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RESUmo: muitos reservatórios de usinas hidrelétricas operam com dados defasados devido, principalmente, ao 
contínuo processo de assoreamento. Este fato faz com que as políticas de gestão e operação destes reservatórios 
sejam realizadas a partir de dados diferentes dos encontrados na realidade. Neste contexto, este trabalho 
apresenta um estudo de caso no reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos (SP), onde foi realizado um 
levantamento batimétrico em 2008, e a partir da comparação dos valores obtidos com os dados fornecidos pela 
concessionária de energia (datados de 1975), foi possível estimar as perdas de volume total, útil e morto do 
reservatório que corresponderam a 14.3%, 14.5% e 14.2%, respectivamente. Também foram sugeridas algumas 
medidas preventivas e corretivas para a redução do processo de assoreamento do reservatório em estudo.
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AbSTRACT: many reservoirs of hydroelectric plants are operated with outdated data, mainly due to the continuous 
process of sedimentation. This fact implies that management and operation practices of these reservoirs are 
based on different data from those found in reality. In this context, this paper presents a case study in the 
reservoir of the Hydroelectric Plant of Três Irmãos (SP), where a bathymetric survey was conducted in 2008. 
Values so   obtained were compared with data supplied by the Power Utility (dated 1975), making it possible to 
estimate that losses of total volume,  useful volume and dead volume of the reservoir were 14.3%, 14.5% and 
14.2%  respectively. Also, some preventive and corrective measures were suggested in order to reduce the 
sedimentation process in the reservoir under study.
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1. INTRODUÇÃO
A construção de um reservatório propicia inúmeros 
benefícios, porém também gera uma série de 
modificações físicas, ambientais e sociais no local em 
que é construído. Sua instalação em um curso d’água 
provoca alterações no seu equilíbrio sedimentológico, 
pois o barramento propicia uma significativa redução 
da velocidade do fluxo d’água que, por sua vez, 
ocasiona a deposição dos sedimentos transportados 
(Glymph, 1973; Carvalho et al., 2000). Desse modo, 
os reservatórios funcionam como grandes bacias 
de retenção de sedimentos, proporcionando 
condições favoráveis para a deposição dos materiais 
transportados por cursos d’água.
De acordo com Coiado (2001), todo reservatório, 
independente da sua finalidade e característica de 
operação, está fadado ao processo de assoreamento. 
os sedimentos carreados pelo curso d’água podem 
se acumular no compartimento do volume útil do 
reservatório ou em cotas inferiores, reduzindo seu 
volume morto e sua vida útil. Estes sedimentos, 
quando depositados no volume útil, alteram a vazão 
regularizada, a capacidade de geração de energia 
elétrica e o atendimento de outros usos consuntivos e 
não consuntivos da água.
Diversos estudos, nacionais e internacionais, 
apresentam os problemas decorrentes do 
assoreamento. Dentre eles, cabe destacar Carvalho 
(2008), muller (1995) e Environmental Protection Agency 
(1976), os quais citam como principais consequências 
do assoreamento: 

Redução do volume de água armazenado no •	
reservatório;

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

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;

Alteração, destruição e degradação de •	
ecossistemas aquáticos.

Neste sentido, o processo de assoreamento em 
reservatórios tem provocado diversos problemas 
econômicos, sociais e ambientais. No entanto, apesar 
do conhecimento destas questões, nota-se que os 
estudos sedimentológicos, na maioria dos projetos 

e pesquisas realizadas em reservatórios brasileiros, 
não recebem a devida atenção e, quando realizados, 
podem ocorrer de forma incompleta.
Atualmente muitos reservatórios, no brasil e no mundo, 
são operados a partir de dados desatualizados devido 
ao contínuo processo de assoreamento que estes 
sofrem. Este fato faz com que as políticas de gestão e 
operação destes reservatórios sejam realizadas a partir 
de dados diferentes dos encontrados na realidade.
Um dos trabalhos mais importantes relativos ao 
assoreamento de reservatório é um estudo realizado 
pelo banco mundial apresentado em mahmood 
(1987 apud Carvalho et al., 2000). Neste trabalho, o 
autor cita que a vida útil média dos reservatórios no 
mundo decresceu de 100 para 22 anos e que a perda 
média anual de volume dos reservatórios, devido ao 
assoreamento, era de 1% variando de um local para 
o outro. mais especificamente, com relação aos 
reservatórios brasileiros, um estudo realizado pelo 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) em 1994, para 
a Eletrobrás, concluiu que a perda anual de volume 
de armazenamento dos reservatórios do país era de 
aproximadamente 0.5% (Carvalho, 2008).
Paiva et al. (1998) realizaram um estudo no Reservatório 
de Vacacaí-mirim (RS), que teve sua construção iniciada 
em 1961 e seu enchimento finalizado em 1972. Eles 
puderam constatar que, durante o período de 1972 a 
1997, houve uma redução de aproximadamente 23% 
na capacidade de armazenamento do reservatório 
ao longo de 25 anos de operação. Posteriormente, 
Dill (2002) realizou outro estudo no local e através 
de levantamentos batimétricos realizados em 2001 
constatou que a redução do volume do reservatório 
era de 29.45% em relação ao seu volume original.
Vilhena et al. (2003) estudaram o Reservatório de Funil 
(RJ) e constataram que o volume do reservatório em 
1969, que era de 82.19 milhões de m3, foi reduzido, 
em 1992, para 63.74 milhões de m3. Tal perda de 
capacidade de armazenamento representou 22.93% 
para o período estudado.
machado et al. (1999) apresentaram um estudo 
relativo ao assoreamento do Reservatório do Rio 
Santo Anastácio que abastece a cidade de Presidente 
Prudente (SP), e que teve seu volume reduzido em 
13.42% entre 1993 e 1998, mudando de 1 962 000 m3 
para 1 698 515 m3.
outro exemplo típico de assoreamento de reservatório 
hidrelétrico é o caso da UHE de mascarenhas 
localizada no Rio Doce (ES) e inaugurada em 1974. Este 
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reservatório foi planejado para regularizar uma vazão 
de 600 m3/s e gerar 120 mW. No entanto, dispunha na 
maior parte do tempo, de uma vazão de 400 m3/s e em 
períodos de estiagem este valor se reduzia a 190 m3/s. 
A bacia hidrográfica onde o reservatório se encontrava 
produzia uma grande quantidade de sedimentos 
acarretando no assoreamento do reservatório e 
exigindo limpezas periódicas a elevados custos 
(Carvalho e Lôu, 1986).
Carvalho (2008) também apresenta uma relação de 
reservatórios no brasil que sofrem com o problema do 
assoreamento (Tabela 1).
Uma das alternativas para resolver a questão da 
atualização dos dados operacionais de reservatórios 
e acompanhamento dos seus processos de 
assoreamento são os levantamentos batimétricos, 
que podem ser empregados para determinação ou 
atualização dos dados de operação dos reservatórios 
e na avaliação das suas reais condições.
Com este enfoque, o presente trabalho tem como 
objetivo apresentar um estudo de caso realizado no 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos (SP/
brasil) onde foi constatada uma redução no volume 

de armazenamento do mesmo. Também é feita uma 
discussão sobre as eventuais origens dos sedimentos 
encontrados no referido reservatório e sugestão de 
possíveis medidas preventivas e corretivas para a 
redução do processo de assoreamento no local. Cabe 
destacar que as medidas sugeridas neste trabalho 
também podem ser empregadas em outras centrais 
hidrelétricas ou reservatórios que apresentem 
problemas semelhantes.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Reservatório de Três Irmãos

o Reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos 
está inserido na bacia do baixo Tietê (UGRHI-
19), a noroeste do Estado de São Paulo, brasil  
(Figura 1). A bacia possui uma área de drenagem de 
aproximadamente 15 472 km2, e o seu perfil de uso e 
ocupação do solo é predominantemente agropecuário, 
destacando-se as atividades da pecuária (59.5%) e as 
atividades agrícolas (culturas temporárias e permanentes), 
com 22.9% de participação (CETEC, 2008).

Reservatório Curso d’água Proprietário Finalidade

Rio de Pedras Velhas CEmIG UHE – 10 mW

Paraúna Paraúna CEmIG UHE – 30 mW

Funil Contas CHESF UHE – 30 mW

Pedras Contas CHESF UHE – 23 mW

Peti Santa bárbara CEmIG UHE – 9.4 mW

Sá Carvalho Piracicaba ACESITA UHE – 50 mW

mascarenhas Doce ESCELSA UHE – 120 mW

Paraitinga Paraitinga CESP UHE – 85 mW

Caconde Pardo CESP UHE – 80.4 mW

Euclides da Cunha Pardo CESP UHE – 108.8 mW

Jurumirim Paranapanema CESP UHE – 120 mW

Itiquira Itiquira ITISA UHE – 156 mW

Passo Real Jacuí CEEE UHE – 125 mW

Tabela 1 - Alguns reservatórios brasileiros parcialmente ou totalmente assoreados.

Fonte: Carvalho (2008).
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A usina localiza-se a 28 km da confluência do Rio 
Tietê com o Rio Paraná e seu reservatório possui 
aproximadamente 150 km de extensão, área total de 
785 km2 e barragem com 3 640 metros de comprimento. 
Trata-se do sexto barramento do Rio Tietê a partir de 
sua nascente. o reservatório da usina é de acumulação 
e serve para regularização de vazão e contenção de 
cheias (CESP, 2013).
A Usina de Três Irmãos é a maior usina do Rio Tietê 
e tem capacidade de operar com oito turbinas, 
totalizando uma potência instalada de 1 292 mW. 
Porém, atualmente, possui cinco turbinas do tipo 
Francis com potência instalada total de 807.50 mW. A 
primeira unidade entrou em operação em novembro 
de 1993 e a quinta em janeiro de 1999 (CESP, 2013).

2.2. Dados de entrada do Reservatório de Três 
Irmãos

A Companhia Energética de São Paulo (CESP), 
concessionária de energia que atualmente administra 
a Usina de Três Irmãos, foi uma importante fonte 
para obtenção de dados operacionais do reservatório. 
Para a análise da estimativa do assoreamento deste 
reservatório, foram utilizados os dados disponibilizados 
pela CESP, datados de 1975, e os dados obtidos a partir 
de levantamentos batimétricos realizados em 2008.

É importante destacar que as informações obtidas 
pelos levantamentos batimétricos realizados no 
reservatório, são dados primários, ou seja, obtidos 
pelo Núcleo de Hidrometria do Centro de Recursos 
Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA) da Universidade 
de São Paulo (USP). Este fato merece destaque, 
principalmente em virtude da carência de informações 
atuais sobre as condições dos reservatórios brasileiros 
e da dificuldade para o acesso aos dados operacionais 
das usinas e dos reservatórios. A grande dimensão do 
reservatório e o tempo e trabalho empregados para 
obtenção destes dados são também fatores a serem 
considerados.

2.3. CESP (1975)

os dados fornecidos pela CESP referentes ao 
reservatório em questão foram obtidos a partir 
do Projeto básico de Três Irmãos elaborado pela 
PRomoN-THEmAG entre os anos de 1975 e 1976 
(CESP, 2013).
A utilização desses dados e a comparação com os 
dados atuais do reservatório tiveram como intenção 
comprovar a importância da atualização dos dados 
operacionais dos reservatórios, uma vez que com o 
decorrer dos anos há uma diminuição de seu volume 
útil.

Figura 1 - mapa do brasil com destaque para o Estado de São Paulo e o Reservatório de Três Irmãos.

Fonte: Adaptado de SIGRH (2013) e Google Earth (2013). Sem escala definida.
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Desse modo, com os dados fornecidos pela CESP foi 
possível analisar quais mudanças ocorreram durante 
a época de 1975 até a realização da batimetria (2008), 
comparando-se os dados disponíveis.
A Tabela 2 apresenta uma parte dos dados fornecidos 
pela CESP referente à cota vs. área vs. volume do 
reservatório.

2.4. Levantamentos batimétricos (2008)

Como citado anteriormente, os dados para 
caracterização do reservatório no cenário atual (2008) 
foram obtidos a partir de levantamentos batimétricos.
As informações descritas a seguir e os procedimentos 
adotados para suas coletas foram obtidos através do 
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento “Estudos do 
assoreamento do reservatório formado pela barragem 
da UHE Três Irmãos” (FIPAI, 2009), realizado pela 
equipe do Núcleo de Hidrometria (CRHEA/USP) em 
parceria com a CESP e a Fundação para o Incremento 
da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI).
Para obtenção dos dados referentes ao reservatório, 
foram efetuadas quatro campanhas batimétricas 
realizadas no período de fevereiro a setembro de 2008, 
totalizando 40 dias de coleta de campo.
Na batimetria do reservatório foram levantados 500 
transectos (seções), com a captação de 48 283 pontos, 
que apresentavam dados de localização (latitude e 
longitude) e cota de nível de água. os transectos foram 
planejados em uma configuração contínua, em “zigue-

zague”, perpendiculares ao eixo longitudinal do curso 
d’água e espaçados entre si, em aproximadamente  
1.5 km, conforme ilustrado na Figura 2.
Para a coleta dos dados do reservatório foram utilizados 
o ecobatímetro (sonda acústica) modelo Echo Sounder 
bathy 500mF da SyQwest Inc. e o receptor GPS Leica 
Geosystems GS20 com correções diferenciais - DGPS 
(Differencial Global Positioning System), ambos 
conectados a um computador. o software utilizado 
para aquisição e processamento dos dados e para 
planejamento das seções batimétricas realizadas foi 
o Hypack®.
Após a coleta dos dados, foi realizada a seleção, 
tratamento e processamento dos mesmos, visando 
descartar informações desnecessárias e pontos 
discrepantes dos valores esperados, que geralmente 
são originados por diversos motivos, como a presença 
de materiais como galhos ou troncos no fundo do 
reservatório.
A partir do tratamento e processamento dos dados foi 
possível gerar o modelo Digital do Terreno (mDT) do 
reservatório, com a utilização do software TopoGRAPH 
98SE® e através da modelagem de superfície por meio 
do método de triangulação de Delaunay.
Desse modo, com a utilização do TopoGRAPH 98SE® 
foi feito o cálculo da área referente a cada curva de 
nível do reservatório em intervalos de 1 em 1 metro 
a partir da cota mínima. os dados calculados são 
apresentados na Tabela 3.

Cota (m) Área (106 m2) Volume (106 m3) Cota (m) Área (106 m2) Volume (106 m3)

280 0,00 0.00 323 620.42 9 923.23

285 5.90 18.25 324 648.76 10 557.82

290 38.60 129.50 325 677.10 11 220.75

295 114.50 512.25 326 703.58 11 911.09

300 179.90 1 248.25 327 730.06 12 627.91

305 260.30 2 348.75 328 756.54 13 371.21

310 340.40 3 850.50 329 783.02 14 140.99

315 429.90 5 776.25 330 809.50 14 937.25

320 535.40 8 189.50

Tabela 2 - Dados parciais de cota vs. área vs. volume do reservatório de Três Irmãos.

Fonte: CESP (2013).
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Cota (m) Área (m2) Cota (m) Área (m2) Cota (m) Área (m2) Cota (m) Área (m2)

285 4 123 508 297 122 727 390 309 279 751 590 321 486 484 625

286 7 182 053 298 130 149 380 310 293 230 626 322 507 618 063

287 11 683 305 299 137 872 025 311 307 818 845 323 530 623 878

288 17 636 147 300 146 392 094 312 322 395 081 324 554 454 490

289 24 471 341 301 155 243 334 313 338 352 952 325 577 698 451

290 30 035 438 302 175 956 639 314 354 537 941 326 600 809 533

291 45 229 368 303 191 865 851 315 371 344 667 327 624 451 578

292 61 033 153 304 214 483 488 316 388 085 117 328 648 694 899

293 73 760 478 305 229 859 640 317 405 568 035 329 673 566 197

294 88 661 437 306 242 409 022 318 424 824 017 330 699 067 591

295 103 562 396 307 254 580 368 319 444 693 873

296 115 355 887 308 267 166 691 320 465 392 980

Tabela 3 - Dados parciais de cota vs. área do reservatório, obtidos a partir dos levantamentos batimétricos.

Fonte: FIPAI (2009).

Figura 2 - Seções batimétricas no Reservatório de Três Irmãos.

Fonte: FIPAI (2009). Sem escala definida.
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o volume do reservatório foi calculado a partir dos 
dados da Tabela 3. Para o cálculo foi considerado 
o fracionamento do reservatório seguindo as suas 
curvas de nível em intervalos de 1 em 1 metro a partir 
da cota mínima.
A partir dos planos formados pelas curvas de nível, 
calculou-se o volume de cada secção do reservatório. 
Com a soma de cada volume de secção foi possível 
determinar o volume total do reservatório. os 
resultados obtidos, relativos ao volume de cada cota, 
são apresentados na Tabela 4.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Influência do assoreamento na capacidade de 
armazenamento do reservatório

De acordo com os dados disponibilizados pela CESP, 
o volume total do reservatório, em 1975, era de 
13 371.21∙106 m3. o volume útil era equivalente a 
3 447.98∙106 m3 e o volume morto apresentava cerca 
de 9 923.23∙106 m3. Segundo dados obtidos pelos 
levantamentos batimétricos (em 2008), os valores 
aproximados dos volumes total, útil e morto do 

reservatório apresentaram uma significativa redução 
para 11 461.59∙106 m3, 2 947.07∙106 m3 e 8 514.52∙ 
106 m3, respectivamente.
Através da comparação entre os valores, pôde-se 
observar uma redução de 1 909.62∙106 m3 no volume 
total do reservatório, 500.91∙106 m3 no volume útil 
e 1 408.71∙106 m3 no volume morto do reservatório, 
durante o período de 1975 a 2008. Em termos 
percentuais, os volumes do reservatório foram 
reduzidos ao longo desses anos em cerca de 14.3% 
- volume total, 14.5% - volume útil e 14.2% - volume 
morto.
Cabe destacar que estes números, relativos a redução 
da capacidade do reservatório não são valores 
absolutos, pois foram estimados a partir de dados 
obtidos de diferentes metodologias e equipamentos, 
justificados inclusive pelo intervalo de tempo entre 
eles e o avanço da tecnologia para tais medições.
De qualquer forma, a constatação da redução da 
capacidade deste corpo d’água (independente da sua 
magnitude), desperta uma preocupação quanto ao 
atendimento das diversas demandas do reservatório. 
Neste sentido, um estudo realizado por miranda (2011) 

Cota (m) Volume (m3) Cota (m) Volume (m3) Cota (m) Volume (m3) Cota (m) Volume (m3)

285 9 729 205 297 651 765 664 309 2 998 983 693 321 7 498 345 940

286 15 381 986 298 778 204 050 310 3 285 474 801 322 7 995 397 284

287 24 814 665 299 912 214 753 311 3 585 999 537 323 8 514 518 255

288 39 474 392 300 1 054 346 813 312 3 901 106 500 324 9 057 057 439

289 60 528 137 301 1 205 164 527 313 4 231 480 517 325 9 623 133 910

290 87 781 527 302 1 370 764 514 314 4 577 925 964 326 10 212 387 903

291 125 413 931 303 1 554 675 760 315 4 940 867 269 327 10 825 018 459

292 178 545 192 304 1 757 850 430 316 5 320 582 161 328 11 461 591 698

293 245 942 008 305 1 980 021 995 317 5 717 408 738 329 12 122 722 247

294 327 152 966 306 2 216 156 326 318 6 132 604 764 330 12 809 039 142

295 423 264 883 307 2 464 651 022 319 6 567 363 710

296 532 724 025 308 2 725 524 552 320 7 022 407 137

Tabela 4 - Dados parciais de cota vs. volume do reservatório, obtidos a partir dos levantamentos batimétricos.

Fonte: FIPAI (2009).
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analisou a influência desta variação (no volume do 
reservatório) na geração de energia da UHE de Três 
Irmãos. Estes resultados não serão apresentados no 
presente estudo, por não fazerem parte do escopo do 
mesmo.
É importante destacar que com a redução na capacidade 
de armazenamento do reservatório, a geração de 
energia e outras demandas (como abastecimento, 
irrigação e navegação) podem ser afetadas, direta ou 
indiretamente. Por estas razões, medidas preventivas 
e corretivas para o controle do assoreamento são 
essenciais.

3.2. Medidas preventivas e corretivas para o controle 
do assoreamento no local de estudo

Apesar de o assoreamento ser um processo inevitável, 
é possível minimizar a produção de sedimentos nos 
cursos d’água e tributários a partir da adoção de 
medidas preventivas e corretivas.
A escolha da melhor política de controle do 
assoreamento exige estudos específicos sobre a 
dinâmica dos sedimentos desde as suas fontes de 
produção até os seus locais de deposição.
No caso do local de estudo deste trabalho, observou-se 
que os principais fatores que influenciam na deposição 
de sedimento no reservatório, devem-se aos processos 
erosivos no seu entorno. De acordo com CETEC (2008), 
70% da área da bacia é altamente suscetível à erosão, 
25% apresenta média suscetibilidade e 5%, baixa 
suscetibilidade à erosão.
Esse fato pode ser justificado, pois o reservatório 
apresenta em suas margens grandes áreas com 

atividades agropecuárias, como o cultivo da cana-
de-açúcar (Figura 3a) e a pecuária extensiva  
(Figura 3b), entre outras ocupações. A importância de 
estudos sedimentológicos neste corpo hídrico, vem 
do fato de tais atividades intensificarem o processo 
erosivo na bacia hidrográfica e, consequentemente, a 
produção e o depósito de sedimentos no reservatório.
No caso da atividade de pecuária nas áreas próximas ao 
seu entorno, o problema da erosão ocorre por conta da 
criação de “caminhos” gerados pelo pisoteamento do 
solo pelo gado. os caminhos, além de compactados (o 
que dificulta a infiltração da água das chuvas), servem 
como canais de escoamento da água superficial, que 
se dirige para cotas menos elevadas, arrastando 
partículas e promovendo assim maior erosão do solo. 
Rebouças et al. (2006) indicam que as pastagens 
destinadas à pecuária podem produzir cerca de  
0.4 t.ha-1.ano-1. Este valor pode ser superior, de acordo 
com as condições de manejo das pastagens, bem como 
a declividade do terreno, o tipo de solo e a densidade 
local dos rebanhos.
Atividades agrícolas próximas às margens do 
reservatório também são prejudiciais, principalmente 
nos períodos de plantio, onde o solo é muitas vezes 
revolvido e trabalhado para a instalação da próxima 
cultura. Isto ocorre porque, no intervalo entre o plantio 
e o desenvolvimento vegetativo mínimo da cultura, o 
solo fica mais exposto intensificando a produção e 
o transporte dos sedimentos, principalmente em 
períodos chuvosos. Tratando especificamente da 
perda de solo em canaviais, Sparovek & Schnug (2001) 
e martinelli (2007) relatam uma perda superior a  
30 t.ha-1.ano-1.

Figura 3 - (a) Cultivo de cana-de-açúcar e (b) pecuária extensiva, próximas às margens do Reservatório de Três Irmãos.
Fonte: FIPAI (2009).
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A deposição de nutrientes nos reservatórios 
(decorrente do transporte de sedimentos), pode causar 
a degradação da qualidade da água comprometendo 
o abastecimento e também acarretar na eutrofização 
destes corpos d’água. Com a eutrofização pode haver 
um aumento excessivo da população de macrófitas, 
as quais podem provocar problemas nas turbinas das 
usinas hidrelétricas.
A partir da observação destas atividades próximas ao 
reservatório (verificado durante as visitas de campo 
para realização da batimetria), conclui-se que a 
principal ação preventiva a ser adotada para a redução 
da taxa de assoreamento do reservatório em estudo, 
seria o controle das fontes de produção de sedimentos 
da bacia hidrográfica, uma vez que a deposição dos 
sedimentos é a última fase de um processo que se 
inicia com a erosão do solo na bacia.
Carvalho (2008) e muller (1995) citam que as medidas 
preventivas são mais eficazes do que as medidas 
corretivas (tanto em questões técnicas quanto 
financeiras) e deveriam ser adotadas com mais 
frequência para minimizar os problemas de deposição 
de sedimento.
Neste sentido, a formação e a conservação de matas 
ciliares às margens deste reservatório se destacam 
como uma das principais ações preventivas que 
poderiam ser adotadas para reduzir a produção de 
sedimentos no local. Seria apropriado haver um 
reforço nas políticas de produção de mudas de árvores 
e dos programas de reflorestamento do reservatório. 
A CESP possui três viveiros de mudas, nos quais são 
produzidas anualmente 4 000 000 de unidades para o 
programa “manejo da flora e reflorestamento” (CESP, 
2013).
outra ação potencial para adoção na região do 
reservatório seria a intensificação de palestras e cursos 
voltados à comunidade local sobre educação ambiental 
e a importância das práticas conservacionistas 
do solo. Essas ações possibilitariam uma maior 
conscientização e instrução da população local. Isso 
porque a implantação de medidas preventivas para 
minimização da erosão e o assoreamento são de 
difícil assimilação da população geral, que não tem 
acesso fácil às informações técnicas e acadêmicas 
que envolvem os cuidados com reservatórios, a médio 
e longo prazo. Tal fato é comprovado em grande parte 
pelos programas de reflorestamento (propostos pelas 
concessionárias de energia), que não recebem uma 
boa adesão da população e dos proprietários locais, os 
quais ignoram ou são coniventes em relação à questão 
do assoreamento.
Também merece destaque a necessidade de políticas 
públicas mais eficientes para inspeção e penalização 
de proprietários de terras próximas às margens dos 

cursos d’água e do reservatório que não atendam às 
normas vigentes, principalmente quanto à conservação 
de matas ciliares.
Além das medidas preventivas, citadas anteriormente, 
poderiam ainda ser adotadas outras ações para que 
os sedimentos gerados não alcancem o reservatório, 
como a instalação de pequenas barragens a montante, 
bacias de decantação e condutos de desvio de 
sedimentos, entre outros.
No âmbito das medidas corretivas para o controle 
do assoreamento e a minimização dos seus efeitos 
no reservatório, podem ser adotadas ações para 
remoção dos sedimentos em alguns trechos do 
mesmo. A escolha e a quantidade de material sólido 
a ser retirada do reservatório dependem de estudos 
técnicos e econômicos para a obtenção da melhor 
relação entre as eventuais melhorias propiciadas pela 
remoção dos sedimentos e seus eventuais custos. 
Há uma resolução do Conselho Nacional do meio 
Ambiente (CoNAmA) que estabelece as diretrizes 
gerais e os procedimentos para avaliação do material 
a ser dragado em corpos d’água (bRASIL, 2004).
Nesse sentido, os levantamentos batimétricos 
possibilitam a localização dos trechos mais 
comprometidos ou que apresentem resultados de 
maior potencial para remoção dos sedimentos.
Um dos estudos realizados no reservatório de Três 
Irmãos é o Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento 
(FIPAI, 2009), que apresenta como um de seus 
principais resultados as áreas com maior incidência 
de depósitos de sedimentos (Figura 4).
A dragagem dos sedimentos, além de possibilitar 
um aumento na capacidade de armazenamento 
do reservatório também seria uma alternativa 
interessante para evitar o comprometimento das 
estruturas hidráulicas, além do aumento da segurança 
local. A possível utilização dos materiais dragados no 
reservatório para o uso em obras da construção civil é 
uma alternativa para minimizar os problemas e custos 
na locação destes materiais. Desse modo, parte do 
material dragado (geralmente a areia) pode ser tratado 
e comercializado, sendo sua receita empregada na 
redução dos custos totais do processo de dragagem.

4. CONCLUSÕES
os levantamentos batimétricos são importantes 
ferramentas para uma boa gestão e planejamento 
de reservatórios. Além disso, prestam auxílio no 
acompanhamento do processo de assoreamento 
e na adoção de medidas preventivas e corretivas 
para redução do mesmo. A batimetria possibilita a 
determinação das reais dimensões e condições dos 
reservatórios, com a atualização dos seus dados de 
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cota vs. área vs. volume. A partir desta atividade, os 
reservatórios podem ser avaliados de forma mais 
precisa, diferente daqueles analisados sob dados 
defasados ou fundamentados em informações de 
projeto.
Através da comparação entre os valores obtidos com 
a CESP (1975) e aqueles provenientes da batimetria 
(2008), pôde-se observar uma redução de 1 909.62∙ 
106 m3 no volume total do reservatório, 500.91∙106 m3 
no volume útil e 1 408.71∙106 m3 no volume morto do 
reservatório. Em termos percentuais, os volumes do 
reservatório foram reduzidos ao longo desses anos em 
cerca de 14.3% - volume total, 14.5% - volume útil e 
14.2% - volume morto.
A intensificação de políticas de controle dos processos 
erosivos do local e a retirada de parte dos sedimentos 
depositados no reservatório (com a possível 
comercialização do material retirado, como forma 
de reduzir os custos deste processo), são medidas 
recomendadas para mitigar os eventuais problemas 
decorrentes do assoreamento deste corpo hídrico.
Ações para a conscientização da população e dos 
proprietários de terras no entorno do reservatório (que 
visem o aumento da participação destes em programas 
de conservação dos recursos hídricos), também 

devem ser consideradas. Por fim, deve-se destacar 
a importância da implantação de políticas públicas 
mais eficientes para fiscalização e penalização de 
proprietários que não atendam às normas vigentes, 
principalmente quanto à conservação de matas ciliares 
nas margens dos cursos d’água.
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