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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compilar informações a respeito da evolução 
geomorfológica do Rio Tocantins nas adjacências das cidades de Jacundá-Cametá (PA) no 
período compreendido entre 1984-2014. O trecho estudado abrange uma área de 
aproximadamente 300 km, desde o lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE) até as 
proximidades da cidade de Cametá/PA. A bacia hidrográfica do Tocantins perpassa por 
diversos estados (PA, TO, GO, DF, MT), de relevos entre áreas de depressão, chapadas e 
planaltos, estando inclusos no Domínio Morfoestrutural Amazônico com zonas de acumulação 
fluvial e de retrabalhamento, contendo feições de barras de canal. Nesse trabalho, como 
instrumentos foram utilizados os softwares Google Earth Pro 7.3.1.4507 para obtenção das 
imagens de satélite, Zoner Photo Studio X v19.1 para geração dos anaglifos, Global Mapper 
v18.0 para vetorização das superfícies e modelos de elevação digital SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission). Na porção proximal à barragem da UHE de Tucuruí houve uma redução 
da área na margem esquerda em 23,63% e na margem direita em 18,41%. Constatou-se um 
processo erosivo que agiu diretamente no leito do rio causado pela variação de nível d´água 
sazonal e associada ao funcionamento da UHE de Tucuruí (descarga a partir dos vertedouros) 
e que, gerou uma diminuição em cerca de 97% dos bancos de areia. Na região entre a 
barragem e a foz, o efeito conjugado do regime fluvial e de maré gerou uma zona de 
acumulação de sedimentos com um acréscimo de cerca de 443,14% nas quantidades de ilhas. 
Porém, os efeitos erosivos ainda ocorrem com uma redução discreta das margens esquerda 
em 1,52% e direita em 0,48%. Aliado à isso, verifica-se uma diminuição de 4,02% nas ilhas. 
Por fim, na porção próxima a foz, pode-se constatar pequenos índices nas margens do rio, com 
o acréscimo de 0,25% na margem esquerda e a diminuição de 0,14% na margem direita do 
canal. Com relação aos bancos de areia e ilhas, nota-se a redução de 16,25% e 2,07%, 
respectivamente. O comportamento observado permite identificar que não existe uma 
tendência única e regular de acumulação e erosão pós a UHE de Tucuruí. Existem variáveis 
associadas a vazão e ao comportamento da maré que devem ser consideradas, além do 
incremento de vazão gerado pelo funcionamento dos vertedouros. Disto, resultam formas 
diversificadas que representam modelados que indicam a morfodinâmica do sistema fluvial, por 
meio dos processos de erosão e acreção de sedimentos. Várias das feições identificadas 
podem ser descritas como depósitos de barras de canal, estes são encontrados em canais de 
baixa sinuosidade e controlados tanto por processos de acreção lateral como vertical, migrando 
de montante para a jusante, sendo marcados por sucessivos retrabalhamentos de sedimentos, 
produzindo barras linguóides, com a geometria condicionada pela direção do fluxo. A variação 
do nível fluviométrico deve ser a principal responsável pela formação de depósitos de 
acréscimo lateral, além da migração das barras centrais, que podem se deslocar para jusante 
em centenas de metros. Nos períodos de nível mais baixos os processos erosivos retrabalham 
estas formas, alterando a geometria do canal. 
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