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                                               RESUMO 

 

 

O atual crescimento de demanda de energia somado ao acelerado crescimento 

populacional e industrial caracteriza cada vez mais gasto de energia elétrica, e, 

portanto, há a necessidade de buscar fontes de energia hidrelétrica para suprir essa 

demanda vertiginosa. Assim, cada vez mais o Brasil se estabelece no mercado 

mundial como sendo um grande executor de obras de barragens, isso em função das 

questões de relevo, de extensão, de rede hidrográfica entre outras que caracterizam o 

país. O uso de geotecnologias associado ao planejamento ambiental possibilita a 

analise da dimensão do terreno como a vulnerabilidade, declividade, área a ser 

inundada e conseqüentemente propriedades e casas que serão desapropriadas. Isso 

significa relacionar um banco de dados gráfico, com dados alfanuméricos – permitindo 

a toda sorte do usuário executar análises espaciais pertinentes às questões 

ambientais e sociais (referentes à ocupação do solo e edificações). O artigo enfoca 

sob os princípios da simulação, na área de inundação, e das aplicações de 

geoprocessamento, os principais impactos ambientais causados em decorrência da 
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construção e operação da Usina Hidrelétrica de Monjolinho a ser implantado no rio 

Passo Fundo, cujo barramento estará na divisa entre os municípios de Nonoai e 

Faxinalzinho. A região foi analisada a partir de dados gráficos provenientes da 

restituição de curvas de nível na escala 1:50.000 com eqüidistância de 20m, e também 

sobre a modelagem tridimensional da área. Neste contexto foram gerados diversos 

mapas temáticos como: hipsométrico, declividade e orientação. Considerando o banco 

de dados somado a Modelagem Tridimensional do Relevo, foi possível avaliar 

espacialmente (de forma métrica) a região sob vários aspectos, como: Área de 

inundação pertinente a cada propriedade, estradas, propriedades rurais, etc. A analise 

da área de estudo através do uso de geotecnologias em especial o Sistema de 

Informação Geográfico se mostrou eficaz, dando suporte a caracterização e real 

diagnóstico da região para o desenvolvimento de um planejamento eficiente à 

construção da usina. Através do uso de geotecnologias, busca-se uma análise física 

da bacia hidrográfica que torne viável a sustentabildade entre fornecimento de energia 

e preservação ambiental. 

 

Introdução  

O atual crescimento de demanda de energia somado ao acelerado crescimento 

populacional e industrial caracteriza cada vez mais gasto de energia elétrica, e, 

portanto, há a necessidade de buscar fontes de energia para suprir essa demanda 

vertiginosa. Assim, cada vez mais o Brasil se estabelece no mercado mundial como 

sendo um grande executor de obras de barragens, isso em função das questões de 

relevo, de extensão, de rede hidrográfica entre outras que caracterizam o país. 

Ao contrário das políticas anteriores, hoje muitas barragens de pequeno e médio porte 

estão sendo implantadas com o intuito de atender as necessidades dos Estados, de 

fornecer um sistema de abastecimento energético adaptando sistemas preventivos 

para possíveis problemas como: queda de energia, falhas nos sistemas de 



transmissão e “apagões”. Esta situação de mudança tendenciosa, ou seja, de construir 

pequenas PCH´s – Pequenas barragens, é resultado do avanço tecnológico, da 

influência e pressão de órgãos e institutos ambientais na avaliação da modificação do 

meio causada em função da transformação do homem. Assim, a solução para o Brasil 

foi à adequação e construção de barragens de pequeno porte, as quais degradam 

menos o meio ambiente e ainda favorecem ao homem na manutenção e manejo da 

água em propriedades agrícolas, entre outras, considerando sempre a preservação 

ambiental. 

A interferência do Homem sobre o meio ambiente, na construção de PCH`s fatalmente 

direciona ao estudo de impactos ambientais utilizando recursos tecnológicos de 

geoinformação, assim há um maior e melhor reconhecimento das áreas afetadas, bem 

como realizações de simulações, avaliando a situação macro e micro espacial, alem 

da associação de vários níveis de informações, vinculadas as bases de dados 

alfanumérica detalhando as feições na realidade física. Outro item importante que 

deve ser abordado para áreas existentes no entorno da construção de uma barragem 

é a questão da forma de ocupação e uso do solo. Pode-se verificar facilmente o 

descontrole existente pelos órgãos gestores ambientais sobre as propriedades 

agrícolas, sendo que muitas vezes o uso da terra apresenta-se de forma irracional, no 

qual o Homem degrada o ambiente sem primar pela recuperação posterior. Situação 

ainda mais complicada torna-se o ambiente de barragens hidrelétricas, pois a sua 

susceptibilidade é ainda mais vulnerável. Assim, sendo conclui-se que mapear, simular 

e diagnosticar pré-implantação de barragens utilizando sistemas computacionais com 

prerrogativa cadastral rural é fundamental. 

 

Desenvolvimento do Trabalho 

 



Partindo de um planejamento preliminar da escolha da área de estudo foi possível 

realizar a coleta de dados necessários, os quais foram extraídos de bases 

cartográficas, relatórios e bibliografias. Foram coletadas da EPAGRI – Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, duas cartas topográficas 

as quais apresentavam o levantamento altimétrico com 20m de eqüidistância (curvas 

de nível): Nonoai MI-2886/3 e Erval Grande MI-2886/4 ambas do Rio Grande do Sul, 

as quais estão relacionadas à bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo e Erechim. 

Também deste mesmo órgão foram coletadas várias outras informações a respeito da 

área de estudo como: pontos cotados, unidades habitacionais, escolas, localidades, 

igrejas, cursos de água, vias urbanas, vias interurbanas, linhas de transmissão de 

energia, edificações e áreas urbanas. Outro documento cartográfico adquirido e de 

grande importância para o desenvolvimento do trabalho, referiu-se às curvas de nível 

contendo eqüidistantes de 5m,  as quais foram cedidas pela Empresa ENGEVIX 

Engenharia S/A. Os vetores das curvas de nível apresentavam-se em formato digital 

(CAD – Computer Aided Design), e foram inseridos na plataforma SIG através de uma 

série de comandos e processos de importação de dados. Entretanto, as curvas de 

nível que apresentaram eqüidistância de 5m, passaram por um processo de edição, ou 

seja – mediante análise de início e fim de cada curva, percebeu-se a sua segmentação 

e assim a necessidade de união dos segmentos de forma a manipulá-las com 

eficiência. Nas curvas de nível supra citada foram encontradas duas situações 

distintas: a primeira e que as linhas estavam conectadas mas não havia a união das 

mesmas. Desta forma foi necessário iniciar o programa  ArcView em seu módulo 

ArcMap, abrir a edição, selecionar as linhas segmentadas e acionar o comando merge 

(Figura 01). A partir deste processo todas as linhas que apresentavam segmento, 

passam a ser continuas. Na segunda situação encontrou-se linhas com intervalo entre 

os segmentos (Figura 02), assim foi necessário estender uma das extremidades da 



linha até o outro extremo. Após este trabalho, selecionou-se as linhas segmentadas e 

adicionou-se o comando merge, unindo as extremidades das linhas selecionadas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 01:  Edição de curvas segmentadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Figura 02: Edição de Curvas de Nível Descontinuas. 

 

A área de estudo, ou seja, a bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo/Erechim, está 

localizada em duas cartas topográficas adquiridas em meio digital pela EPAGRI: Erval 

Grande e Nonoai. Assim verificou-se a necessidade de união das cartas topográficas, 

para que o Software ArcView 9 em seu módulo ArcScene gerasse o Modelo Digital do 

Terreno. Para realizar o processo de união das cartas topográficas Erval Grande e 

Nonoai foi necessário estender a extremidade da linha segmentada até o extremo da 

linha de mesma altitude (Figura 03), após este processo foi necessário selecionar as 



linhas de mesma altitude e acionar o comando merge. Dessa forma, houve o processo 

de união de todas as linhas segmentadas, entre as cartas Erval Grande e Nonoai as 

quais passaram a formar uma única carta topográfica (Figura 04). Neste contexto, 

houve a possibilidade de gerar o modelo digital do terreno através do Software 

ArcView 9 em seu módulo ArcScene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 03: Processo de união de duas linhas de mesma altitude. Na figura do lado esquerdo: 
ligação das extremidades das linhas. Na parte direita: União da linha. Na figura superior nota-

se a segmentação das cartas através da diferenciação das cores. 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Figura 04: Cartas Topográficas Erval Grande e Nonoai unidas 
 

Para diagnosticar com precisão a área de impacto, em decorrência da construção da 

usina, optou-se pela utilização de dois modelos de cartas com eqüidistâncias distintas 

(Figura 05). No vale do rio Passo fundo foi adotado curvas de 5m de eqüidistância, 

enquanto na parte restante da bacia hidrográfica, foi adotada a carta topográfica Erval 

Grande e Nonoai com eqüidistâncias entre as curvas de nível de 20m. Desta forma 

encontra-se na área de estudo, curvas de nível com eqüidistâncias distintas. Para isto 

foram apagadas as curvas de parte do vale do Rio Passo Fundo da carta topográfica 

Erval Grande e incorporadas às curvas de nível de 5m de eqüidistância, provenientes 

da Empresa ENGEVIX Engenharia S/A. Esta medida foi adotada para que houvesse 

maior precisão de análise na área de impacto, além disso para que os dados gerados 

sobre a declividade do terreno pudessem ser analisados com maior detalhamento, já 

que se trata da construção de uma usina hidrelétrica, e que o processo de 

sedimentação seja estudado com maior rigor para que a vida útil da usina seja 

prolongada. Também poderão ser analisadas, com maior precisão, as áreas que estão 

sendo utilizadas para agricultura em locais muito íngremes, e que acelerarão o 

processo natural de sedimentação do futuro lago. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



Figura 05: Em cinza no vale do Rio Passo Fundo, curvas de nível eqüidistantes em 5m, em 
vermelho no restante, curvas de nível eqüidistantes em 20m. 

 

Geração do Modelo Tridimensional do Relevo: 

Posteriormente a coleta de informações sobre a área de impacto e edição de curvas 

de nível, iniciou-se o processo de elaboração da MTR – Modelagem Tridimensional do 

Relevo. A modelagem foi realizada no Software ArcView 9 em seu módulo ArcScene. 

A informação necessária  para que o Software realizasse a modelagem ficou 

subsidiada na representação das curvas de nível da região, sem este dado não seria 

possível à realização deste processo. Para a representação 3D da área de estudo, 

foram adicionadas as curvas de nível ao Software ArcScen, através da ferramenta 3D 

analyst/Create Tin From Features. Após acionar este comando selecionou-se as 

curvas de nível na ferramenta Height source, e dava-se o comando iniciar. Após este 

processo a bacia hidrográfica do Rio Passo fundo\Erechim encontrou-se em meio 

digital (Figura 06), e a partir deste processo pode-se realizar varias análises a respeito 

da área de estudo. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 06: Modelagem tridimensional do Relevo. 
 



Foram gerados neste processo dois mapas temáticos pertinentes à área de estudo: 

mapa hipsométrico (Figura 07) e mapa de declividade (Figura 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 07: Mapa Hipsométrico da área de estudo. 
 

Na construção do mapa hipsométrico foi tomado como intervalo das classes 

altimétricas, para representação do relevo, à distância de 100m, essa generalização 

foi definida após a análise para melhor representação da altimetria da região. Assim, 

um valor menor do que o especificado no intervalo, representaria uma grande 

quantidade de classes, caracterizando possível confusão na representação altimétrica 

e conseqüentemente interpretação equivocada do usuário. Por outro lado uma maior 

quantidade de classes apresentaria um mapa com característica altimétrica 

homogenia, camuflando a representação do relevo. A altitude da região varia de 250 a 

800m, sendo desta forma definidas sete classes para interpretação altimétrica. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 08: Mapa de Declividade. 

 
No mapa de declividade foram tomados como níveis de intervalos o valor de 10 graus, 

conforme pode ser visto no mapa representado na (Figura 08). Através desta 

representação tridimensional do relevo, pode ser observada com maior clareza, e 

conseqüentemente analisadas, as feições geomorfológicas quanto à declividade do 

terreno. Este mapa somado ao futuro mapa de uso de solo será importante para 

verificar a operação antrópica em locais ingrímes e que acelerarão o processo natural 

de sedimentação do lago da futura usina. Desta forma poderá ser feito uma análise e 

posteriormente ações que venham a diminuir o processo natural de sedimentação do 

lago. 

Posteriormente a este processo, foram adicionadas várias informações pertinentes à 

área de estudo sobre a Modelagem Tridimensional do Relevo. Em um primeiro 

momento foi adicionado à linha altimétrica contendo a cota de inundação (Figura 09), 

posteriormente a linha de cota de inundação foi transformada em um polígono, esta 

ação foi tomada para que a área de inundação fosse quantificada, dando condições de 

análise do tamanho da área a ser impactada. Para o processo de quantificação dos 

polígonos utilizou-se no ArcMap a ferramenta ArcToolbox em seu  módulo Utilities, 



neste módulo existe a ferramenta Calculate Áreas, assim selecionou-se o polígono 

desejado para que o programa executasse o processo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Linha altimétrica da futura ara de inundação e simulação da futura usina hidrelétrica 
de Monjolinho. 

 
Após o cálculo, constatou-se que a área a ser alterada, ou seja a perda de superfície  

soma um valor estimado de 550ha. Com a linha altimétrica de inundação da futura 

barragem somado ao limites das  propriedades atingidas (Figura 10), quantificou-se a 

área de cada propriedade que será inundada. Esta informação somada ao 

mapeamento de uso de solo que será a próxima etapa deste trabalho, dará condições 

de analisar e quantificar toda a área que será inundada, dando suporte para a correta 

indenização das famílias atingidas e possibilitar aos órgãos competentes analisar os 

impactos ambientais que serão causados na construção da futura usina hidrelétrica de 

Monjolinho. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:Representa as divisas das propriedades (linha vermelha) somada a linha altimétrica 
de inundação (linha azul), assim as áreas de cada propriedade acima da borda do rio até a 

cota de inundação serão inundadas. 

 

Conclusão  

 

O uso de geotecnologias possibilitou uma importante análise para o entendimento  da 

área, sendo que no meio digital (ambiente virtual) torno-se fácil avaliar espacialmente 

a área de estudo sob vários pontos de vista. A geração do modelo tridimensional na 

região da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo/Erechim se mostrou útil, através da 

concepção do conjunto de mapas temáticos, os quais se tornaram uma importante 

ferramenta de análise e planejamento para a região destinada à construção da usina 

hidrelétrica. Neste contexto, ou seja, a partir dos produtos cartográficos concebidos os 

profissionais envolvidos no projeto têm em mãos informações pertinentes ao 

diagnóstico e a vulnerabilidade do terreno,  caracterização quanto a sua aptidão e 

ainda inferência sobre futuros processos erosivos. Além disso, o meio digital permitiu 

com facilidade a manipulação dos dados, bem como a representação geomorfológica 

do terreno, tornando possíveis análises como: definição, dimensionamento e 

caracterização de áreas a serem alteradas, avaliação da declividade da região da 

barragem e entrono, determinação da área de inundação segundo uso e ocupação do 



solo por propriedades, entre outros. O projeto ainda se encontra em andamento, 

portanto estimam-se resultados parciais conforme o seu desenvolvimento, permitindo 

agregar ao banco de dados uma série de novos dados e conseqüentemente 

fornecendo aos decisores novas diretrizes junto ao processo de planejamento e uso 

racional/otimizado do ambiente – primando pelo princípio da sustentabilidade e da 

longevidade da barragem. 
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