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1 APRESENTAÇÃO 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB), Residência de Porto Velho (REPO), 

vem realizando levantamentos batimétricos na calha do rio madeira desde o ano de 2012. A 

partir de 2015 esse trabalho passou a englobar áreas maiores que as realizadas em anos 

anteriores, passando a mapear o leito do rio desde proximidades do barramento da UHE 

Santo Antônio Energia até imediações da curva do Belmont.  

Em maio 2016, dando continuidade ao monitoramento, foi feita uma nova coleta de 

dados sendo que, neste trabalho, a área mapeada teve um acréscimo de 6 km em relação 

ao último. Neste trabalho de 2016, visando uma comparação espacial e temporal coerente, 

a metodologia utilizada e o planejamento do trajeto foram idênticos aos adotados em 

novembro de 2015, bem como se tem mantida a periodicidade, executando-se a coleta de 

dados em datas semelhantes, semestralmente. A continuidade das sondagens visa 

monitorar a dinâmica do leito do rio Madeira para subsidiar eventuais tomadas de decisões 

que possam advir do conhecimento desse levantamento. 

Conforme o exposto acima, este relatório apresenta resultados desse levantamento 

batimétrico realizado no rio Madeira em maio de 2016, bem como faz comparação com os 

resultados das batimetrias feitas em maio e novembro de 2015. É importante destacar que 

os resultados deste trabalho ainda revelam avaliações preliminares e que se necessita de 

um tempo maior de estudo para gerar informações conclusivas a respeito de alterações do 

leito do rio Madeira, dada à complexidade dos processos que ocorrem simultaneamente no 

rio. 

 

2 ÁREA DE ESTUDO 

  A região de estudo está localizada no rio Madeira, nas imediações da cidade de 

Porto Velho, iniciando-se a jusante da Usina Hidroelétrica Santo Antônio e estendendo-se 

32 km ao longo do rio, estando delimitada entre os paralelos 8°36’ e 8°49’ de Latitude Sul e 

os meridianos 63º47’ e 63º58’ de Longitude Oeste de Greenwich, como pode ser visto na 

Figura 1. A coleta de dados de campo foi realizada do dia 17/05/2016 ao dia 31/05/2016, 

sendo que o nível do rio variou entre 9,28 a 11,94 metros na seção de réguas linimétricas da 

Estação de Porto Velho. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Planejamento do levantamento batimétrico 

Para a execução do trabalho, foi realizado um planejamento das linhas de sondagem 

por meio de softwares específicos, o Hypack 2015 e ArcGIS 10.2. O trecho analisado foi 

dividido em setores (Figura 2), de forma idêntica ao executado no Relatório Batimétrico do 

Rio Madeira de novembro de 2015 (PINHEIRO et al., 2015), visando representar melhor os 

locais com maior possibilidade de variabilidade. Nesse levantamento, em relação ao 

anterior, foi acrescentado um setor a jusante da curva do Belmont. Cada setor teve 

espaçamentos diferentes entre as linhas, gerando um maior detalhamento na região urbana 

e nas regiões de curva do rio.  O primeiro setor foi definido entre a Usina Santo Antônio e as 

torres de distribuição de energia presentes às margens do rio Madeira, nas imediações do 

bairro Triângulo, onde foi utilizado o espaçamento entre linhas de 100 metros. O segundo 

setor foi definido entre o final do primeiro trecho até a ponte da BR-319, com espaçamento 

de 150 metros. O terceiro setor foi definido entre o final do segundo e o início da curva do 

Belmont, com espaçamento de 350 metros. Por fim, o quarto setor seguiu cerca de 11 Km a 

jusante da curva do Belmont, até logo após o novo porto, com espaçamento de 250 metros. 

Ainda, para complementar o trabalho, foram coletados dados de profundidade das margens, 

para garantir a representatividade das bordas da área estudada. 
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Figura 2 - Percurso a ser realizado no levantamento batimétrico no rio Madeira. 
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3.2 Equipamentos utilizados 

Para aquisição dos dados, utilizaram-se equipamentos para leitura batimétrica do 

fundo, tendo sido eles o ADCP Rio Grande 600 kHz (Figura 3-a) e o Ecobatímetro ODOM 

ECHOTRAC CV-100 (Figura 3-b), e equipamentos de localização georreferenciada, sendo 

eles um DGPS GeoTech GTR-G² (Figura 3-c), um GPS de navegação Garmin MAP 62s 

(Figura 3-d) e o rádio PDL Pacific Crest para transmissão de dados (Figura 3-e). 

 

  

 

(a) ADCP Rio Grande 
 

 

(b) Ecobatímetro ODOM 

 

(c) DGPS GeoTech 

 

(d) GPS Garmin 

 

 

e) Rádio PDL Pacific Crest 

Figura 3 - Equipamentos utilizados para a realização da batimetria e medição de vazão. 

 

O ADCP, em inglês “Acoustic Doppler Current Profiler”, é um medidor acústico, que 

emite quatro feixes diagonais que realizam o perfilamento das velocidades da água e 

determinação do fundo, obtidas por pulsos de ultrassom que são refletidos pelas partículas 

sólidas em suspensão e pela superfície sólida do fundo.  

Já o ecobatímetro emite um único feixe sonoro e retorna apenas um valor de 

profundidade para um dado intervalo de tempo. A determinação da profundidade do fundo 

pelo equipamento é baseada no tempo compreendido entre a emissão do pulso sonoro e 
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seu retorno, bem como, baseada na velocidade do som na água. A velocidade do som no 

meio varia de acordo com a densidade, temperatura, salinidade, concentração de sólidos, 

dentre outros fatores. Portanto, visando uma maior precisão na coleta dos dados, foi feita a 

calibração do aparelho através da aferição da velocidade do som em profundidades 

diferentes do rio Madeira, com a utilização de um disco de calibração (Figura 4), constituído 

de uma placa de ferro com diâmetro de 0,7 m, e utilização de um guincho hidrométrico 

manual.  

 

Figura 4 – Disco de calibração do ecobatímetro, para obtenção da velocidade do som 

na água. 

 

O DGPS foi utilizado no modo de processamento RTK, garantindo precisão 

centimétrica de localização geográfica e de altimetria, sendo o GPS Base instalado na ponte 

da BR-319, em local elevado e sem obstáculos para a transmissão do sinal do rádio. O local 

de instalação teve seu posicionamento geográfico e altimétrico gerado através do 

Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), no site do IBGE, após 3 horas de coleta de dados 

com GPS, com precisão planimétrica de 0,01 mm e altimétrica de 0,02 m. Foi obtido outro 

ponto de instalação do GPS Base a fim de obter dados com precisão após a curva do 

Belmont, visto que o alcance do rádio não chega até essa região. Para tal, foi construída 

uma RN (Referência de Nível) de concreto em um ponto alto na margem esquerda (Figura 

5), minimizando obstruções físicas que pudessem interferir na transmissão do sinal e 

garantindo a recepção dos dados pela antena do rádio. Os demais procedimentos foram 

idênticos aos do GPS Base instalado na ponte. 
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Figura 5 – RN construída para servir de referência na base no GPS/RTK. 

 

O envio dos dados para o GPS Móvel foi através do Rádio PDL, com alcance 

aproximado de 15 km. O GPS Móvel foi instalado na mesma linha vertical do ecobatímetro, 

onde foi medida diariamente a altura do centro de fase da antena do GPS em relação ao 

transdutor do ecobatímetro e ao nível da água. Ressalta-se que a precisão de 

posicionamento e altitude advinda do GPS/RTK não garante a precisão inerente aos demais 

equipamentos utilizados para mapeamento das profundidades, sendo a precisão final 

limitada pelo ecobatímetro. 

Algumas situações ocorridas durante o percurso impediram o funcionamento correto 

do GPS/RTK, contudo esses dados foram analisados para sua posterior eliminação ou 

correção. Os erros de leitura provocados pelas oscilações das ondas, caracterizados por 

eventuais picos de medição, foram analisados e eliminados, quando necessário. Já o GPS 

Garmin foi utilizado para guiar o barqueiro no percurso pré-estabelecido, mostrado na Figura 

2. 

Para integrar o funcionamento do ADCP, ecobatímetro e do GPS/RTK foi utilizado o 

software WinRiver II (Figura 6), que é amplamente utilizado para medição de vazão e para 

levantamentos batimétricos, fornecendo dados de posição e profundidade, bem como, 

permitindo a exportação dos dados para o formato “.txt”.  
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Figura 6 – Tela com dados coletados no WinRiver II. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Execução do Levantamento Batimétrico 

O trajeto percorrido (Figura 7) pela embarcação foi bastante próximo do planejado 

(Figura 2). No entanto, como no levantamento anterior, foram encontradas dificuldades em 

alguns trechos, devido à correnteza, aos troncos, à turbulência da água nas proximidades 

da usina, às balsas, aos bancos de areias encontrados devido aos baixos níveis do rio 

durante a tomada de dados de campo e às pedreiras existentes no trecho final do 

levantamento. Próximo à usina, devido à grande turbulência do rio, não foi possível executar 

uma pequena parte do trajeto planejado. 

Para suprir eventuais problemas no GPS/RTK, no início e no fim de cada dia de 

medição, foram realizadas leituras da cota do rio nas réguas linimétricas da estação 

fluviométrica (ANA/CPRM) de Porto Velho. 



 

 

Relatório Técnico: Levantamento Batimétrico do rio Madeira III   9 

 

 
Figura 7 - Percurso realizado pela embarcação no levantamento batimétrico. 

 

4.2 Processamento e análise dos dados batimétricos 

4.2.1 Consistência de dados 

O tratamento dos dados foi iniciado com o processamento no software WinRiver II. Os 

dados foram exportados em formato *.txt para o Excel 2010, onde foram eliminados erros 

decorrentes de leitura dos equipamentos. A primeira análise consistiu em verificar a 

ocorrência de falhas e dados “absurdos” coletados pelos equipamentos. Para isso, foram 

comparados os dados coletados do ADCP e do Ecobatímetro. Apenas quando a aquisição 

dos dados pelo ecobatímetro falhou, houve a inserção das leituras do ADCP. Esse 

procedimento de suprir as falhas do ecobatímetro foi satisfatório, já que as leituras dos 

aparelhos encontraram-se pareadas. Após a consistência dos dados, foram considerados 
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135.761 pontos, sendo cada ponto caracterizado pela latitude, longitude, altitude, 

profundidade registrada pelo ADCP e profundidade registrada pelo ecobatímetro. 

Dessa forma, para cada ponto consistido, determinou-se a profundidade em relação 

ao nível da água, que em seguida foi transformada em cota ortométrica. Tal transformação 

ocorreu de duas formas: com os dados de altitude fornecida pelo GPS/RTK e com os dados 

de cota obtidos pela utilização da leitura das réguas, sendo esta obtida determinando-se a 

média entre a cota inicial e final obtidas em cada dia de campo e somando-se 42,5 m, por 

ser a taxa de conversão entre os RN’s das réguas e a altimetria referente ao nível do mar.  

Posteriormente à consistência das profundidades, foi realizada a verificação da cota 

ortométrica dos dados, onde foram comparadas as duas metodologias. Em grande parte das 

situações, observou-se que a metodologia baseada nas cotas pode servir para suprir 

eventuais falhas de altimetria do GPS, devido à grande similaridade dos gráficos gerados 

com esses dados (Figura 8).  

 

 

Figura 4 - Métodos para aquisição da altitude ortométrica. 

 

4.2.2 Geração de mapas topográficos 

Após a consistência, os dados foram processados no software de geoprocessamento 

ArcGIS 10.2, onde foi gerado um Modelo Digital de Elevação (MDE), obtido pela 

interpolação dos dados consistidos. Através do MDE, foi gerado o mapa batimétrico do 

trecho estudado, como mostra a Figura 9. A Figura 10 mostra as isolinhas com 

espaçamento vertical de 5 metros, geradas a partir do mapa batimétrico.  
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Figura 5 - Mapa batimétrico do trecho de estudo do rio Madeira. 
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Figura 6 - Isolinhas de cota altimétrica, com espaçamento de 5 metros, do trecho de estudo do rio 

Madeira. 
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Pela análise dessas figuras, nota-se que a configuração geral da calha do rio se 

mantém em relação ao levantamento batimétrico de maio de 2015, sendo possível a 

identificação das áreas mais profundas do curso d’água, caracterizando o curso principal do 

rio. Na parte sul do trecho, isto é, próximo a Usina Hidroelétrica de Santo Antônio, 

encontram-se as maiores profundidades, sendo estas associadas às cotas negativas, ou 

seja, abaixo do nível do mar. Na curva próxima à área urbana de Porto Velho, 

compreendendo o bairro Triângulo e Porto do Cai N’água, a calha principal localiza-se na 

margem direita do rio, local com maiores velocidades do fluxo de água e, 

consequentemente, de maiores propensões à erosão (margem côncava). Em contrapartida, 

a margem esquerda da curva possui profundidades bastante baixas, revelando um imenso 

balcão de areia (margem convexa). A calha principal do rio segue pela margem direita até 

proximidades da ponte da BR-319, onde se desloca gradualmente para a margem esquerda 

do rio Madeira. No setor 3 (Figura 2), o rio não apresenta uma calha tão bem definida, 

caracterizando uma região mais homogênea. No início do setor 4, região conhecida como 

curva do Belmont, o rio novamente apresenta um canal bem definido localizado na margem 

esquerda do rio (margem côncava), apresentando cotas próximas ao nível do mar. 

A Figura 11 mostra imagens em três dimensões (3D), obtidas a partir dos dados 

batimétricos coletados e geradas pelo software ArcScene. 
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Figura 11 - Modelo Digital de Elevação (MDE) em 3D do levantamento batimétrico do rio Madeira. 
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4.2.3 Modificações no Leito do Rio 

4.2.3.1 Comparações e Identificação de Áreas Modificadas 

Com o intuito de identificar modificações no leito do rio nos últimos 6 e 12 meses, 

foram geradas as Figura 12 e 13, respectivamente, onde são comparados os resultados do  

levantamento batimétrico realizado em maio de 2016 com os resultados dos levantamentos 

realizados em novembro e maio de 2015. Para essa análise, foi feita a diferença, pixel a 

pixel, entre as altimetrias do Modelo Digital de Elevação (MDE) gerado neste trabalho e as 

altimetrias dos MDE’s gerados a partir dos dados das campanhas de 2015. 

Posteriormente, o mapa foi reclassificado para facilitar o entendimento das áreas que 

apresentaram erosão ou deposição expressivas, bem como, para descartar pequenas 

alterações de altitude que estivessem englobadas na margem de erro dos equipamentos, 

sendo consideradas estáveis pequenas alterações de altitude.  
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Figura 12 - Alterações do leito do rio entre as campanhas batimétricas de novembro de 2015 e maio 

de 2016. 
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Figura 13 - Alterações do leito do rio entre as campanhas batimétricas de maio de 2015 e 
maio de 2016. 
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Comparando os dois mapas, nota-se uma tendência de escavação no centro e na 

margem esquerda do rio logo após a usina, enquanto na margem direita existe uma 

tendência de deposição. A região do Cai N´Água apresentou locais com tendência à erosão 

e à sedimentação em padrões similares ao que vinha ocorrendo em maio de 2015. Há uma 

grande mancha de erosão que se repetiu nos intervalos analisados localizada no centro do 

rio, levemente deslocado pra margem direita, entremeado por manchas de deposição. 

Outro padrão que se repetiu, encontra-se na região logo após a ponte da BR-364, 

notadamente mais expressivo na margem direita, onde tem ocorrido um processo erosivo do 

leito do rio. Na margem esquerda predominou a deposição. No decorrer do curso d´água até 

a curva do Belmont, nota-se a predominância de processos erosivos em detrimento à 

deposição, principalmente nas margens do rio. Na curva no Belmont, bem próximo à 

margem esquerda, houve processos de erosão, enquanto na parte mais central, há uma 

mancha de deposição de sedimentos. 

A Figura 14 identifica as áreas que apresentaram processos de erosão ou deposição 

de forma recorrente, ou seja, que apresentaram uma continuidade de processo na 

modificação do leito do rio quando comparados os MDE’s de maio de 2015 com novembro 

de 2015, novembro de 2015 com maio de 2016 e de maio de 2015 com maio de 2016. 

Dessa forma, a visualização de padrões recorrentes desde o início do monitoramento torna-

se mais proeminente. 
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Figura 14 – Áreas que apresentaram processos de erosão ou deposição de forma 

sucessiva.  
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A tendência dos processos erosivos após a ponte até a curva do Belmont tem sido 

observada desde o início do monitoramento, pois foi observada também em PINHEIRO et 

al. (2016). Houve muitas áreas coincidentes nos processos de erosão e deposição de maio 

de 2016 em relação aos monitoramentos anteriores. A margem direita, logo a jusante da 

usina, apresentou padrões de deposição, enquanto que nas imediações do bairro Triângulo 

foram observadas manchas de erosão e deposição, sendo as de deposição mais 

expressivas. Já no início da curva do Belmont observou-se uma região de sedimentação 

que vem evoluindo temporalmente. Logo após a curva do Belmont, há uma região que se 

encontra em tendência erosiva, assim como observado por PINHEIRO et al. (2016).  

As demais alterações não apresentaram um padrão, não caracterizando uma 

tendência de processo contínuo desde que o monitoramento foi iniciado. Isso não quer dizer 

que as alterações não foram significativas, apenas traduz que o motivo dessa alteração seja 

dinâmico, o que se supõe que possa ser devido à utilização de dragas para extração de 

ouro, sendo essa uma atividade muito usual na região estudada, ou a uma característica 

sazonal do rio, em que áreas de solo sedimentar de pouca estabilidade possam apresentar 

comportamentos distintos em períodos de cheia e vazante do rio. 

A Figura 15 mostra o perfil transversal de alguns trechos estratégicos selecionados, 

onde o eixo Y mostra as cotas ortométricas de cada perfil e o eixo X a distância entre as 

margens. A Figura 16 detalha a localização espacial de cada perfil transversal selecionado.  

O perfil transversal 1, localizado entre as torres de transmissão de energia à jusante 

da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, apresentou grande amplitude de profundidade, com 

a calha principal ligeiramente deslocada para a margem  direita. Houve assoreamento na 

margem esquerda do rio entre as campanhas batimétricas de maio e novembro de 2015, e, 

seis meses depois, entre novembro de 2015 e maio de 2015, erosão nessa mesma margem. 

O perfil transversal 2, localizado próximo ao Porto do Cai N’Água, apresentou a maior 

distâncias entre as margens dentre os perfis traçados. Nessa localidade, a calha do rio 

apresenta uma elevação na parte central do perfil e aprofundamento na margem direita. 

Quando comparados o perfil de maio e novembro de 2015, percebe-se que houve um 

aumento de profundidade a 200 m da margem esquerda do rio sendo que, seis meses 

depois, houve deposição nesse local, tendo aparecido um novo rebaixamento a cerca de 

600 m da margem direita e uma grande deposição ao lado, entre 300 e 500 metros da 

margem direita. 
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 No trecho 3, localizado anteriormente à ponte da BR-319, a alteração foi pouco 

expressiva, sendo que na margem esquerda havia sido notada a formação de pequenos 

platôs no leito do rio. 

Já o trecho 4 apresentou a calha principal do rio na margem esquerda, com posterior 

ascensão das cotas até a margem direita. Não houve diferença significativa entre as 

campanhas, mas revela uma tendência de afunilamento da calha principal na margem 

esquerda. 

  

  

  

  

Figura 15 - Perfis transversais do rio Madeira com as cotas altimétricas. 
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Figura 16 - Localização dos perfis transversais analisados. 
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4.2.3.2 Fatores que interferem na modificação da topografia do leito do rio  

Naturalmente, a calha principal do rio, região mais profunda do perfil transversal, é 

definida pelos locais que passam os maiores vetores de velocidade. Dificilmente, essa calha 

principal muda de local, para que isso ocorra são necessárias várias décadas ou que se 

tenha alguma interferência antrópica que altere a direção e distribuição da velocidade no 

leito do rio. Já o leito do rio fora da calha principal é mais susceptível a variações em pouco 

espaço de tempo.  

No caso do rio Madeira, por ser um rio de grande velocidade, bem como pelo seu 

tipo de solo, ocorre o fenômeno conhecido como “fundo móvel”, que é caracterizado pelo 

arraste de grandes quantidades de sedimentos do fundo, modificando constantemente o 

leito do rio. Cunha (1998) afirma que “a capacidade de erosão das águas depende da 

velocidade e turbulência, do volume e das partículas por elas transportadas”. De acordo com 

Leopold et al., 1964, canais de padrão retilíneo, como o rio Madeira, tendem a apresentar 

uma grande velocidade do fluxo d’água e alta competência fluvial, ou seja, uma alta 

capacidade de transporte de sedimentos, tanto por arrasto e saltação, quanto por 

suspensão. 

Analisando as modificações que ocorreram no leito do rio entre as batimetrias de 

maio de 2015, novembro de 2015 e maio de 2016, não é possível afirmar qual o limiar de 

alterações naturais ou antrópicas, talvez isso possa ser que seja possível ao longo de vários 

anos de monitoramento. No entanto, podemos fazer algumas observações sobre os fatores 

que potencializam as modificações. 

Nas regiões identificadas pela Figura 14, que apresenta locais com processos de 

erosão ou deposição de forma sucessiva, pode-se inferir que as modificações são causadas 

por um processo contínuo, ou seja, pela configuração dos vetores de velocidade do rio ou, 

nos casos das margens, pelo fluxo de embarcações sempre nas mesmas localidades. 

Segundo LABADESSA (2014), os efeitos erosivos são significativamente potencializados 

pelo constante deslocamento das embarcações de vários tamanhos e potência, que 

atracando e saindo dos portos, promovem a incidência constante dos banzeiros.  

As regiões que foram identificadas com ocorrência de erosão ou deposição (Figuras 12 e 

13), em sua maioria, não se apresentaram como processos contínuos. A exemplo das 

modificações nos Perfis Transversais 1 e 2 da Figura 15, onde, para um mesmo local, 

houveram modificações de cerca de 10 metros, tendo ocorrido erosão entre maio e 

novembro de 2015, havendo deposição entre novembro de 2015 e maio de 2016, ou vice-
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versa. Essas grandes diferenças nos perfis transversais podem ter sido causadas por 

inúmeros fatores, dentre eles:  

 Atividade das dragas para extração de ouro; 

 Desbarrancamentos naturais no leito do rio; 

 Processos sazonais de escavação em períodos de maior velocidade da água (Cheia) 

e deposição em períodos de menor velocidade da água (recessão), voltando a erodir 

em períodos de maior velocidade, tendo em vista que o solo que sedimentou não 

teve tempo para compactação, consequentemente, sendo menos resistente à força 

da água. Como pode ser visto na Figura 17, existe uma grande variação do nível da 

água ao longo do ano, consequentemente, grandes variações de velocidade no rio. 

 

 

Figura 17 – Gráfico de monitoramento da cota do rio na estação de Porto Velho. 

 

Acredita-se que as alterações no leito do rio no trecho analisado do rio Madeira não 

foram demasiadamente induzidas pela velocidade do fluxo de água, em virtude das 

condições de cota do rio desse ano hidrológico, que se encontram abaixo da média histórica 

(Figura 17). 

A extração de ouro no leito do rio Madeira se dá através do bombeamento do 

material do fundo para a superfície, geralmente feito por dragas flutuantes com bombas de 
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sucção (Chaves e Albuquerque, 1994) que apresentam, normalmente, brocas com alcance 

de 15 a 18 m de profundidade e diâmetro de 6 a 8 polegadas. Existem outras dragas 

maiores, que ocorrem em menor número, com brocas que podem alcançar de 30 a 40 m de 

profundidade, tendo diâmetro de 14 a 16 polegadas. Segundo Barreto (2001), a sucção dos 

leitos provoca modificações profundas, tal como a liberação de grandes volumes de silte e 

argila, que provocam alterações nas condições físico-químicas da água, como a turbidez. 

Porém, essa quantidade de sólidos suspensos liberados na água pelas dragas possa ser 

desprezível diante da quantidade de sedimentos carreados naturalmente pelo rio Madeira. 

Não se sabe o real impacto que as dragas podem causar no leito do rio Madeira, mas a 

continuidade do monitoramento batimétrico poderá fornecer indícios de alterações 

originadas pela extração contínua nessa área. 

 

Figura 14 – Draga de extração de ouro no rio Madeira, na região do Cai N’Água. 

 

Dentre as regiões do rio que sofreram modificações, conforme Figuras 12 e 13, 

destacam-se as margens. Os processos de erosão, que têm predominado nas margens do 

rio Madeira, possuem diversos fatores complexos que interagem e convergem para esse 

resultado. Dentre os fenômenos naturais, tem-se que a constituição das margens por 

sedimentos arenoargilosos pouco consolidados favorece a instabilidade das margens. Das 
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causas artificiais, pode-se dizer que o intenso fluxo de embarcações e exploração de ouro 

no local, maximizando o processo erosivo das áreas marginais do rio. 

O poder de erodibilidade fluvial depende da carga detrítica transportada. Por isso, o 

material grosseiro, proveniente do intemperismo físico, representa o elemento mais 

importante, pois confere maior ação abrasiva aos rios, este conceito é consenso entre os 

estudiosos dos fenômenos geomorfológicos (LADABESSA, 2014). Christofoletti (1981) ainda 

destaca que em bacias hidrográficas onde predomina o intemperismo mecânico há 

fragmentos grosseiros a serem transportados, potencializando significativamente o poder 

abrasivo dos rios. Entretanto, Dantas e Adamy (2007) ressaltam que a principal área-fonte 

de sedimentos para o rio Madeira é a bacia do rio Beni, um de seus formadores, que drena 

grande extensão da cadeia oriental da cordilheira andina. 

Em regiões de topografia plana, o rio tende a formar meandros e a declividade do rio 

se mantem pouco expressiva. Assim, uma ação erosiva mais vigorosa é esperada em 

margens côncavas, submetidas ao impacto direto do fluxo da correnteza de um rio; de forma 

inversa, uma margem convexa, com condições hidrodinâmicas menos severas, favorecerá a 

deposição dos sedimentos carreados pelo rio, podendo constituir bancos arenosos. 

Entretanto, segundo Adamy (2013), salienta-se que os efeitos erosivos no rio Madeira 

constituem um fenômeno natural, comprovado desde os primeiros estudos técnicos na 

região em todo o seu curso onde existirem condições propícias para a atuação das 

correntes fluviais. 

Outra situação que foi verificada no relatório anterior (PINHEIRO et al., 2016) e 

mantém-se, é referente à ocupação desordenada das margens sem a manutenção da 

distância mínima de proteção prevista segundo o Código Florestal e, muitas vezes, 

realizando obras e alterações sem devido estudo sobre os seus impactos. Essa ocupação 

das margens frágeis, aliado ao desmatamento, remove a proteção natural e 

consequentemente aceleram o processo erosivo (ADAMY, 2013). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do levantamento batimétrico realizado, é possível avaliar o comportamento 

do fluxo da água do rio Madeira na área estudada, onde se observa a sedimentação das 

margens convexas e a erosão das margens côncavas, ficando nítida localização da calha 

principal do escoamento. O monitoramento contínuo do levantamento batimétrico foi 

satisfatório, sendo possível realizar uma comparação preliminar dos processos de 

erosão/deposição de sedimentos. Dessa forma, considera-se que esse levantamento serve 
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como base para se avaliar as modificações no leito do rio, bem como serve de instrumento 

de auxílio à tomada de decisão para possíveis intervenções estruturais. Sugere-se a 

manutenção do levantamento de forma mais permanente, a fim de obter alterações 

contundentes e relacionar com os processos formadores. 

Observam-se, de forma geral, processos erosivos predominantes nas margens do rio 

e sedimentação na parte central do rio. Entretanto, devido ao aumento da área de estudo e 

à utilização do GPS/RTK a partir do levantamento de novembro, houve alteração das linhas 

de sondagem para adequar o tempo de levantamento de dados. Dessa forma, o traçado do 

levantamento atual não se sobrepôs perfeitamente ao realizado em maio de 2015 

(BARBOSA et al., 2015), sendo possível que algumas alterações detectadas sejam 

advindas da mudança do percurso das linhas. Sugere-se que nos próximos monitoramentos 

sejam mantidas as linhas de sondagem do presente levantamento. Além disso, as 

dificuldades de manutenção do traçado planejando devido à presença de balsas, dragas ou 

outros impedimentos existentes no rio também devem ser consideradas. 

Cabe ressaltar a importância da realização de campanhas anuais de levantamento 

batimétrico visando monitorar as alterações no decorrer do tempo. Além disso, para um 

diagnóstico completo do problema erosivo que ocorre às margens do rio Madeira, sugere-se 

que novos estudos sejam realizados com integração multidisciplinar.  

Outro fator a ser considerado é a alteração da dinâmica da água vertendo da Usina 

de Santo Antônio, alterando a velocidade e a direção do fluxo no local. Nenhum desses 

fatores pode ser avaliado conclusivamente no presente relatório, visto o pouco tempo de 

monitoramento e, especificamente no caso da Usina, a falta de estudos semelhantes antes 

da sua construção. Entretanto, sabe-se que o aumento da velocidade da água tende a 

acelerar processos erosivos, notadamente na margem direita, devido à conformação 

inerente do rio a jusante da usina. 
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