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A Usina Hidrelétrica (UH) Engenheiro Sérgio Motta, conhecida como Usina Hidrelétrica Porto 

Primavera, está localizada no Rio Paraná, 28 km à montante da confluência com o Rio Paranapanema. A 

barragem tem 10.186,20 m de comprimento e o reservatório abrange uma área de 2.250 km
2
, para uma 

potência instalada de 1540 mW. O enchimento do reservatório ocorreu em duas etapas, sendo que a 

primeira, na cota 253,00 m, foi concluída em dezembro de 1998 e a segunda etapa, na cota 257,00 m, em 

março de 2001. Levantamentos ecobatimétricos realizados em parte do reservatório de Porto Primavera, 

com vistas à estimativa volumétrica de vegetação aquática submersa, apontaram sérios riscos à navegação 

e perigo eminente em vários trechos do lago devido à ocorrência de árvores submersas e flutuantes 

(“paliteiros”) no corpo d’água, ocasionada pelo enchimento do reservatório sem o prévio corte e retirada 

das árvores então existentes nas margens do rio. Em decorrência disso, há hoje muitos trechos do lago 

com diferentes densidades de árvores parcialmente emergentes e outras submersas, e muitos outros 

trechos com densidades diversas de árvores totalmente submersas. Diante do exposto, foi realizada uma 

análise temporal na área alagada em decorrência da construção UH de Porto Primavera, a partir de 

imagens orbitais TM e ETM+/Landsat (obtidas via download da página do INPE), com vistas ao 

mapeamento da cobertura vegetal de maior porte remanescente na região inundada. O monitoramento 

realizado partiu da premissa que a identificação das áreas com tipologias florestais de maior porte em 

imagens tomadas antes do início do enchimento do reservatório poderiam apontar para as áreas de risco 

para a navegação, quando extrapoladas para a região inundada. Assim, foi feita delimitação do espelho 

d’água, a partir de uma cena TM/Landsat5 de junho de 2011 e aplicada a máscara resultante dessa 

delimitação à cenas  tomadas em outros três marcos distintos: agosto de 1997, antes da operação da 

represa, com o leito original do rio e a cobertura original na área posteriormente alagada; em junho de 

1999, após o termino da primeira etapa do enchimento e março de 2001 após o término da segunda etapa 

do enchimento. As imagens foram registradas a uma cena ETM+/Lansat7 de referência e posteriormente 

classificadas individualmente para cada marco considerado. Previamente à classificação por regiões, à 

cada imagem multiespectral foi aplicada uma segmentação por crescimento de regiões e um classificador 

supervisionado baseado na distância de Bhattacharya, ambos implementados no aplicativo Spring. As 

cenas classificadas mostram a dispersão espacial dos diferentes tipos de cobertura da terra na área de 

inundação do reservatório de Porto Primavera, caracterizados pelas seguintes classes de informação: 

vegetação arbórea/arbustiva, vegetação rasteira, vegetação de área úmida (vegetação de várzea), corpo 

d’água e solo exposto. Os mapeamentos dos tipos de cobertura da terra gerados para cada marco do 

enchimento do reservatório indicam que a área do corpo d’água, inicialmente ocupando 600 km² em 

1997, atingiu 1500 km² em 1999, 1706 km² em 2001 até chegar a 2120 km² em 2011. Obviamente, esse 

processo acarretou o alagamento de regiões de vegetação de grande porte, ou seja, vegetação 

arbórea/arbustiva e demais tipos de ocupação do solo.  Em termos quantitativos essa a área de vegetação 

arbórea/arbustiva inundada em 1999 foi de 329 Km², 430 km² em 2001 alcançando 607 km² em 2011. 

Esses valores mostram que uma área representativa de mata foi alagada em decorrência da construção de 

Porto Primavera, causando a formação dos “paliteiros” e propiciando o desenvolvimento de macrófitas 

aquáticas submersas nessas regiões. Além dos riscos à navegação apontados anteriormente, as árvores 

parcialmente submersas remanescentes no lago trazem aspecto visual que inegavelmente prejudica a 
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paisagem e, tanto as parcialmente como as totalmente submersas, têm causado prejuízos ambientais 

devido à emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente, tais como CO2 e metano. Os mapas temáticos, 

por sua vez, indicam onde essas áreas ocorrem e podem orientar a navegação. 

 

 


