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 As erosões marginais em reservatórios de usinas hidrelétricas causam grandes problemas econômicos e 

ambientais às empresas de geração de energia hidrelétrica e às populações ribeirinhas, à medida em que degradam áreas 

de preservação, desvalorizam propriedades e inviabilizam o uso de áreas produtivas. Para estudar esta questão a Duke 

Energy International, Geração Paranapanema e a UNESP – Presidente Prudente (tendo como entidade interveniente a 

FUNDUNESP – Fundação para o Desenvolvimento da Unesp) desenvolvem o projeto “Monitoramento e Controle de 

Erosões Marginais de Reservatórios Hidrelétricos: Métodos de avaliação dos processos, uso de geotecnologias para 

seu monitoramento e experimentação de técnicas de controle”, desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, gerido pela ANEEL, sob o n
o.
 PD-0387-0311/2010. Este 

projeto tem por objetivo acompanhar a evolução de processos erosivos marginais previamente escolhidos, entender a 

dinâmica do fenômeno, principalmente suas causas, e aplicar diferentes métodos de contenção com vistas ao 

desenvolvimento de uma sistemática de classificação quanto à criticidade, monitoramento e intervenção de tais 

processos. Os escâneres laser terrestres móveis apresentam-se como uma alternativa às técnicas da topografia clássica, 

no que tange à densidade de pontos e à produtividade. Alguns destes instrumentos possuem uma operação 

extremamente simples, com o posicionamento preciso baseado em RTK. É possível gerar nuvens de pontos densas, com 

precisão centimétrica em tempo real, com possibilidade de exportar e manipular esta nuvem após o término da 

aquisição. Neste projeto foi adquirido e está em uso um escâner MDL Dynascan M150, com receptor base Topcon com 

rádio Pacific Crest. Foi preparado um barco com uma estrutura especial para receber o escâner em sua popa, uma 

segunda antena GPS para fornecer o azimute e uma câmara Nikon D3200, para fornecer imagens RGB. Este sistema é 

embarcado para o monitoramento dos processos erosivos nas margens dos reservatórios das UHE de Chavantes 

(reservatório de acumulação) e Rosana (reservatório a fio d'água), ambos localizados no Rio Paranapanema na divisa 

entre os estados de São Paulo e Paraná, sob gestão da Duke Energy. As atividades de monitoramento estão previstas 

para ocorrerem trimestralmente. Tal intervalo entre as atividades de monitoramento foi definido de forma a se obter 

informações das áreas de estudos em diferentes estágios do regime de operação dos reservatórios, que têm seu nível 

variável ao longo do ano, para prover uma série temporal dos dados que possibilitarão a análise da evolução e 

velocidade dos processos erosivos. A acurácia posicional dos pontos da nuvem é um dos pré-requisitos para se alcançar 

uma série histórica livre da influência de erros de posicionamento. Para garantir esse requisito, a técnica de controle de 

qualidade adotada prevê a análise da precisão das coordenadas geradas pelo cálculo da dispersão média dos pontos em 

planos escaneados, como paredes de edificações (precisão interna), e prevê a acurácia posicional das nuvens pela 

adoção de feições de controle levantadas ao longo das margens. Tais feições podem ser quinas de edificações, troncos 

de árvores de grande porte ou qualquer outra feição bem definida nas nuvens de pontos que não estejam na área sujeita 

aos processos erosivos. Até o presente momento foram realizados os levantamentos de 11 pontos nos dois reservatórios. 

Foram realizadas as operações preliminares de filtragem da nuvem em alguns processos mais críticos. A análise de 

precisão foi realizada em uma das áreas (denominada “Barranco do Ronaldo”), com o ajuste de planos a superfícies 

como muros e faces de construções, e verificou-se que o desvio-padrão dos pontos ajustados a um plano foi menor que 
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6 cm, o que condiz com a precisão nominal do equipamento. Para o controle de qualidade da acurácia posicional as 

feições bem definidas a serem utilizadas deverão ser levantadas em campo com uso de técnicas de topografia. Os 

produtos que se pretende obter com base nos dados levantados pelo escâner laser para uso no projeto são modelos 

digitais de superfície para as diferentes áreas, curvas de nível e seções transversais. Os resultados alcançados são 

satisfatórios quanto aos aspectos operacionais, densidade e precisão da nuvem, conforme o planejado. As próximas 

etapas do projeto compreendem a manutenção dos escaneamentos e processamento dos dados para a geração dos 

produtos descritos, e o início das análises dos processos, após uma série temporal consistente e confiável, o que pode 

alterar a frequência dos levantamentos e subsidiar a tomada de decisões. 


