
50 51

A extensão deste trecho é de 1.100 km, com um desnível 
total aproximado de 19 m, sendo navegável todo o ano. 
A bacia do Baixo Madeira tem uma superfície aproxima-
da de 460.000 km2 e recebe uma precipitacão média de 
cerca de 2.300 mm/ano. A precipitação e a temperatura 
apresentam pouca variação espacial no Baixo Madeira, o 
que se explica pela sua baixa altitude e relevo.

O trecho de cachoeiras começa imediatamente abaixo 
das cidades vizinhas de Guayaramerín e Guajará-Mirim, 
sobre o Rio Mamoré, e termina na Cachoeira de Santo 
Antônio, 6 km acima de Porto Velho. O desnível estimado 
para este trecho pelo estudo de inventário (PCE, Furnas, 
Odebrecht, 2002) é de 60 m. O subtrecho Abunã-Cacho-
eira de Santo Antônio, onde se projeta construir as duas 
represas, tem 220 km de comprimento e não recebe ne-
nhum afluente importante. A área de contribuição deste 

trecho representa menos de 3% da superfície da bacia até 
Porto Velho. A precipitação média anual em Guayarame-
rín é de 1.960 mm, em Abunã é de 1.595 mm, e em Porto 
Velho é de 2.200 mm.

A tabela 1.1 mostra as vazões médias mensais do Rio 
Mamoré, em Guajará-Mirim, e do Rio Madeira nas es-
tações hidrométricas de Abunã e Porto Velho. O volu-
me máximo mensal ocorre em março, e o mínimo em 
setembro (figura 1.1). Este comportamento é resultado 
da combinação dos regimes hidrológicos de seus prin-
cipais formadores: os rios Mamoré e Beni, cujos má-
ximos ocorrem em abril e fevereiro, respectivamente. 
Mediante uma análise de regressão, os responsáveis pe-
lo estudo estimaram que os volumes médios do período 
1931-2001 em Jirau e Porto Velho são 17.687 m3/s e 
17.983 m3/s, respectivamente.

 • População: modificações na organização social e 
política; alteração e perda de recursos pesqueiros; mudan-
ças na qualidade de vida da população; interferência nas 
comunidades e populações ribeirinhas.
 • Flora: Supressão de áreas com diferentes forma-
ções vegetais específicas da região, como a de campi-
nara, e de áreas de vegetação ombrófila aberta de terras 
baixas e aluvial.
 • Sedimentos: Retenção de sólidos de fundo e em 
suspensão.
 • Enfermidades tropicais: Aumento da incidência 
de malária.

Este artigo é uma análise dos estudos de inventário, viabi-
lidade e impacto ambiental desse complexo hidroenergé-
tico. Está focado nos temas de dinâmica de água (fluxo) e 
sedimentos, que correspondem à especialidade do autor.
Diferente dos estudos de viabilidade, a análise não se li-
mitou ao território brasileiro, já que o fluxo de água e a 
maior parte dos impactos mencionados acima não obede-
cem a fronteiras internacionais e podem afetar também o
território e a população boliviana.

1 - A REGIÃO E O PROjETO
O Rio Madeira é o principal afluente do Rio Amazo-
nas, tanto por volume como por extensão. Em sua con-
fluência com o Amazonas, o Madeira é um dos cinco 
rios mais volumosos do mundo, drenando uma área de 
1.420.000 km2.

Ele drena quase toda a Bacia Amazônica boliviana, que 
ocupa uma superfície de 724.000 km2 (66% do território 
do país), e é o único afluente da margem direita do Ama-
zonas que nasce na cordilheira dos Andes. Acima da co-
munidade de Vila Bella, ele é denominado Alto Madeira. 
Abaixo de Porto Velho, é conhecido como Baixo Madeira.

A parte andina da bacia do Alto Madeira apresenta uma 
grande diversidade climática e biológica. Com uma va-
riação de precipitação entre 350 e 7.000 mm/ano e uma 
grande variação de temperatura associada à altitude, essa 
região possui alguns recordes mundiais de biodiversida-
de e integra ainda a macroregião (hotspot) dos Andes 
Orientais, a mais diversa do mundo.

O Baixo Madeira inicia-se na cachoeira de Santo An-
tônio e segue até a confluência com o Rio Amazonas. 

aso torne-se realidade, o Complexo Hidrelétrico do 
Rio Madeira será o maior projeto hidroenergético 
da Amazônia, além de represar o segundo rio mais 

volumoso da bacia. Por suas características e origem an-
dina, o Madeira se diferencia bastante dos outros grandes 
afluentes do Amazonas. Ele transporta a metade dos sedi-
mentos da bacia e drena uma das regiões de maior diver-
sidade física e biológica do mundo, que é compartilhada 
por três países: Bolívia, Brasil e Peru.

Os Estudos de Impacto Ambiental das duas barragens do 
Complexo situadas rio abaixo - Santo Antônio e Jirau, 
em território brasileiro, identificaram graves impactos que 
podem ser agrupados nos seguintes temas:
	 •	 Peixes: interferência sobre os peixes migratórios, 
seus ovos e alevinos; alteração da composição da fauna 
íctica devido a mudanças na dinâmica da água; perda de 
diversidade e áreas de desova.
	 •	Fauna: perda de ecossistemas para a avifauna; per-
da ou fuga de vários tipos de fauna em formações vege-
tais; eliminação das barreiras naturais para as espécies de 
botos existentes.

HIDROLOGIA E SEDIMENTOS
por Jorge Molina Carpio
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O RIO MADEIRA TRANSPORTA A METADE DOS SEDIMENTOS DA BACIA AMAZÔNICA: USINAS PODEM ATINGIR TERRITÓRIO E POVOS BOLIVIANOS 



52 53

 

RIO/ESTAC PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

MAMORÉ
EM

GUAYAR.
1970 a 2001 9.299 11.939 14.011 15.270 14.591 10.634 6.311 3.133 2.136 2.285 3.557 6.213 8.282

MADEIRA
EM

ABUNÃ
1976 a 1997 23.932 29.379 33.058 31.812 25.930 18.442 11.461 6.455 4.789 6.115 10.002 15.987 18.113

MADEIRA
EM PORTO

VELHO
1967 a 2001 23.968 30.761 35.659 34.503 26.387 18.471 11.792 7.167 5.696 6.646 10.381 16.320 18.979

1931 a 2001* 24.268 29.582 34.207 30.706 23.107 16.155 10.750 6.938 5.691 6.944 10.553 16.896 17.983

Fonte: PCE, Furnas, Odebrecht, 2004
* Observado e estimado
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Tabela 1.1: Vazões médias mensais dos rios mamoré e madeira (m3/seg)

Figura 1.1: Vazões médias mensais do rio madeira, em porto Velho, 1931-1997
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SANTO
ANTÔNIO jIRAU

Potência instalada (MW) 3.150 3.300

Energia média, p. histórico (MW med)
Cota constante

2.212
2.212

Cota 90 variável 1.973

Queda bruta média (m) 16,8 17,10

Queda líquida de referência (m) 13,9 15,2

Nível de água normal no reservatório (msnm) 70,0 90,0

Nível de água normal águas abaixo (msnm) 55,29 74,23

Superfície normal do reservatório (km2) 271 258

Vida útil do reservatório (anos) >100 50

Vazão do projeto do vertedero, T=10.000 anos (m3/s) 84.000 82.600

Altura máxima da barragem (m) 60,0 35,5

Número e tipo de turbina 44, Bulbo 44, Bulbo

Potência unitária de cada turbina (MW) 73 75

Fator de capacidade das hidrelétricas  
Cota constante

0.68
0.66

Cota variável 0.58

Custo da hidrelétrica, sem eclusas nem linhas de transmissão (milhões U$) 3.171 3.360

Custo da energía gerada (U$/MWh)
Cota constante

23,02
22,76

Cota 90 variável 25,50

Custo das eclusas de navegação (milhões U$) 201 173

Custo da linha de transmissão, 500 kV, 2.450 km (bilhões U$) Pelo menos 
1,6

População diretamente afetada 2.046 953

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Tabela 1.2: características gerais das usinas de Jirau e santo Antônio

“Considerando essa alta complexidade da natureza da 
bacia hidrográfica contribuinte do Rio Madeira, torna-
se imprescindível a análise da produção de sedimentos 
em toda a bacia , cujas taxas podem estar relacionadas 
à suscetibilidade natural e/ou induzida pela ação an-
trópica. Os dados sedimentométricos observados por 
diversos autores para o Rio Madeira, que foram apre-
sentados pelo projetista, apresentam contradições de-
correntes da falta de um histórico de descargas sólidas 
confiável e suficiente. Todo o cálculo de assoreamento 
realizado pelo projetista está baseado na relação de 
95% para a carga em suspensão para 5% no leito, em 
Porto Velho; e de 93% para a carga em suspensão para 
7% no leito em Abunã. Ou seja, as amostragens re-
alizadas pelo projetista não conferem com os dados 
obtidos por outros autores”.

José Galizia Tundisi e Takako Matsumura-Tundisi

Sedimentação: foco inadequado
e cálculos inconsistentes

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

O COMPLEXO
Em 1971, o Ministério de Minas e Energia, identificou as 
cachoeiras de Jirau, Santo Antônio e Teotônio como pos-
síveis áreas para a construção de usinas hidrelétricas. A 
Eletronorte realizou, em 1983, estudos da bacia do Madei-
ra, aprofundando os inventários em alguns afluentes na 
região do Baixo Madeira. Posteriormente, estas pesquisas 
deram origem a estudos de viabilidade de algumas usinas 
de tamanho médio, como as do Rio Ji-Paraná, um afluente 
da margem direita. Paralelamente, a Empresa Nacional 
de Eletricidade (Ende), da Bolívia, realizou o estudo do 
projeto final da usina hidrelétrica da Cachoeira Esperan-
ça (20 MW), no Rio Beni, com o propósito de abastecer de 
energia as cidades de Riberalta e Guayaramerín.

As crescentes demandas de energia do Brasil (estima-se um 
crescimento de 83.000 MW, em 2002, para 124.000 MW, 
em 2012) acenam a necessidade de novos projetos. Após 
um longo período de idas e vindas sobre a construção de 
usinas no Rio Madeira, o governo brasileiro decidiu que as  
hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no trecho brasilei-
ro Abunã-Porto Velho, representavam a combinação mais 
conveniente do ponto de vista técnico-econômico.

A tabela 1.2 resume as principais características técnicas 
e de custos destas usinas. No caso da hidrelétrica de Jirau, 
a necessidade de evitar a inundação do território bolivia-
no fez com que os proponentes considerassem um nível 
variável durante o ano, o que significa um importante di-
ferencial em relação aos estudos de inventário. O tempo 
estimado de implantação das centrais é de 150 meses.

A vida útil das represas foi estimada a partir da perspectiva 
de que elas tenham uma capacidade de retenção de sedi-
mentos muito baixa: 20% no início do projeto no caso de 
Jirau - que vai se reduzindo a 1% ao final de 15 anos, para 
ser virtualmente 0% a partir dos 30 anos. Esta estimativa 
baseia-se na grande extensão e pequeno volume dos reser-
vatórios em relação ao volume líquido do Rio Madeira.

Em abril de 2004, a empresa Construtora Norberto Odebrecht 
solicitou à Superintendência de Eletricidade da Bolívia du-
as licenças provisórias para realizar estudos de viabilidade 
para a implementação de usinas hidrelétricas nos rios Ma-
moré/Madeira, trecho Guayaramerín-Abunã, e no Rio Beni. 
A solicitação foi rejeitada pela Superintendência baseada 
nas observações realizadas por várias instituições, com a 
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giões do Brasil, Bolívia e Peru. A abertura à navegação 
dos rios Madeira e Iténez é a única maneira de permi-
tir que o eixo Norte-Sul (Orinoco-Amazonas-Prata) da 
Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana 
(IIRSA) torne-se realidade.

No Brasil, os benefícios da nova via navegável atingem di-
retamente os estados de Rondônia e Mato Grosso - do norte 
de Cuiabá até a rodovia BR-163, na altura de Lucas de 
Rio Verde, cobrindo uma região de cerca de 350.000 km2, 
com potencial de produzir 28 milhões de toneladas/ano de 
grãos em 7 milhões de hectares (PCE, Furnas, Odebrecht, 
2002). Esta região produz atualmente cerca de 3 milhões 
de toneladas/ano. Considerando os insumos necessários,  
como fertilizantes e agrotóxicos, e os combustíveis, esti-
ma-se que a carga total potencial a ser transportada pela 
hidrovia Madeira-Iténez será de 35 milhões de toneladas/
ano. Há ainda a proposta de ampliar as facilidades do 
porto de Itacoatiara, na confluência dos rios Madeira e 
Amazonas, para facilitar o transporte de carga do Brasil, 
Peru, Bolívia, Colômbia e Equador. A nova instalação se 
denominaria Porto Bolívar.

Na Bolívia, os projetistas brasileiros estimam um poten-
cial de produção de 24 milhões de toneladas/ano de grãos 
(principalmente soja) na área de influência direta da futu-
ra hidrovia - os departamentos de Pando, Beni e parte de 
Santa Cruz, onde afirmam existir 8 milhões de hectares de 
terras aptas para a agricultura intensiva. Estimam também 
um grande potencial de carga mineira proveniente da re-
gião subandina da bacia do Madeira.

No entanto, estas afirmações não parecem corresponder à 
realidade. Segundo o zoneamento agroecológico e econô-
mico de Pando (Zonisig, 1997) e Beni, não existem solos 
aptos para a produção intensiva de grãos nestes departa-
mentos. A atual produção de castanha na região de influ-
ência direta da futura hidrovia não utiliza as facilidades de 
navegação do Madeira, ainda que potencialmente poderia 
fazê-lo. Esta produção é transportada por rodovia para os 
portos do Pacífico. Em Santa Cruz, a soja (produção atual 
superior a um milhão de toneladas/ano) e seus derivados 
são exportados pelos portos do Pacífico e também pela hi-
drovia Paraguai-Paraná, conectada por trem e muito mais 
próxima das zonas de produção que o Madeira. Para usar 
este rio, o Mamoré teria que ter capacidade para a navega-
ção de balsas de 4 m de calado e ainda utilizar um trecho 

significativo de rodovia até Puerto Villaroel, na Bolívia. 
No Peru, os projetistas estimam um potencial de produtos 
de madeira e minérios a serem transportados de um mi-
lhão de toneladas/ano.

A análise do componente de navegação tem focado no 
transporte rio abaixo, na direção do Amazonas e do Atlân-
tico. Segundo a concepção da IIRSA, a direção também 
poderia ser a oposta: o transporte multimodal de carga bra-
sileira para os portos do Pacífico. Por exemplo, a nova via 
fluvial se conectaria em Puerto Maldonado (Peru), sobre o 
Rio Madre de Dios, à rodovia que forma parte do eixo Peru-
Brasil, e em Puerto Villaroel, sobre o Rio Mamoré, ao eixo 
interoceânico. É preciso ressaltar que para tornar realidade 
a navegação do Madeira deve-se construir uma represa no 
trecho Abunã-Guayaramerín, além das de Jirau e Santo An-
tônio. Ou seja, são necessárias, no mínimo, três represas.

2 - NÍVEIS DE ÁGUA
Inevitavelmente, um reservatório elevará os níveis natu-
rais de água no rio que represa. Essa elevação de níveis 
está associada a vários impactos ambientais e sociais de 
grande magnitude, mas também a outros aspectos impor-
tantes como a operação da represa, os custos da energia 
gerada e, por último, a viabilidade econômica do projeto.

Este tema é de especial relevância na Bacia Amazônica, on-
de predominam condições de planície, com rios de baixa 
inclinação e pouco desnível topográfico - que obrigam a 
inundação de grandes áreas para produzir a queda neces-
sária e gerar energia de modo economicamente lucrativo. 

CACHOEIRA SANTO ANTÔNIO: LOCAL DEVE ABRIGAR UMA DAS USINAS  
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recomendação de que se tramite no marco de um acordo 
bi-nacional. Paralelamente, o consórcio Furnas-Odebrecht 
solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
uma autorização para realizar estudos de viabilidade da 
usina hidrelétrica de Guajará-Mirim (revista Brasil Ener-
gia, janeiro 2005), localizada no trecho fronteiriço do Rio 
Madeira, entre Abunã e Guayaramerín. Segundo o diretor 
de contratos da Odebrecht, José Bonifácio Pinto Junior, a 
potência instalada desta hidrelétrica deverá ser por volta 
de 3.000 MW e o financiamento seria compartilhado entre 
Brasil e Bolívia.

Há razões para supor que a construção da barragem bi-
nacional no trecho Guayaramerín-Abunã tornará des-
necessária a construção de uma barragem em Cachoeira 
Esperança. Os dados do Serviço Nacional de Meteorologia 
e Hidrologia (Senamhi) mostram que o nível do zero da 

régua limnimétrica de Guayaramerín é de 112,51 msnm, 
mais de 11 m acima da régua de Cachoeira Esperança. O 
nível normal de água no futuro reservatório deveria al-
cançar o de Guayaramerín para eliminar o obstáculo à 
navegação que representa a cachoeira próxima a este po-
voado. Se esse é o caso, e só se constrói uma barragem 
neste trecho, Cachoeira Esperança seria submergida pelo 
novo reservatório. Considerando que o nível normal da 
represa de Jirau será de 90 m, o mais provável é que, entre 
Guayaramerín e Abunã, uma única represa seja projetada. 
O novo reservatório inundaria o território boliviano ao 
longo dos rios Madeira, Mamoré e Beni.

A navegação é outro componente importante do projeto. 
Através da construção de eclusas a um custo razoável, se 
possibilita a navegação em mais de 4.000 km de vias flu-
viais no trecho acima das represas, integrando grandes re-

A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS NATURAIS DE ÁGUA DO RIO CAUSA IRREVERSÍVEIS PREJUÍZOS SOCIAIS E AMBIENTAIS
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Um dos resultados do primeiro critério é a adoção de duas 
represas ao invés de uma no trecho Abunã-Porto Velho, 
o que diminui a superfície a ser inundada. De fato, a bai-
xa relação entre área inundada e potência instalada (0,08 
km2/MW para Jirau e 0,086 km2/MW para Santo Antônio) 
é apresentada como uma grande vantagem dos projetos 
do Madeira em relação a outras usinas hidrelétricas cons-
truídas na Amazônia, já que ao diminuir a área inundada 
pelas represas, os impactos socioambientais também dimi-
nuem. Outra vantagem sob este ponto de vista ambiental é 
o curto tempo de permanência da água nos reservatórios. 
Para Jirau, varia de um mínimo de cerca de 18 horas em 
março a um máximo de 40 horas em setembro.

O segundo critério obrigou a considerar um regime de 
operação com níveis variáveis ao longo do ano para a 

represa de Jirau (tabela 2.1). Segundo os autores do es-
tudo de viabilidade (Furnas et al, 2004), “os dados dis-
poníveis na época dos estudos de inventário permitiram 
definir um nível de água normal constante de 90 m para 
manter inalterado o regime fluvial do Rio Madeira acima 
da localidade de Abunã (limite Brasil-Bolívia) e de seus 
afluentes bolivianos”.

Mas os levantamentos topográficos executados na eta-
pa de viabilidadade mostram que um nível constante de 
90 m influencia o regime fluvial do Rio Madeira acima 
de Abunã, mantendo inundadas por todo o ano áreas 
antes alcançadas somente durante o período das cheias. 
Para evitar isso, foi definida uma curva guia (tabela 
2.1) para operar Jirau com nível de água variável ao 
longo do ano.

ERROS DE CÁLCULO OCORRERAM NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SAMUEL: SEVEROS IMPACTOS NA FLORESTA E 3.000 PESSOAS ATINGIDAS, SEM INDENIZAÇÃO

Por essa razão, algumas das barragens construídas na Ama-
zônia brasileira, como Balbina, Samuel e Tucuruí, figuram 
entre os projetos de maior impacto ambiental no mundo.

Estas experiências foram consideradas pelos proponentes 
e responsáveis pelos estudos de viabilidade do “Complexo 
Hidrelétrico do Rio Madeira–Aproveitamentos Hidrelétricos 
de Jirau e Santo Antônio”. Havia um motivo adicional para 
que agissem assim: a localização do reservatório de Jirau na 
zona fronteiriça com a Bolívia, com a conseqüente possibi-
lidade de inundar o território deste outro país. Evitar que is-
to aconteça tornou-se até uma condicionante dos estudos.

O objetivo principal deste trabalho é usar os dados con-
tidos nos estudos de viabilidade e de impacto ambiental 
para analisar o cumprimento dessas e de outras condi-
cionantes do projeto, identificar lacunas de informação e 
prever as conseqüências e a dimensão de alguns impac-
tos relevantes.

2.1- NÍVEIS ATUAIS E
INDUZIDOS PELAS REPRESAS
A elevação dos níveis de água em relação aos níveis 
naturais, provocada pela construção de uma represa, 
não se limita à área próxima à represa. Os esboços e 
figuras que acompanham muitos projetos também in-
duzem a acreditar que o nível de água no reservató-
rio se mantérá horizontal, o que não é real. Além de 
estabelecer a represa e inundar temporária ou perma-
nentemente áreas próximas ao rio, a elevação de níveis 
têm múltiplos efeitos e impactos sobre o meio físico 
e biológico.

Justamente por isso, dois dos três Critérios Básicos 
adotados pelos proponentes do projeto (Furnas et al, 
2004) estão associados aos níveis de água:
	 •“Inicialmente,	 buscando	 um	 mínimo	 de	 interfe-
rência dos projetos em áreas de preservação, optou-se 
por limitar os níveis de água máximos das represas a 
níveis pouco superiores ao das cheias naturais. Esta 
opção criou a necessidade de desenvolver soluções de 
engenharia de construção e de equipamentos que per-
mitissem a maior geração de energia possível combina-
da com barragens de baixa altura”.
	 •“Diante	da	possibilidade	de	que	não	se	construam	
os projetos binacionais, optou-se pela não inundação 
do território boliviano”.

“Mesmo que o efeito de sedimentação seja ignorado, 
a água do reservatório de Jirau afetaria a Bolívia... 
A sedimentação também elevará o nível do leito fluvial 
do Madeira na altura da boca do Rio Abunã, criando 
assim um efeito de represamento que elevará os níveis 
de água no Rio Abunã. Este rio é binacional, formando 
parte da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Não foram 
incluídos efeitos nele, nem nos estudos de viabilidade 
e nem nos relatórios do EIA e Rima. Além disso, isto se 
refere ao nível operacional normal, embora o máximo 
maximorum estaria em 92 m sobre o nível médio do 
mar, assim implicando que ainda mais inundação na 
Bolívia ocorreria quando acontecerem fluxos mais al-
tos que os normais.”

Philip Fearnside

Omissão sobre o 
Alagamento em

 Território Boliviano
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Nesta tabela, observa-se que o nível de 90 m se manterá 
somente nos meses de janeiro a abril, para logo ir bai-
xando até um mínimo em setembro, que é o mês em que 
acontece a vazão e o nível mínimo em condições naturais 
(tabela 1.1). Observa-se também que para não afetar o tre-
cho acima de Abunã é necessário baixar o nível do reser-
vatório em 7,5 m (de 90 m para 82,5 m) em setembro.

Uma redução tão importante se explica pelos níveis naturais 
que se dão acima de Abunã. A tabela 2.2 mostra os níveis 
que ocorrem naturalmente para um volume baixo e outro 
médio, no trecho Jirau-Abunã-Araras. Observa-se que para 
um volume de 4.250 m3/s, o nível de confluência com o Rio 
Abunã está somente a 82,88 m. Observa-se também que a 
queda do nível de água na Cachoeira de Araras, situada no 
trecho bi-nacional acima de Abunã, varia muito segundo o 
volume: para 4.197 m3/s é de 1,59 m (84,5 m – 82,91 m) e 
para 18.605 m3/s é somente de 0,37 m (91,11 m – 90,74 m).

Esta mudança nos níveis de operação do reservatório de 
Jirau tem importantes conseqüências sobre a geração e o 
custo da energia. Concretamente, operar com níveis variá-
veis reduzirá em 12% a energia gerada durante o período 
histórico (ver tabela 1.2) e baixará de 0,68 a 0,60 o fator 
de planta da usina, em relação ao aproveitamento a ní-
vel constante de 90 m. Como conseqüência, aumentará o 
custo unitário da energia gerada, de U$ 22,76 MWh (ní-
vel constante) a U$ 25,50 MWh (nível variável). Esta alta 
sensibilidade do preço da energia em relação aos níveis de 
água deve-se em parte à modesta queda hidráulica dispo-
nível em cada represa.

Os responsáveis pelo estudo de viabilidade mantiveram a 
alternativa denominada por eles de “aproveitamento óti-
mo a nível constante de 90 m”, pensando na possibilidade 
de chegar a um acordo bi-nacional com a Bolívia que per-
mitisse inundar o trecho do Rio Madeira acima de Abunã.

Tabela 2.1: curva guia do reservatório de Jirau

VARIÁVEL UNIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

VAZÃO (MIL m3/s) 23.9 29.1 33.6 30.2 22.7 15.9 10.6 6.8 5.6 6.8 10.4 16.6

NÍVEL ÁGUA (m) 90 90 90 90 89.5 87 85 83 82.5 83 85 87.5

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

“Os valores de descarga sólida do leito, por não terem 
sido adequadamente amostrados, estão subestima-
dos. Os dados obtidos pelas campanhas sedimento-
métricas não puderam determinar com a precisão 
necessária a granulometria e a carga do leito, tor-
nando as modelagens subseqüentes vulneráveis em 
sua confiabilidade.”

José Galizia Tundisi e Takako Matsumura-Tundisi

Subestimação de 
sedimentos e erosão, por 
metodologia inadequada 
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Figura 2.1: Área de influência direta (Aid) e de inundação do reservatório de Jirau

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004
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As figuras 2.2 e 2.3 mostram os perfis hidráulicos (linha 
que une os níveis de água) nos trechos de rio atingidos 
pelas barragens de Santo Antônio e Jirau, respectivamente. 
Em cada caso são mostrados perfis para uma vazão baixa, 
uma média e uma alta, para as situações com e sem represa. 
Estes perfis foram simulados mediante o programa HEC-
RAS, criado pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos 
Estados Unidos (Usace). Foram usadas seções transversais 
obtidas através de levantamentos topobatimétricos e resti-
tuição aerofotogramétrica realizados pelos consultores. A 
simulação realizou-se sem considerar o problema de sedi-
mentação, seja natural ou induzida pelos reservatórios. 

No caso de Santo Antônio, o nível de água se aproxima 
de uma linha horizontal somente nos 20 quilômetros mais 
próximos da represa. Neste primeiro subtrecho, os níveis 
com represa são muito mais altos que os níveis sem re-
presa para todos os volumes. Observa-se também o con-
trole hidráulico que a cachoeira de Teotônio exerce em 
condições naturais, representado na figura 2.2 pela queda 
brusca do perfil um pouco antes do quilômetro 20. Mais 
acima, o perfil da linha de água adquire uma inclinação 
que é mais forte à medida que o volume aumenta. Por 
outro lado, para volumes grandes, os perfis de água com 
e sem represa tendem a unir-se no extremo mais afastado 
do reservatório, na cachoeira de Jirau.

O comportamento dos níveis de água do reservatório de 
Jirau (tabela 2.3 e figura 2.3) é diferente do de Santo An-
tônio. Em primeiro lugar, o nível de água junto à represa 
(quilômetro 0) é variável segundo a vazão. Em segun-
do lugar, os níveis de água com represa são mais altos 
que sem represa para todas as vazões, exceto as maiores 
(48.800 m3/s corresponde à máxima vazão histórica). Isto 
é particularmente certo no extremo superior do reservató-
rio, onde começa o trecho bi-nacional. Como referência, a 
foz do Rio Abunã se situa a 119 km de distância da repre-
sa Jirau. A figura 2.3 mostra que a esta distância o nível 
com represa é claramente mais alto, tanto para volumes 
baixos como para volumes médios. Isto é, com os níveis 
variáveis propostos na tabela 2.1, existirá inundação es-
tacional no trecho bi-nacional acima da confluência com 
o Rio Abunã.

Deve-se considerar também que a variação estacional dos 
níveis de água nos trechos afetados pelas represas dimi-
nuirá ou até mesmo será eliminada (ver figuras 2.4 e 2.5), 

Figura 2.2: perfis de linha de água simulados
entre AHe santo Antonio e AHe Jirau
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Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004
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Figura 2.3:
perfis de linha de água simulados trecho: Jirau - Abunã

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004
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Q= 16.600 m3/s, Com Barragem
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DATA VAZão 
(m3/s) LOCAL NÍVel de 

ÁGuA (m)

16/10/2002 4.197

Seção S-124 (Rio Abunã) 82,88

Cachoeira das Araras - Montante

Cachoeira das Araras - Jusante

Abunã (CPRM)

84,50

82,91

81,80

Seção S-121 81,79

Seção S-119 – Regra L4 81,70

Seção S-117 81,41

Seção S-115 – Regra L7 81,56

Seção S-112 – Regra L6 78,28

Seção S-109 – Regra L5 75,55

Seção S-105 – Palmeiral 74,27

Seção S-124 (Rio Abunã) 89,77

22/05/2002 18.605

Cachoeira das Araras - Montante 91,11

Cachoeira das Araras - Jusante 90,74

Abunã (CPRM) 89,40

Seção S-121 89,31

Seção S-119A (Antigas Regras das balsas) 89,06

Seção S-119 – Regra L4 89,05

Seção S-117 88,82

Seção S-115 – Regra L7 88,37

Seção S-112 – Regra L6 86,31

Seção S-109 – Regra L5 82,63

TAbELA 2.2: NÍVEIS DE ÁGUA MEDIDOS NO TRECHO jIRAU-AbUNÃ-ARARÁS

Tabela 2.2: Níveis de água medidos no trecho Jirau-Abunã-Araras

Fonte: Inventário Hidrelétrico do Rio Madeira (2002), Tabela 2.5.6
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o que está associado a muitos impactos ambientais. Por 
exemplo, os Estudos de Impacto Ambiental (EIA, tomo C) 
indicam que no trecho de interesse “existe uma estreita 
relação entre os estados reprodutivos de várias espécies de 
peixes e a variação do nível hidrológico, demonstrando a 
importância da amplitude de variação de níveis de cheia 
e estiagem. A formação dos reservatórios elevará o ní-
vel das águas até níveis próximos aos verificados durante 
grandes cheias e os manterá durante a maior parte do ano. 
Serão eliminadas, assim, as variações estacionais respon-
sáveis pelos estímulos de vários processos biológicos, in-
viabilizando a colonização dos reservatórios por aquelas 
espécies que dependem dessas variações para completar 
seu ciclo de vida. Prevê-se que várias espécies de peixes 
desaparecerão, ao menos localmente.”

2.2- VELOCIDADES DE FLUXO

A tabela 2.4 mostra um resumo das velocidades de fluxo 
acima de Santo Antônio e Jirau, com e sem represas, para 
vários volumes. Existirá uma grande redução da veloci-
dade de fluxo nas proximidades das represas, o que era 
de se esperar considerando o grande aumento de nível 
induzido pelas represas nesses setores (figuras 2.2 e 2.3). 
Essa mudança de velocidade é menor no trecho restante 
dos reservatórios.

Que conseqüências têm a redução das velocidades nos 
reservatórios e especialmente nas cachoeiras? Em pri-
meiro lugar, criam-se as condições para que parte do se-
dimento que o Rio Madeira transporta se deposite, o que 
por sua vez provoca uma elevação adicional dos níveis de 
água. De acordo com a tabela 2.3, a redução das veloci-
dades na maior parte do reservatório Santo Antônio é pe-
quena para vazões médias e grandes, mas não para vazões 
baixas. Por outro lado, a redução das velocidades é signi-
ficativa em todo o reservatório de Jirau. A sedimentação 
não foi considerada no estudo de níveis de água realizado 
com o HEC-RAS, que é um modelo que não tem a capaci-
dade de simular processos de deposição e erosão. Segundo 
os autores do estudo, “a análise das características hidráu-
licas do trecho do Rio Madeira a ser afetado pelas represas 
de Santo Antônio e Jirau teve por objetivo apenas tentar 
identificar segmentos mais propícios à sedimentação, sem 
permitir nenhuma conclusão a respeito da quantidade de 
sedimento a ser depositado”.

Em segundo lugar, muda o regime hidráulico do rio, pelo 
menos em alguns trechos. O caso da cachoeira de Jirau é 
ilustrativo. A tabela 2.3 mostra que a velocidade de fluxo 
é reduzida de 4,57 m/s sem represa para 1,19 m/s com 
represa, para uma vazão de 16.600 m3/s, que é algo in-
ferior ao volume médio do rio. Para vazões grandes, a 
velocidade é reduzida de 6,92 m/s para 3,28 m/s. Além 
disso, observa-se que as velocidades naturais são altas pa-
ra todas as vazões.

Uma mudança grande no regime hidráulico tem muitos 
efeitos sobre o meio aquático. Os Estudos de Impacto Am-
biental (EIA, 2005) proporcionam uma idéia dos impactos 
que podem ocorrer sobre os peixes, por exemplo. Duran-
te a realização do EIA, identificaram-se espécies de pei-
xes especialmente adaptadas às condições hidráulicas de 
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Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004
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  J F    M A      MJJ       A S      O N D J      F M       A M J J A      S O      N D J F 

SEÇÃO VAZÃO (m³/s)

5.600 6.800 10.600 10.400 15.900 16.600 22.700 23.900 29.100 30.200 33.600 48.800 60.200 71.400 82.600

NÍVEL DA ÁGUA NO RESERVATóRIO DE jIRAU

82,5 83 85 85 87 87,5 89,5 90 90 90 90 90 90 90 92

28 82,50 83,00 85,00 85,00 87,00 87,50 89,50 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 92,00

29 82,62 83,16 85,26 85,25 87,38 87,87 89,98 90,48 90,69 90,74 90,90 91,73 92,50 94,27 96,08

30 82,66 83,21 85,34 85,33 87,50 87,99 90,12 90,61 90,88 90,94 91,14 92,14 93,34 95,38 97,26

31 82,69 83,24 85,38 85,37 87,56 88,05 90,20 90,69 90,99 91,06 91,28 92,38 93,90 96,01 97,95

32 82,70 83,25 85,40 85,38 87,59 88,08 90,23 90,73 91,04 91,12 91,34 92,50 94,12 96,26 98,24

33 82,70 83,26 85,40 85,39 87,60 88,09 90,24 90,74 91,06 91,13 91,36 92,52 94,17 96,31 98,21

34 82,71 83,26 85,41 85,40 87,60 88,09 90,25 90,74 91,06 91,13 91,36 92,49 94,16 96,26 98,20

34.5 82,76 83,32 85,49 85,47 87,71 88,20 90,37 90,87 91,23 91,31 91,56 92,81 94,96 97,14 99,16

35 82,80 83,37 85,56 85,54 87,81 88,30 90,50 90,99 91,40 91,49 91,78 93,24 95,58 97,78 99,80

36 82,83 83,41 85,61 85,59 87,90 88,39 90,62 91,12 91,57 91,68 92,00 93,78 96,23 98,52 100,63

37 82,84 83,42 85,63 85,61 87,93 88,42 90,65 91,14 91,61 91,71 92,03 93,91 96,35 98,65 100,74

38 82,86 83,45 85,67 85,64 87,99 88,48 90,74 91,24 91,75 91,86 92,21 94,27 96,88 99,22 101,37

38.5 82,93 83,54 85,79 85,76 88,15 88,63 90,86 91,35 91,88 92,00 92,38 94,57 97,21 99,52 101,65

39 83,11 83,76 86,04 86,01 88,44 88,91 91,03 91,50 92,07 92,19 92,59 94,94 97,51 99,79 101,92

40 83,15 83,81 86,10 86,06 88,52 88,99 91,13 91,60 92,20 92,33 92,75 95,27 97,87 100,12 102,26

40.5 83,24 83,91 86,23 86,19 88,69 89,15 91,26 91,73 92,36 92,50 92,96 95,61 98,25 100,54 102,72

41 83,38 84,08 86,43 86,38 88,94 89,39 91,43 91,90 92,58 92,73 93,22 96,01 98,63 100,92 103,09

41.5 83,44 84,14 86,50 86,45 89,03 89,48 91,55 92,01 92,73 92,89 93,40 96,34 99,01 101,35 103,57

42 83,65 84,38 86,75 86,70 89,32 89,77 91,88 92,35 93,16 93,33 93,89 97,07 99,70 101,99 104,17

42.3 83,66 84,40 86,78 86,73 89,37 89,82 91,95 92,42 93,25 93,43 94,00 97,26 99,93 102,25 104,45

42.6 83,71 84,46 86,84 86,79 89,46 89,91 92,07 92,54 93,41 93,60 94,20 97,69 100,39 102,73 104,95

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Tabela 2.3: perfis de linha de água simulados com o reservatório Jirau, trecho Jirau - Abunã
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seus valores máximos ao redor do reservatório. Estes re-
sultados correspondem às mudanças de nível induzidas 
pela represa (figura 2.3), que evidenciam que ocorrerão 
alterações de nível e velocidade até em Abunã, no extremo 
superior do reservatório.

Há de se considerar que a mudança de regime nos rios 
afluentes deve ser ainda mais drástica que no Rio Madei-
ra. A razão é simples: o volume destes afluentes é muito 
menor que o do rio principal e seu regime hidráulico, em 
condições naturais, está fortemente influenciado pelos ní-
veis que se apresentam no Madeira. A elevação dos ní-
veis pela represa diminuiria as velocidades de fluxo nestes 
rios em uma dimensão ainda maior que no Rio Madeira.
A maioria dos afluentes no trecho Abunã-Porto Velho são 
pequenos, com exceção dos rios Abunã e Mutum-Paraná, 
que contribuem com o trecho Abunã-Jirau (ver figura 2.1), 
e Jaci-Paraná, que contribui com o trecho Jirau-Santo An-
tônio. Nos estudos de viabilidade menciona-se que “na 
seção S33, localizada próxima à nascente do Rio Mutum-
Paraná, a 46 km acima da represa de Jirau, observa-se 
que, em médio prazo, o nível de água com reservatório é 
de aproximadamente 5 m superior ao nível de água natu-
ral, com uma sobre-elevação de cerca de 3 m em março 
e cerca de 6 m em setembro” (ver figura 2.5). No entanto, 
não se analisa a mudança na velocidade e condições hi-
dráulicas do afluente.

2.3- CONCLUSÕES
A análise dos níveis de água e efeito de remanso que inte-
gra os estudos de viabilidade é uma análise preliminar que 
serve como insumo ou informação inicial a outros estudos 
e projetos a nível de viabilidade, como por exemplo, a 
operação dos reservatórios e a de hidrosedimentologia. O 
caráter preliminar é reconhecido pelos autores do estudo 
de níveis, por exemplo em relação aos sedimentos, ao in-
dicar que “a análise das características hidráulicas do tre-
cho do Rio Madeira a ser afetado pelas represas de Santo 
Antônio e Jirau teve por objetivo apenas tentar identificar 
segmentos mais propícios à sedimentação, sem permitir 
nenhuma conclusão a respeito da quantidade de sedimen-
to a ser depositado (sic)”.

O problema é que, embora tenha caráter preliminar, o capí-
tulo 7.9 dos estudos de remanso dos estudos de viabilidade 
contém afirmações como a seguinte: “O regime fluvial do 
Rio Madeira e de seus afluentes no trecho acima de Abunã 
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VELOCIDADES (M/S) NO TRECHO PRóXIMO à bARRAGEM VELOCIDADES (M/S) NA PORÇÃO

RESTANTE DO RESERVATóRIO

UHE
SANTO

ANTÔNIO

VAZÃO (M3/S) SEM RESERV. COM RESERV. VARIAÇÃO SEM RESERV. COM RESERV. VARIAÇÃO

5.000 1,27 0,22 (1,05) 0,54 0,26 (0,28)

18.000 2,01 0,70 (1,31) 0,90 0,73 (0,17)

30.000 2,32 1,26 (1,06) 1,21 1,11 (0,10)

48.600 2,61 1,82 (0,79) 1,45 1,4 (0,05)

UHE
jIRAU

5.600 2,62 0,31 (2,31) 0,68 0,24 (0,44)

16.600 4,57 1,19 (3,38) 1,17 0,76 (0,41)

30.000 5,71 2,19 (3,52) 1,66 1,31 (0,35)

48.800 6,92 3,28 (3,64) 2,10 1,82 (0,28)

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

grandes velocidades e tensões de corte, forte turbulência 
e grande oxigenação que se apresentam nas cachoeiras. 
As áreas próximas à cachoeira de Jirau apresentaram a 
maior diversidade específica da região de estudo. Na ca-
choeira de Teotônio registraram-se espécies endêmicas ou 
raras. Segundo o EIA, “a alteração da dinâmica de fluxo 
nos reservatórios afetará negativamente a ocorrência das 
espécies de cachoeira, ocasionando assim uma alteração 
substancial na composição da ictiofauna que ocupa atu-
almente o trecho Abunã-Porto Velho. Isso provavelmen-
te ocasionará uma perda da diversidade local, incluindo, 
possivelmente, espécies de peixes ainda não descritas pela 
ciência e outras registradas recentemente para a Amazô-
nia brasileira”.

A qualidade da água também será afetada. O equilíbrio ho-
je existente, com níveis de saturação de oxigênio em uma 
faixa de 70% a 80%, ficará alterado ocorrendo uma dimi-
nuição dos níveis de oxigênio dissolvido. A alteração será 

maior na represa de Jirau, onde a redução da capacidade 
de aeração é mais significativa, devido ao grande número 
de cachoeiras e corredeiras que serão inundadas. O efeito 
será ainda maior sobre os afluentes, já que a mudança de 
velocidade nesses rios será maior que no Rio Madeira. Por 
isso, a diminuição dos níveis de oxigênio nos afluentes 
tem sido identificada como um impacto ambiental de alta 
gravidade, que está relacionado, por sua vez, com outros 
impactos sobre o meio biótico, devido à transformação de 
sistemas lóticos para sistemas semi-lênticos a lênticos.

As figuras 2.6 e 2.7 mostram as velocidades com e sem 
represa ao longo dos trechos das futuras represas de Santo 
Antônio e Jirau, obtidas mediante simulação com HEC-
RAS. Observa-se que, efetivamente, as mudanças são pe-
quenas a grandes distâncias da represa de Santo Antônio, 
mas são grandes nas proximidades, com um máximo na 
cachoeira de Teotônio. As mudanças são consistentemen-
te maiores ao longo do reservatório de Jirau, alcançando 

Tabela 2.4: Velocidades médias simuladas ao longo do rio madeira nos trechos dos futuros reservatórios
de santo Antônio e Jirau

 

 

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004
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Figura 2.6: perfis de Velocidade de Água simulados entre 
AHe santo Antônio e AHe Jirau
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ra sistemas semi-lênticos a lênticos.
	 •A	mudança	de	velocidades	e	 regime	hidráulico	nos	
rios afluentes será maior que no Rio Madeira porque 
os efeitos sobre a sedimentação e o meio biótico destes 
afluentes será de grande dimensão.
	 •A	 mudança	 de	 regime	 hidráulico	 está	 associada	 a	
outros impactos como, por exemplo, a diminuição do 
oxigênio dissolvido e, em geral, da qualidade das águas 
nos trechos a serem inundados pelas represas. Novamen-
te, estes efeitos serão maiores nos rios afluentes que no 
rio principal.

3 - SEDIMENTAÇÃO
A construção de uma represa, e a conseqüente formação 
de uma barragem, provoca mudanças significativas no 
curso de água afetado. Processos de deposição de sedi-
mentos e de erosão de margens ocorrerão no reservatório, 
podendo estender-se no trecho rio acima. Abaixo da re-
presa, ocorrerão processos erosivos nas margens e no leito 
principal, associados a alterações morfológicas do rio que 
se estendem a uma certa distância da represa. Todas essas 
mudanças são resultado do processo de adaptação às mo-
dificações causadas pelas obras hidráulicas e à busca de 
um novo estado de equilíbrio morfológico do rio. Em to-
dos os casos, a barragem tende a perder gradualmente sua 
capacidade de armazenamento e de geração de energia, 
no caso de usinas hidrelétricas. Outras mudanças também 
ocorrerão associadas à sedimentação, em sua maioria ne-
gativas do ponto de vista ambiental.
 
A média mundial de perda de capacidade de armazena-
mento está entre 0,5% e 1%. Com freqüência, a vida útil 
da represa está determinada pela taxa de sedimentação. 
Essa taxa depende, em primeiro lugar, da contribuição de 
sedimentos da bacia que, por sua vez, depende da taxa de 
erosão e da capacidade de transporte dos cursos de água 
(WCD, 2001). Essa contribuição se mantém estável em al-
gumas regiões do mundo, mas em outras, como a bacia do 
Rio Madeira, tende a aumentar com o tempo.

Apesar dos avanços científicos e de técnicas de coleta de 
dados, é difícil estimar com precisão a quantidade de sedi-
mento que uma represa capturará. A dificuldade mais fre-
qüente é a falta de informação confiável e de longo termo 
sobre a quantidade de sedimento transportado pelos rios. 
A medição do volume sólido que um rio transporta é ge-
ralmente um processo mais difícil e caro que a medição 
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“Os dados sedimentométricos apresentados pelo pro-
jetista foram coletados com base em amostradores de 
sedimentos em suspensão, enquanto que os sedimen-
tos do leito não foram coletados pela inexistência de 
amostrador específico no Brasil. Desta forma, enten-
de-se que a estimativa da carga sedimentar do leito 
não foi adequadamente realizada, conforme ressalta 
o próprio projetista. O resultado final deixa a desejar, 
sendo muito impreciso. Então, a medição do sedimen-
to do leito por processo direto foi abandonada.”

José Galizia Tundisi e Takako Matsumura-Tundisi

Estimativas imprecisas 
de sedimentação geram 

inconformidade nos 
cálculos da vida útil

das barragens

não é alterado independentemente do período hidrológico, 
enchentes ou estiagens. Dessa forma, a represa de Jirau 
está integralmente contida em território brasileiro”. No en-
tanto, os dados e resultados apresentados neste capítulo 
não permitem sustentar estas afirmações.

Um problema adicional é que os resultados da análise 
de remanso foram utilizados diretamente nos estudos de 
impacto ambiental, onde se repetem afirmações como a 
transcrita no parágrafo anterior. Para poder ser usado na 
avaliação de impacto ambiental, o estudo de níveis deve 
incluir, no mínimo, análises sobre:
a) Os processos de sedimentação e erosão;
b) Os níveis e velocidades ao longo dos afluentes do trecho 
Abunã-Santo Antônio, ao menos os mais importantes: rios 
Abunã, Mutum-Paraná, Jaci-Paraná;
c) Níveis de águas acima de Abunã, no trecho bi-nacional.
Ainda com essas limitações ou lacunas, pode-se concluir que: 

	 •Os	níveis	de	água	e	velocidades	acima	de	Abunã	serão	
afetados pela construção da barragem e do reservatório de 
Jirau, ao menos para vazões baixas e médias. Portanto, a 
área efetiva dos reservatórios é maior que a estimada nos 
estudos de viabilidade.
	 •Os	níveis	de	água	do	Rio	Madeira	aumentarão	muito	
nas proximidades das represas e provocarão o desapareci-
mento das cachoeiras localizadas no trecho de rio situado 
dentro dos futuros reservatórios.
	 •As	velocidades	naturais	de	fluxo	serão	muito	redu-
zidas perto das barragens e nas cachoeiras. Esta grande 
mudança no regime hidraúlico do Rio Madeira terá efei-
tos sobre o processo de sedimentação, ao criar as con-
dições para que parte do sedimento que o Rio Madeira 
transporta se deposite, o que por sua vez provocaria uma 
elevação adicional dos níveis de água.
	 •A	mudança	no	regime	hidráulico	terá	também	efeitos	
sobre o meio aquático, ao transformar sistemas lóticos pa-

A UM CUSTO ELEVADÍSSIMO, AS CORREDEIRAS DA CACHOEIRA SANTO ANTÔNIO DEVEM DAR LUGAR A UMA DAS QUATRO HIDRELÉTRICAS DO COMPLEXO 

AL
EX

IS
 B

AS
TO

S/
RI

OT
ER

RA



70 71

te, o Rio Madre de Dios. É importante destacar que o Rio 
Beni perde uma parte importante de sua carga em sus-
pensão na planície, antes de encontrar com o Madre de 
Dios. Ao sair dos Andes, em Angosto de Bala, o volume 
sólido do Rio Beni tem sido estimado em 212 milh.ton/ano 
(Guyot et all, 1995).

Segundo Ferreira et al (1988, citado por Guyot et al, 1995), 
o Rio Madeira contribui com 550 milh.ton/ano de sedi-
mentos em suspensão e 37-45 milh.ton/ano de materiais 
dissolvidos em sua confluência com o Rio Amazonas. O 
valor diário estimado em Jirau no estudo de viabilidade 
equivale a 750 milh.ton/ano, o que faz supor que, no tre-
cho de Porto Velho até a desembocadura no Rio Amazo-
nas, parte do volume sólido é sedimentada.

Estas estimativas diferem em um fator de 2 ou mais. Isto 
pode ocorrer devido às diferenças nos métodos de medi-
ção, de cálculo e a períodos de cálculo não coincidentes. 
Também mostra as dificuldades, mencionadas pela Comis-
são Mundial de Barragens, para obter informação confi-
ável e de longa duração sobre a quantidade de sedimento 
transportado em muitos rios do mundo.

Os estudos de viabilidade (2004) e o EIA (2005) identifi-
caram uma tendência de aumento da carga de sedimentos 
com o tempo no trecho de estudo, o que tem grande impor-
tância para os projetos Jirau e Santo Antônio. Mediante o 

método de dupla massa e os dados disponíveis da Agência 
Nacional de Águas (ANA), de Furnas, e da agência USGS 
(pesquisa geológica dos Estados Unidos, sigla em inglês),  
avalia-se que, a partir de 1990, ocorreu uma mudança sig-
nificativa na relação volume sólido com volume líquido, 
como se observa na figura 3.1. A taxa anual média de 
aumento da carga de sedimentos R foi estimada em 1,83%, 
o que, segundo os autores desses estudos, provavelmente 
está associado ao aumento da erosão na bacia. Com base 
neste resultado, decidiu-se adotar um valor relativamente 
conservador de R=2% de aumento anual da taxa de pro-
dução de sedimentos, para os estudos de sedimentação e 
vida útil dos reservatórios.

O capítulo de Hidrosedimentologia dos estudos de via-
bilidade estima que o volume sólido total é de 1,05 
vezes o volume sólido em suspensão. Isso significa que 
o volume de fundo representa somente 5% do volume 
em suspensão.

Denomina-se volume o transporte de fundo que se move 
pelo leito ou próximo ao leito do rio, por arrasto ou salta-
ção. O tamanho das partículas que se movem pelo fundo 
é geralmente muito maior que o tamanho das partículas 
que se movem em suspensão. Por isso, são as primeiras 
que se depositam no fundo dos reservatórios, iniciando, 
geralmente, pelo extremo acima. Em compensação, os se-
dimentos em suspensão são formados por material fino 
(sobretudo lodo e argila) que, sob condições adequadas, 
podem até não depositarem-se no reservatório e passar rio 
abaixo através das turbinas e vertedouro.

O volume sólido que se move pelo fundo é muito mais 
difícil de medir do que o sedimento em suspensão. Por 
isso, freqüentemente, não se dispõe de medições de fundo 
em rios. A tabela 3.1 mostra os únicos dados de tamanho 
de material do leito do Rio Madeira que aparecem nos 
estudos de viabilidade. De acordo com esta tabela, 70% 
das partículas do leito são formados por areia. Isso é, 70% 
dessas partículas têm tamanho igual ou superior a 0,07 
mm e menor que 2 mm.

A tabela 3.2 mostra que somente 2,4% dos sólidos em sus-
pensão do Rio Madeira são formados por areia. Enquanto
55,7% são formados por argila - cujo tamanho é menor 
que 0,004 mm - e 41,9% por lodo - cujo tamanho oscila 
entre 0,004 mm e 0,07 mm. Considerando que aproxi-
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Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

do volume líquido e são poucos os rios que dispõem 
de medições de longa duração e freqüência adeqüada 
(McCully, 1996).

A localização dos depósitos de sedimento em um reser-
vatório depende da velocidade local do fluxo. O material 
mais grosso deposita-se inicialmente no extremo acima, 
formando frequëntemente um delta. O material mais fi-
no deposita-se ao longo do reservatório e pode, eventu-
almente, chegar até a barragem e tomada d’água, afe-
tando a operação e o funcionamento das turbinas. Entre 
os fatores que influenciam o processo de sedimentação 
estão a forma e o tamanho do reservatório em relação 
à quantidade de sedimento que entra, a distribuição do 
tamanho das partículas, as flutuações na contribuição de 
água e de sedimentos e a forma de operação do reserva-
tório (WCD, 2001). 

3.1 - TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
O Rio Madeira é o principal contribuinte de sedimentos em 
suspensão e sólidos dissolvidos da Bacia Amazônica. Se-
gundo o estudo de viabilidade (Furnas et al, 2004), “o Rio 
Madeira é um dos maiores rios do mundo em termos de 
descarga sólida, apresentando uma concentração média de 
1.350 mg/l, com valores de concentração variando de 600 
mg/l, nas águas baixas, até 3.500 mg/l, nas águas altas. 
Em Jirau, com uma descarga média de longo prazo igual 
a 17.686 m3/s, a descarga sólida média estimada (Qst) é de 
2.059.801 t/dia”.

Sozinho, o Rio Madeira é responsável pela metade dos 
sedimentos de toda Bacia Amazônica, o que se deve prin-
cipalmente à sua origem andina. No entanto, as estimati-
vas sobre o volume sólido do Rio Madeira variam muito 
segundo a fonte. Guyot et al (1995) estimaram um trans-
porte médio de 306 milhões de toneladas por ano (mi-
lh.ton/ano) de sedimentos em suspensão para o período 
1978-93, em Porto Velho. Em Villa Bella, na confluência 
dos rios Mamoré e Beni, os mesmos autores estimaram 
um transporte de 257 milh.ton/ano de sedimentos e 36 
milh.ton/ano de matérias dissolvidas, para o período de 
1983-90.

Do total de sedimentos em Villa Bella, 192 mill.ton/ano 
provinham do Rio Beni e 65 do Rio Mamoré. Por sua vez, 
122 milh.ton/ano dos sedimentos do Rio Beni provinham 
deste mesmo rio e 71 milh.ton/ano de seu principal afluen-

“‘ ... o Rio Madeira está, atualmente, na área estuda-
da, com o processo de sedimentação preponderando 
sobre o processo erosivo. Destaca-se, ainda, que a se-
dimentação atual está condicionada, basicamente, nas 
margens e leito do rio e, muito raramente, na planície 
de inundação, uma vez que o Rio Madeira apresenta, 
na sua morfologia, percurso dominantemente retilíneo 
e vale encaixado’ [citação do EIA]. Quando ocorrer a 
implantação dos reservatórios favorecerá ainda mais a 
deposição dos sedimentos ao longo do curso de mon-
tante e favorecerá a erosão à jusante, uma vez que a 
carga de sedimentos depositada não será transferida 
para a jusante.”

José Galizia Tundisi e Takako Matsumura-Tundisi

Análise insuficiente do 
impacto de erosão nas 
margens e à jusante

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...
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Reservatório JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Ano

S. Antônio 1.984.326 3.203.121 5.721.690 4.129.370 1.760.933 754.218 333.195 134.670 91.507 141.303 328.900 869.056 1.621.024

Jirau 2.914.808 3.888.288 4.845.698 4.138.638 2.712.262 1.586.320 859.805 440.973 328.600 449.061 844.733 1.708.421 2.059.801

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Tabela 3.4: Volume sólido médio (toneladas/dia) em santo Antônio e Jirau, 1931-2001

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Variável Unid. Alternativa

Taxa anual de aumento
de sedimento -R

% 0 2

Capacidade -
 Volume do reservatório

hm3 2075

Volume líquido anual afluente hm3 567044.03

Relação Capacidade/Volume anual 
afluente

- 3.66 x 10-3

Eficiência de Retenção Er em t = 0 % 19.50

Tempo para Er = 1% hm3 28 22

Volume de Sedimentos
no Reservatório

hm3 1044.35 1046.63

Volume Disponível no Reservatório % 1030.78 1028.50

Perda de Volume do Reservatório anos 50.3 49.6

Tempo para Er = 0% hm3 74 44

Volume de Sedimentos
no Reservatório

hm3 1082.62 1082.64

Volume Disponível no Reservatório hm3 992.52 992.49

Perda de Volume do Reservatório % 52.2 52.2

Cota de Altura do Sedimento
no pé da Represa (50 anos)

m 61,61 61,63

Cota de Altura do Sedimento
no pé da Represa (100 anos)

m 61,63 61,63

Tabela 3.5: principais resultados dos estudos
de sedimentação em santo Antônio

Santo Antônio. Estima-se que a perda máxima de volume 
do reservatório é de 52,2%, que se alcançaria em 74 anos 
para R=0% e em 44 anos para um aumento de R=2% na 
produção de sedimentos da bacia. A eficiência de reten-
ção de sedimentos do reservatório Er é 0% a partir desse 
momento, independentemente do valor da taxa R. Isso é, 
a partir de 44 ou 74 anos, o reservatório não reteria sóli-
dos; todos eles passariam através das turbinas e vertedou-
ros. Um dado adicional não registrado na tabela 3.5 é que 
Er=19,5% para o ano 0, ou seja, no início da operação da 
represa, 80,5% dos sólidos totais passariam rio abaixo. A 
altura estimada dos sedimentos no pé da barragem em 100 
anos de operação alcançaria uma altitude de 61,63 m. Por 
isso os autores recomendam que as tomadas d’água sejam 
colocadas em uma altitude de 63 m.

Resultados tão favoráveis ao projeto devem-se à forma es-
treita e alongada da represa (ver figura 3.2), a seu pequeno 
volume em relação ao volume de água afluente e à rápida 
diminuição de eficiência de captura de sedimentos que re-
sulta de aplicar a curva de Brune às condições anteriores.

A tabela 3.6 resume os principais resultados obtidos para 
Jirau. Observa-se que as alternativas são quatro porque 
foram considerados os níveis de operação do reservatório 
de 90 m e 87 m. Isto se deve ao critério de operar o reser-
vatório com níveis variáveis ao longo do ano (tabela 2.1) 
para evitar a inundação do território boliviano. Como o 
método não pode considerar níveis variáveis no tempo, 
foi adotado um nível constante de 87m - que representa a 
média dos valores da tabela 2.1.

O volume final disponível no reservatório é idêntico para 
todas as alternativas. A única variação é o tempo que leva 
alcançar este volume. Em compensação, o nível de sedi-
mento na base da barragem varia muito segundo a altura 
da operação. Esses resultados refletem as limitações do 

Sólidos do leito (%)

Data Argila Lodo Areia

01 / nov / 03 2,7 27,3 70,0

27 / jan / 04 4,0 26,0 70,0

Média 3,3 26,7 70,0

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Tabela 3.1: rio madeira em porto Velho: porcentagem de 
argila, lodo e areia nas mostras de sólidos do leito

Sólidos do leito (%)

Data Argila Lodo Areia

01 / nov / 03 70,1 26,5 3,4

27 / jan / 04 56,6 41,0 2,4

3 / fev / 04 64,9 31,8 3,3

10 / fev / 04 31,5 64,0 4,5

16 / fev / 04 57,7 41,2 1,1

20 / fev / 04 60,9 38,2 0,9

2 / mar / 04 36,1 63,0 0,9

9 / mar / 04 67,9 29,7 2,4

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Tabela 3.2: rio madeira em porto Velho: porcentagem de 
argila, lodo e areia nas mostras de sólidos em suspensão

Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Tabela 3.3: rio madeira em porto Velho:
porcentagem de argila, lodo e areia nas mostras analisadas

Sólidos % Argila Pc % Lodo Pm % Areia Ps 

Em suspensão 53,1 39,9 2,3

Do leito 0,2 1,3 3,3

Total 53,3 41,2 5,6

madamente entre 0,004 mm e 0,07 mm. Considerando 
que, aproximadamente, um pouco menos de 5% dos só-
lidos totais se move pelo fundo, os autores do estudo 
de Hidrosedimentologia estimaram que os percentuais 
médios de argila, lodo e areia na vazão sólida são os 
apresentados na tabela 3.3.

De acordo com os estudos de viabilidade, “o segmento do 
Rio Madeira, onde serão instaladas as usinas hidrelétri-
cas Jirau e Santo Antônio, se caracteriza por sua elevada 
inclinação, padrão retilíneo e encaixotado, meandros, 
curvas e níveis de base controlados estruturalmente. 
Essas características morfológicas do canal refletem um 
determinado controle geológico imposto ao rio”, que se 
faz evidente nos níveis de água em cachoeiras como Te-
otônio e Jirau, que são verdadeiros controles hidráulicos. 
“Tais condições favorecem o trânsito de sedimentos ao 
longo do perfil longitudinal do canal do rio e reduzem a 
sedimentação. Ainda assim, parte do transporte de sedi-
mentos será bloqueado pelas represas”.

3.2- VIDA ÚTIL DAS REPRESAS
O estudo de viabilidade (Furnas et al, 2004) usou o 
“método empírico de redução de área”, desenvolvido 
por Borland & Miller, para estimar a sedimentação e 
vida útil das represas de Jirau e Santo Antônio. A efi-
ciência de retenção da represa Er foi estimada mediante 
a curva de Brune. A eficiência de retenção é um pa-
râmetro que indica que porcentagem dos sedimentos 
que entra no reservatório será mantida no lago em um 
determinado momento. O método e a curva emprega-
dos nos estudos são freqüentemente utilizados em nível 
mundial como uma primeira aproximação adeqüada 
para estudos de pré-viabilidade, onde não se pretende 
estimar a localização dos depósitos nem o tamanho do 
material depositado.

Para avaliar a sedimentação nos reservatórios, estimou-
se previamente o volume sólido total (em suspensão e 
de fundo), em Jirau e Santo Antônio, para o período 
1931-2001. A tabela 3.4 mostra os valores médios di-
ários desse período para as duas represas. O volume 
sólido de Jirau difere segundo a fonte. Segundo o EIA 
(2005), o volume sólido médio diário em Jirau é de 
1.594.529 ton/dia, 21% abaixo do valor da tabela 3.4.

A tabela 3.5 resume os principais resultados obtidos para
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Fonte: Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, Estudos de Viabilidade, 2004

Variável Unid. Alternativa

Nível de água do reservatório m 87,00 90,00 87,00 90,00

Taxa anual de aumento de sedimento -R % 0 0 2 2

Capacidade - Volume do reservatório hm3 1378,91 2015,26 1378,91 2015,26

Volume líquido anual afluente hm3 557744,72 557744,72 557744,72 557744,72

Relação Capacidade / Volume anual afluente - 2,47 x 10-3 3,61 x 10-3 2,47 x 10-3 3,61 x 10-3

Eficiência de Retenção Er em t = 0 % 8,48 19,15 8,48 19,15

Tempo para Er = 1% anos 12 17 10 14

Volume de Sedimentos no Reservatório hm3 364,01 1005,76 366,86 1003,84

Volume Disponível no Reservatório hm3 1014,90 1009,50 1012,05 1011,42

Perda de Volume do Reservatório % 26,4 49,8 26,6 49,8

Tempo para Er = 0% anos 39 45 28 31

Volume de Sedimentos no Reservatório hm3 406,67 1039,03 402,70 1039,06

Volume Disponível no Reservatório hm3 976,24 976,23 976,16 976,20

Perda de Volume do Reservatório % 29,5 51,6 29,2 51,6

Cota de Altura do Sedimento no pé da Represa (50 anos) m 67,48 76,09 67,48 76,09

Cota de Altura do Sedimento no pé da Represa (100 anos) m 67,48 76,09 67,48 76,09

Tabela 3.6: principais resultados dos estudos de sedimentação em Jirau

3.3- SEDIMENTAÇÃO NO TRECHO: 
GUAyARAMERIN – PORTO VELHO
metodologia
O estudo de viabilidade (Furnas et al, 2004) recomendou 
aprofundar os estudos hidrosedimentológicos para res-
ponder, entre outras, às seguintes questões:

	 •Localização	espacial	dos	sedimentos	nos	reservató-
rios, localizando os mais importantes pontos de acumula-
ção e estimando os volumes acumulados;
	 •Tipos	e	tamanhos	dos	sedimentos	predominantes	nos	
pontos notáveis de deposição;
	 •Identificação	dos	depósitos	permanentes	e	estacionais;
	 •Análise	do	comportamento	dos	reservatórios	indivi-
dualmente e em conjunto.

Para responder a essas questões e avaliar alguns im-

pactos, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) incluiu 
um anexo de modelação hidrosedimentológica do Rio 
Madeira, “que cobre todo o trecho entre a confluência 
com o Rio Beni e a confluência com o Rio Jamari. Este 
trecho de 430 km de extensão se inicia acima da área 
afetada pela represa de Jirau, terminando abaixo de 
Porto Velho, 80 km abaixo de Santo Antônio”. É consi-
deravelmente mais extenso que o trecho Abunã-Santo 
Antônio, que se utilizou no estudo de níveis de água.

Há vários anos estende-se o uso de modelos matemá-
ticos para simular o processo de sedimentação em re-
servatórios. O EIA usou  o modelo “HEC-6 – Scour and 
Deposition in Rivers and Reservoirs”, do Corpo de En-
genheiros do Exército dos Estados Unidos. É um mode-
lo de livre acesso e ampla difusão, que permite estimar 
as mudanças geométricas do leito fluvial resultante de 
processos de erosão e sedimentação, sobre grandes pe-

método utilizado para avaliar a sedimentação. As di-
ferenças de perda de volume em porcentagem devem-
se ao fato de que a capacidade inicial do reservatório 
varia segundo a altura de operação: 87 m ou 90 m. 
Em um tempo estimado entre 28 e 45 anos, segundo 
o caso, a eficiência de retenção de sedimentos da re-
presa Er é 0%, independentemente do valor da taxa 
R. A partir desse momento o reservatório não rete-
ria sólidos e manteria um volume de armazenamento 
de 976,2 hm3. Um dado adicional não considerado na 
tabela 3.6 é que Er=19,1% para o ano 0, isto é, no 
início da operação do reservatório 80,9% dos sólidos 

Figura 3.2: Área de inundação e de influência direta (Aid) do reservatório santo Antônio

totais passariam rio abaixo. Considerando a grande 
quantidade de sedimentos que passará pelos sistemas 
de descarga desde o início da operação, os autores 
recomendam “que as turbinas e demais equipamen-
tos sejam projetados para suportar os impactos dessas 
partículas”.

Sem especificar razões, mas ao parecer considerar os 
resultados descritos, os autores do estudo de viabili-
dade decidiram adotar uma vida útil de 50 anos para 
a represa de Jirau e, maior, de 100 anos para Santo 
Antônio, como se observa na tabela 1.2.
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Tabela 3.7: seções transversais usadas na modelagem

 Seção de referência

Seção Distância (m) HEC-RAS Desenho Observações

431 8.160 Canal de Navegação Canal de Navegação

423 8.096 Canal de Navegação Canal de Navegação

415 9.846 Canal de Navegação Canal de Navegação

405 6.502 Batimetria Batimetria

398 2.123 Batimetria Batimetria Cachoeira do Ribeirão

396 21.142 Batimetria Batimetria

375 3.247 Batimetria Batimetria

372 2.579 Batimetria Batimetria Cachoeira das Araras

369 10.060 Batimetria Batimetria

359 9.769 Canal de Navegação Canal de Navegação

349 11.369 Canal de Navegação Canal de Navegação

338 9.325 42.6 S - 42,6

329 1.747 42.3 S - 42,3 Rio Abunã

327 7.510 42 S - 42

320 4.169 41.5 S - 41,5

315 6.515 41 S - 41

309 3.331 40.5 S - 40,5 Cachoeira do Pederneira

306 4.940 40 S - 40

301 8.421 39 S - 39

292 6.172 38.5 S - 38,5

286 3.292 38 S - 38 Cachoeira do Paredão

283 3.673 37 S - 37

279 7.232 36 S - 36

272 4.536 35 S - 35

267 9.373 34.5 S - 34,5

258 1.995 34 S - 34

256 970 33 S - 33 Cachoeira Três Irmãos

255 2.133 32 S - 32 Ilha Três Irmãos

253 9.420 31 S - 31

243 15.217 30 S - 30

228 17.331 29 S - 29

211 1.000 Cópia da Seção 228 Cópia da Seção 228

ríodos de tempo. Ao ser aplicado em represas, o mode-
lo calcula os depósitos ao longo do perfil longitudinal, 
incluindo seu volume e localização. Para um trecho do 
rio, o modelo faz um balanço das entradas e saídas de 
sedimentos. O modelo tem algumas características e limi-
tações que são relevantes ao interpretar seus resultados:

	 •	É	unidimensional,	o	que	significa,	por	exemplo,	que	
não tem a capacidade de simular a sedimentação ou ero-
são em trechos curvos. O HEC-6 considera que a deposição 
ou erosão é uniforme em toda a seção transversal do rio;
	 •	A	contribuição	de	sedimentos	ao	trecho	de	estudo	
deve ser calculada através de uma relação definida entre 
volume líquido e volume sólido total. É possível utilizar 
relações diferentes por variação de tamanho de partícu-
las. A composição granulométrica e o tamanho das par-
tículas influem muito nos resultados;
	 •	O	modelo	se	baseia	na	equação	de	fluxo	permanen-
te, isto é, constante no tempo. Como o volume (e, por-
tanto, a profundidade, velocidade, etc) de um rio varia no 
tempo, o hidrograma de volume se aproxima diante de 
uma seqüência de períodos de volume constante. O mo-
delo calcula o transporte de sedimentos em cada seção, 
a partir dos perfis de linha de água obtidos para esses 
volumes constantes.

O modelo necessita, entre outras coisas, de seções trans-
versais do rio. Para o trecho Abunã-Santo Antônio foram 
utilizadas as seções obtidas para o estudo de níveis de 
água. Para o trecho acima de Abunã, recorreu-se a ba-
timetrias parciais do leito do Rio Madeira, que cobriam 
uma largura de 60 m do canal central do rio. Estas se-
ções foram completadas tomando como referência se-
ções topobatimétricas completas próximas e têm como 
referência o Canal de Navegação da tabela 3.7. Algumas 
seções abaixo de Porto Velho foram obtidas do Atlas da 
Hidrovia Madeira-Amazonas de Itacoatiara a Porto Ve-
lho. Pelas referências de localização que contêm e para 
uma melhor interpretação dos resultados, a tabela 3.6 
lista todas as seções utilizadas, segundo uma transcrição 
literal da tabela 6.7 do tomo B, volume 7 dos Estudos de 
Impacto Ambiental.

O número da seção na primeira coluna da tabela 3.7 
corresponde à progressiva, isto é, à distância em qui-
lômetros medida da seção 0 do extremo abaixo, na foz 
do Rio Jamari.

“Modelos unidimensionais foram utilizados para simu-
lar os processos sedimentológicos e biogeoquímicos 
em cada reservatório, logo após o seu fechamento. Po-
rém esses processos são, por natureza, tridimensionais 
e complexos e o uso de modelos simples demais para 
representá-los tende a produzir resultados inadequa-
dos para a avaliação dos impactos esperados. Como as 
dimensões lateral e vertical não foram consideradas 
no modelo, não foi possível prever a real distribuição 
dos sedimentos, de habitats e da biota esperada após 
o fechamento das barragens. Uma menor correnteza, 
uma densidade maior da vegetação alagada e uma 
tendência maior à anóxia são esperadas nas margens 
laterais dos bolsões. A falta do oxigênio pode restrin-
gir o desenvolvimento de diversos grupos faunísticos e 
também promover a metilação e biomagnificação do 
mercúrio nestas regiões.”

Bruce Forsberg e Alexandre Kemenes

Modelos monodimensionais 
para analisar processos 

tridimensionais

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...
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Foram consideradas duas hipóteses de evolução da pro-
dução de sedimentos, de acordo com o descrito em 3.1: a) 
uma condição estabilizada que mantém a situação atual 
(R=0%) e b) uma condição de crescimento da produção de 
sedimentos de 2% anual. Para cada hipótese simularam-
se várias alternativas: caso 0, sem represas; caso 1, de 
implantação de uma das duas represas; e caso 2, de im-
plantação das duas represas. Além disso, foram simulados 
dois níveis de operação em Jirau: 87 m e 90 m, que são 
idênticos aos casos considerados para a estimativa de vida 
útil. O caso 0 foi simulado porque permite identificar, se 
existem, tendências à erosão ou sedimentação ao longo do 
trecho estudado do Rio Madeira. A combinação das hipó-
teses e alternativas resultou nos casos da tabela 3.8.

A figura 3.3 permite comparar os perfis da linha de água 
no trecho Abunã-Jirau, para volumes e níveis de operação 
do reservatório similares, com e sem sedimentos. O perfil 
sem sedimentos corresponde ao estudo de viabilidade, que 
é mostrado na figura 2.3. O perfil com sedimentos corres-
ponde a uma taxa de aumento anual de 2% ao final de 
50 anos. As diferenças são dramáticas. A simulação com 
sedimentos estima um nível de água de 96,15 m na altura 
da confluência com o Rio Abunã (kilômetro 329), mais de 
6 m acima do nível (89,82) do perfil sem sedimentos. Essa 
diferença significa que um extenso trecho do Rio Madeira 
acima da confluência ficaria inundado, assim como um 
trecho do Rio Abunã, cuja foz ficaria parcialmente bloque-
ada pelos sedimentos e o nível de água do rio principal. O 
nível de 96,15 m é muito próximo do correspondente.

O perfil sem sedimentos estende-se somente até o kilô-
metro 338, que corresponde à Vila de Abunã. Por isso, 
não é possível fazer uma comparação dos níveis no trecho 
bi-nacional mais acima. Esta evidência mostra uma séria 
limitação do estudo de viabilidade, que nem sequer consi-
derou em sua análise o trecho I acima de Abunã. Em geral, 
e apesar das diferenças nos resultados serem influenciadas 
por vários fatores descritos mais adiante, é evidente que a 
análise com sedimentos devia ser considerada tanto para 
determinar a superfície inundada pelos reservatórios como 
para avaliar os impactos ambientais.  

A figura 3.4 mostra os resultados da simulação com o mo-
delo HEC-6 para o mesmo caso 2-87-C da figura 3.3, que 
considera a construção das duas represas. Mostra-se todo 
o trecho de estudo desde o Rio Jamari (km 0) até a conflu-

Tabela 3.8: casos simulados com o modelo

NA Jirau 
(m)  

NA Santo 
Antônio 

(m) 

Condição 
estabilizada

 (sem crescimento 
da produção de 

sedimento)

Caso 0 - -

Caso 1S - 70,00

Caso 1J-90 90,00 -

Caso 2-90 90,00 70,00

Caso 1J-87 87,00 -

Caso 2-87 87,00 70,00

Condição crítica 
(produção de 

sedimento 
crescendo a 2% 

ao ano)

Caso 0-C - -

Caso 1S-C - 70,00

Caso 1J-90-C 90,00 -

Caso 2-90-C 90,00 70,00

Caso 1J-87-C 87,00 -

Caso 2-87-C 87,00 70,00

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004
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Fonte: Elaboração com base nos Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira

Figura 3.3: perfis com e sem sedimento
no trecho Jirau-Abunã

329  Rio Abuna                     309  Cachoeira Pederneira

286  Cachoeira Paredão    256  Cachoeira Três Irmãos 

resulTAdos

O modelo entrega como resultados os perfis do leito do rio 
e da linha de água para cada período simulado e os balan-
ços de sedimento em cada trecho de interesse. 

Para a análise de resultados, o trecho de estudo foi dividi-
do em quatro subtrechos (Furnas et al, 2005):

 Seção de referência

Seção Distância (m) HEC-RAS Desenho Observações

210 2.755 28             S - 28

207 7.312 18 S - 23 Salto do Jirau

200 5.083 17 S - 22 Cachoeira do Inferno

195 4.757 16 S - 21

190 6.198 15 S - 20

184 12.103 14 S - 19 Ilha da Pedra

172 5.416 13 S - 18 Ilha Santana

166 7.929 12 S - 17

158 7.312 11 S - 16 Ilha Niterói

151 5.772 10 S - 15 Ilha São Patrício

145 6.011 9 S - 14 Ilha Liverpool

139 11.047 8 S - 13

128 7.925 7 S - 12 Cachoeira Morrinho

120 10.312 6 S - 11

110 4.977 5 S - 10

105 6.500 4 S - 9

98 2.650 3.5 S - 8 Cachoeira de Teotônio

96 7.726 3 S - 7

88 6.777 2 S - 6

81 6.067 1 S - 5 Cachoeira Santo Antônio

75 12.746 Ponte Projetada Ponte Projetada Porto Velho

63 20.608 Cópia da seção 75 Cópia da seção 75 Cópia da seção 75

42 16.190 Atlas Atlas

26 25.880 Atlas Atlas Ilha Jamarizinho

0 0 Atlas Atlas Foz do rio Jamari

continuação da Tabela 3.7: seções transversais usadas na modelagem

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004

Trecho I – subtrecho bi-nacional acima de Abunã,  
seções acima da 329.
Trecho II – correspondente ao futuro reservatório de Jirau, 
entre as seções 329 e 210.
Trecho III – correspondente ao futuro reservatório de San-
to Antônio, entre as seções 210 e 88.
Trecho IV – abaixo do futuro reservatório de Santo Antô-
nio, seções 88 a 0.
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PRÓXIMO À CACHOEIRA DE RIBEIRÃO DEVE OCORRER O MAIOR AUMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA (6 M EM 50 ANOS): COMPLETAMENTE DENTRO DO TRECHO BI-NACIONAL

ência dos rios Beni e Mamoré (km 431). Esta figura mostra 
também o perfil do leito do rio no início (ano 0) e depois 
de 50 anos. As quedas bruscas do perfil correspondem à 
localização das represas. A simulação prevê uma forte ele-
vação do nível do leito do rio no trecho I, acima de Abunã, 
e no trecho II, entre Abunã e Jirau. Em alguns pontos (ver 
tabela 3.9) acumulam-se mais de 20 m de sedimentos em 50 
anos. Em compensação, a sedimentação no reservatório de 
Santo Antônio é de pequena dimensão. O modelo não prevê 
erosão do leito abaixo da represa de Santo Antônio.

A figura 3.4 mostra também os níveis de água no início e 
depois de 50 anos. Novamente, a maior mudança acontece 
nos trechos I e II, por causa da represa de Jirau. Destaca-se 
o fato de que o maior aumento de nível aconteça próximo 
à cachoeira de Ribeirão (km 398), ou seja, 70 km acima da 
confluência com o Rio Abunã e completamente dentro do 
trecho bi-nacional. O nível de água neste ponto sobe cerca 
de 6 m em 50 anos (de 94,77 m a 100,30 m) para o volume 
de 17.000 m3/s.

Os resultados anteriores são compatíveis com o que se 
conhece do comportamento dos reservatórios. Em par-
ticular, com a formação de depósitos de material grosso 
(depósitos delta) no extremo acima do reservatório. Estes 

Figura 3.4: perfil do leito e da linha de água para o caso 2-87-c

depósitos são os primeiros que se formam, a partir da en-
trada em operação da represa. O notável é que, segun-
do a figura 3.4, esses depósitos se estendem muito mais 
acima de Abunã. Ou seja, os efeitos do reservatório de 
Jirau estendem-se muito além do previsto nos estudos de 
viabilidade e, inclusive, que o reservatório estende-se até 
o trecho bi-nacional. Sob esses conceitos seria razoável 
calcular uma nova superfície do reservatório Jirau, que 
seria mais realista que o dado da tabela 1.2. Lamentavel-
mente, não se dispõe da topografia do setor entre Abunã e 
Guayaramerín. Os planos topográficos que formam parte 
dos estudos de viabilidade só chegam até Abunã. 
   
A tabela 3.9 mostra as cotas de talvegue (ou talweg) para 
o mesmo caso 2-87-C. O talvegue é a linha que une os 
pontos mais profundos do leito do rio. Esta tabela mostra 
as mudanças de talvegue e de nível de água NA durante 
os 50 anos de simulação. 
  
Como se mencionou acima, os autores do EIA afirmaram 
que o aumento do nível do leito do rio e da superfície 
de água deve-se a vários fatores, o mais importante dos 
quais é a construção das represas. O segundo fator em im-
portância seria um processo de sedimentação natural. “Os 
resultados das simulações indicam que existe uma tendên-
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Condição Crítica - Simulação durante 50 anos - Caso 2-87 - após a construção dos dois aproveitamentos ( Jirau Na El.87,00m)
Perfil de linha de água correspondente à vazão média do mês de dezembro (17.000 M3/s) 

cia natural à sedimentação em alguns trechos localizados 
ao longo do trecho de estudo. O primeiro desses trechos 
começa abaixo da cachoeira de Ribeirão (seção 396 ) e se 
prolonga até abaixo da cachoeira de Paredão (seção 272). 
Outro trecho com tendência natural à sedimentação se si-
tua imediatamente abaixo da cachoeira de Jirau (seções 
207 a 166), em uma extensão de 30 a 40 km”. 

Para mostrar a influência da sedimentação natural, a figura 
3.5 mostra os resultados da simulação em condições naturais 
para a condição estável e a figura 3.6 para um crescimento 
anual de 2% na produção de sedimentos. As duas figuras 
evidenciam que haveria uma elevação do leito nos trechos I 
e II ainda se não se construíssem as represas, apesar de que 
seria de menor dimensão que com os reservatórios.

Que porcentagem da sedimentação no trecho de estudo 
seria atribuída à sedimentação natural e que porcenta-
gem às represas? As tabelas 3.10 e 3.11 proporcionam 
uma resposta preliminar. No trecho I, a represa de Jirau 
incrementa a sedimentação em 12% em ambos os ca-
sos. No trecho II, essa represa aumenta a sedimentação 
em 42% em ambos os casos. No trecho III, Jirau tem 
um efeito leve e Santo Antônio um efeito grande sobre 
a sedimentação, o que era de se esperar. No trecho IV, 
abaixo de Santo Antônio, a sedimentação não é possível. 
Segundo os autores, “não se observou tendência à ero-
são no trecho IV, causada pela retenção de sedimentos 
nos reservatórios. Deve considerar-se que o modelo não 
representa este trecho com a mesma precisão que repre-
senta os trechos II e III”.

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004
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Período 0 anos 5 anos 10 anos 20 anos 50 anos

Seção Talvegue NA Talvegue NA Talvegue NA Talvegue NA Talvegue NA

243 59,95 89,63 59,95 89,63 59,95 89,63 59,95 89,63 60,45 89,65

228 59,95 88,78 59,95 88,78 59,95 88,78 59,95 88,78 59,95 88,78

211 59,95 86,99 61,97 87,24 59,95 87,24 59,95 87,24 59,96 87,24

210 61,97 88,78 59,95 86,99 61,97 86,99 61,97 86,99 61,97 86,99

207 33,56 73,09 33,56 73,10 33,56 73,10 33,56 73,10 36,55 74,41

200 40,63 72,82 40,63 72,83 40,63 72,83 40,63 72,83 45,88 73,99

195 38,37 72,73 38,37 72,73 38,37 72,73 38,37 72,73 46,53 73,72

190 49,59 72,63 49,59 72,63 49,59 72,63 49,59 72,63 54,19 73,44

184 50,23 72,44 50,23 72,45 50,23 72,45 50,23 72,45 53,99 73,05

172 45,05 72,09 45,05 72,09 45,05 72,09 45,05 72,09 48,45 72,39

166 51,85 71,94 51,85 71,94 51,85 71,94 51,85 71,94 53,22 72,19

158 36,58 71,71 36,58 71,72 36,58 71,72 36,58 71,72 38,27 71,91

151 51,97 71,59 51,97 71,59 51,97 71,59 51,97 71,59 53,89 71,73

145 51,97 71,38 51,97 71,39 51,97 71,39 51,97 71,39 51,97 71,52

139 51,97 71,15 51,97 71,16 51,97 71,16 51,97 71,16 51,99 71,30

128 51,97 70,86 51,97 70,86 51,97 70,86 51,97 70,87 52,03 71,02

120 50,96 70,58 50,96 70,59 50,96 70,59 50,96 70,59 50,96 70,75

110 50,96 70,25 50,96 70,25 50,96 70,26 50,96 70,26 50,97 70,44

105 50,96 70,21 51,03 70,22 51,04 70,22 51,07 70,22 53,82 70,37

98 51,97 70,11 52,08 70,11 52,09 70,11 52,12 70,11 52,37 70,24

96 42,98 70,13 43,07 70,13 43,08 70,13 43,24 70,13 54,15 70,22

88 39,96 70,10 40,16 70,10 40,33 70,10 40,79 70,10 48,19 70,10

81 24,99 53,47 24,99 53,47 24,99 53,47 24,99 53,47 24,99 53,48

75 25,48 53,07 25,48 53,07 25,48 53,07 25,48 53,07 25,48 53,08

63 25,55 52,33 25,55 52,33 25,55 52,33 25,55 52,33 25,55 52,34

42 31,70 51,22 31,70 51,22 31,70 51,22 31,70 51,22 31,70 51,23

26 29,78 50,38 29,78 50,37 29,78 50,37 29,78 50,37 29,78 50,39

0 26,06 49,12 26,06 49,12 26,06 49,12 26,06 49,12 26,06 49,14

continuação da Tabela 3.9: evolução do trecho de estudo para o caso 2-87-c

Condição Crítica – Evolução do trecho em estudo durante 50 anos
Caso 2-87-C – após a construção dos dois aproveitamentos – AHE Jirau na El. 87,00 m

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004

Período 0 anos 5 anos 10 anos 20 anos 50 anos

Seção Talvegue NA Talvegue NA Talvegue NA Talvegue NA Talvegue NA

431 81,05 101,78 81,05 101,81 81,05 101,86 81,05 102,07 81,05 103,38

423 78,15 100,18 78,15 100,23 78,15 100,31 78,15 100,67 78,16 102,52

415 76,35 99,10 76,35 99,16 76,35 99,27 76,35 99,73 76,59 101,93

405 76,65 95,85 76,66 96,07 76,66 96,39 76,66 97,55 76,66 100,93

398 68,24 94,77 68,25 95,05 68,25 95,46 68,25 96,58 72,98 100,30

396 68,95 94,72 69,43 95,00 70,12 95,41 73,71 96,49 80,26 100,12

375 70,65 93,84 70,65 94,14 70,66 94,56 70,70 95,50 74,43 98,63

372 73,85 93,72 73,86 94,02 73,91 94,45 75,49 95,38 81,59 98,39

369 72,94 93,61 73,11 93,92 73,16 94,35 74,37 95,27 77,63 98,24

359 67,15 93,27 67,32 93,58 67,26 94,02 67,58 94,94 74,24 97,66

349 58,86 93,03 60,94 93,31 61,55 93,75 63,54 94,64 68,78 97,16

338 61,97 92,81 66,56 92,92 66,66 93,38 66,70 94,27 71,13 96,64

329 38,98 92,74 46,07 92,77 53,11 93,06 53,37 93,99 59,64 96,15

327 49,07 92,70 50,80 92,74 57,18 92,99 58,29 93,91 60,56 96,15

320 71,96 92,58 71,96 92,61 73,79 92,74 75,09 93,64 79,87 95,71

315 54,62 92,42 54,92 92,44 58,45 92,49 62,38 93,33 67,23 95,32

309 53,95 92,36 55,25 92,37 57,65 92,39 65,65 93,01 70,86 94,86

306 59,01 92,32 59,01 92,33 59,13 92,35 64,30 92,92 70,66 94,62

301 50,26 92,21 50,68 92,21 51,49 92,23 61,13 92,49 61,25 94,29

292 60,47 92,10 61,02 92,10 61,64 92,10 67,27 92,12 79,13 93,46

286 37,09 92,07 37,09 92,07 37,09 92,07 38,29 92,07 49,43 93,13

283 51,24 91,99 51,24 91,99 51,24 91,99 51,24 91,99 65,21 92,67

279 54,80 91,94 54,80 91,94 54,80 91,94 54,80 91,94 63,05 92,50

272 53,68 91,57 53,68 91,57 53,68 91,57 53,68 91,57 53,98 91,92

267 63,95 91,12 63,95 91,13 63,95 91,13 63,95 91,13 63,95 91,49

258 53,37 90,35 53,37 90,35 53,37 90,35 53,37 90,35 53,64 90,74

256 58,37 90,25 58,37 90,25 58,37 90,25 58,37 90,25 63,33 90,59

255 55,05 90,18 55,05 90,19 55,05 90,19 55,05 90,19 57,74 90,49

253 56,57 90,06 56,57 90,06 56,57 90,06 56,57 90,06 61,26 90,28

Tabela 3.9: evolução do trecho de estudo para o caso 2-87-c
Condição Crítica – evolução do trecho em estudo durante 50 anos
Caso 2-87-c – após a construção dos dois aproveitamentos – AHE Jirau na el. 87,00 M

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004
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“A figura 3.6 do capítulo apresenta um aumento da 
erosão/transporte na bacia do período 1978-1990 
para o período 1991-2004. Possivelmente, a diferença 
das declividades das curvas é muito maior, se conside-
rarmos que os dados coletados por Furnas estiverem 
subestimados. Da mesma forma, a figura 3.7 - que 
apresenta o diagrama de dupla massa de descarga só-
lida X descarga líquida - acumulada deve estar falsea-
da pelas amostragens, e conseqüentemente o aumen-
to de 1,83% ao ano estimado para as taxas de erosão 
deve ser maior. A modelagem HEC-RAS adotada, por 
conseqüência, pode estar correta em sua aplicação, 
mas como baseia-se na curva chave de sedimentos 
também não deve ser considerada validada. Na medi-
da em que o reservatório vai perdendo o volume pelo 
assoreamento, sua capacidade de retenção tende a 
zero, em qualquer das hipóteses consideradas, com se-
dimentos finos ou grosseiros. Nesse ponto específico, 
parte da quantidade de troncos depositados nas áreas 
de remanso não seria carregada para a tomada d’água, 
podendo constituir depósito de material heterogêneo 
não previsível nas modelagens (...)”

José Galizia Tundisi e Takako Matsumura-Tundisi 

Subestimação de 
sedimentos e erosão, por 
metodologia inadequada 

Figura 3.6: perfil do leito e da linha de água, sem reservatório e condição crítica

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004

Leito Atual                    Leito Após 50 Anos                    Nível d’Água Atual                    Nível d’Água Após 50 Anos

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Distância a São Carlos (km)

A
lt

it
u

d
e 

(m
)

Seção Local

0 São Carlos

75 Porto Velho

88 Cachoeira Santo Antônio

98 Cachoeira Teotônio

128 Cachoeira Morrinho

145-190 Ilhas

210 Cachoeira do Jirau

256 Cachoeira Três Irmãos

286 Cachoeira do Paredão

309 Cachoeira do Pederneira

329 Rio Abunã

372 Cachoeira das Araras

  

Condição Crítica - Simulação do Trecho em Estudos Durante 50 anos - Caso 0 - (Condições Naturais)
Perfil de Linha de Água Correspondente à Vazão Média do Mês de Dezembro (17.000 m3/s) 

Simulação do Trecho em Estudo Durante 50 anos – Caso 0 – (Condições Naturais)
Perfil de Linha de Água Correspondente à Vazão Média do Mês de Dezembro (17.000 m3/s)

Tabela 3.10: capacidade de retenção de sedimento 
(areia) do rio madeira em 50 Anos de simulação. 
condição estabilizada (r=0%)

Trecho
Sem

Barragens
Com Santo 

Antônio
Com Jirau

Com Santo 
Antônio e 

Jirau

I 7% 7% 19% 19%

II 27% 30% 69% 69%

III 6% 75% 12% 86%

IV 0% 0% 0% 0%

Total 40% 84% 78% 93%

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004

Tabela 3.11: capacidade de retenção de sedimento (areia) 
do rio madeira em 50 Anos de simulação. condição 
crítica (r=2%)

Trecho
Sem

Barragens
Com Santo 

Antônio
Com Jirau

Com Santo 
Antônio e 

Jirau

I 18% 18% 30% 30%

II 33% 33% 65% 65%

III 21% 79% 21% 89%

IV 0% 0% 0% 0%

Total 57% 88% 80% 97%

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004

Figura 3.5: perfil do leito e da linha de água, sem represas e condição estável

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004
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“A diferença de menos de 2 m entre o topo da pilha 
antecipada de sedimentos e o topo da parede de re-
tenção parece muito pequena, dadas as incertezas 
prováveis no cálculo. Nenhuma indicação do grau de 
certeza é dada no EIA e nenhum teste de sensibilidade 
é apresentado. Nada é dito sobre as possíveis conseqüên-
cias caso os sedimentos ultrapassem o topo da parede 
de retenção, que é planejada para a ‘garantia do não 
assoreamento das tomadas d’água durante o horizon-
te do estudo (100 anos).’ “
 

Philip Fearnside

Omissão sobre
possível prejuízo

para Santo Antônio

nos estudos de impacto ambiental predominou essa visão 
de uma área de influência limitada ao trecho Abunã-Porto 
Velho, que ignora a bacia hidrográfica. Desafortunada-
mente, o EIA praticamente não considerou os resultados 
da modelação hidrosedimentológica. 
 
Até as limitações mencionadas pelos autores do estudo, 
como a falta de medições de volume sólido, de dados to-
pográficos e as simplificações metodológicas utilizadas na 
modelação, são uma contribuição ao identificar lacunas 
e sugerir tarefas futuras. Recomenda-se “uma utilização 
mais qualitativa dos resultados da modelação, valorizan-
do mais as tendências observadas e menos as avaliações 
quantitativas geradas pelo modelo, de modo a situar cla-
ramente o nível de precisão e orientar a busca de dados 
complementares que permitam o emprego futuro de meto-
dologias mais profundas”. 
 
Deve considerar-se que os mesmos autores indicam que o 
estudo hidrosedimentológico corresponde a uma primei-
ra etapa, “realizada na base dos dados e levantamentos 
disponíveis, levados a cabo pelo inventário Hidrelétrico 
do Rio Madeira e os Estudos de Viabilidade, cujo objetivo 
era a caracterização hidráulica e sedimentológica geral do 
trecho de interesse, empregando ferramentas compatíveis 
com a informação disponível”.

Neste contexto pode-se concluir o seguinte: 
	 •	O	Rio	Madeira	é	o	principal	afluente	do	Amazonas,	
tanto por volume sólido como por volume líquido. É um rio 
de “águas brancas”, cuja carga de sedimentos e de matérias 
dissolvidas tem origem predominantemente andina. Estas 
características o diferenciam dos outros grandes rios amazô-
nicos, tanto do ponto de vista hidrológico como biológico.

	 •	 A	 enorme	 carga	 de	 sedimentos	 transportada	 pelo	
Rio Madeira obriga os processos de sedimentação e ero-
são a serem considerados tanto no projeto de engenharia 
das obras como no estudo de impacto ambiental. Isso não 
ocorreu com os estudos de viabilidade.
 
		 •	Devido	aos	processos	de	sedimentação,	o	trecho	do	
Rio Madeira atingido pelo reservatório de Jirau será con-
sideravelmente mais longo que o previsto inicialmente 
nos estudos de viabilidade e inventário. Contrariamente 
ao que afirmam estes estudos, o trecho atingido incluirá o 
setor bi-nacional acima de Abunã.  

Qual seria a percepção pública desses fatores? Seria pos-
sível convencer os atingidos pela elevação dos níveis de 
água e do leito do rio nos trechos I e II de que parte des-
sa elevação se deve a um processo natural? A resposta 
mais provável é não. Para começar, não existem medições 
que sustentem os resultados da simulação com o modelo. 
Os autores dos estudos somente podem citar algum depó-
sito de areia ou um aumento do tamanho de ilhas fluviais 
em certos trechos, com base em uma análise puramente 
qualitativa de imagens de satélites. Somente um programa 
de monitoramento de vários anos, com medições contínu-
as do leito e da seção transversal do Rio Madeira poderia 
proporcionar provas sólidas de que esse processo de “sedi-
mentação natural” existe realmente. Esse monitoramento 
teria que anteceder à construção das represas. Enquanto 
isso não acontece, a população ribeirinha, os governos lo-
cais e, neste caso, o governo boliviano, podem atribuir à 
construção das represas a inundação de seu território e 
todos os demais impactos associados à sedimentação do 
leito e elevação do nível de água. 

Alguns desses impactos serão intensificados pela sedimen-
tação. Por exemplo, os impactos sobre a qualidade de água 
dos afluentes do trecho I, incluindo o Rio Abunã, que não 
foi considerado nos estudos de viabilidade.  

Outro aspecto que se observa nas figuras 3.5 e 3.6 e nas 
tabelas 3.10 e 3.11 é a forte influência da taxa de cresci-
mento da produção de sedimentos. A sedimentação para 
um crescimento nulo (R=0%) é consideravelmente mais 
baixa que para um crescimento de 2% anual. Os resulta-
dos também estão influenciados pelos modelos utilizados: 
HEC-RAS no estudo de remanso e HEC-6 no de hidrose-
dimentologia. As figuras 3.3 e 3.4 mostram que os níveis 
de água estimados para o ano 0 não são iguais em ambos 
os casos. 
 
Segundo as tabelas 3.10 e 3.11, entre 93% e 97% da areia 
que o Rio Madeira transporta seria retida no trecho de 
estudo durante os 50 anos de simulação. Em compen-
sação, praticamente todo o material fino (lodo e argi-
la) passaria rio abaixo. No entanto, o EIA estima que a 
areia representa 12% do sedimento total transporta-
do pelo rio, um valor consideravelmente mais alto que 
o 6% estimado nos estudos de viabilidade (tabela 3.3) 
A tabela 3.9 mostra que o processo de sedimenta-
ção continuará ainda depois de 50 anos. Isto contradiz 

os resultados dos estudos de viabilidade (tabelas 3.5 e 
3.6), que indicavam que a eficiência de retenção de se-
dimento dos dois reservatórios alcançaria um valor de 
0 antes dos 50 anos, que assim conservariam indefini-
damente certa capacidade de armazenamento. O capítu-
lo de sedimentologia não inclui dados explícitos sobre 
o volume depositado no final dos 50 anos porque não 
foi possível comparar este aspecto entre os dos estudos. 
 
Por outro lado, “o modelo HEC-6 indicou que os depósitos 
de sedimentos se formarão no trecho superior do reserva-
tório de Jirau. Não se espera que os depósitos alcancem a 
represa em 50 anos, portanto a operação das turbinas não 
será afetada. A figura 3.4 mostra que o perfil do leito não 
sofre alterações entre as seções 210 (represa de Jirau) e 
243 (7 km abaixo da ilha Três Irmãos). No reservatório de 
Santo Antônio, espera-se a deposição de sedimentos junto 
à represa, particularmente no trecho abaixo da cachoeira 
de Teotônio” (Furnas et al, 2005).

A maior elevação do leito e dos níveis de água ocorreria 
caso fosse mantido o nível de operação do reservatório 
de Jirau em uma altitude de 90 m. A figura 3.7 mostra o 
perfil para este caso. Destaca-se que os níveis nos trechos 
I e II são somente um pouco mais altos que para um nível 
de operação de 87 m. 

Finalmente, os autores mencionam que deve-se esperar 
resultados diferentes se as outras represas do Comple-
xo Hidrelétrico Madeira, situadas acima de Jirau - a 
represa bi-nacional de Guajará-Mirim e a de Cachoeira 
Esperança - forem construídas. A construção destas re-
presas reduziria a sedimentação nos reservatórios Jirau 
e Santo Antônio.

3.4- CONCLUSÕES
O estudo hidrosedimentológico que forma parte dos Estu-
dos de Impacto Ambiental (Furnas et al, 2005) representa 
um considerável avanço em relação aos estudos de viabi-
lidade. Ele evidencia a grande importância dos sedimen-
tos na avaliação dos níveis de água, vida útil, impactos 
ambientais e até custo de energia gerada, além de não ter 
se limitado ao trecho Abunã-Santo Antônio, extendendo-
se vários quilômetros acima e abaixo. Isto significa uma 
grande diferença com os estudos de viabilidade, que con-
verteram o critério de “não inundação do território boli-
viano” em um prejuízo que influenciou os resultados. Até 
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terceira etapa deveria caracterizar os processos fluviais de 
maneira mais precisa, empregando um modelo hidrodinâ-
mico acoplado ao modelo de transporte de sedimento, a 
serem desenvolvidos com base nos dados recoletados. 
 
É, portanto, necessário que os resultados obtidos até 
agora sejam efetivamente incorporados aos estudos de 
viabilidade e aos de impacto ambiental porque está cla-
ro que a viabilidade econômica e ambiental dos empre-
endimentos está em risco. 
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Figura 3.7: perfil do leito e da linha de água, para o caso 2-90-c

Condição Crítica - Simulação Durante 50 anos - Caso 2-90 - Após a Construção dos Dois Aproveitamentos (Jirau na El. 90,00m)
Perfil De Linha Dágua Correspondente À Vazão Média Do Mês De Dezembro (17.000 m3/s) 

Fonte: Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madeira, 2004
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	 •	O	processo	de	sedimentação	será	especialmente	ativo	
no trecho superior do reservatório de Jirau, onde cabe es-
perar que os níveis do leito e de água subam vários metros 
em relação à situação atual. Uma das conseqüências é que 
a superfície efetiva do reservatório de Jirau será maior que 
a calculada nos estudos de viabilidade. Não foi possível 
calcular o possível aumento da área inundada por falta de 
dados topográficos do trecho do rio acima de Abunã.  

	 •	No	entanto,	a	sedimentação	será	um	processo	gra-
dual que se desenvolverá ao longo de vários anos, o que 
também é válido para os efeitos sobre o nível de água. É 
possível que exista o processo de “sedimentação natural” 
identificado pela modelação hidrosedimentológica, mas as 
provas desse processo só podem vir de um programa de 
monitoramento de vários anos de duração, que deveria 
acontecer antes da construção das represas.  

	 •	A	elevação	do	 leito	 e	do	nível	de	água	afetará	os	
afluentes do Rio Madeira no trecho entre as cachoeiras de 
Ribeirão e Jirau. Deve prestar-se especial atenção ao Rio 
Abunã, que é o afluente de maior volume. O curso do rio não 
foi considerado nos estudos de viabilidade e é bi-nacional. 

	 •	A	operação	do	reservatório	de	Jirau	com	nível	vari-
ável aumenta o custo da energia produzida. Como a prin-
cipal razão desse tipo de operação foi evitar a inundação 
do território boliviano, cabe perguntar qual é a alternativa 
dos proponentes do projeto para neutralizar a elevação do 
nível de água produzida pela sedimentação. 
  
	 •	O	estudo	de	modelação	hidrosedimentológica,	ain-
da que reconhecendo seu caráter preliminar e qualitativo, 
amplia consideravelmente a área de estudo e proporciona 
dados que devem ser considerados na avaliação de impac-
tos e nas etapas posteriores. Além disso, ajuda a ampliar a 
visão sobre a área afetada, até agora restrita ao trecho do 
Rio Madeira entre Abunã e Porto Velho.  
 
O tema da sedimentação causada pelas represas deixa 
várias interrogações e tarefas ao futuro. Os mesmos au-
tores do estudo hidrosedimentológico propõem uma se-
gunda etapa de levantamentos topobatimétricos e perfis 
longitudinais, assim como medições de descarga líquida e 
sólida, incluindo medições de descarga sólida em alguns 
afluentes importantes, como é o caso do Rio Abunã e dos 
rios Mutum-Paraná e Jaci-Paraná. Posteriormente, uma 
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Conforme análise específica dos Aproveitamentos Hidroelé-
tricos (AHEs) do Madeira apresentou-se uma lacuna de diag-
nóstico quanto ao meio físico destacada na seguinte ordem: 

I. Montante dos AHEs Santo Antônio e Jirau: 
1. Qual a importância de considerar nos estudos das hidro-
elétricas a bacia hidrográfica como um todo, e especial-
mente as unidades morfoestruturais que mais produzem e 
retêm sedimentos, Andes e planície de montante (Llanos)? 

2. Em que sentido a avaliação da bacia hidrográfica como 
um todo poderia agregar informações relevantes ao diag-
nóstico do EIA podendo afetar a decisão sobre a viabilida-
de ambiental dos AHEs Santo Antônio e Jirau? 

3. A área de influência dos AHEs se caracteriza somente 
sobre o efeito do projeto sobre a bacia ou é importante 

também identificar a influência da bacia sobre o projeto? 

4. Qual a importância de conhecer, nas áreas de montan-
te dos AHEs, a hidrometeorologia, fenômenos associa-
dos como La Nina e sedimentologia para o planejamento 
dos empreendimentos? 

5. Quais impactos podem ser causados nos e pelos AHEs 
propostos na ocorrência de elevadas chuvas instantâne-
as, de rápido crescimento do nível d’água, onde a relação 
(Transporte de sedimentos / Vazão) pode ser totalmente 
alterada e exponencialmente aumentada? Quais medidas 
mitigadoras preventivas podem ser adotadas?  

II. Área dos Reservatórios 
6. Qual é a área de abrangência da inundação de uma 
hidroelétrica?

O RIO MADEIRA ARRASTA TRONCOS DE ÁRVORES INTEIRAS: POSSIBILIDADE DE GRANDE ACÚMULO DE SEDIMENTOS É PREOCUPANTE

 
 

I – INTRODUÇÃO

Esta informação técnica tem como objetivo o atendimen-
to dos despachos exarados às folhas 1553, 1554 e 1555 
do processo nº 02001.003771/2003-25 respectivamente 
pelo Diretor de Licenciamento Ambiental, pelo Coor-
denador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica e 
pela Coordenadora de Energia Hidrelétrica e Transposi-
ções objetivamente quanto à solicitação de elaboração 
de quesitos a serem submetidos à empresa proponente e 
especialistas contratados.

A questão sedimentológica do rio Madeira é de extrema 
relevância ao ambiente e aos empreendimentos propos-
tos. Trata-se de tema de tamanha especificidade principal-
mente quanto à elaboração de prognósticos dos efeitos e 
impactos que os sedimentos causarão nas hidroelétricas e 
estas ao meio ambiente. 

O consultor PNUD, Carlos Eduardo Morelli Tucci, especia-
lista de notório saber em questões hidrológicas contratado 
pelo IBAMA, em reuniões técnicas realizadas neste Ins-
tituto expôs a problemática e dificuldade de contratação 
de especialista com capacidade de realizar prognóstico 
quanto às questões hidrosedimentológicas e aponta em 
seu parecer “Análise dos Estudos Ambientais dos Empre-
endimentos do Rio Madeira” a seguinte consideração:
“Considerando que a magnitude dos empreendimentos hi-
drelétricos do rio Madeira, que envolvem investimentos 
superiores a R$ 20 bilhões e um dos principais fatores de 
risco ambiental e funcionalidade operacional é a gestão 
dos sedimentos, onde existem importantes incertezas de 
estimativas, é recomendável que seja criado um painel de 
especialistas mundiais para que se tenha certeza que o 
melhor conhecimento existente esta sendo utilizado, além 
de dar maior independência quanto aos potenciais ques-
tionamentos internacionais sobre a influência do empreen-
dimento no território boliviano e aos impactos ambientais 
sobre um importante rio da Amazônia”.

Portanto é de fundamental importância para efetivamente 
contribuir com o processo que seja contratado especialista 
de notório saber com conhecimento e experiência compro-
vada em questões sedimentológicas relacionadas a hidro-
elétricas e rios com descarga sólida semelhantes ao do rio 
Madeira, especialmente quanto à elaboração de prognósti-
cos e medidas de prevenção e gestão de sedimentos.

baixo, publicamos - literalmente - trechos do Pare-
cer Técnico realizado pela equipe do Ibama sobre a 
questão sedimentológica no Complexo Hidrelétrico 

do Rio Madeira. A constatação da necessidade de realizar 
avaliações mais consistentes sobre o projeto acabou sendo 
ignorada pelo próprio órgão responsável pela emissão da li-
cença ambiental. Do mesmo modo, foram ignoradas a maio-
ria das perguntas feitas pela equipe, transcritas abaixo. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
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Mahmood (1987) o método de Brune não deve ser utiliza-
do para períodos inferiores a 10 anos, portanto é adequada 
a sua utilização em períodos anuais? 

21. Existirá uma estabilização na retenção dos sedimentos 
conforme colocado no EIA? 

22. Existem elementos técnicos que embasem a hipótese 
de retenção nula de sedimento nos reservatórios de Santo 
Antônio e Jirau? 

23. Os reservatórios operarão na condição de comportas 
fechadas em média 8 a 9 meses por ano, portanto nesta 
condição quais impactos podem ser esperados no reserva-
tório e a jusante? 

24. Os reservatórios operarão na condição de comportas 
abertas em média 3 a 4 meses por ano, portanto nesta 
condição quais impactos podem ser esperados no reserva-
tório e a jusante?  

IV- Alternativas Tecnológicas e Locacionais 
25. O consultor faz análise expedita do potencial de trans-
porte de sedimentos relacionado com a velocidade da água 
em diversas seções utilizando metodologia diferente das 
utilizadas no EIA e no Brasil. Qual o embasamento técnico 
e bibliografia que fundamenta o método de cálculo? 

26. Qual a confiabilidade da metodologia? 

27. Este método pode ser utilizado isoladamente ou deve 
ser utilizado em conjunto com outros? 

28. Os cálculos de transporte e deposição de sedimentos estão 
inclusos nos modelos computacionais de hidráulica fluvial? 

29. A análise foi realizada para o arranjo construtivo do 
AHE de Santo Antônio apresentado no EIA ou para o ar-
ranjo proposto pelo consultor? 

30. Qual a cota da tomada d’água considerada na análise 
elaborada para o MME? 

31. Os sedimentos são um risco a economicidade dos AHEs 
propostos no EIA? E no proposto pelo consultor do MME? 

32. A tomada d’água em cotas próximas ao leito do rio pode-

ria ter uma boa relação custo x benefício uma vez que possi-
bilitaria a passagem de sedimentos mais próxima ao natural? 

33. Discutir a abordagem de prognóstico da dinâmica dos 
sedimentos no reservatório desenvolvida pelos autores do 
EIA vis-à-vis o estudo do consultor Dr. Sultan Alan. Qual 
a abordagem mais adequada para o tipo de análise neces-
sária em um estudo de viabilidade e de impacto ambiental 
para os AHEs Santo Antônio e Jirau?  

34. Com relação à dinâmica dos sedimentos no reservató-
rio, discutir o resultado das diferentes hipóteses assumidas 
entre o EIA e as dos estudos do consultor Dr. Sultan Alan 
particularmente quanto a intensidade e distribuição da de-
posição dos sedimentos bem como sua influência sobre a 
dinâmica dos reservatórios de Santo Antônio e Jirau. 

35. O arranjo proposto para os AHEs Santo Antônio e Ji-
rau, por ter tomada d’água elevada, assemelha-se à figura 
(1) reproduzida adiante? 

Figura (1) : 
36. Quais impactos identificados na figura (1) podem ser 
esperados para os AHEs Santo Antônio e Jirau? 

37. Podem ser esperados depósitos de remanso?  

Em relação aos AHEs Santo Antônio e Jirau apresentados 
no EIA: 
38. Realizar comentário e sugestão sobre as possíveis so-
luções de engenharia que podem ou devem ser estudadas, 
visando o controle e gestão preventiva do assoreamento e 
da vida útil dos aproveitamentos. 

39. Realizar comentário e sugestão sobre possíveis alter-
nativas de gestão dos sedimentos para os empreendimen-
tos propostos no EIA (sediment routing)? 

40. Solicita-se, que seja realizada por parte do consultor 
contratado, uma completa análise técnica sobre os Es-
tudos Hidrossedimentológicos dos Aproveitamentos Hi-
drelétricos Santo Antônio e Jirau inserido no Estudo de 
Impacto Ambiental.

Silvia Rodrigues Franco 
Técnico Especialista

Marcelo Belisário Campos 
Analista Ambiental

6.1. Em relação aos aspectos físicos, quais critérios técnicos 
podem ser utilizados como subsídio a determinação da ex-
tensão (longitudinal) de um reservatório bem como deter-
minação do trecho do rio a montante de uma hidrelétrica 
que é afetado ou impactado por ela? 

6.2. Solicita-se tecer considerações embasadas tecnica-
mente sobre as seguintes propostas para determinação da 
extensão longitudinal de reservatórios e trecho do rio afe-
tado por uma usina hidrelétrica:

6.2.1. Relacionar, para um mesmo período de estiagem, 
como por exemplo a vazão mínima média anual, o perfil 
da linha d’água natural com o perfil da linha d’água com 
barragem na sua cota máxima normal de operação, sendo 
este o ponto de extensão do reservatório.
 
6.2.2. Relacionar a cota máxima normal de operação de 
uma hidrelétrica com o perfil do leito do rio até que os 
valores se igualem, sendo este o ponto do rio diretamente 
afetado pela usina.
 
6.3. Quais critérios técnicos podem ser utilizados como sub-
sídio a determinação da abrangência da inundação, ou seja, 
qual a área diretamente afetada (ADA) transversalmente le-
vando-se em consideração toda a extensão do reservatório?
 
6.4. Elaborar e apresentar uma proposta, na forma de rotei-
ro, contendo os procedimentos necessários para a identifi-
cação da área de abrangência da inundação. 

7. Quais critérios técnicos podem ser utilizados como sub-
sídio a determinação da extensão do trecho do rio a jusante 
de uma hidrelétrica que é afetado ou impactado por ela? 

8. Qual perfil da linha d’água deve ser considerado na 
identificação da abrangência da inundação? Tecer comen-
tários com embasamento técnico a respeito do tema consi-
derando vazões como máxima cheia média anual, Tempo 
de Recorrência de 10, 25, 50 e 100 anos, bem como demais 
considerações pertinentes.  

9. Qual é a área de inundação do AHE Jirau, bem como a 
extensão do remanso, levando em consideração a influên-
cia do assoreamento?
  
10. Em que sentido a regra de operação variável do re-

servatório de Jirau, proposta no EIA, atende as preocupa-
ções de mitigação dos impactos ambientais?

11. Com a construção do AHE Jirau haverá impacto 
a montante da seção “42.3 - Rio Abunã”? Caso haja, 
quais impactos? 

12. Levando em consideração o assoreamento indicado 
no EIA, para o “Trecho I” dos estudos sedimentológicos e 
Estação Fluviométrica de Abunã (fronteira com a Bolívia), 
haverá impactos a na Bolívia e na Vila de Abunã? 

13. Quais são os efeitos de remanso esperados no trecho 
do rio Madeira a montante do rio Abunã, no próprio rio 
Abunã e na sua foz com o rio Madeira, considerando va-
zões pequenas e médias (mínima média anual e mínimas 
médias mensais) e altas (máxima média anual e TR 10, 25, 
50 e 100 anos)? 

14. Qual é a área de inundação para o AHE Santo Antônio, 
bem como a extensão do remanso, levando em considera-
ção a influência do assoreamento? 

15. No caso da implantação do AHE Santo Antônio ante-
ceder a do AHE Jirau, o remanso de Santo Antônio e seu 
agravamento devido ao assoreamento poderiam afetar a 
economicidade e vida útil do AHE Jirau? 

III – Jusante dos AHEs: 
16. Quais os impactos na qualidade da água, morfologia 
da calha, portos, margens, praias e ilhas do rio podem ser 
esperados a jusante do AHE Santo Antônio decorrentes da 
operação prevista? 

17. Quais os efeitos decorrentes da variação do fluxo sa-
zonal (vazões baixas e vazões altas) e interanual (provo-
cados pela retenção dos sedimentos até a estabilização do 
fluxo, conforme previsto no EIA) dos sedimentos e seus 
impactos no trecho a jusante, com a implantação do AHE 
Santo Antônio e do AHE Jirau? 

18. Existe retenção zero na Curva de Brune? 

19. A Curva de Brune é representativa para o rio Madeira 
e os AHEs Jirau e Santo Antônio? 

20. Segundo o U.S.Bureau of Reclamation (1977) apud 




