seja, a distância entre dois pontos, segundo as direções preferenciais dos 

ventos reinantes e dominantes (Santos, 2014), como foi feito no presente trabalho. 
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Figura 3.2 – Método para o cálculo do comprimento efetivo - fetch (Schreiber, 1977). 

3.2-    ONDAS 

São movimentos provocados por perturbações e, no caso dos reservatórios, sua transmissão se 

dá no meio fluido (Hernández, 2014), Marques (2005) declara que a geração de uma onda depende de 

uma fonte de energia transmitida à água, produzindo movimentos oscilatórios. Para Hernández (2014), 

estes movimentos oscilatórios podem ser classificados em: 

• Ondas de gravidade: provocadas por causas exteriores que promovem perturbações de sua 

superfície, promovendo um movimento ondulatório devido à transmissão dessas perturbações; 

• Ondas Capilares: devidas à ação das forças de tensão superficial, promovendo formas rugosas 

na superfície – como as formadas pelos ventos; 

• Ondas Elásticas: englobam toda a massa do fluido, sendo formadas devido a fenômenos de 

compressibilidade, como as ondas sonoras. 
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Para se entender a formação de ondas formadas em reservatórios é importante se conhecer suas 

características físicas, bem como as da área estudada. Segundo Mancuso (2003), há diversos 

movimentos da água encontrados em lagos e reservatórios: 

• Arraste superficial causado pelo vento;  

• Circulação horizontal gerada pelo vento; 

• Correntes costeiras;  

• Correntes de ressurgência e de submersão; 

• Espirais de Langmuir (ocorrem quando o vento sopra numa velocidade de apenas alguns 

km/h; neste caso, a água na superfície, ao invés de simplesmente fluir na direção do 

vento, flui em movimentos semelhantes ao de um saca-rolhas); 

Sendo os seguintes tipos de ondas (Mancuso, 2003):  

• Ondas gravitacionais superficiais e estacionárias internas, também denominadas seichas 

(ondas de longo período, 30<T<500s).;  

• Ondas internas de pequeno comprimento geradas pela estratificação de densidade, que 

se propagam livremente pelo interior do meio fluido; 

• Ondas internas longas afetadas pela batimetria do corpo d’água;  

• Ondas gravitacionais geradas pelo vento; 

Sendo estas últimas as mais importantes para o processo erosivos. Segundo O’Sullivan (2005), 

estas ondas, além de promover a erosão das margens, provocam a constante ressuspensão de sedimentos 

finos nos corpos hídricos, aumentando sua turbidez e, consequentemente, intensificando seu 

assoreamento. Além disso, ainda promovem, segundo Likens (2009), a redução da sinuosidade das 

margens, devido ao seu solapamento. 

3.2.1. Formação de ondas pela ação dos ventos 

Para Paterlini (2009), a junção dos trabalhos desenvolvidos por Phillips (1947) e Miles (1957) 

formaram a base para a compreensão acerca da formação de ondas devido à ação dos ventos. A grosso 

modo, a formação de ondas seria determinada por três fatores: intensidade e duração dos ventos e 

extensão da área pela qual eles atuam. Diferenças de pressão atmosférica fazem com que sejam formados 

ventos, que podem atuar de forma contínua e direcionada sobre a superfície das águas, gerando ondas 

como resultado de forças tangenciais de atrito atuantes entre o vento e a superfície da água (Phillips, 

1957; Müller, 2011). Com isso, ocorrem colisões entre as moléculas, iniciando um processo de 

transferência de energia entre o ar e a água. Phillips (1947) considerava que em um mar sem rugosidade, 

sobre o qual começa a atuar um vento com velocidade constante, a turbulência originaria pequenas ondas 

irregulares, com comprimentos de ondas de alguns centímetros, chamadas ondas capilares. Em seguida, 

com a continuidade do vento, este atuaria sobre as ondulações transformando-as em pequenas ondas que 
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se propagarão mesmo com o cessar do vento, são as chamadas ondas de gravidade. Para Miles (1957), 

no caso de um vento constante, este produziria diferenças de pressão ao longo do perfil da onda que 

promoveriam um crescimento exponencial desta onda inicial. Se o vento soprar por vários dias, atinge-

se o espectro de nível máximo, tornando-se estável, quando a energia transmitida pelo vento se torna 

igual à dissipada pelo transporte. Hasselmann et al. (1973) complementaram estes modelos 

acrescentando a interação entre as ondas para a produção de ondas mais longas. 

No caso de lagos e reservatórios, o desenvolvimento dessas ondas é muito semelhante (Stevens 

et al., 1996). Segundo Morais (2009), este se inicia de forma desorganizada, com movimentos 

oscilatórios chamados vagas (sea), que, com a ação contínua do vento, sofrem modificações que a levam 

a uma forma mais regular e simétrica, chamadas ondulações (swell). O autor destaca que com a 

manutenção do vento sobre uma superfície suficientemente grande para sua atuação, uma pista de vento 

(fetch) efetiva, é atingido um limite no qual a energia transferida do vento para a água se torna igual à 

dissipação de energia por arrebentação das ondas, promovendo nesse momento a máxima altura de onda. 

A figura 3.3 apresenta o desenvolvimento de uma onda gerada por vento em reservatórios, onde pode-

se identificar os três estágios de sua formação. 

 

Figura 3.3 – Formação de uma onda gerada por vento em um reservatório (U∞ a incidência da 

velocidade do vento). a) vagas (sea); b) ondulações (swell) e c) máxima altura (Morais, 2009). 

A partir desses mecanismos de geração de ondas pelos ventos, transferência e propagação de 

energia, os movimentos oscilatórios das ondas são alimentados constantemente (pela ação dos ventos e 

da própria oscilação), promovendo não apenas a formação desse importante agente transformador, mas 

também a alimentação de seu potencial, até que ocorra o embate nas margens (Figura 3.4) e o 

desenvolvimento dos processos erosivos decorrentes dessa abrasão.  
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Figura 3.4 – Processo de propagação de ondas no reservatório Volta Grande (22K 0791654 7783230). 

3.2.2. Características das ondas 

As ondas são definidas principalmente pelo seu comprimento, período, altura, profundidade e 

forma. Segundo Erickson (2003), o período de uma onda representa o tempo em que duas ondas 

consecutivas levam para passar em um certo ponto, sendo medido a partir da uma crista de onda até a 

seguinte. A altura da onda (H) é medida a partir da parte superior da crista de uma onda até o vale da 

onda adjacente, e a profundidade de uma onda (D) é a distância entre H/2 e o leito (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Características morfométricas das ondas (Erickson, 2003). 

Ainda segundo Erickson (2003), a forma da onda é determinada pela profundidade da lâmina 

d’água. Como esquematizado na figura 3.6, ondas simétricas, com crista e calha suave são formadas em 
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águas profundas; enquanto ondas assimétricas, com crista repicada e ampla calha são formadas em águas 

rasas, resposta à redução de velocidade devido ao atrito com o leito. 

 

Figura 3.6 – Formação das ondas segundo profundidade da lâmina d’água (Erickson, 2003). 

Quanto à energia de arrebentação das ondas, Erickson (2003) afirma que quanto mais declivosa 

é uma área, mais as ondas arrebentam na forma de tubo, com mais energia e maior potencial de alteração 

do perfil da margem. Por outro lado, quanto mais aplainado o relevo do perfil, mas as ondas espraiam, 

reduzindo sua energia e consequentemente sua capacidade erosiva (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 – Formas de arrebentação de ondas na praia (Erickson, 2003). 

3.3-    EROSÃO E TRANSPORTE DE SEDIMENTOS PELA AÇÃO DAS ONDAS 

O embate das ondas nas margens de reservatórios é um dos fatores mais influentes nos processos 

de desgaste das vertentes, desagregação dos solos e geração de sedimentos e massas de partículas sólidas 

carreadas para o interior destes corpos aquosos. A formação de um novo reservatório cria uma nova 

conformidade de margens, cujas estrutura do solo e cobertura vegetal não estão adaptadas às novas 

condições, sendo na maioria dos casos mais vulneráveis aos processos erosivos em suas margens 

(Müller, 1996; Nilsson & Svedmark, 2002; Vilmundardóttir et al., 2010). Em especial, a chamada zona 

de perturbação do reservatório (situada entre os níveis de base e pico de inundação do reservatório) 
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apresenta grande fragilidade ecológica (New & Xie, 2008; Yang et al., 2012), causada pela flutuação 

do nível de inundação do reservatório e, consequentemente, do lençol freático (Bao et al., 2018) e do 

nível de ação das ondas (Bocaniov et al., 2014) 

Segundo Fernandez (1995), o que ocorre é a abrasão da base das margens, com uma remoção 

lenta dos sedimentos que acaba ocasionando a instabilidade do talude. De acordo com Holanda et al. 

(2008), o solapamento da base da margem provoca frequentes movimentos de massa com quedas de 

grandes blocos por cisalhamento e/ou tração para dentro do reservatório (Figura 3.8) e recuo de sua linha 

de costa. Como consequência, ocorre a entrada de massas consideráveis de material sólido para os 

corpos hídricos, podendo haver consequências ambientais, sociais e econômicas preocupantes. Segundo 

Nicolodi (2007), a qualidade da água pode sofrer prejuízos devido à constante turbulência junto aos 

materiais de fundo e sua ressuspensão (Bao et al., 2010), aumentando as taxas de sólidos em suspensão, 

turbidez (Figura 3.9), dentre outros parâmetros de qualidade (Tang et al., 2014a, 2014b) 

 

Figura 3.8 – Solapamento da margem levando grandes massas de material sólido para dentro do 

reservatório Volta Grande (22K 0792155 7783485). 
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Figura 3.9 – Aumento da turbidez pelo processo de erosão por ondas e ressuspensão do sedimento de 

fundo (22K 0800279 7768034). 

3.3.1. Erodibilidade dos solos 

As características físicas, químicas e mineralógicas do solo, bem como a condição de uso e 

ocupação de sua superfície são determinantes na fragilidade do solo e, consequentemente, na resistência 

ao embate das ondas (Silva et al., 2000). Entende-se por erodibilidade de um solo a sua susceptibilidade 

à erosão ou sua falta de resistência às forças erosivas (Bertoni & Neto, 2014). 

Dentre os atributos que influenciam na erodibilidade do solo vários autores realçam 

principalmente (Camargo et al., 1986; Denardin & Freire, 1990; EMBRAPA, 1997; Vitte & Mello, 

2007; Bertoni & Neto, 2014): 

• Agregação: função de sua gênese, composição e cimentação; 

• Consistência: limites de Atterberg (plasticidade, contração e liquidez); 

• Força de cisalhamento ou resistência ao cisalhamento: resistência do solo ao 

desprendimento de partículas, depende das forças de coesão entre elas e dos agentes 

cimentantes; 

• Textura: diâmetro médio das partículas e sua distribuição. Solos arenosos, por exemplo, 

tendem a apresentar alta permeabilidade e baixa coesão entre suas partículas, facilitando 

movimentações de massa decorrentes do embate das ondas neles (Julian & Torres, 

2006). Já solos com predomínio de grãos na faixa da areia fina e silte apresentam uma 

maior susceptibilidade à desagregação e maior facilidade de transporte (Lal, 1988). 
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• Mineralogia das argilas: argilas com baixa CTC (Capacidade de Troca Catiônica), por 

exemplo, formam agregados com menos força, devido à menor superfície de contato 

(EMBRAPA, 1997); 

• Matéria orgânica: A matéria orgânica retém de duas a três vezes o seu peso em água, o 

que aumenta a infiltração, diminuindo a perda de solo por erosão (Silva, 2009), além 

disso, o carbono orgânico influencia na formação de agregados estáveis, aumentando a 

resistência do solo (Boardman & Robinson, 1985; Davies, 1985; Morgan, 1986; Guerra, 

1996). 

• CaCO3 e cátions floculantes (Ca, Mg, H): atuam como agentes cimentantes; 

• Teor de óxidos/hidróxidos de Fe e Al: atuam como agentes floculantes (Veiga et al., 

1993), aumentando a coesão entre as partículas (Martins et al., 2011), o que leva à uma 

menor perda por erosão. A maior coesão do solo resulta de atrações eletrostáticas entre 

as superfícies de partículas próximas de óxidos/hidróxidos de Fe e Al e argilominerais 

(Mitchell, 1976; Kimpe et al., 1983). 

Tais propriedades dos solos são dinâmicas, podendo sofrer alterações sob diferentes situações e 

atividades, como agricultura, manejo superficial do solo, supressão da cobertura vegetal, etc., alterando 

consequentemente sua erodibilidade (Vitte & Mello, 2007). Para Lal (1988), a erodibilidade que um 

solo demonstra seria uma resposta aos efeitos integrados destas características físico-químicas, ou seja, 

qualquer mudança em um atributo pode afetar a erodibilidade, já que nenhum parâmetro isolado 

descreve integralmente os processos erosivos. 

3.3.2. Formação de praias 

O material removido das vertentes pela ação das ondas tende a se depositar no reservatório, 

remodelando seu perfil batimétrico, inclusive com a formação de praias (Nordstrom et al., 2011). O 

ambiente marinho tem suas praias classificadas em dissipativas ou reflexivas, cada praia tem sua 

morfologia específica determinada pela forma como os sedimentos reagem aos regimes de ventos e 

ondas locais (Stanica & Ungureanu, 2010). Fazendo-se um paralelo com as teorias morfo e 

hidrodinâmicas costeiras, pode-se também classificar as praias formadas em ambientes lacustres e de 

reservatórios segundo características como batimetria, tipo de sedimento, forma da praia, etc. Segundo 

Stanica & Ungureanu (2010), cada praia contém uma série de domínios ou zonas emersas e submersas 

específicas, com distintos comportamentos de suas partículas e morfologia relacionada. Tal fato deve 

ser avaliado conjuntamente com a hidrodinâmica local, já que como reitera Calliari et al. (2003), a 

hidrodinâmica produz determinadas morfologias e estas induzem a novas mudanças no padrão 

hidrodinâmico, e assim sucessivamente. 

O comportamento das praias é determinado pelos processos que ocorrem na base da antepraia 

(Figura 3.10), shoreface, ou camada limite costeira. As modificações pelas quais esta região passa são 
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causadas, em parte, pela troca bidirecional de sedimentos que ocorre na zona de arrebentação (Calliari 

et al., 2003). Segundo estes mesmos autores, essa zona de arrebentação depende principalmente do 

regime de ondas e das alterações de suas características a medida que estas se propagam em águas rasas. 

Observa-se, portanto, que as modificações que determinam a forma das praias são controladas pela 

configuração da costa e a variabilidade, temporal e espacial, dependem do tipo e da disponibilidade do 

material que as compõe (Calliari et al., 2003). 

 

Figura 3.10 – Esquema representando as zonas morfológicas de uma praia (Journal of Integrated 

Coastal Zone Management - 2017). 

As dunas no caso de praias oceânicas e as vertentes e margens no caso das praias de reservatórios 

e lagos são os principais estoques sedimentares sobre os quais atuam as ondas, promovendo erosão ou 

sedimentação e consequentemente alterando a morfologia praial. Stanica & Ungureanu (2010) apontam 

as ondas como principal agente na migração e deposição de sedimentos, bem como na sua 

inconsolidação e consequente erosão. Cada partícula é retrabalhada segundo sucessivas ondas, sendo 

que as mais pesadas e grosseiras se movimentam por arraste ou tração no fundo do leito, as de tamanhos 

intermediários tendem a se movimentar via saltação, e as mais leves e finas por suspensão, onde a 

energia do fluxo supera à velocidade de deposição das partículas (Carvalho, 2008). A soma de toda essa 

movimentação (erosão, migração e deposição dos sedimentos) determina o balanço sedimentar local e, 

portanto, a morfologia da praia (Stanica & Ungureanu, 2010). Quando ocorre um desequilíbrio nesse 

sistema, por exemplo a redução do estoque sedimentar e a exposição das vertentes à ação direta das 

ondas, entre outros, derivados principalmente de ações antrópicas como a supressão da cobertura vegetal 

nas margens e a ocupação dessa área marginal, esse balanço hidrosedimentológico fica comprometido, 

causando a intensificação dos processos, erosivos e de deposição, e consequentemente a deterioração 

das margens e o aceleramento do assoreamento dos sistemas hídricos.  

Antepraia 
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No trabalho de Dean (1973) é apresentado um parâmetro admensional (Ω) que representa o 

deslocamento de um grão de areia colocado em suspensão pela ação da onda no sentido da praia. Se o 

grão é depositado nesse processo, um perfil mais reflectivo é formado, pois o grão se deposita na praia; 

se por outro lado o grão fica suspenso por mais tempo, ele tende a se deslocar na direção contrária (indo 

para o corpo hídrico) e, portanto, um perfil mais dissipativo é formado. Estas duas morfologias de praia 

correspondem, respectivamente, aos perfis de verão e inverno de Komar (1976), aos perfis de calmaria 

e de tempestade de Andrade (1998) e aos estados reflectivo e dissipativo de Wright & Short (1984) e de 

Calliari et al. (2003). 

O perfil dissipativo caracteriza-se por baixos gradientes topográficos ou pouca inclinação 

batimétrica, com elevado estoque sedimentar na porção subaquosa da praia. Tais condições são 

determinadas pela ação de ondas que arrebentam longe da face da praia, dissipando assim sua energia 

até que esta chegue às margens com menor intensidade (Lorang, 1992; Calliari et al., 2003). Ao 

contrário, o perfil reflectivo apresenta elevados gradientes topográficos ou grande inclinação da 

batimetria, onde o maior aporte de sedimentos encontra-se na região subaérea da praia, com pouca 

deposição na parte submersa, fazendo com que a onda se quebre próxima às margens e em uma única 

ação (Lorang, 1992; Calliari et al., 2003). Essas condições promovem erosão subaérea mesmo em 

condições de baixas energias, isto é, as ondas arrebentam na face da praia de forma ascendente (surging) 

e mergulhante (plunging), erodindo essa região mesmo quando elas apresentam baixo potencial 

energético (Calliari et al., 2003). Ou seja, praias íngremes (perfil reflectivo) tem maior susceptibilidade 

de sofrer erosão sob condições de ondulação moderada (swell) ou de potencial energético menor sendo 

que maior energia é necessária para erodir praias dissipativas.  

Outro aspecto que influencia na formação de praias reflexivas ou dissipativas é o tamanho dos 

grãos dos sedimentos. Em geral, sedimentos de textura mais grosseira, como seixos e cascalhos tendem 

a formar praias reflexivas pois promovem um relevo mais acidentado e consequentemente, maiores 

variações de profundidade, enquanto sedimentos da ordem de areias tendem a formar praias dissipativas, 

já que promovem um relevo mais constante, devido à maior proximidade entre as partículas (Lorang, 

1992; Calliari et al., 2003). 

3.4-    EROSÃO PELA AÇÃO DAS ONDAS EM RESERATÓRIOS 

3.4.1. Estudos de caso  

Diversos estudos comprovam a importante ação das ondas nos processos erosivos em margens 

de reservatórios, especialmente no caso de reservatórios de grandes dimensões, que tendem a apresentar 

pistas mais longas, onde os ventos atuam de forma mais efetiva, gerando ondas de acordo com sua 

intensidade e duração. A seguir, serão apresentados alguns trabalhos que evidenciam a importância da 

ação de ondas nas margens de reservatórios, promovendo sua fragilização, deterioração e recuo, levando 
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importantes massas de material para a água, acelerando o processo de assoreamento do reservatório e a 

queda de seu potencial de geração energética bem como da qualidade de suas águas.  

UHE Itaipú 

A barragem de Itaipu foi construída entre 1977 e 1982, no leito do rio Paraná. No lago artificial 

da UHE, o principal agente erosivo são as ondas geradas pelos ventos. Nos pontos onde as ondas 

agridem a linha de margem de forma intensa, são observados recuos anuais de até cinco metros 

(Fernandez, 1995). Fendrich (1988) identificou treze pontos erodíveis críticos na margem esquerda do 

reservatório de Itaipu, que variam de 0,5 a 3,0 m de altura e evidenciou ainda que, além da erosão dos 

solos da margem, a ação das ondas provocou a deposição de sedimentos e bancos de areia fina, em três 

pontos importantes ao longo da margem. Em 1995, Fernandez apresentou resultados que mensuraram a 

erosão nas margens de Itaipu entre 1984-1993 e 1993-1995, encontrando uma taxa média de erosão de 

2,19 m/ano. A tabela 3.1 apresenta dados da erosão encontrada em cinco estações de monitoramento, 

avaliados segundo a quantificação do recuo da linha de margem mediante comparação de ortofotocartas.  

Tabela 3.1 – Características da erosão marginal no lago de Itaipu entre 1984 e 1993 (Fernandez, 1997). 

Fernandez (1995) comprova uma diminuição da magnitude da erosão marginal com o passar do 

tempo (Figura 3.11). Segundo o autor, a erosão das margens apresenta os maiores valores nos primeiros 

anos após a construção da barragem e formação do reservatório. Para o autor, tal redução é reflexo do 

novo equilíbrio das margens às novas condições impostas pela criação do reservatório. 
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Figura 3.11 – Erosão 1984-1993 e 1993-1995 da margem no lago de Itaipu para os cinco trechos 

considerados neste trabalho (Fernandez, 1997). 

UHE Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera) 

Solera (2010) afirmou em seu estudo de monitoramento das encostas marginais do reservatório 

da UHE Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera – MS/SP) que o maior fator de instabilidade dos 

taludes é o processo erosivo decorrente da ação de ondas geradas pelo vento. Segundo a autora, as 

margens vêm sofrendo processos de recuo e há destruição de encostas, intensificando a mobilização de 

grande volume de material para o interior do reservatório. Ela ainda observa que a erosão é facilitada na 

margem direita do reservatório, devido à presença de sedimentos colúvio-aluvionar, que apresentam 

baixa coesão entre suas partículas, favorecendo sua desagregação e mobilidade, enquanto na margem 

esquerda a exposição de arenito mais coeso promove maior resistência ao embate das ondas. O trabalho 

de Borges (2004) apresenta taxas médias mensais de recuo das margens, mensurados no período entre 

Dezembro de 2002 e Dezembro de 2003 (Tabela 3.2) onde pode-se observar que ocorre um aumento 

das taxas erosivas nos períodos onde a vazão é maior, ou seja, nos períodos de cheia do reservatório, 

quando as ondas embatem mais diretamente nos taludes.  

Tabela 3.2 – Taxa média mensal de recuo de margem no segmento de estudo (Borges, 2004). 
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UHE Porto Colômbia  

Um estudo no reservatório da UHE Porto Colômbia (D’Armada, 2011), também localizado no 

rio Grande, entre os municípios de Planura (MG) e Guaíra (SP), também constatou a importância da 

erosão por ondas na evolução das margens do reservatório. D’Armada (2011), assim como feito no 

presente trabalho, se utilizou dos dados de velocidade e direção dos ventos, obtidos através do INMET, 

para avaliar a geração de ondas e seu efeito erosivo nas margens do reservatório, obtendo as médias dos 

ventos reinante e dominante, sendo eles respectivamente 1,42 m/s na direção NE e 2,36 m/s na direção 

ESE. O autor lançou mão de imagens de satélite e aplicativos do Google Earth e aplicou o método de 

Saville para determinação das pistas efetivas de ventos (fetchs) para as direções predominantes dos 

ventos NE, ENE, E, ESE e SE, obtendo como maiores valores 5,19; 5,12; 5,72; 5,88 e 5,18 km. Com os 

dados de velocidade dos ventos e comprimentos das pistas efetivas, D’Armada utilizou Creager e 

determinou as alturas máximas de ondas, obtendo o maior valor para na direção ESE, cuja onda alcançou 

2,77 m. Com base nestes dados, o autor conseguiu determinar uma correlação direta entre a altura das 

ondas geradas pela ação dos ventos e a evolução dos processos erosivos observados no desgaste das 

margens. Em seu estudo, D’Armada (2011) reitera o dito por Schreiber (1977), que a ação das ondas no 

talude das margens depende da inclinação e das condições do solo, sendo que taludes lisos facilitam a 

subida das ondas enquanto que taludes com enrocamento ou vegetação promovem sua quebra, reduzindo 

seu impacto. 

Assim como Volta Grande, o reservatório da UHE Porto Colômbia trabalha a fio d’água e 

também apresenta contorno dominado por áreas de agricultura e pecuária. D’Armada (2011) notou 

correlação direta da proporção de degradação com a ausência ou presença de mata ciliar. Os maiores 

valores obtidos para o recuo das margens, isto é, intensidade da erosão foram obtidos nos pontos sem 

proteção ciliar ou com presença de derivados da agricultura, como por exemplo nos pontos 2 e 15 (sem 

mata ciliar) com desgaste de 170 e 150 cm respectivamente, e do ponto 57 (predomínio de canavial) 

com desgaste de 200 cm. Com o trabalho de D’Armada, nota-se a relação direta e importante entre os 

fatores que determinam a geração de ondas, como a velocidade e direção dos ventos e os fetchs, bem 

como a influência da presença de mata ciliar na proteção das margens contra o embate delas. 

Lago Guaíba 

Mais um exemplo do efeito direto do embate das ondas nas margens de lagos e reservatórios 

encontra-se na tese de Nicolodi (2007), em estudo realizado no Lago Guaíba, localizado na Bacia 

Hidrográfica do Guaíba – RS. O autor constatou que as ondas seguem os padrões de intensidade e 

direção do vento e que essas afetam significativamente a ressuspensão e o transporte de sedimentos. 

Dessa forma, a avaliação da ação das ondas nas margens permite o monitoramento dos processos 

erosivos, analisando a movimentação de massas de solo na direção do corpo hídrico, o aumento de 

sedimentos em suspensão e sendo depositados e a consequente degradação da qualidade da água. O 
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autor chegou aos resultados a partir de inúmeras referências, observando ventos predominantes nas 

direções SE e E, com velocidade média de 2,52 m/s e atingindo a máxima de 13,0 m/s em 11 de Setembro 

de 1996. Os ventos predominantes apresentam velocidades entre 2,0 e 3,0 m/s, seguidos por ventos entre 

4,0 e 5,0 m/s. Nicolodi (2007) obteve relação direta entre a velocidade e duração do vento em uma 

direção e a altura da onda gerada nessa direção, como mostra a figura 3.12, do monitoramento realizado 

nos dias 23 e 24 de Março de 1996. Nota-se nos resultados obtidos pelo autor, que com o aumento da 

velocidade dos ventos atuando de forma mais constante em uma determinada direção, tende a haver a 

geração de ondas com maiores alturas. Nicolodi (2007) realça ainda importante influência da 

regularidade dos ventos; para o autor, em situações onde os ventos sopraram com pouca variação de 

velocidade e direção, a tendência de crescimento das ondas foi mais rápida.  
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Figura 3.12 – Resultados obtidos para ventos e ondas nos dias 23 e 24 de março de 1996, sendo Hs 

altura significativa da onda e T período da onda. (Nicolodi, 2007). 

As águas do Lago Guaíba são utilizadas para abastecimento público, como da capital do RS, 

Porto Alegre, tornando essencial a manutenção de sua qualidade. O autor apresenta inúmeros estudos 
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apontando a presença de contaminantes orgânicos e inorgânicos transportados pela água, principalmente 

no material em suspensão. De modo geral, o que ocorre é que, com a constante ação das ondas, os 

sedimentos são retrabalhados, e assim sofrem mobilidade na água, aumentando a taxa de contaminantes 

em disponibilidade e móveis no meio. No trabalho, Nicolodi (2007) destaca pontos de deposição e de 

ressuspensão de sedimentos, avaliando conjuntamente altura das ondas incidentes, velocidade dos 

ventos e profundidade da água. Dessa maneira, o autor observou que os pontos de captação de água 

próximos a áreas com maior potencial de ressuspensão do material sedimentar (pouca profundidade e 

intensa atuação das ondas) apresentavam-se em risco, devido à piora da qualidade da água captada. Por 

outro lado, locais com maior profundidade, menor ação de ondas etc., apresentavam menor potencial de 

ressuspensão de sedimentos, atribuindo maior qualidade e confiabilidade à água captada.  

Ilha Solteira (SP) 

No reservatório Ilha Solteira (SP,) foram desenvolvidos monitoramentos dos ventos e da 

geração de ondas, sendo o primeiro interesse de estudar o efeito das ondas na hidrovia Tietê-Paraná 

consequência de acidentes acontecidos e devido à localização da UHE Ilha Solteira (Morais, 2009). E, 

posteriormente, o projeto denominado “Ondisa”, desenvolvido pela Faculdade de Engenharia de Ilha 

Solteira (FEIS/UNESP) e cujo objetivo inicial era o fornecimento de informações para a segurança da 

navegação (Hernández, 2014). Em Hernández (2014), há afirmação de que além do uso para geração de 

energia elétrica, as águas do reservatório de Ilha Solteira também são empregadas para o abastecimento 

público, afastamento de efluentes domésticos, irrigação de plantações e para atividades industriais.  

Morais (2009) desenvolveu mapas de alturas de ondas para o reservatório de Ilha Solteira, 

visando identificar pontos e zonas críticas com maior susceptibilidade à erosão. Em outro estudo, 

Hernández (2014) também estudou a fragilidade à erosão das margens do reservatório de Ilha Solteira, 

não só avaliando a altura das ondas geradas pelo vento, mas também como a declividade e a cobertura 

vegetal do solo influenciam nos processos erosivos. Morais (2009) identificou que para uma mesma 

direção de vento, as maiores ondas ocorrem nos pontos em que se têm as maiores pistas de ventos - 

fetchs (Figura 3.13), alcançando cerca de 40 cm de altura de onda para o ventos de 5,92 m/s e 1,2 m para 

ventos de 24,62 m/s. No mesmo trabalho, o autor realça a importância da presença de áreas vegetadas 

na ação contra a ação das ondas, que reduziria uma parcela considerável da energia das ondas, atenuando 

os efeitos de seu impacto nas vertentes. O trabalho de Hernández (2014) foi além, distribuindo valores 

para as regiões de entorno do reservatório Ilha Solteira, segundo quatro variáveis avaliadas: tipo de solo, 

cobertura de solo, declividade da margem e altura de onda e discretizando a fragilidade das margens 

quanto à erosão e agrupando em três intervalos (baixa, média e alta), permitindo ao autor a produção de 

mapas de fragilidade à erosão para a região. O autor também conclui que as maiores alturas de ondas 

coincidem com as direções do vento com maior intensidade e predominância, sendo que as margens 
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alcançadas por essas ondas, principalmente quando essas alcançam alturas superiores a 10 cm, devem 

ter seus processos erosivos monitorados constantemente. 

 

Figura 3.13 – Mapa de pistas de ventos e de altura de onda para o lago de Ilha Solteira, direção NNE, 

maior vento médio (5,92m/s) – Morais (2009). 

Três Gargantas 

O reservatório Três Gargantas, situado no rio Yangtze – China, possui uma superfície total de 

água de 1080 km2 (Su et al., 2017; Bao et al., 2018), tratando-se da a maior hidroelétrica do mundo. 

No trabalho realizado por Su et al. (2017), os autores apresentaram os processos erosivos 

ocorrentes nas margens do reservatório Three Gorges, localizado no rio Yangtze, na China. Foram 

selecionados quatro pontos de monitoramento no braço principal do rio e três nos tributários do curso 
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superior com o objetivo de avaliar se havia maior deposição de sedimentos nos locais próximos ao ponto 

onde o rio encontra o reservatório ou não. Su et al. (2017) concluíram que os processos deposicionais 

apresentavam maiores taxas nos trechos próximos ao reservatório, devido a menor energia do fluxo, e, 

portanto, maior velocidade de deposição das partículas. Os autores chegaram a resultados que 

demonstram a importância das características locais, como formato e tamanho do reservatório, regime 

de ventos e ondas, seus atributos pedológicos e a presença de cobertura vegetal ripária. Os resultados 

comprovaram a relação direta entre comprimento dos fetchs e altura da onda, com consequente 

intensificação da erosão marginal. A erosão foi mais intensa no curso principal do rio, que apresenta 

maior extensão e, portanto, maiores corredores efetivos onde os ventos podem atuar e gerar ondas mais 

energéticas. Os autores ainda comprovaram a maior coesão e menor erodibilidade de solos compostos 

de partículas mais finas além da efetiva presença da vegetação ripária, cujas raízes promoveram maior 

proteção das margens contra o embate das ondas e o desprendimento de partículas.  

Em todos os trabalhos citados fica bastante evidente a relação direta entre a velocidade, duração 

e direção predominante dos ventos, as pistas efetivas onde eles atuam ou fetchs, a altura de ondas geradas 

pela combinação desses fatores em paralelo com a situação das vertentes, uso e ocupação do solo, 

inclinação, características mecânicas do solo, etc., com a fragilidade ou resistência das margens à erosão. 

Evidencia-se, portanto, a importância de trabalhos como o presente, a fim de se observar a manutenção 

da qualidade e da produtividade desses reservatórios e qualidade de ambientes lacustres. 

3.4.2. Consequências da erosão  

Um dos principais resultados dessa entrada intensificada de sedimentos em reservatórios é a 

aceleração do processo de assoreamento. Segundo Carvalho (2008), o processo de assoreamento se dá 

pela deposição contínua e gradual de material provindo das áreas circunvizinhas dos reservatórios e que, 

ao adentrarem o manancial, sedimentam-se. A ocorrência sistemática desse processo de deposição e 

sedimentação promovem uma redução drástica no potencial hídrico do reservatório, com a diminuição 

de seu volume útil. A queda na capacidade de armazenamento e de regularização da vazão em 

reservatórios pode promover uma redução do fornecimento de água e energia (Costa, 2009). 

Existem inúmeros exemplos na literatura de estudos em UHE que demonstram o problema de 

assoreamento de reservatórios de hidroelétricas. Um trabalho realizado pelo Banco Mundial cita que a 

vida útil média dos reservatórios do mundo decaiu de 100 anos para 22 anos (Carvalho et al., 2000), 

sendo que o tempo de assoreamento de um volume igual ao volume na soleira da tomada de água (vida 

útil do reservatório) pode chegar a 200 anos. Em 1994 o IPH – Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas/UFRGS fez o levantamento de que os reservatórios brasileiros tiveram uma perda anual da 

capacidade do volume de armazenamento de 0,5%. Os estudos da Environmental Protection Agency 

(1976), Muller (1995) e Carvalho (2000; 2008) são exemplos que merecem destaque sobre problemas 

decorrentes do assoreamento e citam dentre as principais consequências: 
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• Redução do volume de água que o reservatório pode armazenar; 

• Obstrução de canais de irrigação, navegação e trechos de cursos d’água;  

• Afogamento de locais de desovas, alimentação e abrigo de peixes; 

• Formação de bancos de areia dificultando e alterando rotas de navegação; 

• Dificuldade ou impedimento da entrada de água em estruturas hidráulicas de sistemas 

de captação; 

• Degradação da qualidade da água para consumo e consequente aumento nos gastos com 

tratamento; 

• Aumento da turbidez da água, reduzindo os aproveitamentos hídricos e sua oxigenação 

através das atividades fotossintéticas de algas; 

• Alteração, destruição e degradação de ecossistemas aquáticos.  

Além dos problemas acima citados, há ainda outros ressaltados por demais autores, como a 

questão do aumento da frequência e intensidade de inundações nas áreas circunvizinhas aos 

reservatórios (Paiva et al., 1998) e ainda a queda gradual na produção de energia, problemas em 

manobras de operação nas estruturas hidráulicas da usina e gastos com dragagem de sedimentos (Maia 

& Villela, 2010), fato também já discutido pela ANA (2009 e 2019).  

Estes impactos acabam por determinar grandes perdas (ou gastos) econômicas. No período de 

janeiro de 1992 a março de 1993, a UHE Funil (Bahia) sofreu uma paralisação decorrente do nível de 

assoreamento existente no reservatório, fato que acarretou para a CHESF uma perda de US$ 

1.200.000,00 no faturamento, além dos custos para dragagem de sedimento no reservatório (32.880 m3) 

e da instalação de condutos forçados (1.000 m3), que ficaram em torno de US$ 220.000,00 (Almeida & 

Carvalho, 1993). Segundo Paiva (1993), a Usina de Taquaraçu (MG), construída em 1935, teve uma 

queda na sua capacidade de armazenamento equivalente a 70%, de 2.200.000 m3 para 700.000 m3 em 

57 anos, o que equivaleu a uma queda na produção de energia de 20.000.000 kWh/ano para 12.000.000 

kWh/ano (40%). 

3.5-    CONTENÇÃO DA EROSÃO POR ONDAS EM RESERVATÓRIOS 

A questão da erosão por ondas pode ser entendida como um conflito de uso do espaço da linha 

de costa, sob os pontos de vista do planejamento e da gestão (Koerner et al., 2013). Segundo o autor tal 

conflito se baseia na oposição entre as forças ambientais e as tendências de uso e ocupação antrópicas 

do espaço. Enquanto a natureza adapta a linha de costa às forças atuantes como ondas, balanço de 

sedimentos e elevação do nível da água, o ser humano atua no sentido de proteger o patrimônio 

construído, ameaçado pela erosão. Nesta tentativa, são aplicadas técnicas ou projetos de contenção, que 

atuam como barreiras capazes de reduzir a intensidade do embate das ondas e/ou reduzir a desagregação 

dos solos, promovendo a manutenção da linha de costa (Holanda et al., 2009; Pranzini, 2018).  
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3.5.1. Técnicas de contenção de erosão por ondas 

Essas técnicas ou projetos de contenção que visam controlar a erosão das áreas marginais de 

reservatórios e lagos foram divididas em dois grupos por Poçano et al. (1981): preventivas e corretivas. 

As medidas preventivas se mostram menos dispendiosas e pressupõem o controle e a prevenção da 

erosão nas áreas de produção de sedimentos, por outro lado as medidas corretivas exigem maior 

investimento, com equipamentos e material pesado, como ocorre nos procedimentos de dragagem de 

sedimentos e de obras hidráulicas específicas. Posteriormente, Reid (1987) preferiu classificar essas 

técnicas segundo seu objetivo principal, a contenção física das margens e sedimentos (técnicas diretas) 

ou a dissipação da energia das ondas (técnicas indiretas). Essa visão foi compartilhada por Solera (2010), 

para quem as técnicas diretas se baseiam na aplicação de estruturas diretamente nos taludes, formando 

uma espécie de revestimento das margens, já as técnicas indiretas são obras realizadas a uma certa 

distância das margens e têm como objetivo desviar as correntes de água e diminuir a energia das ondas. 

Mais recentemente, as estruturas utilizadas têm sido classificadas como estáticas ou remodeladas, estas 

últimas sofrendo modificações ao logo do tempo, de forma a se adequar às mudanças nas necessidades 

de uso dos recursos da área (Prazini et al., 2018).  

Dentre as técnicas diretas e estáticas de contenção da erosão nas margens de reservatórios podem 

se citar: 

• gabião (Figura 3.14A), formados por uma tela especial preenchida por pedras. Possuem 

boa resistência aos esforços solicitantes, permeabilidade e baixo impacto ambiental 

(Fonseca, 2014); 

• muros de pedras ou blocos (Figura 3.14B), também conhecidos como riprap. Tem dupla 

função: objetivam reter a massa de solo na vertente e impedir a ação das ondas sobre a 

margem (Severson et al., 2009). Têm a vantagem de permitir a drenagem da água 

(Holanda, 2009);  

• paredes de pneus (Figura 3.14C), os quais, segundo Solera (2010), apresentam boa 

resistência ao embate das ondas, porém exigem instalação correta para evitar o 

rompimento da estrutura, além de apresentarem elevado potencial de poluição; 

• muros de concreto (Figura 3.14D), cujos objetivos são os mesmos dos muros citados 

anteriormente, porém exigindo maiores gastos com material e a implantação de sistema 

de drenagem;  

• paliçadas de madeira (Figura 3.14E), que apresentam baixo custo de instalação, porém 

menor resistência ao embate das ondas. Todas as técnicas citadas acima, quando 

instaladas corretamente, apresentam além de boa estabilização dos taludes onde são 

estruturadas, importante barreira contra o impacto direto das ondas, protegendo as 

margens contra a abrasão e desprendimento de material sedimentar.  
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Figura 3.14 – Técnicas diretas de contenção de erosão nas margens de reservatórios: A) muros de gabião; B) 

muros de pedras; C) muros de pneus; D) muros de concreto; e E) paliçadas de madeira (Solera apud Fonseca, 

2014). 

Outras técnicas que vem ganhando muito espaço devido à sua menor agressividade em relação 

às alterações ambientais e paisagísticas, são as técnicas da denominada bioengenharia de solos (Holanda, 

2009). Tais métodos lançam mão de elementos biologicamente ativos como espécies vegetais, 

conjugados com elementos inertes (madeira, ligas metálicas, polímeros, mantas com fibras vegetais, 

entre outros). Segundo Galas (2006), a utilização de vegetação incorporada a novas tecnologias encaixa-

se muito bem no conceito de desenvolvimento sustentável, onde grandes empresas vêm desenvolvendo 
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mantas de fibras naturais ou sintéticas junto com técnicas de plantio e hidrossemeadura, que atuam como 

uma camada protetora das vertentes, aderindo-se ao solo, promovendo o desenvolvimento de raízes e 

atribuindo assim uma maior agregação e estabilidade ao talude.  

Tais técnicas consistem na aplicação de materiais vegetais vivos ou inertes aliados a rochas, 

concreto, polímeros e metais (Schmeier, 2013). São consideradas técnicas de baixo custo e alta 

eficiência, por utilizar material geralmente derivado da própria área e ser capaz de gerar a estabilização 

das vertentes expostas e erodidas (Gray & Sotir, 1996).  

Dentre as técnicas de bioengenharia mais utilizadas destacam-se: estacas vivas, feixes vivos, 

drenos vegetados, camada de ramos, ramos envelopados, recuperação de voçorocas, paredes vegetadas, 

manta de arbustos, barreiras vivas, geogrelhas vegetadas, espigão com árvores, gabiões de pedra com 

vegetação, proteção vivas de taludes, paliçadas vivas, hidrosemeadura, enrocamento de pedras, 

geossintéticos e retentores de sedimentos (Araújo-Filho et al., 2013). 

3.5.2. Importância da Mata Ciliar 

A principal medida preventiva no combate ao assoreamento de reservatórios é sem dúvida o 

controle das fontes de produção de sedimentos, ou seja, da erosão de margens e é nesse ponto que o uso 

e manejo correto dos solos se mostram essenciais na manutenção do equilíbrio do reservatório. Inúmeros 

estudos comprovam que a melhor maneira de se preservar a área marginal de corpos hídricos é a 

manutenção da vegetação ripária, ou da mata ciliar (Andrade et al., 2005; Chabaribery et al., 2007; 

Lacerda & Figueiredo, 2009). Matas ciliares incluem-se no conceito de APP (Área de Proteção 

Permanente), tratando-se de áreas vegetadas marginais de córregos, rios, lagos e reservatórios, cuja 

função principal é a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da 

biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora, proteção do solo e a de assegurar o bem-estar das 

populações humanas (Skorupa, 2003). 

A supressão da cobertura vegetal das áreas de entorno dos reservatórios é ponto crucial na 

determinação do aumento da fragilidade das margens diante dos processos erosivos derivados do embate 

das ondas, promovendo como consequência, a entrada de material sedimentar e possíveis contaminantes 

no curso d’água, tendo como sequelas problemas ambientais, sociais e econômicos preocupantes 

(Holanda et al., 2005; D’Armada, 2011). As atividades humanas de uso e ocupação do solo são 

inquestionavelmente os aspectos mais atuantes na intensificação e aceleração dos processos erosivos 

(Carneiro, 2007). Alterações no relevo e desgaste dos solos são consequências diretas de atividades 

como agricultura, pecuária ou ainda ocupação antrópica que promovem uma redução das estruturas de 

sustentação e equilíbrio dos solos, expondo-os ainda mais às ações erosivas (Santos, 2007; Holanda, 

2009; Silva, 2009; Macêdo, 2009; Menezes, 2010; Solera, 2010; Bonini, 2013).  
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A manutenção ao máximo do habitat natural ou sua restauração são as chaves para a manutenção 

da sustentabilidade do entorno do reservatório (Andrade et al., 2005; Chabaribery et al., 2007; Lacerda 

& Figueiredo, 2009). A supressão da cobertura vegetal marginal de reservatórios expõe as vertentes de 

suas margens às ações erosivas, dentre elas a promovida pelo embate das ondas (Figura 3.15). Como a 

nova linha de costa, formada com o barramento da água e a construção de hidrelétricas, não está 

preparada geologicamente e biologicamente para a nova situação, instalam-se processos erosivos, quer 

seja por erosão laminar ou erosão por ondas (Muller, 1995; D’Armada, 2012).  

Vários autores ressaltam que com a estabilização do solo, a cobertura vegetal tende a se 

desenvolver, dando início ao processo de sucessão ecológica, que por sua vez fortalece o solo, 

melhorando as condições da vertente e retendo possíveis movimentações de terra derivadas de processos 

erosivos (Gray & Sotir, 1996; Schieltz & Stern, 1996; Gomes, 2005; Durlo & Sutili, 2005; Schmeier, 

2013). A ação estabilizadora do solo promovida pela vegetação, devido ao emaranhado de raízes que 

evita a perda por erosão, facilita a absorção e movimentação da água e protege dessa forma as partes 

mais baixas do terreno, evitando sua desagregação (Skorupa, 2003). Ainda nesse sentido, a massa de 

raízes favorece a infiltração das águas da chuva, alimentando o lençol freático, reduzindo o escoamento 

superficial excessivo, e ainda o carregamento de partículas do solo. Além disso, a vegetação atua 

também na redução física do potencial erosivo das ondas (Figura 3.15), que ao passarem pela massa 

vegetal têm sua energia dissipada, sofrendo uma diminuição de sua altura e intensidade, sendo que ao 

impactar as margens, seu potencial de provocar desgaste, abrasão e transporte de material torna-se menor 

(D’Armada, 2012). Vale afirmar que a ação das raízes é direta no aumento da capacidade do solo de 

suportar as forças erosivas, atuando sob aspectos físicos e químicos na geração dos arranjos estruturais: 

“Para ilustrar estes benefícios, Nguyena et al., (2013) estimaram um valor 

econômico dos serviços hidrológicos da floresta para a Usina Hidrelétrica de Hoa 

Binh no Vietnam, sendo a maior usina que supre a energia da capital Hanói. E, com 

base em medidas de 2001 a 2006, em 240 parcelas permanentes de amostragem em 

diferentes tipos de vegetação distribuídas através da bacia hidrográfica para 

produção de eletricidade, pode variar entre US$ 26,3 à 85,5 milhões por ano. Além 

disso, concluíram que a longevidade do reservatório poderia se prolongar por 

aproximadamente 35 a 80 anos, dependendo do estado da cobertura da floresta na 

bacia hidrográfica” (Santos & Cunha – 2015). 
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Figura 3.15 – Detalhe de local com e sem a presença de mata ciliar. Com a ausência da vegetação, as 

ondas quebram diretamente na margem (22K 0800242 7768328). 

A maior estabilidade do solo proporcionada pela presença da cobertura vegetal, é fator 

determinante no combate à erosão derivada do embate das ondas nas vertentes das margens de rios e 

reservatórios (Guerra, 1994). Mesmo diante da importância da manutenção das matas ciliares, estas 

continuam sendo suprimidas para utilização do solo próximo à corpos hídricos para diversas atividades. 

Diante dessa questão tornam-se essenciais projetos que visem a restauração dessas áreas, com o replantio 

da vegetação ciliar de forma organizada e efetiva. 

As matas ciliares atuam ainda como filtros e barreiras, onde sedimentos e poluentes ficam 

retidos e são decompostos e atenuados com o tempo (D’Armada, 2011), ou seja, sua presença age no 

sentido de preservação das margens (contendo os processos erosivos) e da qualidade da água. Skorupa 

(2003), afirma que a vegetação ciliar atua como uma interface entre as áreas agrícolas e de pastagens 

com o ambiente aquático, participando do controle da erosão do solo e da qualidade da água, e evitando 

o carreamento direto para o ambiente aquático de sedimentos, nutrientes e produtos químicos 

provenientes das partes mais altas do terreno e que são capazes de afetar intensamente a qualidade da 

água, diminuir a vida útil dos reservatórios, das instalações hidroelétricas e dos sistemas de irrigação. 

Segundo Skorupa, (2003) e D’Armada (2011), a importância da manutenção das matas ciliares dá-se 

ainda pela preservação de corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais; ainda ajudam no 

equilíbrio hidrológico de uma bacia hidrográfica, regulando os fluxos superficial e subsuperficial, na 

reciclagem de nutrientes, na fixação de carbono, entre outros.  
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3.6-    MODELOS DE PREDIÇÃO DE ONDAS E EROSÃO 

A maior parte dos modelos de predição da erosão por ondas foi desenvolvida para aplicação em 

águas oceânicas, poucos tratam de erosão em lagos e quase nenhum da erosão de margens de 

reservatórios, sendo dimensionado nestes casos principalmente a contribuição de material através da 

perda de solo pela erosão laminar. 

O transporte de sedimentos e as mudanças morfológicas resultados da erosão por ondas 

envolvem a representação de complexos processos físicos, que podem ser simulados com diferentes 

técnicas de modelagem. No caso da erosão por ondas em praias e encostas oceânicas, os modelos 

precisam ser capazes de representar dois diferentes tipos de processos (Rajawat et al., 2015; Bracs et 

al., 2016; Ramakrishnan et al., 2018): os processos episódicos, que são rápidos mas causam grandes 

perdas (tempestades, tsunamis), e os lentos mas contínuos (ondas, correntes). Destes, os primeiros têm 

pouca ou nenhuma importância para reservatórios. Os modelos existentes que buscam representar o 

segundo grupo de processos se baseiam principalmente nos fatores condicionantes da geração e energia 

de ondas (altura e periodicidade), ou seja: velocidade e duração do vento, tamanho dos fetchs, batimetria 

e perfil da praia. Menos comuns, alguns modelos incluem parâmetros de caracterização dos sedimentos. 

No caso de reservatórios e lagos – corpos d’água abrigados, onde o fetch é limitado com duração 

do vento também limitada, não sofrendo ação do chamado swell – os modelos empíricos são os mais 

aplicados, sendo os processos erosivos episódicos, como as tempestades, desconsiderados nestes casos 

específicos (Nicolodi, 2007). Nesses modelos, a geração de ondas é descrita como uma função da 

velocidade e duração do vento e do tamanho do fetch (Kazeminezhad et al., 2005; Akpinar et al., 2012). 

Devido ao pequeno tamanho dos reservatórios, em comparação com os oceanos, suas ondas são 

geralmente limitadas pelo fetch e não pela duração dos períodos de vento (Kirk et al., 2000). Os 

principais modelos empíricos utilizados pela comunidade científica são o SMB (Sverdrup-Munk-

Bretschneider; Bretschneider, 1970), o “JONSWAP” (Joint North Sea Project - Hasselman et al., 1973), 

o SMP (Shore Protection Manual - US. Army Engineer, 1984) e o “DONELAN” (Donelan, 1980). Para 

Nicolodi (2007), porém, estes modelos só podem ser utilizados em situações com fetchs inferiores a 

100km e ventos uniformes e com velocidades constantes; nos demais casos, devem se utilizar modelos 

numéricos. Dentre os modelos numéricos mais adotados estão os chamados Modelos de Previsão 

Numérica de Ondas (PNO), baseados nos princípios físicos de conservação de energia. Infelizmente, a 

maioria apresenta deficiências para retratar águas rasas (Akpinar et al., 2012), à exceção do modelo 

“SWAN” (Simulating Waves Nearshore - Booij et al., 1999), que foi desenvolvido especialmente para 

simular ondas em áreas costeiras, lagos e estuários, utilizando dados de vento, batimetria e correntes. 

Hernández (2014) utilizou este modelo para estudar a erosão no reservatório de Ilha Solteira, em São 

Paulo, onde avaliou a fragilidade das margens à erosão a partir de correlações feitas entre a simulação 
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de altura das ondas geradas, a partir do regime de ventos e dos fetchs efetivos, e as condições locais, 

relativas à fragilidade e susceptibilidade as margens em sofrer erosão. 

A maioria dos modelos de previsão de ondas, sejam empíricos ou numéricos, utiliza apenas 

parte dos dados necessários à modelagem da erosão por ondas. Para um entendimento completo do 

processo, estes dados devem ser analisados em conjunto com características do material passível de ser 

erodido e propriedades físico-químicas do meio (Bailey & Hamilton, 1996). No caso dos modelos de 

erosão de zonas costeiras, são incorporadas as características texturais dos sedimentos litorâneos, 

presentes nas praias, em especial sua granulometria, em geral representada através de seu diâmetro 

médio (Özölçer, 2008; Prodger et al. 2016; Burvingt et al., 2017; Díez et al., 2017; Ramakrishnan et al., 

2018). A influência das características dos sedimentos litorâneos no processo erosivo das praias fica 

clara em trabalhos como o de Prodger et al. (2016), que  estudaram quatro praias na costa norte do Reino 

Unido (Perranporth, Porthtowan, Chapel Porth e Gwithian) e observaram relações diretas entre a textura 

dos sedimentos que compõem o leito da praia e sua erosão/deposição. A ação de ondas maiores e, 

consequentemente, de maior potencial energético promove o aumento de material grosseiro e maior 

variedade textural de sedimentos, enquanto as ondas menos energéticas tendem a selecionar mais o 

material, carregando sedimentos de textura mais fina. A presença de material mais grosseiro gera praias 

reflectivas, onde as ondas quebram diretamente nas margens enquanto os materiais de textura mais fina, 

tendem a gerar praias dissipativas. Essa variação afeta diretamente o regime de ondas, gerando um 

processo que se retroalimenta, o que leva ao aumento da erosão nas margens (Prodger et al., 2016). 

Outro trabalho interessante é o de Bergillos et al. (2017), que avaliaram em seu estudo a praia de 

Granada, ao sul da Espanha, onde houve esse processo de alimentação da costa que havia sofrido com 

a erosão e o recuo de suas margens após a construção da barragem no rio Guadalfeo. Os autores 

observaram que houve um padrão severo de recuo das margens, com uma perda de área da praia 

equivalente a 9.367m2 após 45 dias do projeto de alimentação, com uma taxa de erosão de 200m2/dia. 

Eles atribuíram essa taxa erosiva às características do material utilizado no projeto de alimentação, com 

sedimentos de textura uniforme (areia muito grosseira: 2mm de diâmetro), significantemente diferente 

da configuração natural da praia que apresenta má seleção, com sedimentos de granulometria variada 

(entre areia média e cascalho muito grosseiro: diâmetros variando entre 0,35 e 20mm). Também Díez et 

al. (2017), em seu trabalho na praia de Narabeen - Austrália, reafirmam a importância de se utilizar 

modelos que unam a topografia da praia e as propriedades texturais de seus sedimentos. Para estes 

autores, o parâmetro que melhor define as condições das ondas à beira mar é o parâmetro de queda 

dimensional (Ω), que relaciona a altura da onda, a velocidade de deposição do grão e o período de onda. 

O valor de Ω define a configuração da praia, sendo que baixos valores induzem ao estado reflectivo da 

praia, quando a queda da velocidade dimensional é baixa, ou seja, as ondas não sofrem dissipação de 

sua energia, por outro lado, valores altos de Ω, indicam estado dissipativo da praia, onde há maior 

redução da velocidade dimensional das ondas. Uma das teorias defendidas pelos autores é a de que 
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quanto menos íngreme a praia e quanto menos grosseira a textura dos grãos que a compõe, mais 

dissipativo é o estado praial, promovendo assim a dissipação da energia das ondas incidentes, enquanto 

praias mais reflectivas são geralmente formadas por sedimentos mais grosseiros.  

No caso de lagos e reservatórios, a maioria dos modelos utilizados trabalha com a ressuspensão 

de materiais e não com a erosão das margens (Evans, 1994; Mei et al., 1997; Jin & Ji, 2004; Chao et al., 

2008). Estes trabalhos focam em porções mais rasas de lagos e reservatórios, em geral de grandes 

dimensões (Sokly et al., 2018), assumindo que a energia dos ventos é repassada à superfície da água e 

cria ondas, que ao se aproximarem destas porções mais rasas transmitem a energia ao fundo, 

promovendo a erosão e ressuspensão de seus sedimentos. Taxas de ressuspensão são respostas ao atrito 

produzido pelas ondas junto ao leito, que por sua vez é função de profundidade da água, velocidades e 

períodos de onda e características do sedimento (Bailey & Hamilton, 1997). Referencial teórico muito 

semelhante ao usado na base dos modelos utilizados para o estudo da erosão em praias oceânicas. 

Como já visto anteriormente, no caso de reservatórios, as características hidrológicas, biológicas 

e geológicas da zona de perturbação do reservatório a tornam ecologicamente frágil (New & Xie, 2008; 

Yang et al., 2012; Bao et al., 2015b; Su et al., 2017). Os modelos utilizados para erosão de praias 

oceânicas e ressuspensão de sedimento de fundo não são capazes de reproduzir toda a complexidade do 

processo de erosão por ondas das margens dos reservatórios. Um modelo para tal deve reunir tantos 

parâmetros que caracterizem as margens (geomorfologia, vegetação, características do solo) como o 

reservatório (flutuação do nível da água, velocidade e periodicidade das ondas, direção e constância dos 

ventos e batimetria). No caso das características do solo, parâmetros que ajudem a definir sua 

erodibilidade. Até o momento, este modelo ainda não foi proposto e/ou testado. 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1-    LEVANTAMENTO, LOCALIZAÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS 

FEIÇÕES EROSIVAS E DAS ALTERNATIVAS DE CONTENÇÃO DA EROSÃO POR 

ONDAS 

Foram realizados quatro trabalhos de campo no entorno do reservatório, via transporte fluvial 

nos dias 25 e 26 de maio de 2013 e nos dias 17 e 18 de dezembro de 2014, utilizando-se como base o 

Relatório de Monitoramento de Processos Erosivos de 2012 (CEMIG, 2012), quando buscou-se 

identificar e localizar os principais pontos de erosão, bem como as formas de contenção existentes. Os 

pontos foram georreferenciados com o auxílio do GPS Garmin XC60, fotografados e feita uma avaliação 

visual qualitativa das feições erosivas provocadas pela ação de ondas.   

A intenção dessa atividade foi comparar diferenças, avanços ou recuos, das feições erosivas 

identificadas durante o trabalho de campo com os apresentados no Relatório de Monitoramento de 

Processos Erosivos (CEMIG, 2012) e a monografia apresentada por Fonseca (2014).  

4.2-    ÁREAS SELECIONADAS PARA MONITORAMENTO 

As áreas selecionadas objetivaram ampliar a distinção das características de uso e manejo do 

solo, analisando a efetividade dos projetos de revegetação em diferentes estágios sucessionais de 

restauração comparativamente à área sem vegetação ciliar, e como estas respondem aos processos 

erosivos decorrentes do embate das ondas nas margens. Neste sentido foram selecionadas quatro áreas 

(Figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Localização das áreas de monitoramento na região do reservatório Volta Grande (MG/SP).
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• Mata nativa (Reserva da CEMIG) – Figura 4.2; 

o Coordenadas 22K 0791478 7783160 a 22K 0791894 7783314. Apresenta uma mata 

ainda preservada. Esta área foi considerada como controle para avaliação do impacto 

do embate das ondas, servindo para comparação com as demais que passaram por 

processos de desmatamento e posterior revegetação. 

 

Figura 4.2 – Foto representativa da área denominada Mata Nativa (Reserva CEMIG – 22K 0791478 7783160 a 

22K 0791894 7783314). 

• Pasto (localizado ao lado da Reserva da CEMIG) – Figura 4.3; 

o Coordenadas 22k 0791909 7783335 a 22k 0792253 7783572. Esta área teve sua mata 

retirada para ceder espaço à criação de gado leiteiro, os animais ficam soltos e tem livre 

acesso ao reservatório. 

• Reflorestamento com 25 anos de sucessão (Fazenda Noboro) – Figura 4.4;  

o Coordenadas 22K 0797763 7775314 a 22K 0798069 7775004. Na Fazenda Noboro há 

um grande seringal, cuja produção de borracha é destinada à fabricação de pneus. No 

entanto, próximo à margem foi realizado um reflorestamento, com 30 metros de largura 

e 25 anos de sucessão vegetal, objetivando restabelecer a mata ciliar. 
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Figura 4.3 – Foto representativa da área denominada Pasto (22k 0791909 7783335 a 22k 0792253 7783572). 

 

Figura 4.4 – Foto representativa da área denominada Fazenda Noboro (22K 0797763 7775314 a 22K 0798069 

7775004). 

• Reflorestamento com 10 anos de sucessão com capim elefante – Pennisetum purpureum – 

(Fazenda Colorado, porém denominada Santa Bárbara);  
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o Coordenadas 22K 0800274 7767914 a 22K 0800242 7768328. Há um extenso plantio 

de cana de açúcar. Porém, próximo às margens do Reservatório, há uma área 

reflorestada com 30 metros de largura e 10 anos de idade de sucessão vegetal (Figura 

4.5A). Em alguns pontos de sua margem foram plantadas mudas de capim elefante 

(Pennisetum purpureum) – Figura 4.5B, formando uma barreira física cujo objetivo era 

reduzir o impacto das ondas nas margens. 

 

Figura 4.5 – Foto representativa da área denominada Santa Bárbara; A) sem capim elefante (22K 0800274 

7767914) e B) com capim elefante (22K 0800242 7768328). 

Em cada uma das áreas selecionadas, estabeleceu-se uma zona limite de 400 m ao longo da 

margem para realização dos monitoramentos. 

4.3-    MONITORAMENTOS 

4.3.1. Ventos 

O monitoramento de ventos deu-se pela obtenção dos dados referentes à velocidade e à direção 

dos mesmos, em três linhas estabelecidas na zona determinada na área a ser monitorada: 0m, 200m e 

400m. Este foi realizado com tomadas de dados de um dia, de uma em uma hora, durante sete horas, nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2013; agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 

2014 e fevereiro, março e abril de 2015. Os dados foram obtidos com medições realizadas diretamente 

das margens do reservatório, sendo coletados em uma posição aproximadamente um metro dentro da 

água nas três linhas de monitoramento. O monitoramento dos ventos foi realizado com o auxílio de uma 

bússula BRUNTON e um anemômetro manual da INSTRUTEMP. Foram realizadas medidas com a 

periodicidade de coleta de uma hora e por um período mínimo de sete horas.  

Os fetchs ou corredores efetivos de ventos de cada área foram obtidos no software Arcgis 10.4. 

Para cada direção de vento foi cálculada a distância entre a área monitorada e a margem oposta 

A B 
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equivalente, obtendo-se, assim, o tamanho das pistas onde tais ventos promoveram a formação das ondas 

(Schreiber, 1977). 

4.3.2. Ondas 

O monitoramento de ondas deu-se pela obtenção dos dados referentes à altura, período e direção 

das mesmas. Para a realização do monitoramento das ondas foram utilizados uma bússola BRUNTON, 

uma trena e um cronômetro. As medidas foram realizadas no mesmo local e momento das medições do 

vento, para posterior comparação da influência deste sobre a formação das ondas. 

4.3.3. Feições erosivas nas margens 

O monitoramento das feições erosivas nas margens,  degraus promovidos pela erosão por ondas, 

deu-se através de levantamento topográfico de 17 linhas estabelecidas dentro da zona monitorada, 

conforme esquematizado na figura 4.6, perpendiculares à margem do reservatório, sendo elas distantes 

entre si em 25m e mais duas linhas, uma inicial e uma final, cada uma com 10m a mais do que a zona 

determinada, a fim de se criarem mapas topográficos no software ArcGis®10 (Figuras 4.8, 4.9, 4.10 e 

4.11) e perfis altimétricos/batimétricos longitudinais no software Excel®.  

Cada área monitorada teve sua topografia analisada em quatro oportunidades: outubro de 2013, 

dezembro de 2013, agosto de 2014 e fevereiro de 2015. O levantamento topográfico foi realizado com 

um nível automático (CST/BERGER-SAL32X) e uma mira. O primeiro levantamento topográfico foi 

feito a partir de um ponto aproximadamente cinco metros antes da linha d’água do reservatório, onde 

foi fixada uma estaca, até dez metros dentro do reservatório, sendo feitas leituras a cada um metro. Tal 

metodologia foi inspirada no trabalho realizado por Fernandez (1996), com o Método dos Pinos para 

quantificação da erosão marginal em rios e reservatórios, no qual mensura-se o valor da erosão com 

base na superfície de exposição de pinos instalados na face das vertentes. Os demais levantamentos 

partiram da estaca fixada até 15 m seguindo para o interior do reservatório e mantendo-se sempre a 

mesma direção (Figura 4.7). 
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Figura 4.6 – Esquema com a disposição das linhas topográficas utilizadas nos monitoramentos. 

 

 

Figura 4.7 – Entrada da mira no reservatório para levantamento batimétrico. 

 

Margem 
seca 
5m 

Reservatório 
10m 

Degrau 



SILVA P. O., 2020, Avaliação da Efetividade dos Projetos de Recuperação de Mata Ciliar... 

 

82 
 

 

Figura 4.8 – Imagem mostrando a posição real das linhas de monitoramento na área Nativa. 

 

Figura 4.9 – Imagem mostrando a posição real das linhas de monitoramento na área Noboro. 
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Figura 4.10 – Imagem mostrando a posição real das linhas de monitoramento na área Pasto. 

 

Figura 4.11 – Imagem mostrando a posição real das linhas de monitoramento na área Santa Bárbara. 
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O objetivo dessa metodologia foi avaliar as mudanças no perfil de cada uma das áreas, sendo 

medido o avanço ou recuo das margens, bem como evolução das feições erosivas, ou degraus, devido à 

ação do embate das ondas durante todo o período do estudo. O levantamento foi dividido basicamente 

em três parâmetros: declividade da margem, feições erosivas (degraus) e batimetria do reservatório. A 

declividade média da margem do reservatório foi calculada pela relação mostrada na figura 4.12 e na 

equação 4.1. 

 

Figura 4.12 – Representação gráfica do cálculo da declividade. 

 𝑫 =
𝒅𝒉

𝒅𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎 (%) (4.1) 

Onde: dh = diferença da altura BC; dH = distância horizontal AC. 

 Para melhor relacionar o tamanho dos degraus erosivos com a atuação das ondas e com a 

estrutura do solo, as feições monitoradas foram divididas em três grupos, segundo o grau de deterioração 

observado nas margens, leve, moderada e intensa (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 – Classificação das feições erosivas segundo o tamanho do degrau exposto. 

Feição erosiva Altura da vertente exposta 

Leve até 20 cm 

Moderada 20 cm a 1 m 

Intensa acima de 1 m 

4.4-    ANÁLISE DOS SOLOS  

Em cada uma das quatro áreas selecionadas, foram coletadas, em triplicata, amostras dos perfis 

de solo, de 10 em 10cm para sua caracterização (Figura 4.13). Coletaram-se amostras até 50 cm de 

profundidade nas áreas Nativa e Noboro (que não possuíam degraus erosivos), provenientes de 

trincheiras abertas nas áreas; 80 cm no Pasto e 100 cm em St. Bárbara, provenientes do perfil exposto 

nas margens. A coleta foi realizada o mais próximo possível dos pontos determinados para 

monitoramento. 
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Figura 4.13 – Perfil de solo exposto na vertente do Pasto, de onde foram colhidas as amostras. 

As amostras (aproximadamente 500g) foram ensacadas e acondicionadas para análise em 

laboratório com o objetivo de caracterizá-las quanto à sua granulometria, estabilidade de agregados e 

composição química. 

Em laboratório, cada amostra foi seca em estufa a aproximadamente 40°C por cerca de cinco 

dias (Figura 4.14A). Posteriormente, realizou-se a desagregação do material com o auxílio de pistilo e 

graal de porcelana, a fim de se desfazer possíveis torrões formados; em seguida, foi realizada a 

homogeneização do material, seu quarteamento (Figura 4.14B) e separação. 
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Figura 4.14 – Processo de preparação das amostras em laboratório; (A) secagem em estufa e (B) quarteamento. 

4.4.1. Granulometria 

O primeiro quartil das amostras foi encaminhado para peneiramento via seca, onde foi utilizado 

um conjunto de peneiras de diâmetros variados, segundo ABNT. O conjunto de peneiras, de material 

aço inox, era formado por malhas de diâmetro 4,000; 2,000; 1,000; 0,500; 0,250; 0,125 e 0,0625 mm e 

fundo para coleta de partículas <0,0625 mm, cuja classificação Wentworth (1922) indica, 

respectivamente, os tamanhos de seixo, grânulo, areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina, 

areia muito fina e silte + argila.  

O peneiramento foi realizado vertendo-se uma alíquota da amostra, de massa conhecida, na série 

de peneiras e agitando-as no agitador de marca ProduTest por 20 minutos. Em seguida, pesou-se o 

material retido em cada uma das peneiras para determinação da granulometria do solo. Os resultados 

obtidos são colocados em tabelas para o cálculo do percentual de material passante simples e acumulado. 

De posse dos dados, foi determinado o diâmetro médio dos grãos do solo coletado. Esse cálculo, segundo 

ABNT – NBR NM 248, é feito plotando-se a porcentagem acumulada que passa em cada uma das 

peneiras acima citadas versus o diâmetro dos grãos em mm, o que gera, por exemplo, a curva do gráfico 

da figura 4.15. 

B A 
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Figura 4.15 – Exemplo de uma curva granulométrica para obtenção do diâmetro médio dos grãos. 

A partir do gráfico da figura 4.15 tiram-se os valores referentes a 84 e 16 percentis da amostra 

e se obtém o Diâmetro Médio (ϕ) dos grãos da amostra, substituindo os valores na equação 4.2. 

 𝝓 (𝒎𝒎) =  
(∅𝟏𝟔%+∅𝟖𝟒%)

𝟐
 (4.2) 

Onde: Φ16% = diâmetro dos grãos equivalente à 16% que passa; e Φ84% = diâmetro dos grãos equivalente 

à 84% que passa. 

4.4.2. Estabilidade de agregados 

Outro quartil foi novamente homogeneizado e quarteado para alcançar uma alíquota de 

aproximadamente 50 g, que foi passada por uma peneira de 9,52 mm para retirada do material extremo 

(cascalho, fragmentos de plantas, etc), segundo metodologia da EMBRAPA (2006). A alíquota seguiu 

para realização do ensaio de estabilidade de agregados, no laboratório de sedimentologia do 

DEGEO/UFOP. A utilização do material desagregado objetiva equilibrar os solos em condições 

idênticas e a partir de aí avaliar seus processos de formação de agregados, cimentação, etc. com a 

presença de água.  

O ensaio consiste no peneiramento via úmida em uma sequência de peneiras de aberturas de 

2,00mm – 1,00mm – 0,50mm – 0,25mm (Figura 4.16A). O conjunto de peneiras foi então mergulhado 

na água por quatro minutos (Figura 4.16B), de modo que os agregados contidos na peneira 2,00mm 

ficassem umedecidos por capilaridade. Depois, retirou-se o papel filtro, dando-se início ao 

peneiramento, mediante a agitação sob água, com 32 oscilações por minuto com amplitude de variação 
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de 4 cm, durante quatro minutos para formação dos agregados devido à ação da água (Yoder, 1936; 

modificado por Kemper & Chepil, 1965; Oliveira et al., 1983; Kemper & Rosenau, 1986). Em seguida, 

o volume retido em cada peneira (Figuras 4.16C, D, E e F) foi coletado e colocado em estufa a 105° C 

para secagem, sendo posteriormente pesado para cálculo do percentual de agregados estáveis em cada 

faixa granulométrica. 

 

Figura 4.16 – Ensaio de estabilidade de agregados; (A) amostra sobre o papel filtro, (B) amostra submersa para 

peneiramento úmido, (C) malha de 2,00mm, (D) malha de 1,00mm, (E) malha de 0,50mm e (F) malha de 

0,25mm. 

O ensaio foi realizado em todos os perfis das áreas com o objetivo de determinar a estabilidade 

de toda a vertente que está ou estaria exposta ao embate de ondas. A estabilidade de agregados está 

diretamente relacionada com o aumento do diâmetro médio dos agregados formados após ensaio (Yoder, 

1936; Kemper & Chepil, 1965). Solos que apresentam maioria dos seus agregados nas classes de textura 

B A 

C D 

E F 
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mais grossa demonstram maior estabilidade estrutural. A estabilidade de agregados pode ser expressa 

matematicamente pelo índice Diâmetro Médio Ponderado (DMP), conforme equação 4.3. 

 𝑫𝑴𝑷 (𝒎𝒎) =  ∑ 𝑿𝒊 ∗ 𝑾𝒊 (4.3) 

Onde: Wi = massa da fração em relação à massa total; Xi = diâmetro médio de cada fração.  

O diâmetro médio de cada fração é equivalente à média de cada par de peneiras utilizadas, 

dividindo assim os agregados em cinco classes:  

• Classe 1: agregados acima de 2,000 mm (Xi = 3,000 mm); 

• Classe 2: agregados entre 1,000 e 2,000 mm (Xi = 1,500 mm); 

• Classe 3: agregados entre 0,500 e 1,000 mm (Xi = 0,750 mm); 

• Classe 4: agregados entre 0,250 e 0,500 mm (Xi = 0,375 mm); 

• Classe 5: agregados inferiores a 0,250 mm (Xi = 0,125 mm). 

Os resultados do ensaio de estabilidade foram aplicados em paralelo com o diâmetro médio dos 

grãos no software C2 Program, formando gráficos com os perfis dos solos para avaliação visual das suas 

diferenciações e características determinantes na resistência dos solos aos processos erosivos. 

4.4.3. Composição química 

O terceiro quartil foi encaminhado para trituração no Laboratório de Preparação de Amostras 

para Geoquímica e Geocronologia (LOPAG) do DEGEO/UFOP e, em seguida, utilizado para 

determinação dos elementos maiores, menores e traço. O material pulverizado foi submetido à uma 

digestão parcial, com a utilização de água régia (3HCl + HNO3), de acordo com o procedimento 

constante no Relatório BCR - 701 da Comissão Européia (Standards, Measurements and Testing 

Programme - UNO, 2001).   

O procedimento inicia-se colocando uma massa qualquer das amostras em placas de petri e 

secando-as em estufa a 100°C por duas horas. Após esse período, retira-se as placas com o material e 

prossegue-se para a pesagem em balança de precisão de aproximadamente 1,0000g da amostra. Cada 

uma das amostras é então vertida em um béquer para dar início ao processo de digestão parcial, com a 

adição de pequena alíquota de água e da solução de água régia na proporção 3:1 (no caso 7mL de HCl 

para 2,3mL de HNO3). Os béqueres são cobertos por vidros de relógio e deixados em capela com 

exaustor por 16h. Passado esse período, os béqueres são postos em uma chapa de aquecimento e 

mantidos à temperatura de 100±10°C por 2h. Feita a etapa da digestão, as amostras passam então por 

filtração em papel filtro Quanty 28µm e o líquido resultante é complementado com água destilada até 

alíquota de 50mL e em seguida é analisado em Espectrofotômetro de Emissão Atômica via Plasma (IPC-

OES) no LGqA/UFOP, para determinação da concentração dos seguintes elementos: Al, As, Ba, Be, Bi, 

Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr. 
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 No presente trabalho, foram avaliadas somente as ações de óxidos e elementos que atuem de 

forma a incorporar maior estabilidade aos solos, ou seja, que participam diretamente na manutenção da 

resistência desses às ações erosivas das ondas. As questões relativas à presença de elementos traço, suas 

possíveis fontes, e presumíveis focos de contaminação por metais pesados entre outros, serão temas 

abordados em demais produções científicas.  

4.4.4. Umidade e Matéria Orgânica 

Teor de umidade higroscópica: colocou-se uma massa conhecida da amostra, aproximadamente 

2,000 g, em um cadinho calcinado a 100° por 1 hora. O cadinho foi então levado à estufa a 105° por 24 

horas. Após esse período pesou-se novamente o cadinho e analisa-se a variação da massa úmida para a 

massa seca, esse procedimento foi realizado até obter-se massa constante, indicando que toda a umidade 

foi retirada. A diferença entre a massa inicial e a massa final indica o teor de umidade higroscópica do 

solo.  

Quantificação de matéria orgânica: utilizou-se o método conhecido como calcinação, usada 

como estimativa do teor de matéria orgânica e carbonatos em amostras de sedimentos. O mesmo cadinho 

utilizado na determinação do teor de umidade higroscópica foi então levado à mufla, sendo aquecido a 

± 250 °C por um período de 5 horas (adaptado de Davies, 1974). Após cada etapa os cadinhos foram 

postos em um dessecador para resfriamento e pesados. A diferença entre os pesos iniciais e finais 

determina o teor de matéria orgânica do solo. 

4.5-    ANÁLISES PONTUAL DOS SEDIMENTOS  

Para avaliação dos sedimentos gerados pelo embate das ondas e carreados para dentro do 

reservatório, coletaram-se amostras nos meses de agosto de 2014 e fevereiro de 2015. Tais amostras 

(aproximadamente 500g) foram retiradas a aproximadamente um metro da margem do reservatório em 

cada um dos três pontos de monitoramento de ventos e ondas em cada uma das áreas. Com os 

sedimentos, buscou-se determinar as praias formadas (granulometria) e a geoquímica, para avaliar os 

elementos fixados nos mesmos e aqueles que se encontram dispersos em água (importante para 

reconhecimento de possíveis pontos de contaminação na água por metais pesados). As análises 

transcorreram da mesma maneira dos procedimentos acima descritos para análise dos solos.  

4.6-    ANÁLISE PONTUAL DAS ÁGUAS  

Alíquotas de 50 mL de água foram coletadas nas mesmas datas em que foram coletados os 

sedimentos, seguindo o mesmo padrão de coleta: aproximadamente um metro dentro do reservatório, 

em cada um dos pontos de monitoramento em cada uma das áreas do estudo. As amostras foram 

coletadas com a ajuda de uma seringa, ambientada três vezes antes de realizada a coleta, filtradas em 

membrada 0,045 µm e acondicionadas em potes plásticos com a adição de HCl para, abaixando o pH, 
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evitar possíveis reações e deterioração das amostras. Os potes foram então resfriados e levados para 

análise no Laboratório de Geoquímica Ambiental da UFOP da concentração dos elementos maiores, 

menores e traços presentes. Os resultados foram comparados com os encontrados nos sedimentos, em 

artigo produzido pela mesma autora, a fim de se observar a dispersão de elementos traço na água, 

promovendo potencialmente sua contaminação.  

Foram coletadas também amostras de água para quantificação de sua turbidez e a quantidade de 

material em suspensão. A turbidez é a medida direta e visual da presença de partículas sólidas em 

suspensão no meio. Quanto maior a carga de sedimentos no reservatório, maior tende a ser sua turbidez. 

As amostras foram coletadas em todos os meses de monitoramento, nas mesmas linhas em que se 

monitorou vento e ondas (0m, 200m e 400m). Tal parâmetro foi aferido com o auxílio de um 

turbidímetro MERSE AP 2000 – Policontrol, utilizando-se uma pequena alíquota do material coletado. 

O restante da amostra foi levado para o laboratório de Geoquímica do DEGEO/UFOP para obtenção do 

valor de sólidos suspensos totais (SST). Secou-se membranas de diâmetro 0,045 µm em estufa a 100°C 

por 1h, sendo feita logo em seguida sua pesagem, acomodando-os em dessecador para não haver ganho 

de umidade. Em sequência foi realizada a filtração das amostras em um sistema a vácuo, cujos filtros 

foram retirados e novamente levados à estufa a 100°C para secagem por 48h. Logo após esse período 

os filtros foram novamente pesados e o cálculo da quantidade de sólidos em suspensão é dado conforme 

equação 4.4. 

 𝑺𝑺𝑻 (
𝒎𝒈

𝑳
) =  

(𝑷𝟏− 𝑷𝟎)𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 (4.4) 

Onde: P1 = peso da amostra seca após filtração; P0 = peso do filtro seco antes da filtração.  

Obtemos assim, o valor de sólidos suspensos totais que promovem a turbidez da água quando 

agitada pela ação das ondas, que causam a ressuspensão de partículas antes depositadas. 

4.7-    ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados de granulometria (percentuais das frações e diâmetro médio), estabilidade de 

agregados, inclinação batimétrica, velocidade dos ventos e altura das ondas foram avaliados segundo 

Análise de Componentes Principais (PCA). Essa análise multivariada foi utilizada para se converter um 

conjunto de variáveis correlacionadas em componentes principais, de forma que cada componente 

formado é responsável por uma determinada variabilidade dos dados, a fim de se separar os dados 

segundo suas variáveis mais significativas. Para os mesmos dados foram rodadas também Análises de 

Variância (ANOVA) que visaram, fundamentalmente, verificar se existiam diferença significativas 

entre as médias, comparadas pelo o Teste de Tukey (com significância de 95%; p≤0005) e se os fatores 

exerciam influência em alguma variável dependente; agrupando as variáveis que mais se correlacionam 

e separando aquelas que não (Freund & Simon, 2000). Ambas as análises foram feitas com o objetivo 

de se avaliar a importância e intensidade com que as variáveis influenciam nos processos erosivos 
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encontrados em cada uma das áreas, separando-as segundo seus fatores que preponderam na erosão das 

margens. 

Foram realizadas análises de regressão linear com os dados dos monitoramentos de ventos e 

ondas, a fim de se avaliar a resposta das áreas aos parâmetros monitorados e o grau de associação entre 

as variáveis, por exemplo velocidade do vento e altura da onda gerada. O coeficiente de correlação 

obtido a partir dessas análises, nos gráficos de dispersão, permite quantificar a associabilidade entre 

duas variáveis gerando uma equação, sendo que quanto mais próximo de 1 o valor de R2 chegar, mais 

correlacionadas elas são, isto é, ambas apresentam variação diretamente proporcional. Foram avaliadas 

as seguintes correlações: altura da onda versus período da onda; altura da onda versus velocidade do 

vento; velocidade do vento versus período da onda e velocidade da onda versus velocidade do vento. 

Assim como feito no monitoramento de ventos e ondas, também foi realizada uma análise de regressão 

linear para avaliação da correlação entre as variáveis turbidez e sólidos suspensos totais, com o objetivo 

de quantificar a interação entre esses dois parâmetros e observar o comportamento de ambos e a sua 

influência na qualidade da água. 

Em termos gerais, o objetivo da utilização neste ponto da regressão é estimar valores de uma 

variável, com base em valores conhecidos de outra variável, isto é, alcançar uma estimativa da erosão 

ocorrida nas margens avaliadas a partir de dados obtidos em campo e laboratórios das forças e aspectos 

que atuam neste cenário. 
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 CAPÍTULO 5 

A EROSÃO POR ONDAS NO RESERVATÓRIO DE VOLTA GRANDE 

5.1-    FEIÇÕES EROSIVAS 

Ao todo, foram georreferenciados nas vistorias via transporte fluvial 210 pontos com feições 

erosivas por ondas ou com estruturas de contenção dessa erosão (Tabela 5.1 e Figura 5.1). O 

acompanhamento visual desses pontos é importante para avaliação do desenvolvimento dos processos 

erosivos bem como controle das ações de contenção aplicadas nas margens, para garantia de sua 

conformidade com a área e manutenção da qualidade ambiental local.  

No tempo decorrido entre as duas vistorias realizadas no presente projeto, cerca de um ano e 

meio (maio de 2013 e dezembro de 2014), houve baixa considerável na pluviosidade local, retraindo a 

linha d’água do reservatório e assim reduzindo o embate das ondas nas margens. Mesmo diante dessa 

questão, pode-se observar ao longo de todo o reservatório a forte ação das ondas nas margens e os 

resultados que esse embate promove nas vertentes, na sua fragilização e desgaste e no carregamento do 

material desagregado para o interior do reservatório. Esse processo ocorre de maneira extremamente 

clara em vários pontos da margem, com a movimentação de blocos de solo (Figura 3.8), aumento da 

turbidez da água (Figura 3.9) e formação de depósitos dentro do reservatório, acelerando o processo de 

assoreamento deste 

Tabela 5.1 – Resumo com as feições erosivas encontradas. 

Feições Erosivas n % 

Leve 72 34,3 

Moderada 92 43,8 

Intensa 29 13,8 
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Figura 5.1 –Distribuição dos pontos com feições erosivas ou estruturas de contenção georreferenciados no Reservatório de Volta Grande.

Legenda: 

          Erosão leve          Erosão moderada          Erosão intensa          Estruturas de contenção 
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O mapeamento revelou uma relação direta entre a preservação da mata ciliar e a contenção da 

erosão por ondas nas margens. Áreas com matas nativas preservadas ou projetos de revegetação 

apresentam margens com feições erosivas mais suaves, com degraus menores e vertentes menos 

expostas, ou até mesmo a ausência delas (Figuras 5.2 e 5.3). Já nas áreas onda há presença de atividades 

e ocupação antrópicas e agropastoris, as feições erosivas encontradas apresentam intensidades variadas, 

de leve (Figura 5.4), moderada (Figura 5.5) à intensa (Figura 5.6). As alterações dessas intensidades 

erosivas, formando degraus com variados graus de erosão ficaram evidenciadas ao longo de toda a 

margem do reservatório, apresentando discrepâncias principalmente quanto ao uso e ocupação do solo 

e corroborando de forma qualitativa para sua correlação com os processos erosivos promovidos pelo 

embate das ondas.  

 

Figura 5.2 – Margem na área Nativa, sem feição erosiva – Coordenadas 22K 0791635 7783217. 
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Figura 5.3 – Área de mata praticamente sem feição erosiva – Coordenadas 22K 0790675 7781342. 

 

 

Figura 5.4 – Margem em área de pasto, com feição erosiva leve – Coordenadas 22K 0796442 7782209. 
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Figura 5.5 – Área com ocupação antrópica próxima à margem, com feição erosiva moderada – Coordenadas 22K 

0798638 7774465. 

 

Figura 5.6 – Margem em área de pasto, com feição erosiva intensa – Coordenadas 22K 0802833 7768008. 
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Seguindo pela margem da área denominada Nativa no sentido NE, vemos uma mudança brusca 

no uso e ocupação do solo, chegando à uma extensa área utilizada para pastagem de gado, tendo sido 

monitorada a área de Pasto (22k 0791909 7783335 a 22k 0792253 7783572), onde observou-se ao longo 

de toda sua extensão a presença de degraus de até 80cm (Figuras 5.7 e 5.8), formando feições erosivas 

predominantemente moderadas. Nas áreas de pastagem há total supressão da vegetação ciliar, expondo 

o solo às ações erosivas e ao embate direto das ondas em suas vertentes, fato que é causa direta na 

modelagem das margens devido à ação das ondas que promovem o desgaste e o destacamento da base 

da vertente, podendo apresentar inclusive declividades negativas e a exposição de raízes (Figura 5.9). O 

peso da massa de solo no topo da vertente tende a causar a queda desses blocos (solapamento) e seu 

consequente carreamento para dentro da água (Figura 5.10). 

 

Figura 5.7 – Margem na área de estudo Pasto, com feição erosiva moderada – Coordenadas 22K 0791919 

7783341. 
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Figura 5.8 – Área de pasto com feição erosiva moderada – Coordenadas 22K 0792006 7783400. 

 

Figura 5.9 – Área de pasto com exposição das raízes de árvores e seu posterior desabamento, feição erosiva 

moderada – Coordenadas 22K 0806183 7767666. 
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Figura 5.10 – Área de pasto com queda de blocos devido ao destacamento da base da vertente, feição erosiva 

intensa - Coordenadas 22K 0792245 7783567. 

Seguindo à jusante do barramento do reservatório, próximo ao município de Igarapava, as 

margens contíguas à Fosfértil apresentavam resquícios de vegetação ciliar, porém com intensa ocupação 

antrópica, determinando as condições erosivas apresentadas nas figuras 5.11, 5.12 e 5.13, com feições 

erosivas intensas, sendo que na figura 5.13 nota-se a exposição das raízes de árvores, o que condiciona 

a uma maior exposição e fragilização das vertentes à ação das ondas.  
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Figura 5.11 – Área de ocupação antrópica próxima às margens, com feição erosiva intensa – Coordenadas 23K 

0198049 7773057. 

 

Figura 5.12 – Área de ocupação antrópica próxima às margens, onde há acesso direto da população à água do 

reservatório, feição erosiva intensa – Coordenadas 23K 0198291 7773304. 
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Figura 5.13 – Margem com ocupação antrópica e exposição das raízes das árvores, feição erosiva intensa – 

Coordenadas 23K 0208794 7787455. 

 Já nas margens do município de Miguelópolis notou-se o domínio de construção de sítios, 

chácaras e ranchos (Figura 5.14) para recreação onde há pontes e pequenos acessos de barcos e lanchas, 

promovendo uma sobrecarga nas vertentes que são expostas de forma mais intensa à ação das ondas.  

 

Figura 5.14 – Construções para recreação às margens do reservatório, feição erosiva leve – Coordenadas 22K 

0809929 7773039. 
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 Nessas áreas ainda há a presença de vegetação exótica, como coqueiros e palmeiras não nativas, 

que não têm a mesma adaptação à região e portanto menor capacidade efetiva  de proteção das margens 

quando comparado à vegetação ciliar nativa, sendo, portanto, ineficazes na contenção dos processos 

erosivos que atuam nas vertentes, como observa-se na figura 5.15.  

 

Figura 5.15 – Área com ocupação antrópica e plantio de diferentes espécies de vegetação, com feição erosiva de 

leve a moderada – Coordenadas 22K 0810067 7770701. 

Em muitos pontos monitorados nas margens, há a presença de diferentes espécies de gramíneas, 

entre áreas de plantio e o reservatório (Figuras 5.16 e 5.17) e ocupações urbanas (Figura 5,18). O 

objetivo principal deste plantio era fornecer uma barreira, uma proteção física contra o embate das ondas 

e consequentemente contra a desagregação das margens e sua erosão com o solapamento de massas de 

terra. porém foi verificado que tal método de contenção da erosão não foi capaz de proteger por completo 

as margens contra o embate das ondas, tendo havido o desenvolvimento de algumas feições erosivas, 

desde moderadas (Figura 5.19) à intensas (Figura 5.20). Esse plantio ocupa a chamada área de APP, 

entre as culturas e o reservatório, onde deveria existir uma mata ciliar.  

Essa foi a metodologia também foi aplicada em alguns pontos ao longo das margens da área de 

Santa Bárbara, com o plantio do capim elefante (Pennisetum purpureum) na região marginal da área 

revegetada e o reservatório (Figura 5.21). 
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Figura 5.16 – Área com ocupação antrópica e plantio de diferentes espécies de vegetação, com feição erosiva 

intensa – Coordenadas 22K 0809650 7770428. 

 

Figura 5.17 – Ocupação urbana com feição erosiva intensa, coma exposição de raízes - Coordenadas 22K 

0792609 7782675. 
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Figura 5.18 – Detalhe de ocupação urbana com gramíneas. Notar erosão leve. – Coordenadas 22K 0806142 

7767709.  

 

Figura 5.19 – Detalhe de área com plantio de milho e margem com gramíneas. Notar a erosão moderada –

Coordenadas 22K 0795214 7774382. 



SILVA P. O., 2020, Avaliação da Efetividade dos Projetos de Revegetação... 

106 
 

 

Figura 5.20 – Detalhe de margem com gramíneas. Notar a erosão intensa – Coordenadas 22K 0803090 7767908. 

 

Figura 5.21 – Plantio de capim elefante nas margens da área de estudo Santa Bárbara, praticamente sem erosão 

na margem– Coordenadas 22K 0800341 7768050. 
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A recuperação da cobertura vegetal das margens expostas feita de maneira indiscriminada não 

promove o efeito esperado na proteção das vertentes contra ação dos processos erosivos, principalmente 

do impacto das ondas. Em alguns pontos observados ao longo do reservatório, pôde-se observar 

exatamente a questão expressa anteriormente, onde houve uma tentativa de recuperação da mata ciliar, 

porém ineficaz, devido à falta de estudo prévio para implantação das espécies bem como 

acompanhamento de seu desenvolvimento e funcionalidade como ação de contenção erosiva (Figuras 

5.22 e 5.23). Há ainda a necessidade de que o replantio de mata ciliar deva ser feito de maneira 

consciente, considerando o cenário da área e suas características físicas e com o espaçamento adequado 

entre as espécies aplicadas, com a utilização preferencial daquelas nativas da região, seguindo a 

legislação vigente. 

 

Figura 5.22 – Presença de vegetação ciliar sem efetividade na contenção dos processos erosivos. Notar erosão 

intensa – Coordenadas 23K 0204788 7787127. 

Com o solapamento das vertentes e transporte das massas de solo para dentro do reservatório, 

as árvores plantadas nas margens com o objetivo de reconstituir a mata ciliar correm o risco de, com a 

perda da sustentação de suas raízes, desabarem (Figura 5.24), perdendo seu objetivo funcional de 

proteção contra o embate das ondas e demais processos erosivos e promovendo o carreamento de matéria 

sólida e orgânica para a água, provocando a queda de sua qualidade. 
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Figura 5.23 – Detalhe da vegetação ciliar ineficaz contra erosão, com desabamento de árvores para o interior do 

reservatório. Notar erosão intensa – Coordenadas 23K 0204740 7787219. 

 

Figura 5.24 – Detalhe da perda de sustentação das raízes da árvore e seu consequente desabamento, feição 

erosiva moderada – Coordenadas 22K 0812780 7771412. 
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Nas áreas onde houve replantio da mata ciliar de forma efetiva e com devido acompanhamento, 

observou-se poucas ou nenhuma feição erosiva. As áreas dos projetos de reflorestamento 

georreferenciadas apresentaram algumas feições erosivas de intensidade leve, como a da área Noboro, 

retratada na figura 5.25. Trata-se um projeto de recuperação antigo, com mais de 20 anos, o que permitiu 

que a mata se estabelecesse de forma plena. 

 

Figura 5.25 – Detalhe da vegetação ciliar recuperada na área de estudo Noboro, presença de feição erosiva de 

nível leve – Coordenadas 22K 0797941 7775083. 

Porém, projetos jovens de recomposição da mata ciliar com pouco mais de 10 anos, não 

apresentaram o mesmo efeito de proteção às margens e a ação das ondas vêm promovendo seu constante 

desgaste e consequente recuo. Estas áreas reflorestadas tendem a ter o predomínio de porte arbustivo 

não tão bem difundido e em estágio sucessional ainda jovem, o que pode justificar o pouco efeito dessa 

vegetação na contenção dos processos erosivos promovidos pelo embate das ondas, como observado na 

Fazenda Santa Bárbara. Os reflorestamentos jovens apresentaram mais focos erosivos, que os 

reflorestamentos mais antigos, tendo feições erosivas de intensidade leve (Figura 5.26) à intensa (Figura 

5.27). 
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Figura 5.26 – Degrau formado na área de estudo Santa Bárbara, com erosão leve. Notar ação da onda batendo 

diretamente na vertente – Coordenadas 22K 0796425 7772904. 

 

Figura 5.27 – Detalhe do topo do degrau formado na área de estudo Santa Bárbara, com erosão intensa – 

Coordenadas 22K 0800279 7768034. 
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A relação entre uso e ocupação das margens de reservatórios e a intensidade dos processos 

erosivos promovidos pelo embate de ondas já é bem conhecida. No caso do reservatório de Volta grande, 

a ocupação antrópica apresenta-se como o principal fator de exposição e fragilização das margens, sendo 

as áreas com maior número de feições com erosão por ondas intensa (Figura 5.1). Diversos reservatórios 

e lagos no Brasil e no mundo são exemplos de como a ocupação descontrolada de margens serve como 

facilitador dos processos erosivos por ondas. No caso de reservatórios, cujas margens são 

geomorfologicamente jovens, isto é, esta situação é ainda mais agravada (Arefiev et al., 2015), isto é, o 

equilíbrio sedimentológico do sistema formado após a construção do barramento, com o alagamento de 

áreas e formação de novas linhas de costa e novo cenário de erosão, transporte e disposição dos 

sedimentos, ainda está fragilizado pelas alterações. Para Ji et al. (2019), a maturidade geomorfológica 

das margens de reservatórios seria alcançada em 6 ou 7 anos após a inundação, permitindo uma maior 

resistência dos solos à ação erosiva das ondas, reduzindo os processos erosivos e o colapso de blocos. 

O que não ocorreu no Reservatório de Volta Grande (Cemig, 2012). 

Diversos autores apontam que a manutenção de matas ciliares, ou a sua reconstituição, é a forma 

mais eficaz de se preservar as margens de reservatórios. A inexistência de uma mata ciliar nas áreas de 

APP, ocupadas por culturas agrícolas, incluindo o plantio extensivo de culturas de ciclo curto como 

milho e soja, facilitam o aparecimento de erosão. Margens ocupadas pelo homem para moradias, 

indústrias ou uso recreativo também têm sua vegetação suprimida, o que ocasiona uma intensificação 

da erosão por ondas e aceleração do assoreamento do reservatório (Arefiev et al., 2015). O reservatório 

Volta Grande passa por essas pressões em praticamente todas suas margens, resultando na erosão pelo 

embate das ondas do solo que ainda está em busca de um novo equilíbrio (resposta à inundação do 

reservatório) e desprotegido (sem matas ciliares).  

Segundo Freitas-Lima et al. (2004), a região de Ilha Solteira (SP) passa por esse grave problema 

ambiental, a notável erosão do solo intensificada pela retirada desenfreada da vegetação nativa e ciliar 

e pela falta de manejo correto do solo, tem contribuído diretamente pelo assoreamento e perda da 

qualidade hídrica dos reservatórios de Ilha Solteira (início das atividades 1978) e Três Irmãos (início 

das atividades 1993). De acordo com Neves et al. (2006), o reservatório de Ilha Solteira tem suas 

margens intensamente erodidas pela ação energética das ondas e em locais onde há matas ciliares, as 

margens encontram-se resguardadas dessa ação, sendo, portanto, preservadas. Outra pesquisa sobre a 

erosão por ondas e sua relação com o uso e ocupação do solo das margens do Reservatório de Ilha 

Solteira foi realizada por Hérnandez (2014). O autor, para analisar a fragilidade das margens do 

reservatório, separou três tipos de cobertura de solo: solo exposto; vegetação rasteira (culturas e 

gramíneas) e vegetação arbustiva (matas ciliares). Para o autor, as regiões com vegetação rasteira 

apresentariam média susceptibilidade à erosão por ondas, enquanto as áreas com matas ciliares esta 

susceptibilidade seria baixa. 
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D’Armada (2012) realizou trabalho semelhante ao presente estudo, em que foi avaliou como o 

uso e ocupação das margens influenciaram o processo erosivo provocado por ondas na UHE de Porto 

Colômbia (início das operações em 1973). O autor, após avaliar 65 pontos ao longo da margem do 

reservatório quanto ao desgaste da margem (altura do degrau erosivo), concluiu que áreas sujeitas às 

mesmas condições de ondas, mas cujas margens estavam ocupadas por atividades agropecuárias 

apresentavam degraus erosivos maiores se comparadas às áreas com a presença de matas ciliares (Figura 

5.28). Outras semelhanças entre as duas pesquisas são as idades dos reservatórios (mais de quarenta 

anos) e ambos terem sido implementados sobre solos derivados de basaltos.  

 

Figura 5.28 – Gráfico de dispersão mostrando a relação Desgaste x Ondas x Ocupação (D’Armada, 2012). 

5.2-    MÉTODOS DE PROTEÇÃO DE MARGENS CONTRA A EROSÃO POR ONDAS 

Foram identificados também alguns métodos de proteção de margens contra a erosão por ondas 

(Figura 5.1) implantadas no entorno do reservatório, a fim de se promover barreiras físicas contra o 

embate das ondas bem como reduzir o consequente arraste de material para o reservatório. Foram 

observados: muros de concreto (Figura 5.29), blocos de concreto (Figura 5.30) , placas de concreto 

(Figura 5.31); muros de pedras (Figura 5.32) e gabiões (Figura 5.33); pneus (Figura 5.34); paliçadas de 

madeira (Figura 5.35) e o plantio de capim elefante (Pennisetum purpureum – Figuras 5.21 e 5.36).  

As medidas registradas no reservatório Volta Grande (Figura 2.2) são ações paliativas aos 

efeitos erosivos decorrentes do embate direto das ondas nas margens do reservatório. Tais providências 

podem ter efeito de melhora nas feições erosivas à que são aplicadas diretamente, como mostra a figura 

5.37, com a utilização das chamadas “pedras de mão” para conter a vertente, obtendo-se um bom 

resultado na preservação pontual da margem, que não apresentou avanços erosivos no período de 10 
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anos entre a primeira imagem e a segunda. Dependendo da magnitude da feição erosiva instalada, da 

intensidade das ondas e do método de proteção escolhido, tais medidas paliativas podem não ser 

funcionais. 

 

Figura 5.29 – Muro de concreto para proteção da margem contra a ação de ondas - Coordenadas 22K 0792536 

7782509. 

 

Figura 5.30 – Muro de blocos de concreto para proteção da margem contra ação de ondas – Coordenadas 22K 

0792501 7783645. 
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Figura 5.31 – Estrutura com placas de concreto para proteção da margem contra a ação de ondas – Coordenadas 

22K 0809935 7770630. 

 

Figura 5.32 – Muro de pedras soltas para proteção da margem contra ação de ondas – Coordenadas 22K 0800634 

7767436. 
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Figura 5.33 – Estrutura com gabião (malha de ferro preenchida com pedras) para proteger a margem contra a 

ação de ondas – Coordenadas 0197481 7772034. 

 

Figura 5.34– Uso de pneus para contenção da erosão na margem pela ação das ondas – Coordenadas 22K 

0795261 7774339. 
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Figura 5.35 – Paliçadas de madeira com o objetivo de conter a força física do embate das ondas na margem – 

Coordenadas 22K 0798593 7774485. 

 

Figura 5.36 – Plantio de capim elefante (Pennisetum purpureum) como forma de contenção da erosão das 

margens – Coordenadas 0196239 7771843. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 191p., 2020 

117 
 

 

Figura 5.37 – Contenção do processo erosivo após implementação de muro de pedras para proteção da margem 

contra à ação das ondas – Coordenadas 22K 0792931 7782182; (A) 2004 e (B) 2014. 

5.3-    MONITORAMENTO DE VENTOS E ONDAS 

5.3.1. Ventos 

As áreas monitoradas encontram-se mais próximas da Estação Climatológica de Uberaba (MG), 

aproximadamente 45km, porém os dados da Estação de Franca (SP), aproximadamente 90km, também 

fornecem bons parâmetros para avaliação do regime de ventos no reservatório Volta Grande.  

Nas áreas monitoradas observou-se a frequência de ventos expressa no gráfico da figura 5.38, com 

os seguintes regimes de ventos: 

• Nativa: ventos reinantes sentido WNW, NW e NNW e ventos dominantes sentido NNW, com 

velocidade máxima de 22,8km/h e frequência de 21,9%; 

• Noboro: ventos reinantes sentido N, NNE e E e ventos dominantes sentido N e NNE, com 

velocidades máximas de 13,7 km/h e 8,0km/h e frequências de 10,1% e 17,4%, respectivamente; 

• Pasto: ventos reinantes sentido NW, NNW e N e ventos dominantes sentido NNW, com 

velocidade máxima de 21,1km/h e frequência de 26,2%; 

• Santa Bárbara: ventos reinantes sentido WSW, W e WNW e ventos dominante sentido WSW, 

com velocidade máxima de 14,9km/h e frequência de 26,6%. 

Os ventos reinantes obtidos nas séries do INMET (NE) condizem principalmente com o regime 

encontrado na área Noboro, sendo que um regime de ventos com maior frequência na porção sentido 

norte foi encontrado em três das áreas monitoradas (Nativa, Noboro e Pasto). Nativa e Pasto apresentam 

regime de ventos bastante semelhante, resultado esperado devido à proximidade entre ambas e à 

semelhança de sua orientação em relação ao reservatório. Apenas na área de Santa Bárbara foi 

encontrado regime de ventos mais voltados para a porção sentido sul, com o vento dominante ou de 

maior velocidade no sentido WSW.  

A B 
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Figura 5.38 – Gráfico da frequência de ventos monitorada em cada uma das áreas do estudo. 

Quanto à velocidade dos ventos, as áreas que apresentaram maiores valores médios foram a 

Nativa e o Pasto, respectivamente 5,9km/h e 7,3km/h, atingindo valores máximos respectivos de 

22,8km/h e 21,1km/h, ambos no sentido NNW (vento dominante). Nas áreas Noboro e Sta. Bárbara, as 

velocidades médias foram respectivamente 4,0km/h e 3,9km/h e as máximas 17,1km/h e 20,0km/h. A 

distribuição das velocidades de vento medidas nas áreas monitoradas encontra-se no gráfico da figura 

5.39. As velocidades das áreas Nativa e Noboro não diferem entre si, mas diferem significativamente 

da área Sta. Bárbara conforme significância estatística dada pelo baixo valor de p (0,006) mostrando 

baixa correlação; o Pasto não difere significativamente de nenhuma das demais áreas.  

 

Figura 5.39 – Gráfico boxplot com a distribuição da velocidade dos ventos medida nas quatro áreas monitoradas. 

Os ventos de maior velocidade obtidos nas séries históricas foram de 50,4km/h e 54,0km/h, 

enquanto as velocidades médias foram 8,28km/h e 6,48km/h em Franca e Uberaba, respectivamente. 
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Nenhum dado de velocidade máxima monitorado durante o estudo alcançou os valores das estações 

climatológicas.  

Os valores aproximados dos principais fetchs obtidos estão apresentados na tabela 5.2.  

Tabela 5.2 – Comprimentos efetivos de pistas de ventos (fetchs) nas áreas monitoradas.  

ÁREA SENTIDO FETCH 

Nativa 

WNW 939,53m 

NW 2796,81m 

NNW 12553,60 m 

Noboro 

N 3917,93 m 

NNE 3550,16m 

E 3843,85m 

Pasto 

NNW 12466,33m 

N 5590,85m 

NW 756,96m 

Sta. Bárbara 

WSW 17724,94m 

W 5740,08m 

WNW 1789,27m 

Com os comprimentos determinados para os principais sentidos dos regimes de ventos, podemos 

observar como a influência do tamanho da pista e da velocidade do vento atuante interagem na geração 

de ondas. Os ventos dominantes atuaram nos maiores fetchs em todas as áreas monitoradas, sendo que 

na área Noboro, os ventos dominantes também atuaram em uma segunda pista. Os regimes de ventos 

segundo os principais fetchs para as áreas Nativa (Figura 5.40), Noboro (Figura 5.41), Pasto (Figura 

5.42) e Sta. Bárbara (Figura 5.43) foram esquematizados abaixo. 
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Figura 5.40 – Regime de ventos e principais fetchs na área Nativa. 

De acordo com Nicolodi (2007), quanto maior o valor do fetch maior tende a ser a altura da 

onda gerada pela ação de um vento constante. Como afirmam Valentini & Rosman (2010), os ventos 

reinantes atuarão gerando ondas de forma padronizada e os dominantes, ondas mais energéticas. Dessa 

maneira, observa-se que os dois fatores protagonizam de maneira correlacionada importante papel na 

geração de ondas com capacidade erosiva, já que os ventos constantes e/ou mais energéticos atuando 

em pistas maiores, tendem a gerar ondas maiores, com maior potencial de gerar erosão nas margens  
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Figura 5.41 – Regime de ventos e principais fetchs na área Noboro. 

 

Figura 5.42 – Regime de ventos e principais fetchs na área Pasto. 
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Figura 5.43 – Regime de ventos e principais fetchs na área Santa Bárbara. 

5.3.2. Ondas 

Os dados obtidos no monitoramento das ondas (direção, período e altura) permitiram analisar, 

em paralelo com os resultados dos ventos, a ação dessas nas margens do reservatório. A direção com 

que as ondas atuam preponderantemente nas margens variou segundo direção dos ventos conforme 

expectativa, como demonstrado no gráfico da figura 5.44. Os ventos atuam nas pistas efetivas e, 

conforme geram ondas via propagação de sua energia, estas vão sendo transferidas até seu impacto nas 

superfícies das margens. Tais direções dominantes de ventos e consequentemente ondas tendem a 

promover direções preferenciais de erosão e assim moldando a forma das margens, com o destacamento 

de material sólido e seu transporte para o interior do reservatório.  

O monitoramento mostrou as maiores médias de alturas de ondas nas áreas Nativa, Pasto e Sta. 

Bárbara, com médias respectivas de 4,9cm; 4,4cm e 4,3cm e máximas respectivas de 21,0cm; 18,0cm e 

22,0cm. Noboro foi a área que apresentou menores alturas de ondas, com média de 2,6cm e máxima de 

12,00cm. Apenas as ondas da área Sta. Bárbara diferiram significativamente em altura das demais 

(p=0,014). Vale ressaltar que, na ocorrência de eventos tempestivos, com maiores velocidades de ventos, 

as alturas tendem a sofrer importante acréscimo, intensificando os processos erosivos pontuais. 
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Figura 5.44 – Gráfico da frequência das ondas monitorada em cada uma das áreas do estudo. 

As maiores ondas monitoradas nas áreas Nativa e Pasto se justificam pelas maiores velocidades 

médias dos ventos. Ambas também apresentam fetchs com comprimentos aproximados, gerando, 

portanto, ondas com características semelhantes. Na área de St. Bárbara, o fator importante observado 

na influência nas alturas encontradas foi o tamanho do fetch principal, o maior encontrado, justificando 

a terceira maior média de altura de ondas. A distribuição dos dados de altura das ondas, para sua 

comparação entres as áreas, encontra-se no gráfico da figura 5.45.  

 

Figura 5.45– Gráfico boxplot com a distribuição dos dados de altura das ondas nas quatro áreas monitoradas. 

 Outro ponto relevante a ser observado foi a geração de ondas importantes, com alturas 

consideráveis em outras direções que não às dos ventos dominantes e dos maiores fetchs, como as ondas 

de 9,5cm e 18,0cm sentido NNE monitoradas respectivamente nas áreas Nativa e Pasto e a onda de 

12,0cm sentido ENE monitorada na área Noboro. Segundo Burvingt et al. (2017), que monitoraram a 

erosão causada por ondas na costa sudoeste da Inglaterra, um conjunto ou uma sequência de ventos 
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dominantes é mais importante na geração de ondas energéticas do que um único evento intenso e a 

duração desses ventos atua de maneira direta nessa geração, sendo que quanto maior o tempo em que o 

vento atua na pista maior tende a ser a onda formada. A variável duração do vento não foi mensurada 

no presente trabalho, porém ficou evidente a importância de sua avaliação em futuras análises. 

Quanto ao período da frente das ondas, os maiores resultados foram encontrados nas áreas que 

apresentaram regime de ondas com maiores alturas (Nativa, Pasto e Sta. Bárbara). A propagação de 

ondas mais curtas transfere energia de maneira mais rápida, aumentando a velocidade das mesmas e, 

portanto, reduzindo o período de frente entre elas. Dessa forma ondas de maior amplitude ou altura 

tendem a apresentar período maior entre elas (Piumbini, 2009). Fato observado no presente estudo  

Na área Noboro, o menor período de frente da onda é atribuído às menores alturas de onda, o 

que permite uma transferência de energia mais veloz entre elas e, dessa forma, uma propagação mais 

rápida. Os valores médios monitorados foram respectivamente 1,3s na Nativa; 1,0s na Noboro; 1,3s no 

Pasto e 1,2s em Sta. Bárbara. A distribuição dos dados de período de frente das ondas, para sua 

comparação, encontra-se no gráfico da figura 5.46. Não houve diferença significativa entre as áreas. 

. 

Figura 5.46 – Gráfico boxplot com a distribuição dos dados de período de frente das ondas nas quatro áreas 

monitoradas. 

 Analisando-se estatisticamente os dados obtidos através do monitoramento, pôde-se comprovar 

as já esperadas regressões significativas entre velocidade dos ventos, comprimento do fetch e altura das 

ondas (p=0,018). As ondas com maiores alturas foram geradas pelos ventos com maiores velocidades e 

nos fetchs com maiores comprimentos efetivos. Temos, portanto, que quanto maiores forem as 

velocidades do vento, atuando em maiores pistas, maiores tendem a ser as ondas geradas e 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 191p., 2020 

125 
 

consequentemente maiores serão os períodos de frente de onda. Tais relações foram corroboradas pelas 

análises de regressão linear entres as variáveis.  

 Em todas as áreas monitoradas a velocidade do vento se relacionou diretamente com a altura da 

onda (Figura 5.47), apresentando coeficientes positivos, isto é, o aumento de uma gera o aumento da 

outra e como consequência de maiores alturas de ondas, maiores períodos de frente de onda foram 

obtidos (Figura 5.48). 

 

Figura 5.47 – Gráficos de regressão linear entre velocidade do vento e altura da onda. 

Os dados de ventos e ondas não determinam sozinhos a capacidade do sistema de promover 

erosão. Porém, são importantes na predição de tais processos quando aplicados em modelos adequados 

a cada sistema hídrico. Vários modelos de erosão marginal de corpos hídricos lançam mão dessas 

variáveis para determinação da hidrodinâmica do conjunto estudado bem como para a avaliação da 

pressão exercida sobre o sistema costeiro, derivada do embate das ondas.  
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Figura 5.48 – Gráficos de regressão linear entre altura da onda e período de frente de onda. 

No caso de Volta Grande, pôde-se verificar que os regimes de ventos que atuam nas áreas 

monitoradas não são tão distintos uns dos outros, gerando ondas que tendem a ter potencial energético 

e erosivo semelhantes em todas as quatro áreas. Foi comprovada a relação direta entre a velocidade do 

vento e o comprimento das pistas com a altura das ondas geradas, porém apenas a área Noboro 

apresentou características mais divergentes, com ventos menos velozes e fetchs mais curtos. Avaliando-

se criticamente esses resultados, nota-se que os parâmetros relacionados a ventos e ondas locais não são 

os principais determinantes da erosão marginal. Fica claro que outros fatores atuam no sentido de definir 

a intensidade da erosão por ondas no reservatório. 

5.4-    DETERMINAÇÃO DAS PRAIAS (BATIMETRIA) 

O monitoramento mostrou praias de configuração mais reflexiva nas áreas Nativa e Noboro com 

declividades médias de 9,84% e 10,44%, respectivamente; enquanto Pasto e St. Bárbara, de menor 

declividade, médias de 6,24% e 5,99%, apresentam praias de configuração mais dissipativa (Figura 

5.49). As praias das áreas Nativa e Noboro (que não diferem entre si) possuem declividades 

significativamente diferentes das áreas Pasto e St. Bárbara (p=0,00), que também não diferem entre si. 

Vale lembrar, que em praias reflexivas, com maior inclinação, as ondas tendem a quebrar como tubos, 

próximos às margens precisando, portanto, de menor energia para serem capazes de promover erosão, 
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já nas praias dissipativas, as ondas tendem a espraiar-se, perdendo energia gradativamente (Komar, 

1976; Calliari et al., 2003).  

 

Figura 5.49 – Gráfico boxplot com a distribuição dos dados de declividade das praias. 

Outro fator que determina a formação de praias reflexivas ou dissipativas é o tamanho dos grãos 

dos sedimentos que as compõe. Os percentuais médios das frações granulométricas dos sedimentos das 

praias estão representados nas figuras 5.50 e 5.51, para os dois períodos monitorados. 

De acordo com os trabalhos de Lorang (1992) e Calliari et al. (2003), além da declividade 

batimétrica, o tamanho dos grãos que se depositam na parte submersa da praia em geral influencia na 

reflexão ou dissipação das ondas geradas. Praias reflexivas geralmente apresentam sedimentos de 

textura mais grosseira, como seixos e cascalhos enquanto praias dissipativas tendem a ser formadas por 

sedimentos da ordem de areias, principalmente entre as faixas muito fina e média.  

De uma maneira geral, não houve diferença significativa do tamanho das partículas nos anos 

monitorados. Apenas na área Noboro as areias médias (p=0,011), areias grossas (p=0,001), areias muito 

grossas (p=0,007) e seixos (p=0,008) e na área Sta. Bárbara as areias médias (p=0,023) apresentaram 

mudanças significativas. No caso da Noboro, a redução do percentual de seixos foi o determinante 

dessas diferenças.  



SILVA P. O., 2020, Avaliação da Efetividade dos Projetos de Revegetação... 

128 
 

Figura 5.50 – Média da distribuição granulométrica dos sedimentos coletados em agosto/2014 (%). 

Figura 5.51 – Média da distribuição granulométrica dos sedimentos coletados em fevereiro/2015 (%). 

Os sedimentos de granulometria mais grossa, nas faixas dos seixos e grânulos, foram 

encontrados preferencialmente nas áreas Nativa e Noboro, tendendo assim a formar praias reflexivas 

(Lorang 1992). No caso do Pasto, sua proximidade com a área Nativa promove na linha 0m a existência 

de sedimentos mais grossos que não são novamente encontrados no restante da área, onde predominam 

as areias médias e finas, que tenderiam a facilitar a instalação de praias dissipativas. Em Sta. Bárbara, 

houve o predomínio de partículas nas faixas de areia média e fina, tendendo a formar praias dissipativas. 

A análise granulométrica dos sedimentos corrobora com o formato de praias constatados na batimetria 

das áreas, promovendo inclinações maiores nas áreas Nativa e Noboro e mais suaves nas áreas Pasto e 

Sta. Bárbara.  
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O gráfico da figura 5.52 apresenta a distribuição dos dados de diâmetro médio dos sedimentos 

coletados nas quatro áreas monitoradas. Fica evidente o maior tamanho das partículas nas áreas Nativa 

e Noboro, com o Pasto apresentando a maior variedade textural (reflexo da linha 0m, mais próxima da 

área Nativa) e Sta. Bárbara com as partículas mais finas dentre todas elas. A área Nativa difere 

significativamente de todas as áreas (p=0,000). Já Pasto não difere de Noboro nem Sta. Bárbara, 

enquanto a área Noboro difere significativamente da área Santa Bárbara. 

 

Figura 5.52 – Gráfico boxplot com a distribuição dos dados de diâmetro médio dos sedimentos. 

5.5-    CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DAS MARGENS 

Diferentes fatores relativos às características físicas, químicas, mineralógicas e biológicas 

exercem influência na erosão sofrida por um solo (Sengik, 2005). As análises pedológicas realizadas 

ajudaram a determinar as características do solo que implicam em sua capacidade de resistir ou 

fragilidade ao embate das ondas.  

5.5.1. Aspectos físicos 

A figura 5.53 apresenta o Diagrama Textural com os dados obtidos a partir dos ensaios de 

granulometria, onde ficou evidenciado a textura mais grossa (cascalho arenoso) dos solos das margens 

das áreas Nativa e Noboro e mais fina (areia lodosa ligeiramente cascalhenta) nos solos das áreas Pasto 

e Sta. Bárbara, conforme Diagrama de Folk, separando claramente as áreas em dois grupos distintos: 

Nativa e Noboro, destacado pela elipse vermelha e Pasto e Sta. Bárbara, destacado pela elipse verde. 

Em três amostras na linha 0m da área Pasto, influenciada pela proximidade com a área Nativa, 

evidenciou-se a presença de sedimentos na textura mais grossa, destoando-as de sua série de dados. A 

Área Nativa difere significativamente de todas as demais; Noboro difere significativamente de Sta. 
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Bárbara, mas estas não diferem do Pasto. Novamente, a linha 0m do pasto, próxima à área Nativa, 

influenciou no resultado, com os valores anômalos do gráfico da figura 5.67. 

 

Figura 5.53 – Diagrama Textural com a distribuição dos dados granulométricos dos solos coletados. 

No gráfico da figura 5.54, a relação percentual média das texturas granulométricas é 

apresentada. Na tabela 5.3 os resultados da ANOVA com os dados de granulometria dos solos e nos 

gráficos da figura 5.55 estão as distribuições dos percentuais de seixos/grânulos, areias e silte/argila para 

cada uma das áreas monitoradas. 

 Os resultados dos ensaios granulométricos apresentam importante diferenciação na textura dos 

solos, com as áreas Nativa e Noboro tendo predomínio de seixos e grânulos (cerca de 70 e 45% 

respectivamente - Figura 5.55). A área Nativa chega a apresentar cerca de 37% de seixos, diferindo 

significativamente das demais áreas, assim como a área Sta. Bárbara (p=0,000; Figura 5.55); já Noboro 

e Pasto não diferem significativamente entre si para essa fração granulométrica. Vale ressaltar que há 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 79, 191p., 2020 

131 
 

suspeita de que a justificativa desse aspecto textural de fração grossa da área nativa ser a deposição nas 

camadas superiores do perfil de sedimentos fluviais em momento anterior ao barramento, quando o 

curso hídrico possuía maior energia e capacidade de transporte de sedimentos. Com a construção do 

barramento e redução da energia do fluxo hídrico, esse material grosseiro sofreu deposição, sendo 

verificado intensamente ao longo de toda a área Nativa, o que influencia na sua capacidade de resistência 

à erosão, devido ao seu grande peso. 

No caso do Pasto e de Sta. Bárbara, o perfil mostra um predomínio de partículas da fração areia, 

principalmente médias e finas (Figura 5.55). A área Sta. Bárbara apresenta os maiores percentuais de 

silte + argila, quase 30%, diferindo significativamente das demais áreas (Figura 5.55). 

 

Figura 5.54 – Gráfico de barras com a granulometria média dos solos das áreas monitoradas. 

Os resultados mostram a grande semelhança entre os solos das áreas Nativa e Noboro, com 

quase todas as frações granulométricas não apresentando diferenças significativas e o mesmo 

acontecendo entre as áreas Pasto e Sta. Bárbara (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 – Resultados da ANOVA com os dados de granulometria dos solos das áreas monitoradas (%). Letras 

iguais não apresentaram diferença significativa (p=0,000). 

Áreas Seixos Grânulos 

Areia 

muito 

grossa 

Areia 

grossa 

Areia 

média 

Areia 

fina 

Areia 

muito 

fina 

Silte + 

Argila 

Nativa 37,6a 15,4a 10,4b 9,9b  10,7c  9,7b  3,9c 2,4b 

Noboro 17,1b 15,1a 13,3b 22,5a  15,4bc  9,3b  4,5bc 2,7b 

Pasto 12,4b 5,6b 7,9b 26,4a  21,4a  15,7a 6,8b  3,8b 

Sta. Bárbara 0,00c 3,7b 18,7a  25,0a 19,7ab 15,9a 9,1a 7,8a 
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Figura 5.55 – Gráfico boxplot com a distribuição dos dados texturais dos solos coletados. 
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O papel da textura de um solo é inquestionável no que tange sua susceptibilidade à erosão. 

Partículas como seixos e grânulos que possuem grande tamanho, e consequentemente peso, são 

resistentes ao transporte devido à maior força necessária para vencer sua inércia e colocá-los em 

movimento (Morgan, 2005; Capítulo 3). Ou seja, sua resistência ao transporte não tem como ser vencida 

pela energia das pequenas ondas registradas (Komar, 1976). O mesmo acontece com as argilas, 

extremamente resistentes à desagregação devido à sua coesão (Evans, 1980) e de combinarem-se com a 

matéria orgânica para formar agregados ou torrões no solo, aumentando a estabilidade destes. Já as 

areias tendem a ser mais facilmente carreadas devido ao seu peso reduzido e à falta de coesão das argilas. 

Nos resultados dos perfis das áreas, apresentados no item 5.7, (Figuras 5.72 e 5.73), a área Nativa e a 

Noboro, que apresentam percentuais mais elevados de partículas grossas, a incidência de erosão por 

ondas tende a ser menor, com um menor número de degraus erosivos. O mesmo não ocorre com as áreas 

Pasto e Sta. Bárbara, cujos solos siltoarenosos favorecem a erosão. O tamanho das partículas do solo 

também se reflete na constituição do sedimento das praias (Figuras 5.50 e 5.51), estas dissipativas. Neste 

caso a energia das ondas consegue vencer a inércia das partículas, erodindo a base das margens, que 

perdem estruturação e colapsam levando o material para o interior do reservatório (Figuras 5.76 e 5.80). 

A figura 5.56 apresenta a distribuição dos valores do Diâmetro Médio Ponderado dos agregados 

formados nos perfis de solos analisados após realização do ensaio de estabilidade. Para avaliação correta 

dos resultados os dados relativos ao monitoramento da linha de 0m da área do Pasto foram removidos, 

devido à evidente e já confirmada influência da área Nativa nos seus aspectos. Os perfis dos solos 

avaliados com os dados de granulometria (diâmetro médio dos grãos) e estabilidade de agregados 

(diâmetro médio ponderado) encontram-se nas figuras 5.57 a 5.60.  

A área Nativa foi a que apresentou agregados de textura mais grossa. Em seguida vêm, em 

ordem decrescente, as áreas Noboro, Sta. Bárbara e Pasto. Como a estabilidade dos agregados está 

diretamente relacionada com o aumento no diâmetro médio dos agregados após ensaio de estabilidade 

(Yoder, 1936; Kemper & Chepil, 1965), tal resultado ajuda a explicar as avaliações qualitativas dos 

perfis erosivos das áreas monitoradas, comprovando que a estabilidade dos agregados formados pelos 

solos é fator determinante na resistência desses à erosão das ondas. Nas áreas com maior estabilidade 

textural, Nativa e Noboro, as margens encontram-se bem conservadas, apresentado no item 5.7 (Figuras 

5.72 e 5.73), mesmo com a ação das ondas. Por outro lado, Sta. Bárbara e Pasto têm margens bastante 

erodidas, com a ocorrência de recuo em diversas linhas de costa (Figuras 5.75, 5.79, e 5.80). Na área de 

Sta. Bárbara, além da existência de um maior percentual de frações areia (Figura 5.54), também possui 

um percentual de óxidos e hidróxidos (na fração silte+argila - Ghidin et al., 2006a), que tendem a 

promover maior agregação do solo (Denardin & Freire, 1990; Ghidin et al., 2006b; Vitte & Mello, 2007; 

Bertoni & Neto, 2014), formando partículas de textura um pouco mais grosseira que as encontrados no 

Pasto (Figura 5.70).  
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Figura 5.56 – Gráfico boxplot com a distribuição dos dados de diâmetro médio ponderado, relativo à estabilidade 

de agregados dos solos coletados. 

 

Figura 5.57 – Perfis de solo da área Nativa: Diâmetro médio (mm) e Estabilidade de agregados (mm). 
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Figura 5.58 – Perfis de solo da área Noboro: Diâmetro médio (mm) e Estabilidade de agregados (mm). 

 

Figura 5.59 – Perfis de solo da área Pasto: Diâmetro médio (mm) e Estabilidade de agregados (mm). Notar a 

grande diferença da linha 0m, próxima à área Nativa. 
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Figura 5.60 – Perfis de solo da área Sta. Bárbara: Diâmetro médio (mm) e Estabilidade de agregados (mm). 

5.5.2. Aspectos químicos 

Um fator determinante na formação e distribuição dos agregados formados em perfis de solos é 

a presença de matéria orgânica. O teor de matéria orgânica nas áreas estudadas não variou 

significativamente. Nativa e Noboro possuem os maiores percentuais, com médias de 11,8% e 12,5% 

respectivamente, seguidos da Sta. Bárbara (11,2%). Áreas próximas à região da pesquisa, com plantio 

de gramíneas, semelhantes ao Pasto apresentaram valores de matéria orgânica variando entre 9,3 e 10,9 

(média de 10,2%), os dados completos podem ser encontrados no Apêndice. Este último foi a única área 

monitorada com ocupação predominante de gramíneas; as demais áreas com mata ciliar, quer seja 

natural (Nativa) ou produto dos projetos de revegetação (Noboro com mais de 20 anos e Sta. Bárbara 

com mais de 10 anos). Esses valores são consistentes com os relatados na literatura para solos derivados 

da Fm. Serra Geral (10,0% a 19,0% - Ghidin et al., 2006a). 

Tisdall & Oades (1982) mostram que as ligações entre polímeros orgânicos e a superfície 

inorgânica exerce papel importante na formação e estabilização dos agregados do solo. No trabalho de 

Castro Filho et al. (1998), os autores encontraram índices de agregação altamente correlacionados com 

a presença de carbono orgânico em latossolos vermelho distrófico de Londrina, PR. Vicente et al. (2012) 

encontraram maiores índices de estabilidade de agregados nos solos do litoral sul de Pernambuco com 

textura mais grosseira ou maior teor de argila e maior taxa de matéria orgânica. Resultados semelhantes 

aos obtidos no presente estudo, tanto em relação à granulometria como à presença de matéria orgânica. 
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Os perfis gerados no C2 Program permitiram avaliar a variação das concentrações de Fe e Al 

nos solos das áreas estudadas. Sabe-se que devido à derivação da rocha matricial predominante na área, 

basaltos ricos em minerais ferromagnesianos, ocorre a predominância de óxidos de Fe em todo o entorno 

do reservatório e claro, nas áreas estudas. Os perfis respectivos das áreas Nativa, Noboro, Pasto e Sta. 

Bárbara com as concentrações de Fe e Al são apresentados a seguir nas figuras 5.61, 5.62, 5.63 e 5.64 e 

os respectivos percentuais dos óxidos (FeO e Al2O3) nas figuras 5.65 e 5.66. Os dados relativos aos 

óxidos de Fe e Al da linha de monitoramento 0m do Pasto foram removidos para correta verificação dos 

resultados pois a proximidade com a área Nativa pode influenciar nos teores desses óxidos nas amostras 

coletadas nessa linha do Pasto. 

Ghidin et al. (2006a e 2006b) estudaram as frações finas dos solos derivados dos basaltos da 

Formação Serra Geral na Bacia do Paraná (Planalto de Guarapuava) e registraram a presença de 

hematita, goethita e gibsita nas porções mais superficiais dos latossolos (<50cm), os mesmos existentes 

em Volta Grande. 

As concentrações de óxidos de ferro variaram de 75,95mg/Kg (Pasto) a 398,83mg/Kg (Nativa). 

Apenas as áreas Nativa (média = 183,43mg/Kg) e Pasto (média = 144,32mg/Kg) são significativamente 

diferentes (p=0,048) para os valores de óxidos de ferro (Figura 5.65). Esses valores são semelhantes aos 

encontrados por Ghidin et al. (2006a) em seu estudo, que variaram entre 89mg/Kg e 223mg/Kg. 

 

Figura 5.61 – Perfis da área Nativa com as concentrações de Al e Fe (mg/Kg). 
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Figura 5.62 – Perfis da área Noboro com as concentrações de Al e Fe (mg/Kg). 

 

Figura 5.63 – Perfis da área Pasto com as concentrações de Al e Fe (mg/Kg). 
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Figura 5.64 – Perfis da área Sta. Bárbara com as concentrações de Al e Fe (mg/Kg). 

 

Figura 5.65 – Gráfico boxplot com a distribuição dos dados de percentual de óxidos de Fe (% FeO) nas áreas 

monitoradas. 

Uma maior quantidade de óxidos de Fe no solo favorece uma maior estabilidade deste, atuando 

como como agente de ligação dos seus constituintes e influenciando a formação de agregados (Reichert 

et al., 1992; Nunes & Cassol, 2008). Veiga et al. (1993) e Martins Filho (1999) atestaram correlações 
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positivas entre o teor de óxidos de Al e a menor erodibilidade de latossolos. Esse tipo de solo, semelhante 

ao de Volta Grande, encontra-se geralmente bastante intemperizado, apresenta muitos óxidos de Fe em 

sua composição, o que ajuda na sua estruturação (Nunes & Cassol, 2008), como é o caso dos solos 

encontrados nas quatro áreas de monitoramento às margens do reservatório Volta Grande. Também 

Franco et al. (2012) encontraram menores taxas de erodibilidade de um agrisolo vermelho no Rio 

Grande do Sul para teores maiores de óxidos de Fe. Lima & Andrade (2001) observaram em latossolos 

roxo de Lavras, MG, a ação desses óxidos na cimentação das partículas primárias do solo, o que 

promoveu sua maior estabilização. 

As concentrações de óxidos de alumínio variaram de 32,80mg/Kg (Nativa) a 89,56mg/Kg 

(Noboro). A área Sta. Bárbara (média = 75,13mg/Kg) difere significativamente p=0,000) das áreas 

Nativa (média = 58,25mg/Kg) e Pasto (média = 60,86mg/Kg) para os valores de óxidos de alumínio 

(Figura 5.66). Esses valores são bem inferiores aos encontrados por Ghidin et al. (2006a) em seu estudo, 

que variaram entre 182mg/Kg e 429mg/Kg. 

 

Figura 5.66 – Distribuição dos dados de percentual de óxidos de Al (% Al2O3) nas áreas monitoradas. 

Rhonton et al. (1997) chegou a resultados que demonstraram que solos bem drenados da cidade 

de Memphis, Tennessee, tem sua estabilidade mais determinada pelo teor dos óxidos de Fe e Al do que 

pelo teor de matéria orgânica, por outro lado Igwe et al. (1995) obteve melhor correlação entre a 

estabilidade de topsoils da Nigéria com a matéria orgânica do que com os óxidos. Já Duiker et al. (2001) 

confirma em seu estudo que em solos com menores teores de matéria orgânica presente, os teores de 

óxidos de Fe e Al são o principal fator cimentante dos solos.  

As análises estatísticas não mostraram padrões claros para as concentrações de matéria orgânica, 

óxidos de ferro e óxidos de alumínio que pudessem separar claramente as áreas estudadas. Ora uma área 
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se separa significativamente de outra, ora não. Fato que mostra a importância de se avaliar toda a 

estrutura física, química, mineralógica e biológica do solo no que tange sua resistência ou fragilidade 

aos processos erosivos, principalmente àqueles derivados do embate das ondas, que têm potencial 

importante de causar grande desagregação de partículas do solo em pouco tempo de atuação. 

5.6-    APECTOS FÍSICOS DAS ÁGUAS 

Os maiores valores encontrados para o parâmetro turbidez foram encontrados nas áreas Pasto 

(Figura 5.67) e Sta. Bárbara (Figura 5.68), respectivamente 120,0NTU e 400,0NTU; já nas áreas Nativa 

e Noboro os valores atingiram respectivamente 14,8NTU e 19,9NTU. A área Sta. Bárbara (média = 

74,49NTU) difere significativamente (0,000; Figura 5.69) das áreas Nativa (média = 7,36NTU) e 

Noboro (média = 8,06NTU).  

 

Figura 5.67 – Turbidez evidenciada na área Pasto. 
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Figura 5.68 – Turbidez evidenciada na área Sta. Bárbara. 

 

Figura 5.69 – Gráfico boxplot com a distribuição dos dados de turbidez nas áreas monitoradas. 

Em relação aos sólidos suspensos totais, os maiores valores também foram encontrados nas 

áreas Pasto e Sta. Bárbara, respectivamente 200,5mg/l e 505,0mg/l, enquanto nas áreas Nativa e Noboro 

tal parâmetro atingiu os valores de 20,0mg/l e 21,5mg/l respectivamente. A área Sta. Bárbara (média = 

76,67mg/l) difere significativamente (0,000; Figura 5.70) das áreas Nativa (média = 4,41mg/l) e Noboro 

(média = 4,00mg/l).  
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Figura 5.70 – Distribuição dos dados de sólidos suspensos totais nas áreas monitoradas. 

Nota-se uma evidente correlação positiva entre sólidos em suspensão e turbidez. As correlações 

lineares positivas entre os dados de turbidez e sólidos suspensos totais são apresentadas na figura 5.71, 

que apresenta os gráficos de dispersão e regressões lineares de SST x Turbidez e comprovam sua relação 

direta, onde com o aumento de um parâmetro se dá o aumento do outro, em todas as quatro áreas.  

Como esperado as áreas que apresentaram as mais altas concentrações de sólidos em suspensão 

também apresentam os mais altos valores de turbidez (Pasto e Sta. Bárbara). Estas áreas são as mais 

afetadas pelo embate das ondas, que promovem a desagregação das partículas sólidas, seu transporte 

para o curso hídrico e sua posterior ressuspensão. Tais resultados decorrem da atividade constante das 

ondas atuando no desgaste das margens expostas e no revolvimento dos sedimentos aportados ao 

reservatório e depositados nas praias. Esse processo, constante e intensificado, tende a acelerar o 

processo de assoreamento do reservatório, principalmente nesses pontos, evidenciando a fragilidade 

dessas duas áreas monitoradas.  

As análises da água permitiram a avaliação de algumas das consequências dos processos 

erosivos derivados do embate das ondas nas margens do reservatório Volta Grande. Os resultados de 

turbidez e sólidos em suspensão obtidos confirmam o aporte de partículas sólidas para o interior do 

reservatório provindo da erosão por ondas das margens (O’Sullivan, 2005). Como pode ser observado 

nas figuras 5.57, do item 5.4, com o solapamento de trechos da margem da área Pasto e na figura 5.62, 

no mesmo item, com o solapamento de um trecho na área de Sta. Bárbara, o aporte de material sólido 

derivado do solo das margens é uma realidade em Volta Grande. Com a ação constante das ondas 

chocando-se contra as margens, esse aporte tende a ser contínuo, e o trabalho de revolvimento que essa 
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ação promove faz com que essas partículas suspensas promovam alta turbidez da água, o que pode vir 

a ser extremamente prejudicial à vida aquática e a qualidade do reservatório (D’Armada, 2012).  

 

Figura 5.71 – Gráficos com as correlações lineares entre os dados de SST (mg/L) e turbidez (NTU). 

Os resultados relativos aos aspectos físicos da água em cada uma das quatro áreas monitoradas 

apresentaram dados que corroboram com a qualidade ambiental encontrada nelas. O observado quanto 

a estabilidade do solo das margens das áreas, visto no item 5.5, reitera o constatado em campo e 

apresentado no item 5.7, onde as margens cujo solo apresentava maior estabilidade mantiveram-se 

praticamente inalteradas, como o observado na Nativa e na Noboro, esse fato faz com que a remoção de 

partículas sólidas e seu carreamento para o interior do reservatório se dê de maneira menos intensa, o 

que nota-se na baixas concentrações de sólidos suspensos encontrados nessas áreas e consequentemente 

na menor turbidez de sua água. Por outro lado, as partículas arenosas, de baixa coesão na área do Pasto, 

juntamente com a menor estabilidade de seu solo, levam a área a sofrer importante carreamento de 

partículas sólidas para a água, a partir do solapamento de suas margens, o que aumenta a concentração 

de sólidos suspensos e claro da turbidez encontrada nas amostras de água da área. No caso de Sta. 

Bárbara, apesar da melhor coesão de suas partículas argilosas, a também mais baixa estabilidade de suas 

margens aliada à menor granulometria de seu solo podem ser fatores determinante na enorme 

concentração de sólidos suspensos e maior turbidez em suas amostras de água. 
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5.7-    MONITORAMENTO DAS FEIÇÕES EROSIVAS MARGINAIS (DEGRAUS) 

O monitoramento das margens e das feições erosivas existentes nas áreas monitoradas 

apresentou uma notável diferença quanto à evolução do processo erosivo entre elas. Nas áreas Nativa 

(Figura 5.72) e Noboro (Figura 5.73) ficou evidente a manutenção do perfil topográfico após 

comparação dos quatro levantamentos realizados, cujas feições apresentaram pouca ou nenhuma 

alteração no período de acompanhamento. 
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Figura 5.72 – Perfis topográficos da margem nas linhas de 0, 200 e 400m na área Nativa. 
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Figura 5.73 – Perfis topográficos da margem nas linhas de 0, 200 e 400m na área Noboro. 
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 A migração de sedimentos predominante nas áreas Nativa e Noboro apenas promove a variação 

da topografia da praia, tornando-as mais ou menos reflectivas. Porém, não há erosão considerada 

importante nas suas margens apesar das características de suas praias, que tendem a permitir a quebra 

das ondas mais próxima às margens. No caso da área Nativa a maior energia dos ventos e 

consequentemente das ondas e sua quebra direta nas vertentes não interfere na erosão marginal, sendo 

esta a área que apresenta melhor preservação de sua linha de costa, com menos feições erosivas 

observadas. Na área Noboro, com caracterização batimétrica semelhante à Nativa, a menor energia dos 

ventos e, consequentemente, de suas ondas geram pouca energia erosiva, o que permite a maior 

preservação de suas margens. Mesmo em margens com degraus, estes não evoluíram (Figura 5.73, linha 

de 400m). 

A avaliação dos perfis topográficos das áreas do Pasto e de Sta. Bárbara mostrou, em geral, um 

claro recuo na linha de costa, com avanço dos degraus, evidenciando processos erosivos mais intensos 

de desgaste das margens e carreamento dos sedimentos para o interior do reservatório. No caso da área 

Pasto, todas as linhas apresentaram recuos das linhas de costa. Enquanto algumas, como a de 200m 

(Figura 5.74), apresentaram pequeno recuo do degrau, cerca de 40 ou 50 cm, outras linhas, como as de 

100m, 350m e 400m, apresentaram recuo considerável, cerca de 1m, evidenciando forte ação erosiva do 

embate das ondas (Figura 5.75), sendo que nas duas últimas foram inclusive registrados processos de 

solapamento das margens (Figura 5.76). O menor recuo registrado foi de 2cm e o maior de 98 (média 

de 33,94cm).  

 

Figura 5.74 – Perfil topográfico da margem na linha de 200m na área Pasto. 
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Figura 5.75 - Perfis topográficos da margem nas linhas de 100m, 350m e 400m na área Pasto. 
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Figura 5.76 – Solapamento da margem na linha de 350m (A) e 400m (B) na área Pasto. 

A linha do Pasto menos influenciada pelo embate das ondas foi a que se situa próxima à área 

Nativa, linha de 0m (Figura 5.77). Apesar do importante degrau exposto (cerca de 80cm de altura), este 

manteve-se praticamente estável durante o período de monitoramento. 

 

Figura 5.77 – Perfil topográfico da margem na linha de 0m na área Pasto. 

Já na área Sta. Bárbara, apenas 37% das linhas sofreram recuo de seus degraus, sendo que 

também foram observadas mudanças importantes em sua linha de costa (média 21,6cm). De forma geral, 

a presença do capim elefante (Pennisetum purpureum) foi um fator diferencial na contenção física do 

embate de ondas nas margens, evitando assim a erosão. Alguns resultados topográficos evidenciam isso, 

com a manutenção dos degraus nas linhas com o capim, como nas de 0, 200 e 400m (Figura 5.78) e o 

seu recuo nas linhas sem a presença do capim, como na de 250m (Figura 5.79) e na 350m, que apresentou 

recuo de 95cm (Figura 5.80). 

A B 
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Figura 5.78 – Perfis topográficos da margem nas linhas de 0, 200 e 400m na área Sta. Bárbara, com Pennisetum 

Purpureum. 
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Figura 5.79 – Perfil topográfico da margem na linha de 250m na área Sta. Bárbara, sem Pennisetum Purpureum. 

 

Figura 5.80 – Perfil topográfico da margem na linha de 350m na área Sta. Bárbara, sem Pennisetum Purpureum. 

Na área de Sta. Bárbara ficou evidente a força do embate das ondas e sua capacidade de 

promover erosão. Na linha de 250m (Figura 5.79), mesmo com a presença do capim elefante, houve 

solapamento da margem como mostra a figura 5.81. A ação das ondas levou ao desbastamento da base 

da margem, expondo assim as raízes do capim elefante; a continuidade da colisão das ondas contra a 

superfície exposta foi promovendo seu contínuo desgaste, até o ponto em que a vertente não suportou o 

peso do topo e ocorreu o solapamento, carregando nesse caso inclusive a própria massa vegetal para 

dentro do reservatório. Interessante notar que parte do material desprendido da margem, depositado no 

reservatório, reduziu a altura do degrau e mudou a topografia da praia. 
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Figura 5.81 – Solapamento da margem e queda da moita de capim elefante na linha de 250m em Sta. Bárbara. 

Nas áreas Pasto e Sta. Bárbara os regimes de ventos geram ondas com energias semelhantes às 

da área Nativa, porém a declividade suave de sua batimetria, e a composição de textura fina dos 

sedimentos que formam suas praias, geram sistemas dissipativos dessa energia. No entanto, ao analisar 

as três áreas, verifica-se a enorme diferença nas condições erosivas entre elas, sendo que as áreas Pasto 

e Sta. Bárbara apresentaram significativa erosão de suas margens com seu consequente recuo enquanto 

a área Nativa, ao contrário, preservou de maneira incontestável sua linha marginal. A capacidade, 

portanto, das margens do Pasto e de Sta. Bárbara em suportar o embate das ondas é consideravelmente 

inferior quando comparada à resiliência das margens da Nativa e da Noboro. Esse resultado mostra que 

os fatores relativos a ventos, ondas, inclinação batimétrica e material de fundo não bastam para 

determinar as condições erosivas das margens do reservatório Volta Grande e que a modelagem da 

erosão apenas levando em consideração essas variáveis, como feito em inúmeros trabalhos como 

Özölçer (2008) e Prodger et al. (2016), não tem aplicação satisfatória neste.    

Apesar das ondas tenderem a quebrar mais próximas às margens das áreas Nativa e Noboro, 

devido às suas praias reflectivas, este também parece não ser o aspecto determinante no processo erosivo 

promovido pelas ondas. Essa observação é corroborada pelos resultados nas áreas Pasto e Sta. Bárbara, 

que apresentaram as vertentes mais afetadas pelo embate das ondas, apesar de apresentarem praias 
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dissipativas. Ou seja, outros fatores influenciam esse processo. Os resultados apontam para a grande 

diferença existente entre os processos erosivos por ação de ondas em mares/oceanos e em 

lagos/reservatórios. Como visto, nos primeiros, o entendimento dos processos de erosão se baseia 

principalmente nos fatores responsáveis pela da geração e energia de ondas (altura e periodicidade), ou 

seja: velocidade e duração do vento, tamanho dos fetchs, batimetria e perfil da praia (Kazeminezhad et 

al., 2005; Akpinar et al., 2012). Devido ao pequeno tamanho dos reservatórios, a energia de suas ondas 

é limitada pelo tamanho do fetch (Kirk et al., 2000).  

A despeito do tamanho dos sedimentos na praia (Figuras 5.50 e 5.51), reflexo do material dos 

solos, permitir o desenvolvimento de praias reflexivas, o reduzido tamanho das ondas, e 

consequentemente de sua energia, não é capaz de promover o desgaste das margens. Interessante notar 

que as ondas, provavelmente por suas alturas relativamente baixas, promovem principalmente a erosão 

na base das margens provocando mais frequentemente o solapamento (Figuras 5.76 e 5.81), com recuo 

dos degraus, ou invés de aumentar a altura dos mesmos (Figuras 5.75 e 5.80). Para Ji et al. (2019), no 

caso de margens de baixa declividade, o modelo mais comum de desestabilização de margens é o 

colapso de blocos de solo seguido da erosão na base das margens, como ocorre em Volta Grande. Para 

estes autores, a taxa de solapamento é função da declividade da vertente e do grau de coesão do solo.  

Diversos autores como Muller (1995) e Skopura (2003) já afirmaram em seus estudos a 

importância da vegetação ciliar na contenção da erosão marginal em corpos hídricos, reiterando sua 

importância na contenção física contra o embate das ondas nas margens. No reservatório Volta Grande, 

essa atuação da vegetação ficou evidenciada. Áreas com vegetação natural apresentaram melhor 

condição de controle da erosão de suas vertentes, como observado na Nativa (Figura 5.72) e Noboro 

(Figura 5.73). Como afirma D’Armada (2011), vegetações mais bem estabelecidas, com maior idade de 

sucessão ecológica e com vegetação típica do local, tendem a atuar de forma mais concreta nesse 

controle erosivo. Na área Noboro, o replantio com mais 20 anos de sucessão tem papel notável na 

preservação da margem. Enquanto na área de Sta. Bárbara, com um replantio mais novo (10 anos), a 

vegetação não tão bem estabelecida teve menor capacidade de proteger às margens (Figura 5.79 e 5.80). 

Exceção às partes com a presença de capim elefante (Figura 5.78). Segundo Morais & Maciel (2008) 

fundos e margens vegetados de águas interiores geram uma dissipação da energia das ondas que se 

propagam, havendo redução da altura da onda quando esta passa por esses obstáculos naturais, e assim 

seu poder erosivo fica enfraquecido. O fator cobertura vegetal, portanto, é extremamente valoroso na 

avaliação dos processos erosivos, pois quando comparada às demais áreas o Pasto, cuja cobertura vegetal 

se dá por pequenas gramíneas ou tendo sido retirada, foi a área que apresentou em geral uma erosão 

constante de suas margens, que não possuem qualquer barreira contra o embate das ondas. 

As alterações nas linhas de costa, bem como das feições erosivas (degraus), seguem padrões de 

movimentação de sedimentos determinados por princípios hidrossedimentológicos, que tratam da 
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Erosão Hídrica, dos Sedimentos fluviais e dos Depósitos em rios e reservatórios. A retirada do material 

sedimentar por processos erosivos e a alimentação da área com a chegada deste através das ações de 

transporte pelo fluxo hídrico, sua ressuspensão e sua deposição, são determinantes neste cenário. Outro 

processo que interfere no sistema é o carreamento dos sedimentos através de outros processos erosivos, 

como por exemplo o escoamento laminar oriundo de áreas a montante da linha de costa, que alimentam 

as praias com mais material potencialmente erodível. O avanço de algumas linhas em determinados 

momentos é determinado pela alimentação do sistema estes materiais carreados, que em momentos de 

menor energia do sistema, se depositam, alterando a praia. Todo esse sistema atua de forma constante 

modelando as áreas marginais de reservatórios, sendo que a ação das ondas tem potencializado o fator 

de retirada e transporte desse material no sentido do corpo hídrico, promovendo um aumento da carga 

com potencial de deposição no seu leito.   

5.8-    CONTROLES DA EROSÃO POR ONDAS EM VOLTA GRANDE 

Após a análise dos diferentes parâmetros monitorados e analisados, ficou claro a inexistência 

de uma resposta simples para se analisar os processos de erosão por onda nas margens do reservatório 

de Volta Grande (itens 5.3 a 5.7). Aparentemente, a resposta está na análise multivariadas, que reúna as 

diferentes variáveis analisadas. Assim, na busca de um melhor entendimento do fenômeno, foram 

rodadas diferentes Análises de Componentes Principais – PCAs para identificar a relação entre 

características extraídas de dados. A primeira, apenas com dados usados na maioria dos modelos de 

erosão por onda: inclinação batimétrica (%); velocidade do vento (m/s); altura da onda (cm) e tamanho 

do Fetch (km). O resultado encontra-se nos gráficos da figura 5.82 e na tabela 5.4. Os dois componentes 

explicam 71% dos dados (Tabela 5.4). Pode-se observar que apesar da área Pasto ter sido 

individualizada, as demais não se separam. A individualização do Pasto é decorrência dos valores mais 

elevados de velocidade dos ventos. Cabe lembrar que esta é a única área sem mata ciliar, o que deve ter 

refletido nos dados do anemômetro. 



SILVA P. O., 2020, Avaliação da Efetividade dos Projetos de Revegetação... 

156 
 

 

Figura 5.82 – Gráficos Biplot e Score Plot com os dados: inclinação batimétrica (%); velocidade do vento (m/s); 

altura da onda (cm) e tamanho do Fetch (km). 

Tabela 5.4 – Matriz de correlação da PCA com os dados: inclinação batimétrica (%); velocidade do vento (m/s); 

altura da onda (cm) e tamanho do Fetch (km). 

 PC1 PC2 PC3 PC4 

Proporção 0,493 0,223 0,178 0,106 

Acumulativo 0,493 0,716 0,894 1,000 

Variáveis     

Inclinação batimétrica (%) 0,396 -0,836 -0,139 -0,354 

Velocidade do vento (m/s) -0,527 -0,160 0,683 -0,480 

Altura da onda (cm) 0,537 0,522 0,074 -0,659 

Tamanho do Fetch (m) 0,526 -0,063 0,714 0,458 

 

A segunda análise multivariada, apenas com dados que caracterizam os solos das margens: 

diâmetro médio (mm), estabilidade de agregados (mm), teor de matéria orgânica, MO (%) e soma dos 

óxidos de Fe e Al (mg/Kg). O resultado encontra-se nos gráficos da figura 5.83 e na tabela 5.5. Os dois 

componentes explicam 87% dos dados (Tabela 5.5).  
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Figura 5.83 – Gráficos Biplot e Score Plot com os dados: diâmetro médio (mm), estabilidade de agregados 

(mm), teor de matéria orgânica, MO, (%) e soma dos óxidos de Fe e Al (mg/Kg). 

Tabela 5.5 – Matriz de correlação da PCA com os dados: diâmetro médio (mm), estabilidade de agregados 

(mm), teor de matéria orgânica, MO, (%) e soma dos óxidos de Fe e Al (mg/Kg). 

 PC1 PC2 PC3 PC4 

Proporção 0,464 0,409 0,071 0,056 

Acumulativo 0,464 0,873 0,944 1,000 

Variáveis     

Diâmetro médio (mm) 0,620 0,322 -0,182 -0,692 

Estabilidade de agregados (mm) 0,636 0,272 0,424 0,585 

Teor de matéria orgânica, MO, (%) 0,419 -0,573 -0,646 0,278 

Soma dos óxidos de Fe e Al (mg/Kg) 0,188 -0,703 0,608 -0,318 

Pode-se observar que no caso desta segunda PCA, as áreas Pasto e Sta. Bárbara se separam 

claramente das áreas Nativa e Noboro. A separação ocorre principalmente em função do primeiro 

componente, cujas variáveis com mais peso são as físicas (diâmetro médio e estabilidade de agregados). 

As áreas Pasto e Sta Bárbra não se separam, sendo o único ponto da área Pasto afastado o correspondente 

à linha 0m (notadamente diferente das demais). Já as áreas Nativa e Noboro podem ser individualizadas, 

mas seus campos ficam muito próximos. Essa separação dos dois conjuntos de áreas é um reflexo direto 
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do desenvolvimento e estruturação propiciado pelos projetos de reflorestamento, com a área Noboro 

(quase 30 anos de plantio) em estágio sucessional avançado, o que a aproxima da área Nativa, e a área 

Sta. Bárbara (com 15 anos de plantio), no início de sua sucessão, ainda mais próxima da área Pasto. 

A terceiras análise multivariada utilizou todos os parâmetros: inclinação batimétrica (%); 

velocidade do vento (m/s); altura da onda (cm), tamanho do fetch (km), diâmetro médio (mm), 

estabilidade de agregados (mm), teor de matéria orgânica, MO (%) e soma dos óxidos de Fe e Al 

(mg/Kg). O resultado encontra-se na tabela 5.6 e nos gráficos da figura 5.84. Os dois componentes 

explicam 60% dos dados (Tabela 5.5).  

Tabela 5.6 – Matriz de correlação da PCA com os dados: diâmetro médio (mm), estabilidade de agregados 

(mm), teor de matéria orgânica, MO, (%) e soma dos óxidos de Fe e Al (mg/Kg). 

 PC1 PC2 PC3 PC4 

Proporção 0,364 0,228 0,158 0,109 

Acumulativo 0,364 0,592 0,750 0,858 

Variáveis     

Inclinação batimétrica (%) 0,265 0,632 -0,084 -0,059 

Velocidade do vento (m/s) 0,295 0,512 -0,041 0,518 

Altura da onda (cm) 0,388 0,159 -0,131 -0,562 

Tamanho do Fetch (m) -0,456 0,228 -0,034 -0,454 

Diâmetro médio (mm) 0,252 -0,228 0,638 0,189 

Estabilidade de agregados (mm) 0,312 0,041 0,563 -0,400 

Teor de matéria orgânica, MO, (%) 0,428 -0,177 -0,246 -0,099 

Soma dos óxidos de Fe e Al (mg/Kg) 0,373 -0,419 -0,433 -0,017 
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Figura 5.84 – Gráficos Biplot e Score Plot com os dados: diâmetro médio (mm), estabilidade de agregados 

(mm), teor de matéria orgânica, MO, (%) e soma dos óxidos de Fe e Al (mg/Kg). 

Pode-se observar que no caso desta terceira PCA, todas as áreas se separam. Mostrando a 

vantagem de se utilizarem todos as variáveis para o entendimento do processo erosivo. 

Modelos gerais de regressão, rodados através do Software Minitab, considerando-se 

dimensionar o recuo das margens como o resultado da ação das variáveis levantadas, sendo elas 

coletadas de forma direta durante as ações dos ventos e ondas, a exceção da topografia, retornaram as 

equações 5.1 a 5.3. 

• Dados de vento e onda (equação 5.1→ r2 = 55,15): 

𝒓𝒆𝒄𝒖𝒐  =   −𝟎, 𝟒𝟔 −  𝟓, 𝟔 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂çã𝒐 +  𝟕, 𝟕 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 +  𝟏, 𝟒 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 +  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐 𝑭𝒆𝒕𝒄𝒉

 (5.1) 
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• Dados dos solos (equação 5.2→ r2 = 49,63): 

𝒓𝒆𝒄𝒖𝒐  =   𝟐𝟒, 𝟎𝟔 −  𝟖, 𝟑 𝑫𝒊â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 −  𝟐𝟕, 𝟕 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 +  𝟖, 𝟕 𝑴𝑶 +  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑 𝒇𝒆 + 𝒂𝒍

 (5.2) 

• Todos os dados (equação 5.3 → r2 = 88,77): 

𝒓𝒆𝒄𝒖𝒐  =   −𝟕𝟏, 𝟗 −  𝟑, 𝟑 𝑫𝒊â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒎é𝒅𝒊𝒐 −  𝟏𝟏, 𝟎 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 −  𝟓, 𝟖 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂çã𝒐 +

 𝟏𝟎, 𝟐 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 +  𝟏, 𝟒 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 +  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐 𝑭𝒆𝒕𝒄𝒉 +  𝟑, 𝟗 𝑴𝑶 +  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐 𝒇𝒆 + 𝒂𝒍  

(5.3) 

O Coeficiente de Determinação (r2) é uma medida de ajuste de um modelo estatístico linear 

generalizado, como a regressão linear simples ou múltipla, aos valores observados de uma variável 

aleatória, expressando a quantidade da variância dos dados que é explicada pelo modelo linear, sendo 

mais explicativo é o modelo linear quanto maior o R², ou seja, melhor ele se ajusta à amostra. Como 

observado nos valores acima descritos, o modelo com todas as variáveis é o que melhor representa o 

recuo das margens, no caso do reservatório Volta Grande. 

5.9 -    DISCUSSÃO 

Com a caracterização de cada uma das áreas foi possível visualizar como atuam as ondas 

promovendo erosão. As áreas com ventos mais dominantes (maior velocidade) foram Nativa e Pasto, 

similaridade esperada devido a sua proximidade, recebendo ventos acima de 20km/h. Conforme 

princípios físicos de transferência, portanto, Nativa e Pasto tendem a ter a geração de ondas com maior 

altura e consequentemente, maior potencial erosivo. Segundo inúmeros estudos revisados, o tamanho 

da pista do corpo hídrico onda atuam os ventos (fetchs) é determinante na potencialização erosiva das 

ondas, isto é, ventos mais dominantes em fetchs maiores, geram onda maiores. A mais comprida pista 

encontrada foi em Santa Bárbara, seguida por Nativa e Pasto. Analisando-se criticamente os resultados 

nota-se que, apresar dos picos de ventos e ondas nas áreas Nativa e Pasto, de forma geral as médias de 

ventos e ondas não diferenciaram expressivamente as áreas segundo o fator potencial erosivo das ondas. 

A declividade das praias formadas pela movimentação (suspensão e deposição) dos sedimentos 

nos primeiros metros submersos do reservatório determina a quebra das ondas diretamente nas margens, 

caso de perfis mais inclinados que formam praias reflectivas ou o chamado espraiamento das ondas, 

caso de perfis mais suaves que formam praias dissipativas. A presença de grãos de textura mais grosseira 

influencia na formação das praias reflectivas devido a sua irregularidade, como no caso das áreas Nativa 

e Noboro. No caso da área Pasto, os dados foram influenciados pelas linhas amostrais limítrofes à área 

Nativa. Entretanto, comparando estes resultados vale ressaltar que, apesar de apresentar praia reflectiva, 

onde as ondas tendem a quebrar diretamente nas margens, na área Noboro os ventos dominantes e os 

fetchs menores determinam ondas com também menores potenciais erosivos. 
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Em relação aos solos das áreas, obteve-se a maior distinção entre elas em termos de sua 

caracterização. A maior presença de partículas de textura grosseira (seixos e grânulos) nas áreas Nativa 

e Noboro gera uma maior condição de resistência do solo ao processo erosivo do embate das ondas. Por 

razões óbvias, partículas maiores e mais pesadas são mais difíceis de tirar da inércia e, portanto, têm 

mobilidade reduzida quando impactadas pelas ondas. Em contrapartida, as partículas com texturas na 

fração areias, apresentam pouca resistência à pressão física de arraste, sendo facilmente carreadas pelas 

ondas, observado nas áreas Pasto e Santa Bárbara. As partículas na textura silte/argila têm baixa 

resistência em relação ao seu porte, porém atua nesse caso o fator cimentação e promove um acréscimo 

de resistência em virtude da aglomeração das partículas, gerando massas maiores e pesadas, sendo a 

área Santa Bárbara a que apresentou maior fração dessas partículas. 

Quanto a estabilidade dos agregados formados os resultados no geral foram proporcionais à 

granulometria encontrada nas áreas, com os maiores valores nas áreas Nativa e Noboro. Na área Santa 

Bárbara o fator cimentação das partículas na faixa silte/argila elevou levemente a estabilidade de seus 

agregados em relação à área Pasto. Vale frisar que, de maneira geral, as estabilidades sofreram redução 

nos perfis inferiores das vertentes, justamente onde ocorre o embate das ondas, lavando e retirando o 

material e desestabilizando a encosta.  

A presença de óxidos e de matéria orgânica também são fatores de estabilização devido a sua 

ação cimentante, promovendo a formação de agregados. Nas áreas em questão o teor de matéria orgânica 

não variou consideravelmente, sendo o menor valor encontrado na área Pasto (aproximadamente 10%). 

Em relação ao óxido de Fe obteve-se teores esperados para a formação basáltica, sendo 

consideravelmente maior sua presença na área Nativa. A concentração levemente superior de óxidos na 

área Santa Bárbara, principalmente na faixa textural silte/argila como já citado, favorece uma maior 

resistência dos solos quando comparado à área Pasto 

Outro fator facilmente observado capaz de indicar de forma qualitativa o carreamento de 

sedimentos em virtude dos processos erosivos é o aspecto da água, sendo que de forma proporcional ao 

observado nas margens, as áreas mais fragilizadas, que sofreram com maiores taxas erosivas, 

apresentaram águas com pior qualidade sob aspectos físicos (turbidez e sólidos em suspensão), caso das 

áreas Pasto e Santa Bárbara. 

Ao longo do reservatório 210 pontos chamaram a atenção, sendo 193 com feições erosivas. 

Independentemente da característica reflectiva das praias nas áreas Nativa e Noboro, suas linhas 

topográficas praticamente não sofreram alterações ao longo do estudo (2013 a 2015), apenas 

movimentações de massa. Mesmo no caso da área Nativa, cujos ventos e ondas apresentaram importante 

potencial erosivo, não houve no período impactos em suas margens, mostrando-se um ambiente 

equilibrado em relação a essas movimentações. 
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Na área Pasto houve claro recuo da linha de margem ao longo de toda a extensão do 

monitoramento. As linhas observadas sofreram recuo da margem entre 40cm e 1m, taxa importante em 

pouco menos de 2 anos de observação. Em campo pôde-se observar o solapamento do solo nas linhas 

de monitoramento 350 e 400m. O embate das ondas na parte inferior da vertente carrega a massa e 

desestrutura a encosta, com a queda do seu topo. Já na área Santa Bárbara, cerca de 37% das linhas 

monitoradas sofreram recuo. Além dos aspectos cimentantes já apresentados na área, o que aumenta 

levemente sua resistência à erosão, a utilização do capim elefante foi preponderante para a redução do 

potencial erosivo das ondas em suas margens. Mesmo assim, observou-se também o processo de 

solapamento, na linha de 250m, que inclusive continha o capim elefante, evidenciando sua eficiência 

limitada. 

Ao tentar avaliar a erosão nas áreas através de modelos de predição existentes, chegamos a um 

gargalo. A modelagem lançando mão apenas dos dados de ondas e ventos foi insuficiente para 

diferenciar as 4 áreas analisadas no reservatório Volta Grande. Em contrapartida ao lançar os dados 

relativos à caracterização física, química e mineralógica, houve uma maior diferenciação, separando 

nitidamente 2 grupos: mais resistentes (Nativa e Noboro) e menos resistentes (Pasto e Santa Bárbara). 

Reflexo direto dos processos de estruturação propiciado pela presença de vegetação mais desenvolvida 

e estabelecida. 

Lançando-se todos os dados foi possível a diferenciação de todas as áreas, concluindo-se como 

não aplicáveis os modelos existentes para a predição da erosão em Volta Grande. Modelos gerais de 

regressão neste caso, corresponderam representando melhor o recuo das margens quando multivariados 

(presença de todas as variáveis). A presença de vegetação influi intensamente em aspectos como 

estabilidade, com a atuação física de suas ramificações e sua cobertura, literalmente segurando o solo, 

e no teor de matéria orgânica, formando agregados mais estáveis. Dado difícil de ser dimensionado, o 

que pode explicar o menor valor na regressão obtida, mas que em resultados práticos fica evidenciado. 

Os projetos de revegetação se mostraram efetivos, evidenciado principalmente na área Nobobo, 

onde a vegetação mais estruturada é fator claro na maior estabilização das margens. Em Santa Bárbara, 

a vegetação ainda jovem, é menos efetiva, havendo a necessidade de implantação de espécie invasora 

de rápida propagação (capim elefante), porém em termos de condicionamento de matéria orgânica, por 

exemplo, já consegue atuar de forma importante na estrutura do solo; evidenciando-se, portanto, a 

importância e efetividade da conservação de vegetação ciliar nativa para essa preservação, ratificando 

inúmeros estudos já realizados nesses ambientes. 

Considera-se, ainda, que, para que se faça uma análise mais completa da efetividade de qualquer 

método de contenção de erosão em margens, devem ser modeladas predições que levem em conta os 

aspectos físicos do ambiente que recebe diretamente esse embate, para fins de visualizar a complexidade 

das relações oriundas desse processo. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho foi de grande importância para a determinação das variáveis que 

protagonizam a erosão derivada do embate das ondas nas margens do reservatório Volta Grande 

(MG/SP). Pôde-se observar a importância dos projetos de revegetação de mata ciliar nas áreas marginais 

e sua ação efetiva na proteção e sustentação da qualidade ambiental das áreas circunvizinhas ao 

reservatório. 

Ao contrário do que o geralmente utilizado no que tange a modelagem e previsão de erosão 

costeira, trabalhado na maior parte dos estudos desenvolvidos, o aproveitamento de dados relativos aos 

regimes de ventos e ondas locais não bastaram para determinar a intensidade e fragilidade erosiva das 

áreas monitoradas no caso de Volta Grande, exigindo dessa maneira uma nova visão, mais holística, dos 

fatores que determinam o potencial das margens em resistir ou não ao embate das ondas, os resultados 

obtidos no Capítulo 5, seções 5.3 a 5.5 e 5.7 confirmam a variabilidade entre os dados ratificando a 

discrepância entre os fatores erosivos, influenciando em sua potencialidade ora devido à velocidade dos 

ventos, ora com a forma de uso e ocupação do solo, mas distinguindo a erosão existente em cada área 

principalmente de acordo com o segundo conjunto de informações. 

 As áreas escolhidas para desenvolver esse estudo foram determinantes nesses resultados. Cada 

uma delas apresentava diferente condição pedológica e principalmente de uso e ocupação do solo, o que 

ao final se mostrou aspecto principal nas condições erosivas. A área Nativa apresentou um solo bastante 

diferenciado, com textura bastante grossa, alta concentração de óxidos de Fe e Al e importante 

estabilidade estrutural, além de robusta cobertura arbórea, com vegetação estabilizada e estável. Essas 

características renderam à esta área as melhores condições de preservação marginal, com a linha de costa 

praticamente imutável durante todo o período de estudo. A área Noboro apresenta características 

pedológicas semelhantes às da Nativa, atribuindo a ela também boas condições de estabilidade estrutural 

do solo. Nesta área a importante recuperação da mata ciliar, cuja vegetação arbórea encontra-se muito 

bem desenvolvida e agrega à área uma excelente proteção das margens. Já na área de Sta. Bárbara, 

apesar de certa estabilidade do solo devido à presença de material argiloso e de óxidos, principalmente 

de Al, as margens sofreram relativamente com o embate das ondas, onde aconteceram solapamentos das 

vertentes e recuo da linha de costa. Nesse caso a presença da cobertura vegetal não se mostrou eficiente 

na preservação do solo, assumindo-se que esta encontra-se mal desenvolvida e com visíveis chances de 

contínua degradação. Na área de Sta. Bárbara foi feito o plantio do capim elefante (Pennisetum 

purpureum) em alguns pontos das margens, o que se mostrou boa prática na contenção física do embate 

das ondas, porém não garante 100% de eficácia nesse sentido. Como última análise, o caso da área de 

Pasto foi extremamente interessante para os resultados finais, mostrando-se a área com maior 

susceptibilidade de sofrer constante erosão das margens, evidenciado com o recuo da linha de costa visto 
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em quase total extensão da área. A presença de partículas arenosas, aliada à menor concentração de 

óxidos e de matéria orgânica disponível (devido à supressão da cobertura vegetal ou à presença de 

espécies de gramíneas) foi determinante na fragilização dessas vertentes, cujo material sólido é 

constantemente removido e transportado para o interior do reservatório. Mais uma vez a presença ou 

ausência de cobertura vegetal é o principal aspecto protetor dos solos das margens. 

 A qualidade da água aferida nas áreas resultou em dados paralelos aos da preservação desses 

solos marginais. As áreas onde há maior instabilidade das vertentes, com maior migração de partículas 

sólidas para o interior do reservatório foram as que apresentaram pior qualidade da água (Pasto e Sta. 

Bárbara), com maior concentração de sólidos suspensos e turbidez da água. Nesse mesmo raciocínio, 

Nativa e Noboro, com maior preservação marginal, apresentaram águas mais bem conservadas, com 

baixa concentração de sólidos suspensos e reduzida turbidez. 

 A análise em regressão dos resultados obtidos gerou relações mais próximas de 1,0000 quando 

se levou em consideração todos os dados relativos às áreas estudadas, evidenciando a necessidade de 

avaliação de todas variáveis que influem na erodibilidade das áreas marginais de reservatórios, tanto as 

derivadas da ação dos ventos quanto da estrutura pedológica e sedimentar da localidade.  

 Ao comparar todos os fatores que influem numa maior ou menor resistência das margens ao 

embate das ondas, vale ressaltar os resultados apresentados pelas áreas Nativa e Noboro, cuja 

preservação ou recuperação da vegetação ciliar foi essencial para a manutenção das linhas marginais, 

com menor recuo derivado dos processos de solapamento do solo.  Confirma-se, portanto, que a 

vegetação ripária, com espécies nativas e correto manejo, permanece sendo a melhor maneira de se 

preservar as margens de cursos hídricos, eficiência comprovada no presente estudo. 

 A partir desse trabalho seria importante o desenvolvimento de modelos que agregassem as 

informações intrínsecas das áreas monitoradas, como dito anteriormente. O conhecimento e a 

caracterização da região marginal que sofre o embate direto das ondas é essencial para se prever como 

serão as respostas ao processo erosivo e dessa forma se desenvolver técnicas de manejo e conservação 

para que haja uma efetiva proteção das margens dos reservatórios e consequentemente a manutenção de 

sua qualidade e eficiência.   
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Apêndices 
 

Apêndice I – Pontos com feições erosivas ou sistemas de contenção. 

Apêndice II – Altura das ondas. 

Apêndice III – Período das ondas. 

Apêndice IV – Direção das ondas. 

Apêndice V – Velocidade dos ventos. 
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Apêndice VII – Granulometria sedimentos. 

Apêndice VIII – Diâmetro médio sedimentos. 

Apêndice IX – Granulometria solos. 

Apêndice X – Diâmetro médio solos. 

Apêndice XI – Estabilidade agregados solos. 

Apêndice XII – % óxidos Fe e Al solos. 

Apêndice XIII – Declividade batimetria. 

Apêndice XIV – Umidade e matéria orgânica solos. 

Apêndice XV – Sólidos Suspensos Totais e Turbidez da água. 

 

Apêndice I 

Ponto Coordenadas Tipo 

1 22K 0790675 7781342 Leve 

2 22K 0791919 7783341 Moderada 

3 22K 0792006 7783400 Moderada 

4 22K 0792166 7783418 Moderada 

5 22K 0792191 7783404 Moderada 

6 22K 0792221 7783451 Moderada 

7 22K 0792245 7783567 Intensa 

8 22K 0792256 7783497 Moderada 

9 22K 0792286 7783467 Moderada 

10 22K 0792501 7782718 Contenção 

11 22K 0792501 7777648 Leve 

12 22K 0792501 7783645 Contenção 

13 22K 0792536 7782509 Contenção 

14 22K 0792542 7777520 Moderada 

15 22K 0792590 7777540 Moderada 

16 22K 0792609 7782675 Intensa 

17 22K 0792765 7782353 Contenção 

18 22K 0792849 7782293 Leve 

19 22K 0792865 7776998  Moderada 
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20 22K 0792909 7777017 Leve 

21 22K 0792931 7782182 Contenção 

22 22K 0793034 7776746 Moderada 

23 22K 0793184 7776353 Moderada 

24 22K 0793255 7782156 Moderada 

25 22K 0793301 7775860 Moderada 

26 22K 0793442 7775721 Leve 

27 22K 0793555 7775524 Leve 

28 22K 0793658 7782025 Leve 

29 22K 0793677 7780255 Leve 

30 22K 0793721 7775503 Leve 

31 22K 0793872 7779968 Moderada 

32 22K 0794227 7775210 Moderada 

33 22K 0794255 7775280 Moderada 

34 22K 0794317 7775026 Moderada 

35 22K 0794382 7774940 Moderada 

36 22K 0794405 7774999 Leve 

37 22K 0794488 7774842 Leve 

38 22K 0794602 7774760 Leve 

39 22K 0794807 7774750 Moderada 

40 22K 0794895 7774652 Leve 

41 22K 0795039 7774519 Leve 

42 22K 0795061 7774542 Leve 

43 22K 0795063 7781544 Leve 

44 22K 0795164 7774419 Moderada 

45 22K 0795181 7781546 Moderada 

46 22K 0795182 7777479 Moderada 

47 22K 0795214 7774382 Moderada 

48 22K 0795235 7774360 Moderada 

49 22K 0795246 7781427 Contenção 

50 22K 0795250 7777240 Leve 

51 22K 0795261 7774339 Contenção 

52 22K 0795274 7774395 Moderada 

53 22K 0795296 7781431 Moderada 

54 22K 0795301 7774302 Moderada 

55 22K 0795344 7781440 Moderada 

56 22K 0795494 7781413 Leve 

57 22K 0795528 7774118 Leve 

58 22K 0795641 7776892 Leve 

59 22K 0795939 7773838 Leve 

60 22K 0796033 7773712 Leve 

61 22K 0796218 7771889 Moderada 

62 22K 0796303 7773059 Moderada 

63 22K 0796320 7776426 Leve 

64 22K 0796354 7781811 Leve 
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65 22K 0796378 7772853 Leve 

66 22K 0796404 7781853 Moderada 

67 22K 0796425 7772904 Leve 

68 22K 0796442 7782209 Leve 

69 22K 0796445 7772276 Moderada 

70 22K 0796463 7782045 Moderada 

71 22K 0796533 7772526 Moderada 

72 22K 0796833 7771970 Moderada 

73 22K 0796965 7782761 Moderada 

74 22K 0797020 7771796 Moderada 

75 22K 0797034 7776522 Moderada 

76 22K 0797227 7782717 Moderada 

77 22K 0797497 7777024 Moderada 

78 22K 0797503 7776909 Moderada 

79 22K 0797526 7775259 Moderada 

80 22K 0797565 7775276 Contenção 

81 22K 0797727 7775309 Leve 

82 22K 0797941 7775083 Leve 

83 22K 0798478 7774528 Leve 

84 22K 0798553 7774495 Contenção 

85 22K 0798593 7774485 Contenção 

86 22K 0798638 7774465 Moderada 

87 22K 0798684 7783142 Moderada 

88 22K 0798740 7774429 Moderada 

89 22K 0798850 7774386 Intensa 

90 22K 0799354 7774080 Intensa 

91 22K 0799673 7773715 Intensa 

92 22K 0799795 7773644 Moderada 

93 22K 0799867 7773651 Intensa 

94 22K 0800108 7773728 Intensa 

95 22K 0800175 7773723 Intensa 

96 22K 0800279 7768034 Intensa 

97 22K 0800341 7768050 Leve 

98 22K 0800599 7767449 Leve 

99 22K 0800634 7767436 Contenção 

100 22K 0800698 7767437 Leve 

101 22K 0800708 7767429 Leve 

102 22K 0800756 7767429 Moderada 

103 22K 0800805 7767434 Moderada 

104 22K 0800880 7767451 Moderada 

105 22K 0800959 7767472 Leve 

106 22K 0801015 7767472 Leve 

107 22K 0801036 7768440 Leve 

108 22K 0801068 7767506 Leve 

109 22K 0801083 7767475 Moderada 
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110 22K 0801162 7768418 Moderada 

111 22K 0801290 7767472 Moderada 

112 22K 0801344 7767427 Moderada 

113 22K 0801442 7768104 Moderada 

114 22K 0801510 7774524 Moderada 

115 22K 0801517 7767367 Moderada 

116 22K 0801554 7767857 Moderada 

117 22K 0801595 7767329 Moderada 

118 22K 0801938 7767883 Moderada 

119 22K 0801955 7767873 Leve 

120 22K 0802006 7767896 Leve 

121 22K 0802076 7767944 Leve 

122 22K 0802080 7771089 Leve 

123 22K 0802106 7767263 Leve 

124 22K 0802142 7767946 Leve 

125 22K 0802246 7767974 Leve 

126 22K 0802324 7771084 Leve 

127 22K 0802354 7771065 Leve 

128 22K 0802392 7771019 Contenção 

129 22K 0802417 7771141 Leve 

130 22K 0802571 7767995 Leve 

131 22K 0802694 7768019 Moderada 

132 22K 0802786 7768012 Moderada 

133 22K 0802833 7768008 Intensa 

134 22K 0802961 7767976 Intensa 

135 22K 0803090 7767908 Intensa 

136 22K 0806094 7767982 Moderada 

137 22K 0806142 7767709 Leve 

138 22K 0806183 7767666 Moderada 

139 22K 0806289 7767531 Leve 

140 22K 0807297 7768641 Leve 

141 22K 0807526 7768565 Contenção 

142 22K 0807661 7768686 Contenção 

143 22K 0807838 7768721 Intensa 

144 22K 0809650 7770428 Intensa 

145 22K 0809677 7770474 Intensa 

146 22K 0809759 7770542 Moderada 

147 22K 0809929 7773039 Leve 

148 22K 0809935 7770630 Contenção 

149 22K 0809943 7772022 Moderada 

150 22K 0809965 7772034 Moderada 

151 22K 0809980 7770652 Moderada 

152 22K 0810033 7770685 Moderada 

153 22K 0810067 7770701 Moderada 

154 22K 0810167 7771443 Moderada 
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155 22K 0810472 7772686 Moderada 

156 22K 0810514 7771901 Moderada 

157 22K 0810603 7770904 Moderada 

158 22K 0810937 7771067 Leve 

159 22K 0811009 7769290 Leve 

160 22K 0811029 7769280 Leve 

161 22K 0811137 7769927 Leve 

162 22K 0811166 7769976 Leve 

163 22K 0811497 7770403 Leve 

164 22K 0811557 7770456 Leve 

165 22K 0811596 7770481 Leve 

166 22K 0811685 7770539 Moderada 

167 22K 0811789 7770585 Leve 

168 22K 0811789 7770590 Leve 

169 22K 0811856 7770633 Moderada 

170 22K 0811950 7770719 Moderada 

171 22K 0812029 7770779 Moderada 

172 22K 0812058 7770808 Moderada 

173 22K 0812088 7770825 Moderada 

174 22K 0812192 7770920 Moderada 

175 22K 0812206 7770904 Moderada 

176 22K 0812219 7770945 Intensa 

177 22K 0812361 7771108 Intensa 

178 22K 0812387 7771139 Intensa 

179 22K 0812482 7771199 Intensa 

180 22K 0812525 7771217 Intensa 

181 22K 0812527 7774473 Moderada 

182 22K 0812623 7771270 Moderada 

183 22K 0812675 7771299 Leve 

184 22K 0812710 7771346 Leve 

185 22K 0812739 7771375 Moderada 

186 22K 0812756 7771393 Moderada 

187 22K 0812780 7771412 Moderada 

188 22K 0812781 7771374 Leve 

189 22K 0812803 7771431 Leve 

190 22K 0813237 7772299 Leve 

191 22K 0813253 7772249 Leve 

192 22K 0813332 7772473 Leve 

193 22K 0813410 7772438 Moderada 

194 22K 0813574 7772281 Moderada 

195 23K 0196239 7771851 Contenção 

196 23K 0196346 7771850 Leve 

197 23K 0197460 7772000 Leve 

198 23K 0197481 7772034 Contenção 

199 23K 0197739 7772510 Intensa 
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200 23K 0197757 7772548 Intensa 

201 23K 0197801 7772673 Intensa 

202 23K 0198049 7773057 Intensa 

203 23K 0198291 7773304 Intensa 

204 23K 0204706 7787081 Intensa 

205 23K 0204740 7787219 Intensa 

206 23K 0204785 7787272 Moderada 

207 23K 0204788 7787127 Intensa 

208 23K 0204792 7787246 Intensa 

209 23K 0208794 7787455 Moderada 

210 23K 0208862 7787446 Moderada 

 

Apêndice II 

 Nativa Noboro 
Sta. 

Bárbara 
Pasto 

Min NO 1.00 0.50 0.50 0.00 

Q1 3.00 1.00 2.00 2.00 

Mediana 4.00 1.00 4.00 4.00 

Q3 5.25 4.00 5.25 7.00 

Max NO 7.00 8.00 10.00 11.00 
     

Lim inf -0.38 -3.50 -2.88 -5.50 

IIQ 2.25 3.00 3.25 5.00 

Lim sup 8.63 8.50 10.13 14.50 
     

Mínimo 2.00 0.50 1.50 2.00 

Q1 3.00 1.00 2.00 2.00 

Mediana 1.00 0.00 2.00 2.00 

Q3 1.25 3.00 1.25 3.00 

Máximo 1.75 4.00 4.75 4.00 

 

Apêndice III 

 Nativa Noboro 
Sta. 

Bárbara 
Pasto 

Min NO 0.74 0.75 0.72 0.76 

Q1 0.94 0.94 0.88 0.93 

Mediana 1.07 1.04 0.96 1.06 

Q3 1.22 1.15 1.12 1.15 

Max NO 1.63 1.34 1.39 1.35 
     

Lim inf 0.52 0.62 0.52 0.59 

IIQ 0.28 0.21 0.24 0.23 

Lim sup 1.64 1.47 1.47 1.49 
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Mínimo 0.20 0.19 0.16 0.17 

Q1 0.94 0.94 0.88 0.93 

Mediana 0.13 0.10 0.08 0.14 

Q3 0.15 0.11 0.16 0.09 

Máximo 0.41 0.19 0.27 0.20 

 

Apêndice IV 

  Nativa Noboro St. Bárb Pasto 

N 0.00% 3.08% 0.00% 3.08% 

NE 29.23% 66.16% 0.00% 15.38% 

E 0.00% 1.54% 0.00% 0.00% 

SE 0.00% 24.61% 0.00% 0.00% 

S 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SW 0.00% 0.00% 41.54% 6.15% 

W 0.00% 0.00% 4.61% 0.00% 

NW 70.77% 4.61% 53.85% 75.39% 

 

Apêndice V 

 Nativa Noboro 
St. 

Bárbara 
Pasto 

Min NO 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q1 0.90 0.00 1.00 1.93 

Mediana 5.20 2.50 3.80 6.40 

Q3 9.20 6.50 7.60 10.18 

Max NO 20.00 15.90 16.80 20.10 
     

Lim inf -11.55 -9.75 -8.90 -10.45 

IIQ 8.30 6.50 6.60 8.25 

Lim sup 21.65 16.25 17.50 22.55 
     

Mínimo 0.90 0.00 1.00 1.93 

Q1 0.90 0.00 1.00 1.93 

Mediana 4.30 2.50 2.80 4.48 

Q3 4.00 4.00 3.80 3.78 

Máximo 10.80 9.40 9.20 9.93 

 

Apêndice VI 

  Nativa Noboro St. Bárb Pasto 

N 12.96% 15.00% 2.04% 18.03% 

NNE 7.41% 27.50% 0.00% 9.84% 

NE 14.82% 15.00% 0.00% 8.21% 
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ENE 3.70% 5.00% 0.00% 0.00% 

E 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 

ESE 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 

SE 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 

SSE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

S 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SSW 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SW 0.00% 0.00% 10.20% 0.00% 

WSW 1.85% 0.00% 24.49% 3.28% 

W 1.85% 0.00% 18.37% 13.11% 

WNW 20.37% 0.00% 24.49% 18.03% 

NW 20.37% 0.00% 12.25% 16.39% 

NNW 16.67% 10.00% 8.16% 13.11% 

 

Apêndice VII 

 Nativa Noboro St. Bárbara Pasto 

Grânulo 

98.12 

95.47 

78.20 

84.26 

3.51 

9.62 

71.53 

51.64 98.30 76.59 15.07 50.33 

89.98 97.99 10.27 33.05 

Areia muito 
grossa 

0.41 

1.20 

7.11 

4.76 

7.00 

9.24 

4.73 

5.96 0.57 6.49 12.13 8.62 

2.63 0.69 8.59 4.54 

Areia grossa 

0.16 

0.92 

4.86 

4.03 

16.71 

15.77 

6.10 

5.69 0.37 6.80 12.03 4.58 

2.24 0.42 18.57 6.38 

Areia média 

0.80 

1.95 

6.55 

4.90 

36.29 

35.55 

8.66 

15.10 0.39 7.78 29.03 14.27 

4.65 0.36 41.32 22.37 

Areia fina 

0.30 

0.34 

2.27 

1.45 

22.55 

18.16 

4.87 

14.48 0.26 2.02 18.56 14.45 

0.46 0.06 13.36 24.12 

Areia muito fina 

0.16 

0.07 

0.79 

0.34 

7.67 

4.00 

3.00 

3.58 0.03 0.02 0.17 6.10 

0.03 0.21 4.17 1.65 

Silte/Argila 

0.06 

0.05 

0.23 

0.27 

6.28 

7.67 

1.11 

3.55 0.09 0.31 13.02 1.66 

0.01 0.27 3.71 7.89 

 

Apêndice VIII 

Área Dm sedimentos (mm) 

Nativa 4.625 

Nativa 3.350 
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Nativa 4.153 

Nativa 3.725 

Nativa 4.125 

Nativa 4.375 

Noboro 3.963 

Noboro 2.983 

Noboro 4.800 

Noboro 3.180 

Noboro 3.068 

Noboro 2.840 

Pasto 3.338 

Pasto 1.553 

Pasto 0.437 

Pasto 3.525 

Pasto 2.925 

Pasto 0.916 

Sta. Bárbara 0.700 

Sta. Bárbara 0.660 

Sta. Bárbara 0.930 

Sta. Bárbara 0.913 

Sta. Bárbara 0.945 

Sta. Bárbara 1.353 

 

Apêndice IX 

 Seixos Grânulos 
Areia 
muito 
grossa 

Areia 
Grossa 

Areia 
média 

Areia 
fina 

Areia 
muito 
fina 

Silte/Argila 

Nativa 36.69% 15.76% 10.78% 10.35% 11.00% 9.43% 3.71% 2.29% 

Noboro 14.37% 15.01% 13.81% 23.80% 16.17% 9.49% 4.59% 2.76% 

Pasto 12.47% 4.87% 6.20% 25.62% 22.58% 16.95% 7.42% 3.89% 

Sta. 
Bárbara 

0.00% 3.90% 19.24% 25.08% 19.50% 15.48% 8.91% 7.89% 

 

Apêndice X 

Área Dm solos (mm) Área Dm solos (mm) Área Dm solos (mm) Área Dm solos (mm) 

Nativa 2.110 Noboro 2.085 Pasto 1.900 Sta. Bárbara 0.798 

Nativa 1.943 Noboro 1.635 Pasto 1.090 Sta. Bárbara 0.810 

Nativa 1.088 Noboro 1.448 Pasto 1.600 Sta. Bárbara 0.925 

Nativa 2.108 Noboro 2.060 Pasto 1.088 Sta. Bárbara 0.728 

Nativa 2.960 Noboro 2.138 Pasto 3.203 Sta. Bárbara 0.645 

Nativa 3.485 Noboro 1.760 Pasto 3.415 Sta. Bárbara 0.554 
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Nativa 3.293 Noboro 2.000 Pasto 3.850 Sta. Bárbara 0.569 

Nativa 3.035 Noboro 1.968 Pasto 3.620 Sta. Bárbara 0.570 

Nativa 3.510 Noboro 1.760 Pasto 0.530 Sta. Bárbara 0.658 

Nativa 3.138 Noboro 1.500 Pasto 0.500 Sta. Bárbara 0.500 

Nativa 3.425 Noboro 1.555 Pasto 0.523 Sta. Bárbara 0.523 

Nativa 3.513 Noboro 0.893 Pasto 0.500 Sta. Bárbara 0.493 

Nativa 3.425 Noboro 1.875 Pasto 0.880 Sta. Bárbara 0.504 

Nativa 3.425 Noboro 1.555 Pasto 0.525 Sta. Bárbara 0.465 

Nativa 3.313 Noboro 3.645 Pasto 0.495 Sta. Bárbara 0.493 

- - - - Pasto 0.430 Sta. Bárbara 0.545 

- - - - Pasto 0.785 Sta. Bárbara 0.695 

- - - - Pasto 0.895 Sta. Bárbara 0.675 

- - - - Pasto 0.403 Sta. Bárbara 0.625 

- - - - Pasto 0.440 Sta. Bárbara 0.858 

- - - - Pasto 0.430 Sta. Bárbara 1.000 

- - - - Pasto 0.408 Sta. Bárbara 0.913 

- - - - Pasto 0.498 Sta. Bárbara 0.750 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.865 

- - - - - - Sta. Bárbara 1.150 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.913 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.950 

 

Apêndice XI 

Área 
Dmp 

estabilidade 
(mm) 

Área 
Dmp 

estabilidade 
(mm) 

Área 
Dmp 

estabilidade 
(mm) 

Área 
Dmp 

estabilidade 
(mm) 

Nativa 1.696 Noboro 1.772 Pasto 0.576 Sta. Bárbara 0.863 

Nativa 2.070 Noboro 1.640 Pasto 0.536 Sta. Bárbara 0.748 

Nativa 1.792 Noboro 1.752 Pasto 0.723 Sta. Bárbara 0.841 

Nativa 1.570 Noboro 2.053 Pasto 0.697 Sta. Bárbara 0.772 

Nativa 1.884 Noboro 1.639 Pasto 0.912 Sta. Bárbara 0.740 

Nativa 1.115 Noboro 1.092 Pasto 0.753 Sta. Bárbara 0.695 

Nativa 2.551 Noboro 1.506 Pasto 0.642 Sta. Bárbara 0.733 

Nativa 2.143 Noboro 1.316 Pasto 0.533 Sta. Bárbara 0.677 

Nativa 2.491 Noboro 1.111 Pasto 0.526 Sta. Bárbara 0.632 

Nativa 2.055 Noboro 1.055 Pasto 0.970 Sta. Bárbara 0.548 

Nativa 1.792 Noboro 1.352 Pasto 0.492 Sta. Bárbara 0.764 

Nativa 2.006 Noboro 0.946 Pasto 0.436 Sta. Bárbara 0.488 

Nativa 2.255 Noboro 1.025 Pasto 0.435 Sta. Bárbara 0.559 

Nativa 2.044 Noboro 1.532 Pasto 0.641 Sta. Bárbara 0.473 

Nativa 1.991 Noboro 1.936 Pasto 0.405 Sta. Bárbara 0.572 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.632 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.599 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.680 
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- - - - - - Sta. Bárbara 0.608 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.956 

- - - - - - Sta. Bárbara 1.131 

- - - - - - Sta. Bárbara 1.213 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.694 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.907 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.927 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.809 

- - - - - - Sta. Bárbara 0.719 

 

Apêndice XII 

Área % FeO % Al2O3 Área % FeO % Al2O3 Área % FeO % Al2O3 Área % FeO % Al2O3 

Nativa 23.9176 15.3451 Noboro 25.3659 14.2729 Pasto 30.0631 10.2791 
Sta. 

Bárbara 
19.3637 12.9852 

Nativa 14.1455 12.3467 Noboro 14.9132 14.5758 Pasto 15.9592 14.5644 
Sta. 

Bárbara 
19.6628 12.9844 

Nativa 14.2897 13.8212 Noboro 15.7204 14.1915 Pasto 17.6239 13.0648 
Sta. 

Bárbara 
19.3459 12.7628 

Nativa 22.3124 11.8074 Noboro 26.0330 8.7398 Pasto 15.9175 11.3235 
Sta. 

Bárbara 
18.3202 11.4203 

Nativa 28.5934 8.7008 Noboro 21.9481 9.8547 Pasto 19.2566 12.5720 
Sta. 

Bárbara 
19.7633 16.5022 

Nativa 29.3019 11.7863 Noboro 24.7028 14.2789 Pasto 18.5105 13.7852 
Sta. 

Bárbara 
19.3529 15.8410 

Nativa 16.8051 8.7077 Noboro 15.3431 14.8054 Pasto 18.5314 12.8586 
Sta. 

Bárbara 
19.4667 15.4446 

Nativa 17.7683 8.3946 Noboro 15.4185 11.0145 Pasto 9.7720 8.4922 
Sta. 

Bárbara 
19.0418 15.5890 

Nativa 29.0527 9.3877 Noboro 22.1033 15.0203 Pasto 12.7464 13.1028 
Sta. 

Bárbara 
16.2146 14.9791 

Nativa 27.8224 10.1559 Noboro 25.7986 13.8556 Pasto 10.2165 8.3529 
Sta. 

Bárbara 
19.7369 14.6206 

Nativa 23.2103 13.2983 Noboro 22.9314 15.7180 Pasto 12.1467 9.3963 
Sta. 

Bárbara 
19.4550 14.4078 

Nativa 20.7143 6.1957 Noboro 14.5486 16.9169 Pasto 12.9699 11.0538 
Sta. 

Bárbara 
19.5349 14.8222 

Nativa 18.3889 8.3414 Noboro 13.8475 18.0641 Pasto 12.1919 9.5016 
Sta. 

Bárbara 
19.4151 15.0492 

Nativa 51.3158 6.9352 Noboro 25.5841 8.9969 Pasto 12.8949 13.2391 
Sta. 

Bárbara 
19.4117 15.0753 

Nativa 33.8824 6.2387 Noboro 25.9437 6.2106 Pasto 12.1840 9.4018 
Sta. 

Bárbara 
19.4667 13.8945 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

19.4401 15.3961 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

18.8424 13.4835 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

18.6567 16.6059 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

17.5461 13.5519 
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- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

18.3787 13.6008 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

18.7308 13.0106 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

19.0542 13.7221 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

19.3166 13.3061 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

19.3592 13.0145 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

19.0856 13.1790 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

18.8568 13.7958 

- - - - - - - - - Sta. 
Bárbara 

19.2750 14.1181 

 

Apêndice XIII 

  Nativa Noboro Pasto 
St. 

Bárbara 

Min NO 5.00 6.71 3.50 2.38 

Q1 8.14 9.11 5.30 4.87 

Mediana 9.32 10.66 6.41 5.88 

Q3 10.72 11.48 7.00 6.84 

Max NO 14.57 14.27 8.78 9.54 

          

Lim inf 4.27 5.55 2.75 1.90 

IIQ 2.58 2.37 1.70 1.98 

Lim sup 14.58 15.04 9.55 9.81 

          

Mínimo 3.14 2.40 1.80 2.49 

Q1 8.14 9.11 5.30 4.87 

Mediana 1.18 1.55 1.11 1.02 

Q3 1.40 0.82 0.60 0.96 

Máximo 3.86 2.79 1.78 2.70 

 

Apêndice XIV 

  
Umidade 

(g) Média (g) Matéria Orgânica (g) Média (g) 
Nativa 1 0.4251 

0.3373 

0.2413 

0.2342 Nativa 2 0.3184 0.2545 

Nativa 3 0.2685 0.2069 

Noboro 1 0.4779 

0.4819 

0.2437 

0.2515 Noboro 2 0.4945 0.2519 

Noboro 3 0.4733 0.2588 
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Pasto 1 0.4118 

0.4151 

0.1814 

0.2042 Pasto 2 0.4181 0.2154 

Pasto 3 0.4155 0.2159 

Sta. Bárbara 1 0.4209 

0.4444 

0.2523 

0.2285 Sta. Bárbara 2 0.4337 0.2111 

Sta. Bárbara 3 0.4787 0.2222 

     

 

Apêndice XV 

 Nativa Noboro Pasto St. Bárbara 

SST Turb. SST Turb. SST Turb. SST Turb. 

Out-13 

0 m 1.50 4.22 1.00 3.16 9.00 30.70 25.00 54.60 

200 m 4.00 6.38 2.50 13.09 3.00 22.80 505.00 400.00 

400 m 5.50 8.60 5.00 9.69 79.00 102.00 313.50 334.00 

Nov-13 

0 m 0.00 7.34 0.00 1.24 3.50 15.94 1.00 4.07 

200 m 1.50 7.04 1.00 2.92 2.00 9.98 0.00 2.56 

400 m 0.50 1.70 10.50 19.92 5.00 4.76 0.50 2.23 

Dez-13 

0 m 0.50 2.23 2.50 4.61 1.50 6.98 3.50 1.86 

200 m 0.50 2.94 7.00 15.01 2.00 5.81 3.50 5.83 

400 m 4.50 6.88 1.00 1.77 0.00 2.80 1.50 2.75 

Ago-14 

0 m 2.50 8.25 1.00 3.25 48.50 42.30 42.50 41.25 

200 m 2.00 6.13 5.00 10.30 52.00 60.35 45.00 52.30 

400 m 0.50 5.02 4.00 8.52 53.00 89.56 50.50 76.50 

Set-14 

0 m 1.00 4.30 6.50 8.89 38.00 40.00 4.50 27.50 

200 m 8.00 10.50 3.00 10.70 39.00 44.70 15.50 42.89 

400 m 7.00 9.61 21.50 19.70 191.00 107.00 17.50 50.20 

Out-14 

0 m 8.50 14.70 4.50 7.77 42.50 85.25 24.50 24.80 

200 m 9.50 14.83 1.50 4.06 45.50 98.50 34.00 40.30 

400 m 0.50 5.88 6.50 13.70 200.50 113.50 36.50 44.70 

Dez-14 

0 m 1.50 5.36 1.00 3.63 4.00 6.01 20.40 42.40 

200 m 8.00 7.17 1.50 3.84 13.50 15.89 145.20 109.25 

400 m 2.50 7.84 2.50 5.04 1.50 4.74 316.80 241.00 

Fev-15 

0 m 20.00 5.20 9.60 18.60 160.00 120.00 50.00 26.20 

200 m 2.00 3.20 3.60 10.50 30.00 22.30 42.00 25.83 

400 m 1.20 2.67 3.60 9.16 74.00 68.00 58.00 47.20 

Mar-15 

0 m 10.50 13.90 2.50 3.73 11.50 21.00 281.00 212.52 

200 m 3.50 5.85 3.00 6.52 12.00 22.00 200.50 199.80 

400 m 7.50 11.00 2.00 4.91 8.00 19.00 11.00 29.78 

Abr-15 

0 m 5.20 9.23 4.00 9.01 9.20 21.20 11.60 11.00 

200 m 4.40 8.91 1.20 3.31 12.80 40.00 21.60 41.30 

400 m 8.00 13.90 1.60 5.20 8.80 35.90 18.00 40.00 
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