
O assoreamento das albufeiras das barragens hidroeléctricas e a “erosão” das praias

(uma contribuição para o conhecimento dos seus sedimentos)

5

O ASSOREAMENTO DAS ALBUFEIRAS DAS BARRAGENS
HIDROELÉCTRICAS E A “EROSÃO” DAS PRAIAS

(uma contribuição para o conhecimento dos seus sedimentos)

Resumo

A migração das praias para o interior, correntemente designada por erosão das

praias, tem sido atribuída a várias causas (Bird 1996) entre as quais: o pisoteio das

dunas, a extracção de areia dos rios, praias e dunas; a retenção de sedimentos nas

albufeiras das barragens; as estruturas portuárias; e a subida do nível do mar provocada

pelo glacio-eustatismo, ligado ao aquecimento global da atmosfera, e pelo tectono-

eustatismo.

Comentam-se as ideias que envolvem estas causas e sintetizam-se as opiniões

sobre as mesmas de alguns autores portugueses.

Comparam-se, como achega para a compreensão da migração das praias, os

sedimentos dos enchimentos das albufeiras da Venda Nova, de Salamonde e da

Caniçada com os do rio Cávado e das praias que envolvem o seu estuário; utiliza-se a

descrição dos sedimentos, baseada em dados dimensionais das suas populações
detríticas e nas suas associações de minerais pesados. Os dados sedimentológicos não

permitem inferir (por insuficiência de amostras, embora o número de amostras tratadas

fosse cerca de 130) uma ligação das acumulações de sedimentos nas albufeiras das

barragens (predomínio de indivíduos finos) com as areias das praias.

Mantém-se em aberto o problema que atribui às barragens a principal causa da

migração das praias.

Referem-se os factos mais significativos na discussão do problema, como o

eustatismo e o esgotamento das fontes de alimentação das areias não ligadas às redes

fluviais (acumulações clásticas na plataforma continental e formações que afloram na

faixa costeira).
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Abstract
The inland beach migration, also known as beach erosion, is attributed to several

causes (Bird 1996) and among them to: dune trampling; river, beach, and dune sand

mining; retention of sediments in dam reservoirs ; harbour structures; and sea-level rise
due to glacio-eustasy, linked to the global warming of the atmosphere, and to tectonic-

eustasy.

The ideas behind these causes and the opinions of some Portuguese authors are

synthesised and commented.

As an approach to the understanding of inland beach migration, the sediments of

the infill of the dam reservoirs of Venda Nova, Salamonde and Caniçada were

compared with the sediments of the Cávado River and of the beaches in the

neighbourhood of the estuary. The description of the sediments is based on grain size

analysis data of the detritical populations, and on the heavy mineral associations.

There were not insufficient number of sedimentological data (despite the analysis

of ca. 130 samples), the relationship between the (mainly fine) sediment accumulations

in the dam reservoirs and the beach sands is not possible to make.

The question remains still open whether the river dams are the main responsible

factor for the inland beach migration.

The most significant facts about the problem in discussion, such as eustasy and the
exhaustion of the nourishment sand sources not connected to the fluvial hydrographic

net (clastic accumulations on the continental shelf and outcrops of the coastal zone) are

mentioned.



O assoreamento das albufeiras das barragens hidroeléctricas e a “erosão” das praias

(uma contribuição para o conhecimento dos seus sedimentos)

7

1. Introdução
A erosão das praias é um fenómeno, quase global à escala planetária, que

preocupa as populações, principalmente as que vivem na zona costeira, os gestores de

recursos naturais e os próprios governos.
As causas do referido fenómeno são motivo de investigações científicas cujos

resultados e respectivas discussões são apresentadas em reuniões e revistas de cariz

nacional e internacional. Os orgãos de comunicação social divulgam com muita

frequência notícias sobre o fenómeno, o que revela as preocupações das populações

ribeirinhas e de grupos cujos interesses estão ligados aos recursos naturais costeiros.

Uns e outros mostram quanto a compreensão das causas do fenómeno é altamente

significativa para o desenvolvimento sócio-económico dos países com zona costeira,

sobretudo em termos do seu ordenamento.

Desde há muito tempo que são apresentadas explicações para o fenómeno, umas

naturais, ligadas às mudanças do Globo (Global Change como é designada pelos

autores de língua inglesa), e outras dependentes de actividades antrópicas.

Nas causas naturais podem ser incluídas a subida do nível do mar, quaisquer que

sejam os seus motivos, e o défice de areias na alimentação das praias.

Muitos defendem que o Homem tem uma participação dominante e quase

exclusiva no fenómeno: o seu contributo, pela produção de gases com efeito de estufa
que, elevando a temperatura da atmosfera, aceleraria os efeitos do glacio-eustatismo e

a expansão das águas dos oceanos actuais, e pela construção de barragens nas redes

fluviais que reteriam a montante os sedimentos que iriam alimentar as praias.

Há muita controvérsia sobre o problema, admitindo-se que as causas são diversas,

umas globais (de natureza climática, como o aquecimento natural da atmosfera) e

outras locais, umas e outras podendo ser naturais (deformação tectónica da interface

continente-oceano) ou antrópicas  (construção de obras de defesa costeira e portuárias

e extracção de areias nas praias e nos rios).

Nessa controvérsia intervém o significado de processos que actuaram no Passado

como, por exemplo, os que causaram transgressões e regressões do mar durante o

Quaternário (associados a períodos glaciários e interglaciários). Os seus efeitos (ou
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consequências) devem ser separados dos actuais, sendo dependentes das mudanças

climáticas globais actuais e das variações do nível do mar (pelo menos desde o

Holocénico, ou seja desde há 10 000 anos).

Na análise e discussão do problema da erosão costeira mantém-se significativo
saber de onde vêm os sedimentos das praias (fontes de alimentação): 1) os que provêm

das bacias hidrográficas e são transportados pelos rios; 2) os que vêm das arribas

costeiras em recuo; 3) e os que vêm das acumulações fósseis conservadas na

plataforma continental.

Enquanto para a primeira fonte (fluvial) a aceitação é quase geral, para a terceira

(alimentação proveniente da plataforma continental) nem sempre é aceite. Apresentar-

se-ão sobre este assunto as praias de cascalhos dos segmentos costeiros situados entre a

Pedra Alta (Viana do Castelo) e Cepães (Esposende), exemplo dessa fonte de

alimentação. Quanto à fonte de alimentação das arribas em recuo, ela é frequentemente

esquecida ou negligenciada.

A actual erosão das praias, em particular as da zona costeira do Minho, é uma

consequência de causas globais  (subida do nível do mar) e de causas locais, nas quais

se inclui o défice na alimentação em areia por esgotamento das fontes.

Como na discussão das causas da erosão das praias se faz, frequentemente, apelo
à retenção de sedimentos em barragens, aproveitou-se a oportunidade que surgiu para

observar os enchimentos de barragens da rede fluvial do Cávado para, não só descrever

os sedimentos nela observados mas, também, comentar o papel das barragens como

uma das causas da erosão das praias.

As barragens que permitiram observar o assoreamento a montante foram: a barragem

da Venda Nova (rio Rabagão, afluente do rio Cávado), que foi esvaziada para efeito de

obras, nos estios de 2001 e 2002; a barragem de Salamonde e da Caniçada (rio

Cávado), em período de estiagem, sem ocorrência de esvaziamento.
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2. Objectivos
Este trabalho pretende ser apenas uma contribuição para o conhecimento dos

sedimentos dos assoreamentos das albufeiras das barragens, através da:

- descrição dos sedimentos do enchimento da albufeira da barragem da Venda
Nova colhidos na sua margem esquerda, aquando do seu esvaziamento parcial

em 2001 e 2002 e sugerir explicação para a sua posição em bandas (faixas)

alternadas de sedimentos grosseiros (areias) e finos (limos e areias limosas);

-  sintetização e discussão das principais opiniões sobre as causas da erosão das

praias, imediatamente a sul e norte do estuário do Cávado;

- tentativa, a partir da observação dos sedimentos acumulados nas albufeiras da

barragem da Venda Nova, de Salamonde e da Caniçada, de saber se é possível

encontrar indicadores sedimentológicos comuns às praias, como uma

contribuição para a compreensão da problemática que inclui a ideia de que a

“erosão das praias” se começou a observar após a construção das barragens nas

redes fluviais.

Está-se ciente das dificuldades da proposta, sobretudo porque os enchimentos

sedimentares de outras barragens do Cávado (Salamonde, Caniçada e Penide) não

foram observados com o mesmo pormenor de observação da barragem da Venda Nova.

3. Alguns conceitos
- Zona costeira segundo o projecto LOICZ (projecto Land-Ocean Interactions in

Coastal Zone (Holligan e Boois 1993)): extensão em terra e sob a água do mar

(plataforma continental) que conserva indicadores das variações  do nível do

mar (transgressões e regressões) ocorridos durante o Quaternário superior

(desde os 130 000 anos BP até à actualidade (van Andel e Tzedakis 1996).

- Faixa costeira: interface entre os continentes e os oceanos constituída pelas

praias e dunas, e atravessada pelos estuários. Na zona costeira do NO de

Portugal, e particularmente nos segmentos costeiros referidos neste trabalho, é

esta faixa que está a ser destruída pela erosão das praias.
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- Migração das praias para o interior: resultado do fenómeno que provoca a

redução da área da praia, perda da areia, recúo das arribas e galgamento do mar

através das dunas e estuários. Equivale à expressão erosão das parias. A

expressão migração das praias descreve com mais realismo aquilo que se
observa; daqui para diante será a expressão utilizada.

- Eustatismo: variações do nível do mar provocadas por modificações do

volume de água do mar.

- Glacio-eustatismo: eustatismo provocado pelo aumento ou diminuição do

volume de água dos oceanos devido à alternância da acumulação e fusão de

gelo sobre os continentes.

- Tectono-eustatismo: variações globais do nível do mar devidas a alterações

no volume dos oceanos provocadas pelo movimento das placas tectónicas

(expansão do fundo dos oceanos e subducção) (Paskoff 1998).

4. Metodologia
Inicialmente, pensou-se quantificar o volume dos enchimentos através de cortes

geológicos (com o recurso a abertura de sanjas) que permitissem, pelo menos em certas

vertentes, determinar o volume de sedimentos acumulados sobre o substrato, desde a

entrada em funcionamento da barragem.
Tal não foi possível, não só porque o curto intervalo de tempo em que o

enchimento esteve a descoberto não o permitiu, mas, também, por se ter verificado que

a espessura dos sedimentos era muito irregular ao longo das vertentes (de 4 a 6 metros

na ribeira do Amiar à sua quase inexistência noutras vertentes da albufeira).

4.1. De campo
A metodologia adoptada consistiu em observações realizadas no enchimento da

barragem da Venda Nova, em 2001 e 2002, seguida de colheita de amostras dos

respectivos sedimentos expostos na vertente esquerda da albufeira e na ribeira do

Amiar que desagua a montante da barragem, e na vertente direita da albufeira de

Salamonde.
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Além das amostras colhidas no enchimento situado sobre as vertentes da albufeira

da Venda Nova e na ribeira do Amiar, colheram-se, também, amostras nos fundos, com

o amostrador de copos (fig. 1) concebido por Renato Henriques. Este tipo de colheita

de amostras foi também efectuado na albufeira da Caniçada.
Foi também efectuada colheita de amostras na escombreira das minas da Borralha,

em três locais ao longo do rio Cávado (Barcelos, Prado e Marachão) e nas praias

envolventes do estuário do rio Cávado (Restinga de Ofir, Bonança, Praia do hotel de

Ofir, Cavalos de Fão, Farol de Esposende e Cepães).

Nas praias, a amostragem foi sempre efectuada na zona de meia maré.

Figura 1 – Colheita
de amostras com o
amostrador de copos
concebido por Renato
Henriques

Foram utilizados dois métodos de amostragem:

- nas margens da albufeira e no enchimento da ribeira do Amiar, as amostras

foram pontuais, separando as faixas de sedimentos grosseiros das faixas de

sedimentos finos;

- no rio Cávado e nas praias, as amostras foram colhidas nos vértices de um
quadrado com cerca de um metro de lado e utilizando um tubo metálico de 10

cm de comprimento (fig. 2). Optou-se por este método de amostragem (4

amostras em cada ponto de amostragem) para que houvesse uma maior
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representatividade do tipo de sedimento do local em que era feita a

amostragem.

Figura 2 – Amostrador utilizado na
colheita de amostras nas praias e no rio
Cávado

4.2. De laboratório
As amostras foram tratadas segundo as técnicas do Laboratório do Departamento

de Ciências da Terra, da Universidade do Minho, que se resumem a seguir.

Depois de secas a 30º C em estufa, as amostras foram fraccionadas, através de um

fraccionador, para se obterem sub-amostras, as quais seriam depois utilizadas nas

rotinas do Laboratório de Sedimentologia: crivação (fig. 3A e B) + sedigraph (fig. 3C);

difracção de raios X (fig. 4); e separação de minerais pesados (fig. 5). Estes

tratamentos baseiam-se nos seguintes conceitos:

- Tratamento dos dados dimensionais: para definir a dimensão dos indivíduos

das amostras de sedimentos (análise dimensional) utilizou-se o processo da

crivação, com uma coluna de crivos cujas malhas satisfazem uma progressão

geométrica de razão 

€ 

2 ; a escala inclui os limites da escala de Wenthworth e

da escala de Krumbein (quadro I) (Lewis e McConchie 1994a, b).

Para cada amostra, os crivos foram agitados durante 10 minutos, utilizando o

Rot-Tap da W. S. Tyler Company. Pesaram-se as fracções retiradas de cada

crivo para obter as frequências relativas dos pesos das fracções (ou fracções
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dimensionais), que foram posteriormente caracterizadas por parâmetros
estatísticos (ou simplesmente estatísticos) obtidos pelo método dos momentos,

cujas fórmulas se indicam no quadro II.

Os estatísticos fundamentaram a classificação das amostras quanto à tendência
central, dispersão, assimetria e acuidade das respectivas distribuições de

frequências dimensionais (quadros III, IV, V e VI).

Para calcular os estatísticos e as curvas de frequências acumuladas utilizou-se

um software (SEDMAC) criado por Henriques (1998, 2003).

Ensaiou-se o método de Visher (1969) (Lewis e McConchie 1994b, Carvalho

2005) que relaciona o transporte dos sedimentos detríticos com as distribuições

de frequências dimensionais, para mostrar que as curvas cumulativas dos

sedimentos são diferentes conforme os ambientes sedimentares considerados;

neste caso, os ambientes de albufeira (a montante das barragens), de rio e de

praia.

Figura 3 – Equipamento para análise dimensional do laboratório de Sedimentologia do
departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho.
A - ROT-TAP  com a coluna de crivos para análise dimensional de sedimentos arenosos
B - Bancada de manipulação de amostras, após agitação (durante 10 minutos) no ROT-
TAP
C - Sedigraph  5100 da Micrometrics para análise dimensional dos sedimentos finos

A B C
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Figura 4 – Equipamento
de raios X da Philips do
laboratório de difracção
de RX do DCT.
A – X – ray PW 1730
B – X’Pert PRO MPD
PW 3040/60

Figura 5 – Preparação das amostras para obtenção dos concentrados de minerais
pesados: A – tratamento dos minerais, primeiro com HCl e depois com HNO3; B –
separação, com bromofórmio.

Análise dimensional
No laboratório de Sedimentologia, foi efectuada a análise dimensional dos

sedimentos de dimensão compreendida entre 8 mm e 0,063 mm, por crivação, e dos
sedimentos de dimensão inferior a 0,063 mm, no Sedigraph. Com os dados obtidos,

procedeu-se ao cálculo dos parâmetros estatísticos obtidos pelo método dos momentos,

a partir de um software criado por Henriques (1998, 2003). Este programa permitiu

obter, além dos estatísticos dimensionais pelo método dos momentos, as curvas

cumulativas dimensionais, que são descritas e agrupadas mais adiante, segundo o

método de Visher (1969).

A B

A B
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Minerais pesados
Para identificar os minerais pesados procedeu-se à crivação de cada amostra para

obter a classe dimensional entre 500 e 63 µm. De seguida, cada amostra foi tratada

com ácidos a quente: fervida em ácido clorídrico, lavada com água destilada, fervida

em ácido nítrico e novamente lavada com água destilada. Após o tratamento com

ácidos a quente e secagem das amostras, procedeu-se à separação, com bromofórmio

(d = 2,89), da fracção densa (d > 2,89) e da fracção leve (d < 2,89). A fracção densa

foi, depois montada em lâmina delgada para estudo ao microscópio petrográfico

(Parfenoff et al 1970).

O estudo ao microscópio petrográfico consistiu na identificação e quantificação

dos minerais transparentes presentes (Duplaix 1948, Mange e Maurer 1992 e Parfenoff

et al 1970). Na quantificação, além dos minerais transparentes, também foram

contados os minerais opacos. A contagem de ambos foi feita até se obter um total de

cerca de 120, dos quais se determinou a percentagem relativa de transparentes e

opacos.

Minerais de argilas
Para se conhecer os tipos de minerais de argilas presentes nas amostras foi

efectuada a separação da fracção < 2 µm. Para a determinação dos minerais das argilas

começou-se por lavar as sub-amostras com água destilada e centrifugá-las, retirar a

água sobrenadante, juntar novamente água destilada e voltar a centrifugar. Repetia-se

esta operação até se obter uma suspensão límpida e do  concentrado fazia-se nova

suspensão. Desta suspensão recolhia-se a  fracção < 2 µm, ou seja, decorrido o tempo

de sedimentação necessário, de acordo com a Lei de Stokes (Tucker 1988), recolhia-se

por pipetagem os primeiros 2 cm. Este material pipetado era novamente centrifugado,

mas agora durante mais tempo e a com maior número de rotações. Do concentrado

obtido fez-se um homogeneizado e de seguida um esfregaço em lâminas de vidro.

Após secagem do esfregaço, as lâminas foram submetidas à difracção de raios X, no

laboratório de Difracção de Raios X, primeiro sem qualquer tratamento, depois

saturadas com etileno-glicol e por fim  após aquecimento a 490º C. A identificação dos
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minerais de argila foi efectuada em difractogramas de agregados orientados (Moura

1975, Brindley e Brown 1980, Moore e Reynolds 1989) e recorrendo, também, ao

Powder Diffraction File 2003.

A metodologia adoptada procura definir as características sedimentológicas das

amostras colhidas (estatísticos dimensionais, tipos de minerais de argilas dos

sedimentos finos e associações mineralógicas de minerais pesados dos sedimentos

grosseiros).

A comparação das associações de minerais pesados das amostras colhidas nas

albufeiras do vale do Cávado e nas praias situadas na área do estuário do Cávado

permitirá avaliar o papel das areias transportadas pelos cursos de água daquela bacia

hidrográfica na alimentação das praias.
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Quadro I

Escalas dimensionais
Escala de Wenthworth Escala de Krumbein Escala utilizada

mm (escala ø) mm (

€ 

2 ) (escala ø)

32.00 -5.0 32.00 -5.0
22.63 -4.5

16.00 -4.0 16.00 -4.0
11.31 -3.5

8.00 -3.0 8.00 -3.0
5.66 -2.5

4.00 -2.0 4.00 -2.0
2.83 -1.5

2.00 -1.0 2.00 -1.0
1.41 -0.5

1.00 0.0 1.00 0.0
0.707 +0.5

0.500 +1.0 0.500 +1.0
0.354 +1.5

0.250 +2.0 0.250 +2.0
0.177 +2.5

0.125 +3.0 0.125 +3.0
0.088 +3.5

0.062 +4.0 0.062 +4.0
0.044 +4.5

0.031 +5.0 0.031 +5.0
0.022 +5.5

0.016 +6.0 0.016 +6.0
0.011 +6,5

0.008 +7.0 0.008 +7.0
0.006 +7.5

0.004 +8.0 0.004 +8.0
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Quadro II
Estatísticos dimensionais

(obtidos pelo método dos momentos) (Friedman 1962)

Tendência central Média

€ 

∑φ =
∑ fφ
100

Dispersão Desvio padrão

€ 

σφ =
∑ f (mφ − x φ)2

100

Assimetria Coeficiente de assimetria

€ 

α3φ =
1
100

σφ−3∑ f (mφ − x φ)3

Acuidade Coeficiente de acuidade

€ 

α4φ =
1
100

σφ−4 ∑ f (mφ − x φ)4

Fórmula da assimetria gráfica inclusiva (Folk-Ward 1957, Lewis  e McConchie 1994b)

€ 

Sk1 =
φ16 + φ84 − 2φ50
2(φ84 −φ16)

+
φ5 + φ95 − 2φ50
2(φ95 −φ5)


