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RESUMO 
 

Este trabalho busca avaliar a situação morfológica e limnológica do reservatório 

da Pampulha, na esperança de que esse documento se torne uma ferramenta 

para revitalização de um reservatório intimamente relacionado à história política e 

cultural de Belo Horizonte. Como se sabe, o reservatório da Pampulha vem 

sofrendo, desde a década de 70, as conseqüências do adensamento urbano 

desordenado ocorrido em sua bacia de drenagem. O principal reflexo desse 

fenômeno foi a degradação das águas da represa, motivada pelo aporte 

excessivo de material orgânico e inorgânico de diversas origens no interior do 

reservatório. Desde então a Lagoa da Pampulha, como um dos principais cartões 

postais dos belorizontinos, é alvo freqüente de políticas públicas que visam 

reverter tal problema. Entretanto, apesar dos avanços observados, as 

intervenções realizadas ainda não almejaram os resultados esperados pela 

população. Para que o objetivo proposto por esse estudo fosse alcançado, foi 

realizada, em um primeiro momento, a caracterização de toda a morfometria da 

represa, iniciada por uma prospecção batimétrica detalhada, seguida pela 

determinação de parâmetros morfométricos primários e pelo cálculo de 

parâmetros morfométricos secundários, de modo que os resultados de um 

conjunto de intervenções realizadas nos últimos sete anos fossem efetivamente 

conhecidos. O segundo passo na elaboração dessa pesquisa foi o diagnóstico da 

qualidade da água subsuperficial de toda a extensão do reservatório. Os 

resultados obtidos nessa etapa foram expostos sob a forma de mapas temáticos, 

permitindo pontuar focos de degradação do ambiente aquático e identificar a 

intensidade com que esse processo se dá. Também foi possível determinar uma 

compartimentação na represa, resultado da união de aspectos morfológicos com 

os processos hidrodinâmicos do reservatório. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: reservatório da Pampulha; morfometria; limnologia horizontal. 
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ABSTRACT 
 

This work deals with the evaluation of the morphometric and limnologic situation of 

Pampulha Reservoir, hoping that this document would work as a tool for the 

effective revitalization of the reservoir, that is deeply related with the political and 

cultural history of Belo Horizonte. It is known that Pampulha Reservoir has been 

suffering from the consequences of the urban disarranged population growth in its 

drainage basin since the seventy’s. The main reflex of this process is the reservoir 

water degradation, driven by the excessive inputs of organic and inorganic 

materials, from several origins. Henceforward, the Pampulha reservoir, as an 

important postcard of Belo Horizonte`s citizens, is object of public politics that aims 

to reverse this problem. Despite the progress observed regarding these actions, 

the effective successes haven`t been reached until now. In order to achieve the 

goals of this study, in a first time, the complete morphometric characterization of 

the reservoir was carried out. This work includes a detailed bathymetric survey of 

the reservoir followed by the primary and secondary morphometric data 

determination and calculation, respectively, allowing the knowledge of the effective 

results made by recent interventions in the last seven years . The second step in 

the development of this research was the surface water characterization in all 

extension of Pampulha Resevoir. The obtained results were displayed as thematic 

maps, allowing the identification of water degradation sources and the proportions 

of their impacts in the aquatic ecosystem. A compartmentalization in the reservoir 

was also  identified, which is a result of the effects of morphologic aspects with 

hydrologic processes inside the reservoir. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Pampulha Reservoir; morphometry; horizontal limnology. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os ecossistemas aquáticos são utilizados pelo homem para diversas finalidades, 

como fonte de alimento, energia, esportes e turismo. Por essas atribuições, e por 

ser o principal meio dispersor dos resíduos originados pelas atividades humanas, 

grande parte das cidades acabaram se formando nas margens de rios ou no 

entorno de lagos, sejam eles naturais ou artificiais, estando tanto o 

desenvolvimento social quanto o econômico influenciados pela disponibilidade 

deste recurso. 

 

O barramento de ambientes lóticos, visando a construção de reservatórios, veio 

da necessidade de acumular água para funções como abastecimento urbano, 

irrigação, controle de cheias e geração de energia elétrica. Estes ambientes 

artificiais são numerosos em todos os continentes (WCD, 2000), abrangendo 

vários países, entre eles o Brasil, onde reservatórios urbanos são extremamente 

comuns e onde 90% da energia é produzida a partir de usinas hidrelétricas 

(Aneel, 2005). Independentemente da finalidade, a interação com populações 

humanas vem, nas últimas décadas, sendo responsável por processos de 

degradação ecológica destes ecossistemas. 

 

De acordo com Tundisi (2003), as principais causas da deterioração dos 

ambientes aquáticos são o crescimento populacional e rápida urbanização, 

aliados ao gerenciamento não coordenado dos recursos hídricos disponíveis. O 

despejo de resíduos urbanos e industriais, sem tratamento prévio, e o aporte de 

nutrientes e agrotóxicos, originados de culturas agrícolas, são os responsáveis 

pelo processo de enriquecimento e contaminação de rios, lagos e reservatórios. 

Apesar desses ecossistemas suportarem certo nível de entrada de substâncias, 

suas capacidades de suporte são freqüentemente superadas, favorecendo 

processos de eutrofização de suas águas. 

 

A eutrofização de um ambiente aquático é caracterizada pelo enriquecimento da 

coluna d`água por nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, capazes de 

promover o crescimento exagerado de macrófitas aquáticas e organismos 

fitoplanctônicos, como as Cyanobacteria. Este fenômeno leva à perda da 
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qualidade ecológica do recurso hídrico, caracterizada pela redução da diversidade 

e por restrições de uma série de usos, como o de abastecimento de grandes 

centros, contato primário em atividades recreacionais, esportivas e de turismo, 

causando também prejuízos financeiros.   

 

O diagnóstico completo dos ecossistemas aquáticos impactados pelo processo de 

eutrofização é o ponto de partida para que sejam traçadas estratégias de 

recuperação dos mesmos. Nesse sentido, conhecimentos acerca da morfometria 

do ambiente, bem como do seu comportamento limnológico, tornam-se de grande 

valia na otimização dessas ações.  

 

A Lagoa da Pampulha é um reservatório urbano, localizado na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil. Com aproximadamente setenta anos 

de construção, a represa atualmente é um ícone na cidade belohorizontina, 

integrando o “Complexo Arquitetônico da Pampulha”, idealizado por Juscelino 

Kubitscheck e projetado por Oscar Niemeyer, no início da década de 40, sendo 

formado por um conjunto de instalações no entorno da represa, como obras 

histórico-culturais, monumentais e de arquiteturas civil e religiosa. 

 

Em 1936, durante administração do prefeito Otacílio Negrão de Lima, iniciaram-se 

as obras de represamento do Ribeirão Pampulha, para a construção da barragem 

responsável pela formação do reservatório. A inauguração da represa ocorreu em 

1938. Em 1958, sua barragem foi reconstruída após um rompimento. 

 

Ao longo das primeiras décadas pós-Lagoa da Pampulha, a ocupação da área da 

bacia hidrográfica do reservatório aumentou substancialmente. Essa ocupação foi 

sendo realizada de forma desordenada, em grande parte por populações de baixa 

renda (CPRM, 2001), impactando gravemente a qualidade das águas da represa, 

bem como sua capacidade de armazenamento. A erosão da bacia de drenagem, 

o elevado escoamento superficial devido à impermeabilização do terreno e a 

emissão de dejetos, domésticos e industriais, em tributários do reservatório, foram 

conseqüências do adensamento urbano, responsáveis pelo panorama negativo 

observado atualmente na Lagoa da Pampulha. 
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Esse quadro piorou na década de 70, quando seguidas florações de 

Cyanobacteria, resultantes das más condições da água do reservatório, 

determinaram a interrupção do uso da Lagoa da Pampulha como represa para 

abastecimento público, permanecendo, esta, como atrativo turístico e amortizador 

de cheias (Pinto-Coelho, 1992). A partir daí, uma série de estudos hidrológicos e 

limnológicos foram realizados no local, relatando entre outros resultados, a 

degradação ecológica e a redução do volume do reservatório por processos de 

assoreamento (Giani et al, 1988; Giani, 1994; von Sperling, 1994; Goodwin, 1997; 

Oliveira & Baptista, 1997; Pinto-Coelho, 1998; Giani & Figueiredo, 1999; Pinto-

Coelho & Greco, 1999; Pinto-Coelho et al, 1999; Torres, 1999; CPRM, 2001; 

Pinto-Coelho, 2001; Greco & Freitas, 2002; Bandeira, 2004; Bandeira & Salim, 

2006; Torres et al, 2007). 

 

Desde então, a situação ambiental do reservatório é caracterizada pela forte 

pressão de deterioramento intercalada por ações mitigadoras como dragagens de 

sedimentos, controle de erosão das margens dos principais tributários, retirada de 

macrófitas e limpeza urbana do entorno, além da interceptação e despejo, a 

jusante da represa, dos esgotos canalizados (os quais atendem cerca de 50% da 

população da bacia), e tratamentos de parte da água que chega ao reservatório, 

por meio de uma Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF), localizada na 

desembocadura dos córregos Ressaca e Sarandi. Entretanto, este conjunto de 

ações ainda não atingiu o anseio da população da capital mineira em ver um de 

seus principais cartões postais efetivamente revitalizado. 

 

Diante do exposto, com a premissa de que a recuperação da represa da 

Pampulha pode ser alcançada, o presente trabalho tem por objetivo realizar a 

caracterização morfométrica atualizada do reservatório da Pampulha, juntamente 

com um estudo limnológico em toda sua extensão. A partir do estudo morfológico, 

pretende-se recalcular um conjunto de parâmetros morfométricos primários e 

secundários, obtendo como resultado a caracterização física completa do 

reservatório, uma vez que a represa foi significativamente alterada na última 

década. 
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Em adição, a espacialização, sob a forma de mapas temáticos, de variáveis 

limnológicas, permite identificar regiões com águas mais ou menos 

comprometidas, as relações entre elas, focos pontuais de degradação bem como 

padrões espaciais e a presença de compartimentalizações na represa, auxiliando 

na compreensão do funcionamento físico, químico e biológico desse ecossistema 

aquático. Esse conjunto de dados possibilita a confecção de uma análise 

integrada sobre a atual conjuntura do reservatório, subsidiando a proposição de 

ações que efetivamente recuperem o ambiente. A definição da Lagoa da 

Pampulha como área de estudo foi motivada, como já mencionado, pela 

sensação de que é possível revitalizar este cartão postal da cidade de Belo 

Horizonte, sendo este documento uma ferramenta para esse processo, uma vez 

que ainda existem lacunas de conhecimento acerca desse ecossistema aquático 

que, embora muito estudado, é alvo de freqüentes intervenções cujos resultados 

efetivos são desconhecidos. 

 

Dessa forma, o presente trabalho foi estruturado em dois capítulos, o primeiro 

relativo a aspectos morfométricos do reservatório, o segundo voltado ao estudo 

limnológico, com ênfase na distribuição horizontal de variáveis físicas, químicas e 

biológicas da represa. Ambos os capítulos possuem formato de artigo científico. 

Maiores detalhes sobre a temática envolvendo a questão do assoreamento do 

reservatório estão descritos no Capítulo 1. No segundo capítulo, a questão da 

limnologia geral da Lagoa da Pampulha é abordada com mais especificidade. 

 

OBJETIVOS 
 
O objetivo do presente trabalho é realizar um diagnóstico completo da Lagoa da 

Pampulha, no que se refere a aspectos geográficos e limnológicos de toda a 

extensão do reservatório. Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

• Realização de um levantamento batimétrico de toda a área navegável da 

represa; 

• Determinação de parâmetros morfométricos primários e cálculos de 

parâmetros morfométricos secundários; 
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• Realização de análises limnológicas da água subsuperficial do reservatório 

em uma malha amostral representativa de toda a extensão da represa; 

• Confecção de mapas temáticos ilustrativos dos resultados; 

• Determinação de um modelo de compartimentação do reservatório.  

 

Os dois primeiros objetivos específicos são discutidos no Capítulo 1, ao passo 

que os três últimos são detalhados no Capítulo 2. Como produto geral, espera-se 

que este documento seja uma fonte para consulta dos referidos dados, os quais 

refletem a condição atual de um dos reservatórios urbanos mais importantes do 

país. Mais importante que isso, espera-se que este estudo conste como subsídio 

para futuras intervenções que busquem a efetiva revitalização da Lagoa da 

Pampulha.  

 

ÁREA DE ESTUDO 
 
A Lagoa da Pampulha é um reservatório urbano localizado na cidade de Belo 

Horizonte – MG (Coordenadas UTM WGS84 607050; 7804600). Sua bacia 

hidrográfica compõe a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que por sua vez é 

parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco (Bandeira & Salim, 2006). A 

bacia de drenagem do reservatório possui área de 97,91 Km2, dividida entre os 

municípios de Belo Horizonte (44,9%) e Contagem (55,1%) (CPRM, 2001). Sua 

fluviografia inclui 40 córregos, dos quais 19 estão em Belo Horizonte e 21 no 

município de Contagem (Figura 1). O ribeirão Pampulha, onde está construído o 

reservatório, possui oito tributários diretos, com destaque para os afluentes 

Ressaca e Sarandi, que, juntos, respondem por mais de 70% do aporte de água à 

Lagoa da Pampulha (Torres, 1999). 

 

A represa encontra-se em uma região caracterizada por verões quentes e 

chuvosos, intercalados a invernos frios e secos, sendo enquadrada na 

classificação Cwa de Köppen (Tropical de altitude com inverno seco e verão 

chuvoso). 

 

As precipitações mensais médias, registradas em uma série histórica entre 1961 e 

1990, indicam duas estações bem definidas para a região, sendo uma bastante 
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chuvosa, entre os meses de outubro e março, onde as médias são sempre 

superiores a 100 mm.mês-1, e outra onde a precipitação é baixa, entre os meses 

de abril e setembro, em especial nos meses de junho, julho e agosto, para os 

quais as precipitações costumam ser muito baixas, podendo mesmo inexistir em 

anos mais secos (DNMET, 1992). CPRM (2001) mostra mesmo padrão, com 

baixos valores médios de precipitação, sendo a média anual equivalente a 

1.129,6 mm (1997-2000), ante aos 1.491 mm registrados no período entre 1961 e 

1990. 

 

A temperatura média e a umidade relativa do ar média anual para região giram 

em torno de 27,1 ºC e 72,2%, respectivamente (DNMET, 1992). Em relação às 

horas de insolação diárias, a série histórica mostra, assim como esperado, dias 

mais ensolarados no período seco, com médias mensais de 238 horas, enquanto 

no período chuvoso esse valor cai para 189,5 horas por mês. O vento 

predominante na região da Lagoa da Pampulha é no sentido oeste-leste (31,07% 

da freqüência) (CPRM, 2001), ou seja, da região da Ilha dos Amores em direção à 

barragem. 
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Figura 1 – Localização da Lagoa da Pampulha, com destaque para sua bacia de drenagem e tributários diretos. 1) Córrego Olhos D`água; 2) Córrego AABB; 
3) Córrego Braúnas; 4) Córrego Água Funda; 5) Córrego Sarandi; 6) Córrego Ressaca; 7) Córrego Tijuco; 8) Córrego Mergulhão e 9) Ribeirão Pampulha. 
Círculo branco no interior da represa corresponde à Ilha dos Amores. 
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Resumo 
 
A Lagoa da Pampulha é um reservatório artificial que integra o “Complexo Arquitetônico 
da Pampulha”, em Belo Horizonte – MG. Nas últimas décadas, o processo de 
assoreamento na represa se intensificou, devido ao adensamento populacional e 
industrial em sua bacia hidrográfica. Neste período, uma série de intervenções foram 
realizadas no reservatório, alterando aspectos morfométricos primários e secundários. 
Este trabalho tem por objetivo apresentar a morfometria atual da Lagoa da Pampulha. 
Um levantamento batimétrico detalhado foi realizado, possibilitando a confecção da carta 
batimétrica e o cálculo de parâmetros morfométricos primários e secundários. Os 
resultados obtidos foram comparados com trabalhos anteriores. Houve ganho de volume 
em relação a 1999. Outros índices morfométricos sofreram alterações, reflexo de 
intervenções realizadas recentemente. A interpretação correta do conjunto de dados 
apresentados é de grande valia para o planejamento de ações que busquem a 
recuperação da Lagoa da Pampulha. 
 
Abstract 
 
Pampulha lake is an artificial reservoir that integrates the “Pampulha Architectural 
Complex”, in Belo Horizonte city – Minas Gerais, Brazil. In recent decades, the accretion 
process has intensified, due to the population and industrial increase in its hydrographic 
basin. In this same period, a series of interventions took place in the reservoir, altering its 
primary and secondary morphometric data. These study aims to present the current 
morphometry of Pampulha reservoir. One detailed bathymetric survey has been 
performed, which has made possible the compilation of a bathymetric map as well the 
determination of primary and secondary morphometric data. The results obtained were 
compared to previous studies and there was volume increase in comparison to 1999. 
Another morphometric parameters suffered alteration, which is a reflex of recent 
interventions that have been taking place. The knowledge and right reading of the 
discovered data is very important for the correct actions that follow the complete 
recuperation of the Pampulha`s lake. 
 
Palavras-chave: Lagoa da Pampulha; assoreamento; dragagem; batimetria; parâmetros 
morfométricos.  
 
Keywords: Pampulha reservoir; accretion; dredge; bathymetry; morphometric 
parameters.
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Introdução 
 

O Brasil é um país de dimensões continentais, privilegiado por um rico complexo 

hídrico. Uma conseqüência deste fenômeno foi o barramento de suas águas para 

diversas finalidades, caracterizando o Brasil como um país de reservatórios. 

Segundo Agostinho et al (2007), “o Brasil conta hoje com mais de 720 

reservatórios, com áreas superiores a 1 ha, em suas águas continentais”. Uma 

categoria especial dessas construções são os reservatórios urbanos. Estas 

represas, na maioria das vezes, são formadas visando o abastecimento de 

grandes centros, regularização de cheias, entre outros, se tornando, em muitos 

casos, um importante atrativo paisagístico e de lazer.  

 

Independentemente da finalidade, a construção de reservatórios acarreta na 

interrupção do transporte natural do material sólido ao longo do curso do rio, 

fenômeno responsável pelo assoreamento da represa (Carvalho, 1994). No caso 

de reservatórios urbanos, o adensamento industrial e populacional às margens do 

corpo d`água, ou junto à sua bacia de drenagem, é mais um fator responsável 

pelo aporte de sedimentos no reservatório, via escoamento superficial (Lloret 

Ramos, 1995). 

 

O reservatório da Pampulha é um lago artificial que integra o “Complexo 

Arquitetônico da Pampulha”, em Belo Horizonte – MG. Foi inaugurado em 1938 e 

reinaugurado em 1958, após ruptura de sua barragem. Também conhecido por 

Lagoa da Pampulha, o reservatório tinha como finalidade principal o 

abastecimento de água para a população belohorizontina. No entanto, a 

urbanização desordenada, com todas as suas conseqüências, ocorrida na região 

da bacia hidrográfica da represa fez com que a Lagoa da Pampulha viesse 

sofrendo, desde a década de 70, um forte processo de eutrofização e 

assoreamento, florações de Cyanobacteria e crescimento de macrófitas aquáticas 

(Giani et al, 1988; von Sperling, 1994; Pinto-Coelho, 1998; Torres et al, 2007). 

 

No início da década de 80, após seguidas florações de Cyanobacteria (Giani, 

1994; Goodwin, 1997), a Lagoa da Pampulha perdeu a função de abastecimento 

público, permanecendo como um importante atrativo turístico e amortizador de 
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cheias (Pinto-Coelho, 1992). O assoreamento na represa se intensificou a tal 

ponto que seu tempo de vida foi estimado, em meados da década de 90, em 

aproximadamente 20 anos (Champs, 1992; Oliveira & Baptista, 1997). 

 

Tendo em vista a gravidade dos fatos, os órgãos gestores da Lagoa da Pampulha 

realizaram três grandes de obras de dragagem entre os anos 1979 e 1996, 

retirando um volume de aproximadamente 4,6 x 106 m3 de sedimentos (CPRM, 

2001; Salim et al, 2004). Entretanto, em 1999, o volume medido no reservatório 

indicava pouco mais de 8,5 x 106 m3 de água na represa (CDTN, 2000), valor 

consideravelmente aquém dos cerca de 18 x 106 m3 de água presentes na 

década de 50.  

 

Este montante de sedimentos dragados da Lagoa da Pampulha foi remanejado no 

interior do reservatório, e o resultado deste processo foi o ganho de volume às 

custas da perda definitiva de área de espelho d`água. O sedimento remanejado 

originou uma ilha, na região de desembocadura dos córregos Ressaca e Sarandi, 

sobre a qual foi inaugurado, em 2004, o Parque Ecológico Promotor Francisco 

Lins do Rego (Bandeira, 2004). Segundo Bandeira & Salim (2006), “no ano de 

1999 a Lagoa da Pampulha já não dispunha de um terço dos seus 300 ha de área 

de espelho d`água original”. 

 

Entre os anos de 2000 e 2006 novas obras de dragagem foram realizadas no 

reservatório, totalizando uma retirada de aproximadamente 1,8 x 106 m3 de 

sedimentos e vegetação flutuante (Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital, com. pes.). Contudo, o resultado destas intervenções sobre os aspectos 

morfométricos da Lagoa da Pampulha ainda eram desconhecidos. 

 

Uma ferramenta de grande importância para o conhecimento das características 

morfométricas de corpos d’água é a elaboração de cartas batimétricas, que 

possibilitam um maior entendimento da estrutura e funcionamento dos ambientes 

aquáticos. Estes mapas constituem um importante subsídio para a realização de 

estudos de evolução de assoreamento, qualidade da água, ictiofauna, entre 

outros. O conjunto destas informações torna-se de grande valia no 

direcionamento de ações de conservação de corpos d`água. No caso da Lagoa 



15 
 

da Pampulha, o conhecimento preciso de sua morfologia torna-se fundamental 

para elaboração de ações mitigadoras e de recuperação da qualidade de água na 

represa. 

 

O presente estudo tem como objetivo estimar os novos parâmetros morfométricos 

da represa da Pampulha, obtidos por meio de um levantamento batimétrico 

detalhado. Além da confecção da nova carta batimétrica para o reservatório, os 

parâmetros primários e secundários foram calculados e posteriormente 

comparados a estudos prévios, possibilitando verificar o impacto da retirada de 

sedimentos realizados no reservatório.  

 

Materiais e Métodos 

 

Área de Estudo 

 

A Lagoa da Pampulha é um reservatório urbano localizado na cidade de Belo 

Horizonte – MG (Coordenadas UTM WGS84 607050; 7804600). Sua bacia 

hidrográfica compõe a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que por sua vez é 

parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco (Bandeira & Salim, 2006). A 

bacia de drenagem do reservatório possui área de 97,91 Km2, dividida entre os 

municípios de Belo Horizonte (44,9%) e Contagem (55,1%) (CPRM, 2001). Sua 

fluviografia inclui 40 córregos, dos quais 19 estão em Belo Horizonte e 21 no 

município de Contagem (Figura 1). O ribeirão Pampulha, onde está construído o 

reservatório, possui oito tributários diretos, com destaque para os afluentes 

Ressaca e Sarandi, que, juntos, respondem por mais de 70% do aporte de água 

na Lagoa da Pampulha (Torres, 1999). 

 

Em função das inúmeras intervenções realizadas na Lagoa da Pampulha a 

morfologia original do reservatório foi permanentemente alterada. A mudança foi 

motivada pela formação de uma ilha de despejo de dragagens, ocupando 

praticamente toda a enseada dos córregos Ressaca e Sarandi, sobre a qual foi 

construído o parque ecológico. O estado avançado de assoreamento nas 
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enseadas dos córregos Braúnas e Água Funda também influencia o desenho do 

espelho d`água da represa. 

 

Figura 1 – Bacia de drenagem da Lagoa da Pampulha, considerando a atual morfologia do 
reservatório. 1) Córrego Olhos D`água; 2) Córrego AABB; 3) Córrego Braúnas; 4) Córrego Água 
Funda; 5) Córrego Sarandi; 6) Córrego Ressaca; 7) Córrego Tijuco; 8) Córrego Mergulhão e 9) 
Ribeirão Pampulha. Círculo branco no interior da represa corresponde à Ilha dos Amores. 
Adaptado de Torres et al (2007). 
 

Coleta de Dados 

 

A coleta dos dados batimétricos da Lagoa da Pampulha foi realizada no dia 

18/04/2007, por meio de Ecobatímetro SonarLite (Ohmex Ltd.) acoplado ao D-

GPS AgGPS 132 (Trimble Co.), com pós-correção de dados “in situ”, via 

assinatura de satélite Ominstar (Trimble, 2003; Ohmex, 2004).  

O Datum e o sistema de coordenadas utilizados foram WGS 84 e UTM, 

respectivamente. 

 

O transdutor do ecobatímetro e a antena do DGPS foram fixados nas 

extremidades opostas de uma mesma haste, na parte posterior lateral da 

embarcação. O deslocamento seguiu linhas aproximadamente perpendiculares ao 

talvegue da Lagoa da Pampulha, com velocidade média de 5 km/h. Transectos 

paralelos ao talvegue foram realizados. A cota do reservatório do dia era 800,6 
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metros. Um GPS convencional Garmin 76 (Garmin Ltd.) foi utilizado para 

direcionar o deslocamento em água. As regiões do reservatório com 

profundidades inviáveis à navegação, como as enseadas dos córregos Olhos 

D`água e AABB, tiveram medidas pontuais realizadas, visando a composição da 

malha de dados. 

 

Confecção da Carta Batimétrica e Cálculo dos Parâmetros Morfométricos 

 

Para confecção do mapa batimétrico utilizou-se o programa Surfer 8.0®, (Golden 

Software Inc.), utilizando a krigagem (Kriging) como método de interpolação. A 

linha da margem foi digitalizada, por meio do programa Didger 3.0® (Golden 

Software Inc.), a partir de imagem de alta resolução da Lagoa da Pampulha, 

obtida através do programa Google Earth® (Google Inc.). Antes da digitalização 

da margem, a imagem da represa foi novamente georreferenciada, com 9 pontos 

controle circundantes ao reservatório, tomados no dia 19/05/2007 com uso do 

aparelho DGPS GTR-A® (TechGeo Ltda.).  

 

A partir do levantamento batimétrico, determinou-se parâmetros morfométricos 

primários e secundários. Foram calculados os parâmetros morfométricos 

primários Profundidade Máxima (Zmax) (m), Perímetro (P) (m), Comprimento 

Máximo (Cmax) (m), Largura Máxima (Lmax) (m), Área Total da Superfície (A) (m2), 

Volume Total (V) (m3). 

 

O perímetro foi calculado por meio do programa analisador de imagens Scion 

Image® (Scion Corporation). Volume e área total da superfície foram calculados a 

partir de sub-rotinas do programa Surfer. O cálculo do volume é obtido por três 

metodologias distintas: regra trapezoidal, regra de Simpson e regra de Simpson 

3/8. Considerou-se a média dos três métodos para o cálculo do volume da Lagoa 

da Pampulha. Também em ambiente Surfer foram calculados volumes e áreas 

entre as camadas de profundidade, espaçadas 2 metros ente si, possibilitando a 

confecção das curvas hipsográficas profundidade-área e profundidade-volume da 

Lagoa da Pampulha, segundo metodologia de Cole (1994).  
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Seguindo metodologia de von Sperling (1999), foram calculados os parâmetros 

morfométricos secundários Profundidade Média (Z) (m); Profundidade Relativa 

(ZR) (%); Índice de Desenvolvimento de Volume (DV); Índice de Desenvolvimento 

de Perímetro (DP); Largura Média (Lmed) (m); Declividade Média (α) (%). Além 

destes parâmetros foi calculado o Fator de Envolvimento da Lagoa da Pampulha, 

que relaciona a área da bacia de drenagem e a área do reservatório. 

 

Resultados 

 

O levantamento batimétrico da Lagoa da Pampulha foi realizado com um total de 

22.183 pontos com profundidade e localização conhecidos, com precisão 

submétrica, em uma área correspondente à região entre a barragem e a região 

entre a Ilha dos Amores e a margem oposta à barragem (Figura 2). O mapa 

batimétrico da Pampulha, em abril de 2007, é apresentado na Figura 3. 

 

 
Figura 2 – Visualização gráfica dos transectos realizados na Lagoa da Pampulha. 
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Figura 3 – Levantamento batimétrico da Lagoa da Pampulha. Abril/2007. Cota 800,6 metros. Escala e linha de contorno em metros. 
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Uma visão em terceira dimensão da Lagoa da Pampulha é apresentada na Figura 

4. Quando observada em perspectiva lateral, fica clara a presença de dois 

compartimentos muito bem definidos no interior da represa, um mais raso, 

próximo à Ilha dos Amores, outro mais profundo, na região da barragem, onde se 

encontra a maior profundidade medida (16,17 metros) no reservatório (Figura 5). 

 

Figura 4 – Perfil batimétrico da Lagoa da Pampulha em perspectiva 3D. 
 

Figura 5 – Vista lateral da Lagoa da Pampulha. 
 

A Tabela 1 sintetiza o conjunto dos dados morfométricos da Lagoa da Pampulha, 

incluindo volume e área total do espelho d`água, calculados a partir da nova carta 

batimétrica do reservatório. 
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Tabela 1 – Parâmetros morfométricos da Lagoa da Pampulha. 

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

Área (A) 1.968.433,41 m2 196,843 ha 

Volume (V) 9.998.240,79 m3 9,99 x 106 m3 

Perímetro (P) 14.889,70 m 14,89 Km 

Comprimento máximo (Cmax) 2.625,30 m 2,62 Km 

Largura máxima (Lmax) 1.520,70 m 1,52 Km 

Profundidade máxima (Zm) 16,17 m  

Profundidade média (Z) 5,08 m  

Profundidade relativa (ZR) 1,02  

Largura média (Lmed) 749,79 m  

Índice de desenvolvimento de volume (DV) 0,94  

Índice de desenvolvimento de perímetro (DP) 2,97  

Declividade média (α) 2,04 %  

Fator de Envolvimento 49,74  
 

 

A mesma rotina do Surfer, utilizada para o cálculo da área total da superfície e 

volume da represa, foi seguida para o cálculo destes mesmos parâmetros a cada 

2 metros de profundidade, possibilitando estabelecer as curvas hipsográficas 

profundidade-área (Figura 6a) e profundidade-volume (Figura 6b). O 

detalhamento destes dados pode ser observado na Tabela 2. A partir dos 

mesmos, observa-se que 50% do volume total da represa encontra-se na 

profundidade próxima aos 4 metros, mesma profundidade onde se encontra o 

equivalente a 50% da área de espelho d`água do reservatório.  
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Figura 6 – Curvas hipsográficas da Lagoa da Pampulha. a) profundidade-área e b) 

profundidade-volume. 
 

Tabela 2 – Volume e área da superfície da Lagoa da Pampulha por estratos de profundidades. 

Prof. (m) Área (m2) % área Estrato Volume (m3) % volume 

0 1.968.433,41 100,0 0-2 3.181.914,65 31,8247 

2 1.230.411,29 62,5071 2-4 2.117.593,65 21,1797 

4 966.209,83 49,0852 4-6 1.749.275,28 17,4958 

6 788.557,57 40,0602 6-8 1.412.548,25 14,1280 

8 605.578,24 30,7645 8-10 971.180,21 9,7135 

10 347.446,98 17,6509 10-12 436.609,23 4,3669 

12 125.763,97 6,3890 12-14 125.128,05 1,2515 

14 9.523,45 0,4838 14-16,17 3.991,47 0,0399 

16,17 3,81 0,0002 Total 9.998.240,79 100,0 
 

 

O volume total de 9,99 x 106 m3, calculado para a represa da Pampulha neste 

trabalho, representa um ganho aproximado de 17,25% (1,47 x 106 m3) entre os 

anos de 1999 e 2007 (Figura 7). Se ajustada para cota do reservatório utilizada 

em 1999 (801,1 m), ano do último estudo batimétrico, o volume atual da represa 

seria próximo à 10,98 x 106 m3, representando um ganho de volume de cerca de 

28,9% (2,46 x 106 m3) entre os anos de 1999 e 2007. Esse ajuste de cotas nivela 

os diferentes períodos do reservatório, permitindo comparações mais sólidas. 

Nesse caso, os dados observados mostram aumento considerável do volume da 

represa observado entre os anos de 1999 e 2007. 
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Figura 7 – Evolução do volume da Lagoa da Pampulha. Adaptado de CPRM (2001). Nota: Volume 
referente à cota 801,3 para os anos de 1957, 1984 e 1989; 801,1 para os anos de 1994 e 1999 e 
800,6 para o ano de 2007. Fontes de levantamentos: CDTN (2000); CPRM (2001); Salim et al 
(2004). 
 

Discussão 
 
O estudo morfométrico realizado na Lagoa da Pampulha permitiu o refinamento 

da morfometria do fundo da represa. Foram identificadas várias depressões 

pontuais, bem individualizadas, entre as quais se encontra a maior profundidade 

registrada, 16,17 metros, na região próxima à barragem (Figuras 3 a 5). O 

detalhamento da geometria do reservatório foi resultado da intensa malha 

amostral efetuada, de 23.183 pontos (Figura 2), que possibilitou grande fidelidade 

à realidade do reservatório, uma vez que quanto maior o número de pontos 

obtidos, mais precisa é a carta batimétrica resultante (Cole, 1994). 

 

Um aspecto interessante é a compartimentação da Lagoa da Pampulha em duas 

regiões bastante distintas: uma mais profunda, próxima à região da barragem, 

outra mais rasa, com profundidades inferiores a 3 metros, próxima à Ilha dos 

Amores (Figura 5). Espera-se encontrar maior produtividade biológica na região 

da ilha, já que águas mais rasas normalmente são mais produtivas (Wetzel, 

2001). 
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Em relação aos parâmetros morfométricos, o comprimento máximo de 2.625 

metros é um indicativo da maior pista de vento da represa. Pistas de vento muito 

longas possibilitam a formação de ondas maiores, chegando a alturas capazes de 

ressuspender o sedimento de fundo (Cole, 1994). No caso da Lagoa da 

Pampulha, isto pode ocorrer na incidência de vento no sentido leste-oeste, para o 

qual as ondas terão as maiores alturas na região onde a represa possui a menor 

profundidade média (Figura 5). Na ocorrência deste fenômeno, a produtividade 

será ainda maior nessa região do reservatório, pois sedimentos em suspensão 

constituem uma carga extra de nutrientes para a biota presente na coluna d`água 

(Kimmel et al, 1990). 

 

A existência de dois compartimentos no sistema, evidenciado neste estudo, 

sugere uma nítida heterogeneidade espacial, não somente como conseqüência 

natural do “tradicional” gradiente espacial encontrado em reservatórios; as 

chamadas zonas riverina, de transição e limnética (Thornton, 1990), mas apenas 

dois compartimentos ecológicos, a saber: o raso (< 3 metros) e o profundo (> 3 

metros). Esse padrão morfométrico certamente deverá impor condições 

limnológicas/ecológicas especiais ao sistema, que por sua vez certamente devem 

influenciar a estrutura ecológica de várias comunidades, tais como plâncton, 

macrófitas aquáticas ou mesmo a comunidade de peixes.  

 

A profundidade relativa é outro parâmetro que permite inferências ecológicas no 

corpo d`água (von Sperling, 1999). Lagos ou reservatórios com altos valores de 

ZR normalmente são pequenos e profundos, conseqüentemente passíveis de 

estratificações (Cole, 1994). Ambientes com estas características podem ter 

ausência de oxigênio na região do hipolímno, fator responsável por uma série de 

problemas na qualidade da água (von Sperling, 1994a). No caso da Pampulha, 

este parâmetro foi calculado em 1,02%, indicando a ausência deste tipo de 

problemas na represa como um todo. Entretanto, a compartimentação observada 

no reservatório influencia este tipo de índice. Se calculado somente para região 

próxima à barragem, certamente a profundidade relativa aumentará 

sensivelmente, indicando a possível ocorrência de estratificações ao longo do ano 

(Figuras 3, 4 e 5).   

 



25 
 

Entre as intervenções realizadas nos últimos cinco anos na Lagoa da Pampulha 

destacam-se a dragagem de cerca de 1,8 x 106 m3 de sedimentos na região 

próxima à Ilha dos Amores e a consolidação das ilhas de despejos de dragagem 

em uma só ilha, seguida pela construção do parque ecológico. Junta-se a estes o 

completo assoreamento da enseada dos córregos Braúnas e Água Funda. O 

conjunto destes eventos alterou de modo significativo parâmetros morfométricos 

do reservatório, como volume e área de espelho d`água. O último levantamento 

batimétrico realizado no reservatório da Pampulha (CDTN, 2000) indicava um 

volume total de aproximadamente 8,5 x 106 m3 (cota 801,1), na região navegável 

da represa, composta pela área entre a Ilha dos Amores e a barragem juntamente 

com as enseadas dos córregos AABB e Olhos D`água. As nossas estimativas 

indicam um aumento de aproximadamente 2,46 x 106 m3 (28,9 %) no volume da 

represa entre 1999 e 2007, se consideradas cotas equivalentes, e um aumento 

real de 1,47 x 106 m3 (17,25 %), uma vez que houve um rebaixamento de cota de 

50 cm nesse período.  

 

Esse ganho de volume é resultado do balanço entre entrada e retirada de 

sedimentos ocorridos nesse período. Quando considerada a entrada anual de 

sedimentos no reservatório, calculado em aproximadamente 0,48 x 106 m3.ano-1 

em 1999 (Salim et al, 2004), até o ano de 2007, data do presente estudo, nota-se 

que o volume esperado diferiu consideravelmente do observado, independente da 

cota prevalente. A soma desse montante equivale a 3,6 x 106 m3 de sedimentos 

entrando no reservatório no período 1999-2007. Nesse caso, o volume esperado 

em 2007 seria próximo à 6,25 x 106 m3 (cota 800,6) ou 7,25 x 106 m3 (cota 801,1), 

já que teoricamente houve muito mais entrada do que retirada de sedimentos, ou 

seja, o valor encontrado foi ainda menor do que o observado em 1999, mesmo 

com as dragagens realizadas ao longo desses oito anos. 

 

Todavia, observações recentes indicam que o aporte de sedimentos na represa 

reduziu bruscamente nos últimos anos, devido entre outros fatores ao aumento da 

interceptação de esgotos da bacia de drenagem do reservatório, controle de 

erosão de margens dos principais tributários da represa e à contenção de 

resíduos sólidos de grande porte, realizada no tratamento preliminar dado às 

águas dos córregos Ressaca e Sarandi que chegam à Estação de Tratamento de 
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Água Fluvial (ETAF), na região de desembocadura dos referidos córregos, 

principais afluentes da represa; além da própria atuação da ETAF. Este e outros 

fatores certamente influíram a diferença entre o volume esperado e o registrado 

no reservatório da Pampulha, quando comparados o presente estudo com o 

realizado em 1999. 

 

Essa discrepância nos parâmetros volumétricos não ocorre com a área de 

espelho d`água. A área atual (196,84 ha) da superfície da Lagoa da Pampulha é 

cerca de um terço menor do que na época de sua reinauguração (300 ha – 1958). 

resultado levemente inferior ao relatado por CPRM (2001), equivalente a 208 ha.  

 

A consolidação da ilha na enseada dos córregos Ressaca e Sarandi e o completo 

assoreamento da enseada dos córregos Braúnas e Água Funda foram 

responsáveis pela redução da área de espelho d`água, como também por 

alterações em outros parâmetros morfométricos. Uma vez constatado que ambas 

enseadas não compõem mais a Lagoa da Pampulha, não há mais motivo, para 

efeitos de cálculo de parâmetros morfométricos, considerar o entorno das 

mesmas. Deste modo, a forma condizente com a realidade da Lagoa da 

Pampulha é a que se encontra nas Figuras 2, 3 e 4, cujo perímetro é de 14,89 km. 

 

A conformação da bacia do reservatório pode ser evidenciada pelo índice de 

desenvolvimento de volume (Bezerra-Neto & Pinto-Coelho, 2002). Lagos ou 

represas que possuam Dv próximos a 1 tem sua bacia com a forma aproximada 

de um cone (von Sperling, 1999). O valor de 0,96 encontrado na Lagoa da 

Pampulha reflete o contraponto entre uma região mais plana (parte rasa) com 

outra mais cônica, com maior área (Figura 5), conseqüentemente exercendo 

maior influência sobre o índice. 

 

A forma da cavidade do lago também pode ser evidenciada a partir da análise das 

curvas hipsográficas (Bezerra-Neto & Pinto-Coelho, 2002). O conhecimento das 

curvas hipsográficas de uma represa é extremamente útil no planejamento de 

intervenções que exijam rebaixamento do espelho d`água, pois a partir delas é 

possível calcular áreas e volumes resultantes para diferentes níveis de 

rebaixamento da linha d`água. 
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Outro parâmetro interessante é o desenvolvimento de perímetro. Em estudo de 

von Sperling (1994), o desenvolvimento de perímetro foi calculado em 3,7, 21,7% 

maior do que o atual, estimado em 2,9. Esta mudança indica uma convergência 

da Lagoa da Pampulha para uma forma menos dendrítica, justificada pela perda 

das duas enseadas citadas anteriormente. 

 

O fator de envolvimento foi outro parâmetro alterado em relação ao estudo de von 

Sperling (1994). Naquela época, o índice, que reflete a influência da bacia 

hidrográfica sobre o reservatório, foi estimado em 37. Entretanto, a perda de 

espelho d`água nesse período acentuou ainda mais o impacto da bacia de 

drenagem da Lagoa da Pampulha sobre o reservatório, no que se refere ao 

carreamento de sólidos, alterando o valor do índice para 49,74. Deste modo, 

ações mitigadoras, como a interceptação de esgotos e a instalação de estações 

de tratamento de águas fluviais se tornam cruciais. 

 

Conforme pode-se perceber, os parâmetros morfométricos apresentados neste 

trabalho, juntamente com a nova carta batimétrica da Lagoa da Pampulha, 

constituem uma ferramenta valiosa para promover uma melhor gestão ambiental 

de um dos cartões postais mais importantes de Belo Horizonte. O conjunto de 

mapas batimétricos, oriundos de diferentes datas, torna-se útil para a explicação 

de fenômenos como o assoreamento, possibilitando sua previsão em situações 

futuras. A correta interpretação destas informações certamente facilitará o manejo 

do reservatório, por parte dos órgãos competentes. 
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ANEXO 

 

Detalhamento Metodológico 

 

Este anexo tem por finalidade aprofundar um pouco a metodologia utilizada na 

confecção da carta batimétrica e nos cálculos dos parâmetros morfométricos da 

Lagoa da Pampulha, evidenciando informações que não cabem em uma 

publicação, mas que são de grande valia na avaliação dos métodos utilizados. O 

detalhamento metodológico foi subdividido em itens, começando pela descrição e 

sincronização dos equipamentos necessários para a realização de um estudo 

batimétrico, cujos dados são imprescindíveis para o cálculo dos parâmetros 

morfométricos.  

 

Descrição e Sincronização dos Equipamentos 

 

A correspondência entre medições de posição geográfica e medições de 

profundidade permite a obtenção de um conjunto de pontos de profundidades 

georreferenciadas, a partir dos quais se estima a batimetria de um corpo d`água. 

Antigamente a obtenção destas informações era morosa e tinha como 

metodologia o uso de linhas metradas atracadas a um peso em sua extremidade 

inferior, de modo a facilitar sua descida na coluna d`água, juntamente com uma 

malha uniforme de papel milimetrado, representativa do contorno do lago, onde as 

posições de profundidade eram representadas (Hutchinson, 1957). 

 

Com o advento tecnológico das últimas décadas, a metodologia para estudos 

batimétricos sofreu um incremento significativo. A obtenção da localização 

geográfica atualmente é realizada pelo uso de aparelhos de posicionamento 

global orientados por satélites (GPS – Global Positioning System). A precisão 

destas medições aumentou sobremaneira quando comparada aos antigos 

métodos utilizados. Entretanto, a acurácia oferecida por esse sistema, em torno 

de 10-20 metros, sob condições ideais (Monico, 2000), ainda não é eficiente 
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quando objetos de estudo são corpos aquáticos de pequenas dimensões, como 

muitos lagos e reservatórios brasileiros. 

 

Um método muito preciso para obtenção de posições geográficas é o sistema 

DGPS (Diferential GPS). O GPS com posicionamento diferencial melhora 

consideravelmente a precisão das coordenadas, na medida em que corrige erros 

sistemáticos que têm causas extrínsecas aos receptores, tais como os erros 

introduzidos pelos atrasos ionosféricos e troposféricos, erros nas efemérides dos 

satélites, erro do relógio do satélite, efeitos de reflexão das ondas e ruído do 

receptor (Hofmann-Wellenhof et al, 1997). 

 

O funcionamento deste sistema consiste no posicionamento de uma estação 

móvel através das correções geradas na estação de referência, ou estação-base 

(Lemmens, 1993). Este procedimento normalmente é realizado com o uso de 

duas estações receptoras do sinal dos mesmos satélites, sendo uma móvel e 

outra fixa, esta última com coordenadas conhecidas, sendo que as coordenadas 

obtidas na estação móvel são corrigidas, por meio de triangulação, a partir dos 

dados da estação fixa (Bernardi & Landim, 2002). Este mesmo procedimento de 

correção pode ser feito manualmente, por meio de programas, a partir do uso de 

coordenadas de referência disponíveis em “Estações-Base” da rede pública 

(IBGE, 2007; INCRA, 2007) ou particular, em procedimento denominado pós-

processamento.  

 

Uma terceira opção de correção de coordenadas geográficas da estação móvel é 

através da assinatura de satélites. Com esse sistema, a correção dos dados é 

obtida automaticamente. Independentemente da metodologia utilizada, a 

importância do sistema DGPS está na precisão muito superior das coordenadas 

geográficas, chegando a níveis submétricos na maioria das vezes (Monico, 2000). 

 

Em se tratando da obtenção de profundidades, uma metodologia muito eficiente é 

o uso de ecossondas, ou ecobatímetros. O princípio fundamental destes 

equipamentos consiste na emissão e recepção de um feixe de ondas sonoras por 

um emissor instalado na embarcação. Este feixe atravessa o meio líquido, atinge 

o fundo do corpo d`água onde é refletido, retornando à superfície, onde é 
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detectado pelo receptor. O tempo decorrido entre a emissão do sinal e a recepção 

do eco refletido do fundo submerso é convertido em profundidade, visto que a 

velocidade do som na água é conhecida (Ribeiro et al, 2005). 

 

Os ecobatímetros atuais permitem uma série de ajustes que otimizam seu 

funcionamento em diferentes meios hídricos, evitando a introdução de um erro 

sistemático na obtenção da profundidade (Ohmex, 2004). Tais ajustes devem ser 

feitos na configuração da velocidade de emissão da onda sonora, uma vez que é 

sabido que parâmetros como salinidade, temperatura e pressão exercem 

influência sobre o deslocamento do pulso sonoro na água, induzindo erros nas 

leituras. Freqüentemente, as especificações técnicas dos ecobatímetros trazem 

valores tabelados das velocidades de propagação do som na água em função 

destes parâmetros (Krueger, 1999). O resultado do uso conjunto do ecobatímetro 

e GPS (ou DGPS) é um conjunto de coordenadas de pontos na superfície do 

fundo (Ribeiro et al, 2005). 

 

No presente estudo, as profundidades foram medidas por meio de um 

ecobatímetro SonarLite® (Ohmex Instruments) (Figura A1). Este equipamento é 

constituído por uma unidade emissora/receptora, que funciona como um 

computador portátil, acoplada a um transdutor, que trabalha com a emissão e 

recepção de pulsos na freqüência de 200 kHz, a qual, segundo Meurer (2003), “é 

a freqüência mais adequada para detecção das condições de fundo”. 

 

Figura A1 – Ecobatímetro SonarLite (Ohmex Instruments). Fonte: Ohmex Instruments. 
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 O transdutor está apto a detectar profundidades entre 0.3 m e 75 m, com uma 

precisão de ± 0.025 m. A velocidade de emissão das ondas sonoras pode ser 

configurada em uma faixa entre 1400 e 1600 m.s-1, variando em função das 

características de salinidade, temperatura e pressão do corpo hídrico estudado 

(Ohmex, 2004). O equipamento ainda possui comunicação, via linguagem NMEA 

0183 (National Marine Electronics Associations), com outros equipamentos, como 

um GPS por exemplo. O ecobatímetro possui a opção de armazenamento dos 

dados (Data Logger), com capacidade para 512 Kb, equivalente ao 

armazenamento de aproximadamente 30000 pontos de profundidades e 10000 

pontos de profundidades georreferenciadas. Todo o equipamento é alimentado 

por uma bateria de 12V (Ohmex, 2004). 

 

As posições geográficas foram obtidas com uso de um aparelho DGPS AgGPS 

132® (Trimble Co.) (Figura A2). Este receptor de sinais GPS permite a obtenção 

de precisões submétricas a partir da correção em tempo real de suas 

coordenadas, por meio de sinais transmitidos por um rádio Beacon ou pelo 

serviço de correção diferencial via satélite Banda L. A comunicação com outros 

equipamentos, como uma ecossonda, é feita pela linguagem NMEA 0183. A 

alimentação do equipamento, assim como a do ecobatímetro, é realizada por uma 

bateria de 12 V (Trimble, 2003). Todo o trabalho foi executado utilizando o Datum 

Horizontal WGS84 e sistema de coordenadas UTM. 

 

Figura A2 – DGPS AgGPS 132® (Trimble Co.). Fonte: Trimble Co. 
 

A sincronização entre ecobatímetro e o DGPS é feita através de sentenças 

padrão NMEA 0183 enviadas pelo DGPS para a sonda, que correlaciona e salva 
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os dois tipos de medições (posição e profundidade). Ambos os equipamentos 

devem ser configurados no formato 8N1 (8 bits sem paridade + 1 stop bit) a 4.800 

BaudRate como mandatório, pois este é o formato determinado pelo padrão 

NMEA 0183 (Ohmex, 2004).  

 

O sincronismo é estabelecido com base em uma correlação periódica das escalas 

de tempo entre os sistemas, de tal forma que, sempre que for lido um valor de 

posicionamento, deve-se procurar lugar de interseção do sensor de profundidade. 

Existindo tal valor medido, então ordena-se o valor XYZ. (Krueger, 1999). A opção 

inversa, ou seja, estabelecer informações de posicionamento em função da 

coincidência de tempo com os dados de profundidade, também é permitida. 

Entretanto notou-se que nesta correlação havia uma repetição muito grande de 

informações, uma vez que o ecobatímetro é programado para tomar até 6 

profundidades por segundo (Ohmex, 2004) enquanto o DGPS foi programado 

para obter posicionamentos a cada segundo (Trimble, 2003). Deste modo, neste 

estudo, a periodicidade de coleta de dados batimétricos é a cada segundo.  

 

A linguagem NMEA 0183 é composta por uma série de sentenças, ou conjunto de 

dados, específicos para diversas finalidades de uso deste tipo padrão de 

linguagem. No caso de levantamentos batimétricos, recomenda-se o uso da 

sentença “GGA” (Global Positioning System Fix Data), a qual armazena 

basicamente dados de localização geográfica tridimensional (XYZ), data e hora 

(Ohmex, 2004). Existem sentenças que armazenam uma quantidade muito maior 

de informações, como por exemplo a condição dos satélites envolvidos na 

obtenção das coordenadas geográficas. No presente estudo a sentença utilizada 

foi a GGA. 

 

Obtenção dos Dados Batimétricos 

 

Todo o trabalho de campo foi realizado no dia 18/04/2007. A comunicação entre 

os aparelhos foi checada ainda em terra. Todo o equipamento foi instalado em 

uma embarcação de alumínio de 5 metros de comprimento, equipada com um 

motor de popa de 15 hp da marca Johnson®. O transdutor do ecobatímetro foi 
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posicionado a 50 cm abaixo do casco da embarcação, na região da proa. Na 

configuração do aparelho esta diferença é informada no campo off-set (Ohmex, 

2004). A antena do DGPS foi fixada na extremidade superior da haste que 

suporta o transdutor. 

 

O deslocamento foi realizado a uma velocidade média de 5 km/h, em trajeto 

composto por linhas perpendiculares ao talvegue da Lagoa da Pampulha. 

Transectos paralelos ao talvegue também foram realizados. Um GPS 

convencional Garmin 76® (Garmin Ltd.) foi utilizado para direcionar o 

deslocamento em água.  

 

Algumas regiões da Lagoa da Pampulha, junto à desembocadura dos córregos 

Ressaca e Sarandi e também nas enseadas dos córregos Olhos D`água e AABB 

possuíam profundidades inviáveis à navegação. Neste caso, medidas pontuais 

foram realizadas visando compor a malha de dados. 

 

Georreferenciamento e Digitalização da Margem da Lagoa da Pampulha  

 

Um parâmetro fundamental para elaboração de um mapa batimétrico é a 

disponibilidade de uma base cartográfica confiável, na qual será inserido o mapa 

produzido. Em estudos batimétricos o parâmetro mais importante na base 

cartográfica é linha da margem do corpo d`água. Bases cartográficas e 

levantamentos batimétricos discrepantes incidem em erros durante a 

sobreposição da linha da margem e pontos com profundidades georreferenciadas, 

causando sérias distorções no mapa produzido. 

 

No caso de Belo Horizonte, por ser uma metrópole e capital do Estado de Minas 

Gerais, houve certa facilidade para obtenção de bases cartográficas. As principais 

foram imagens de satélite LandSat7, fotografias áreas, cartas topográficas do 

IBGE e também uma imagem de satélite de alta resolução obtida através do 

programa Google Earth®. Dentre todas, essa última era certamente a que oferecia 

a melhor resolução para estudo em um corpo d`água com as dimensões da 

Lagoa da Pampulha. 
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Entretanto a precisão observada no referenciamento geográfico desta imagem 

não era satisfatória e optou-se por realizar um novo georreferenciamento da 

mesma. 

 

O georreferenciamento da Lagoa da Pampulha foi realizado a partir de 9 pontos 

controles, obtidos no entorno da represa, em uma conformação que englobasse 

toda sua extensão (Figura A3 e Tabela A1). O equipamento utilizado foi um DGPS 

GTR-A® (TechGeo Ltda.) (Figura A4). 

 

Figura A3 – Localização dos pontos controles utilizados no georreferenciamento da imagem da 
Lagoa da Pampulha. 

 
Tabela A1 – Pontos controle utilizados no georreferenciamento da imagem da Lagoa da 

Pampulha. 
PONTOS CONTROLE – SISTEMA DE COORDENADAS UTM – DATUM WGS84 

X Y 
608114.958 7805377.453 
607679.049 7803600.843 
607628.893 7804089.496 
606078.723 7803874.734 
605358.254 7803724.254 
604852.794 7803971.389 
604132.324 7804676.565 
605266.819 7806116.276 
605776.920 7805613.898 
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Figura A4 – DGPS GTR-A® (TechGeo Ltda.). Fonte: TechGeo Ltda. 
 

O aparelho foi acoplado a um tripé, longe de estruturas que por ventura 

interferissem na qualidade do sinal e reduzissem sua precisão. As coordenadas 

geográficas eram tomadas por aproximadamente 5 minutos, tempo suficiente para 

o funcionamento estável do equipamento. Em laboratório, estes dados foram 

descarregados no computador, com uso do programa Util® e em seguida 

exportados para pós-correção, realizada no programa Post-Processor®. 

 

O pós-processamento foi realizado a partir de estações de referência do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (INCRA, 2007). Os pontos 

controles foram obtidos e pós-processados no dia 19/05/2007. Todo o trabalho de 

obtenção de pontos controles e pós-processamento, assim como a coleta de 

dados batimétricos, foi realizado com Datum Horizontal WGS84 e sistemas de 

coordenadas UTM. 

 

O arquivo contendo as coordenadas pós-processadas, gerado pelo programa 

Post-Processor® foi aberto no programa Graphics® para obtenção de um arquivo 

texto, contendo os atributos data, hora, latitude e longitude. Nesse programa 

também é possível observar o erro obtido em cada ponto controle. A partir do 

arquivo texto, juntamente com a imagem da represa, foi possível realizar o 

georreferenciamento.  

  

O georreferenciamento e digitalização da linha da margem da Lagoa da 

Pampulha foram realizados no programa Didger 3.0® (Golden Software Inc.). A 

linha da margem georreferenciada é um elemento imprescindível no levantamento 
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batimétrico, pois será inserida, em forma de pontos XY, na planilha dos dados de 

batimetria (Surfer, 2002) (v. item Tratamento dos Dados). 

 

Tratamento dos Dados 

 

Os dados armazenados no ecobatímetro foram descarregados no computador por 

meio de conexão via porta serial RS232. O programa utilizado para descarregar 

as informações foi o SonarXP®, fornecido pela empresa fabricante do 

equipamento. O formato de exportação dos dados é o ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange). Este arquivo texto contém uma tabela com os 

seguintes atributos: 

 

• Data; 

• Hora; 

• Latitude;  

• Longitude;  

• Profundidade (metros); 

• Altitude (metros). 

 

O conjunto de dados foi aberto sob a forma de tabelas em um editor de planilhas. 

Os dados foram filtrados de modo que restassem três colunas, representando 

latitude, longitude e profundidade, respectivamente. 

 

Antes de iniciar a confecção do mapa batimétrico é necessário incorporar na 

tabela os dados do contorno do reservatório. Este conjunto de dados é 

representado pelas coordenadas da linha da margem (v. Item 

Georreferenciamento e Digitalização da Margem da Lagoa da Pampulha), para os 

quais é determinada a profundidade 0 metro. Uma vez incorporados à tabela de 

dados batimétricos é possível iniciar o processo de geração da carta batimétrica.  
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Confecção da Carta Batimétrica 

 

A carta batimétrica da Lagoa da Pampulha foi confeccionada no programa Surfer 

8.0® (Golden Software Inc.). O ponto de partida é a planilha de dados, contendo 

as profundidades georreferenciadas (XYZ) e a linha da margem, onde se tem Z=0 

(Surfer, 2002).  

 

Em programas que usam métodos computacionais para a criação de mapas, é 

necessário que os dados estejam dispostos numa malha regular. Isto significa 

que, após a coleta de dados no campo, geralmente numa malha irregular, os 

mesmos deverão ser regularizados segundo os diversos algoritmos que constam 

nos programas a serem utilizados (Landim et al, 2002). 

 

Essa malha regular é obtida a partir da interpolação dos dados de campo. 

Interpolação é o procedimento matemático de ajuste de uma função a pontos não 

amostrados, baseando-se em valores obtidos em pontos amostrados (Landim, 

2000). 

 

Neste estudo, o método de interpolação escolhido foi o da krigagem (Kriging). 

Cada uma das metodologias de interpolação (p. ex. vizinho mais próximo, vizinho 

natural, triangulação linear, inverso do quadrado da distância) possui vantagens e 

desvantagens, de modo que a seleção da melhor metodologia deva ser 

identificada em função do projeto em questão. 

 

Segundo, Landim et al (2002), “a parte mais importante na geração de mapas 

batimétricos é a escolha do método de interpolação, pois métodos diferentes 

geram resultados diferentes, podendo conduzir a conclusões diversas”. A escolha 

da interpolação pelo método da krigagem baseou-se principalmente em dois 

aspectos. Primeiro devido ao fato de que esta metodologia prioriza um conjunto 

de dados com continuidade, ou seja, que crescem ou decrescem gradualmente 

(extremamente comum em fundos de corpos hídricos). Segundo por a krigagem 

ser um interpolador exato, onde os valores estimados para os nós das células são 
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exatamente iguais aos valores amostrados naquelas posições (imprescindível, por 

exemplo, na determinação da profundidade máxima) (Yamamoto, 1998). 

 

De posse da malha com os dados interpolados, a carta batimétrica da Lagoa da 

Pampulha foi confeccionada. Como o processo de interpolação não reconhece as 

dimensões do reservatório, mesmo constando a linha de margem, é necessário 

fazer um mapa base, do tipo blank. Este mapa, quando sobreposto ao mapa com 

as interpolações, permite “mascarar” qualquer traço externo à linha da margem 

(Landim et al, 2002). Uma vez realizada esta sobreposição de imagens, basta 

ajustar as variáveis do mapa batimétrico (escala de cores, linhas de contorno 

entre outros). 

 

Cálculo dos Parâmetros Morfométricos 

 

A partir dos dados gerados pelo levantamento batimétrico foram determinados 

uma série de parâmetros morfométricos, divididos em primários e secundários. Os 

seguintes parâmetros morfométricos primários foram calculados: 

 

• Volume Total (V) (m3); 

• Área Total da Superfície (A) (m2); 

• Perímetro (P) (m);  

• Comprimento Máximo (Cmax) (m); 

• Largura Máxima (Lmax) (m); 

• Profundidade Máxima (Zmax) (m). 

 

Profundidade máxima, comprimento máximo e largura máxima foram extraídos 

diretamente do mapa batimétrico. O perímetro foi calculado por meio do programa 

analisador de imagens Scion Image® (Scion Corporation). Volume e área total da 

superfície foram calculados a partir de sub-rotinas do programa Surfer 8.0®. O 

cálculo do volume é obtido por três metodologias distintas: regra trapezoidal, 

regra de Simpson e regra de Simpson 3/8. Considerou-se a média dos três 

métodos para o cálculo do volume atual da Lagoa da Pampulha. Também em 
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ambiente Surfer 8.0® foram calculados volumes e áreas entre as camadas de 

profundidade, espaçadas em 2 metros ente si, possibilitando a confecção de 

curvas hipsográficas profundidade-área e profundidade-volume da Lagoa da 

Pampulha, segundo metodologia de Cole (1994). 

Seguindo metodologia de von Sperling (1999), foram calculados os seguintes 

parâmetros morfométricos secundários: 

 

• Profundidade Média (Z) (m); 

• Profundidade Relativa (ZR) (%); 

• Índice de Desenvolvimento de Volume (DV); 

• Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP); 

• Largura Média (Lmed) (m); 

• Declividade Média (α) (%); 

 

A profundidade média foi calculada pela relação entre o volume de água 

acumulado e a área da superfície do espelho d’água: 

A
VZ =  

 

A profundidade relativa, expressa em valores percentuais, foi calculada pela 

seguinte relação entre a profundidade máxima e o diâmetro médio do espelho 

d’água:  

A
ZZR max6,88 ×=  

 

O índice de desenvolvimento de volume é outro índice que mede a forma de um 

lago. Ele compara o lago a um cone invertido com altura igual à profundidade 

máxima (Zmax) e base igual à área da superfície (A) (Cole, 1994), sendo calculado 

da seguinte forma: 

max
3 Z

ZDV ×=  
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O índice de desenvolvimento de perímetro é um índice que consiste na relação 

entre o perímetro do lago e a circunferência de um círculo com a mesma área do 

lago. Seu cálculo segue a equação: 

A
PDP ×= 28,0

 
 

A largura média do lago (Lmed) foi calculada pela razão entre a área e o 

comprimento máximo: 

maxC
ALmed =  

 

A declividade média (α), que mede a alteração média na profundidade por 

unidade horizontal de distância, foi calculada pela fórmula: 

π
α

A
Z max100=  

 

Além destes dados também foi calculado o Fator de Envolvimento da Lagoa da 

Pampulha, que relaciona a área da bacia de drenagem e a área do reservatório. 
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PAMPULHA (BELO HORIZONTE, BRASIL) 
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Resumo 
 
Este estudo tem como finalidade estimar e analisar a variação horizontal de um conjunto 
de variáveis físicas, químicas e biológicas no reservatório da Pampulha, visando não só 
pontuar fontes de degradação da qualidade das águas dessa represa bem como verificar 
a intensidade relativa do impacto. A partir dos dados obtidos foi possível estabelecer um 
modelo de compartimentação para a Lagoa da Pampulha, identificando as zonas 
riverinas, de transição e lacustre. Os resultados foram demonstrados na forma de mapas 
temáticos, que permitem a percepção das distribuições horizontais de forma clara e 
objetiva. Houve um nítido padrão de melhoria das condições ecológicas do reservatório 
em direção à barragem, reflexo da grande influência dos tributários Ressaca e Sarandi, 
que continuam sendo cruciais na determinação das características físicas, químicas e 
biológicas das águas do reservatório e cuja foz se encontra no trecho mais a montante da 
represa. Observou-se também alta razão N:P e estreita relação entre as concentrações 
de fósforo total e clorofila-a, sugerindo uma influência direta deste nutriente sobre a 
produção biológica na represa.  
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to estimate and analyze the horizontal variations of physical, 
chemical, and biological parameters in Pampulha reservoir, with the purpose of identifying 
water degradation sources and the proportions of the impacts into the reservoir. The 
obtained data allow us to determine a compartmentalization model for the Pampulha lake, 
making possible the use of riverine, transition and lacustrine zones terms in this site. The 
results were demonstrated in the form of thematic maps that allow the spatial 
understanding of the limnology diagnostic in a clear and objective manner. A pronounced 
pattern of better ecological conditions in direction to dam zone was detected, reflecting the 
great influence of Ressaca and Sarandi streams, which persists as the great agents in the 
determination of the physical, chemical, and biological characteristics of the reservoir. A 
high N:P ratio was observed and it was possible to determine a straight relationship 
between the total phosphorus concentration and chlorophyll-a, suggesting a direct 
influence of this nutrient over the biologic production in the reservoir. 
 
Palavras-chave: Lagoa da Pampulha; variação horizontal; variáveis limnológicas; modelo 
de compartimentação. 
 
Keywords: Pampulha reservoir; horizontal variations; limnological variables; 
compartmentalization model. 
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Introdução 
 

O barramento de rios é uma atividade praticada pelo homem há séculos, com 

finalidades diversas (von Sperling, 1996; Tundisi et al, 2002). A construção de 

reservatórios em grandes centros urbanos normalmente tem como finalidade o 

abastecimento público, uma vez que o crescimento exponencial da população 

vem aumentando a demanda por água substancialmente. Em muitos casos, uma 

conseqüência de sua localização urbana é a conotação turística adquirida pelos 

reservatórios, que rapidamente se tornam regiões alvo de atividades 

recreacionais, aumentando ainda mais sua importância (Chapman, 1996). 
 

Os reservatórios, assim como todos os ecossistemas aquáticos, são fortemente 

influenciados pelo uso de sua bacia hidrográfica, que mesmo quando preservada 

em suas condições naturais, influencia a qualidade das águas de seus corpos 

hídricos, através do carreamento de partículas (von Sperling, 1996; Wetzel, 2001). 

Há uma relação positiva entre o deterioramento do ambiente aquático e a 

substituição da vegetação nativa por outras formas de uso do solo, responsáveis 

pela contaminação do corpo d`água de modo pontual (ex. aporte de esgotos 

domésticos e industriais) e/ou difuso, como no caso da agricultura. 
 

Na maioria das vezes, a bacia hidrográfica dos reservatórios urbanos, em 

especial aqueles alocados em grandes metrópoles, está em avançado estado de 

ocupação antrópica (Reis et al, 2005). A impermeabilização do entorno de um 

corpo d`água diminui a capacidade de infiltração das águas pluviais no solo e 

aumenta a velocidade de escoamento superficial, favorecendo a entrada de todo 

tipo de material neste ambiente, via escoamento superficial, durante o período 

das chuvas (Tucci, 2002). Concomitantemente, grande quantidade de dejetos é 

lançada diretamente nesses ecossistemas, sem nenhuma forma de tratamento 

preliminar.  

 

O grande aporte de material orgânico, nutrientes e poluentes industriais tem sido 

responsável pelo processo de eutrofização e degradação ecológica em muitos 

reservatórios brasileiros (Tundisi et al, 2002). Esta eutrofização artificial está 

relacionada ao fato desses sistemas possuírem alta capacidade em reter a 
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entrada de nutrientes, favorecendo o crescimento exponencial da produção 

biológica, em especial de macrófitas aquáticas e organismos fitoplanctônicos, o 

que repercute sobre toda biodiversidade e metabolismo do corpo d’água afetado 

(Jorgensen & Vollenweider, 1989; Lampert & Sommer, 1997).  

 

O processo de eutrofização e perda da qualidade das águas de reservatórios 

brasileiros, em especial os inseridos em centros urbanos, como resultado do 

aporte excessivo de dejetos não tratados ou provenientes de diferentes usos das 

bacias hidrográficas, vem se intensificando rapidamente no país, sendo 

considerado um dos mais sérios impactos antrópicos sobre estes ecossistemas 

(Pinto-Coelho, 1998; Bouvy et al, 2000; Huszar et al, 2000; Starling et al, 2002; 

Henry et al, 2004; Matsumura-Tundisi & Tundisi, 2005).  

 

O reservatório da Pampulha é um lago artificial que integra o “Complexo 

Arquitetônico da Pampulha”, em Belo Horizonte – MG. Foi inaugurado em 1938 e 

reinaugurado em 1958, após ruptura de sua barragem (CPRM, 2001). Também 

conhecido por Lagoa da Pampulha, o reservatório tinha como finalidade principal 

o abastecimento de água para a população belohorizontina. No entanto, a 

urbanização desordenada, com todas as suas conseqüências, ocorrida na região 

da bacia hidrográfica da represa, juntamente com entradas pontuais de dejetos 

não-tratados, fez com que o reservatório viesse sofrendo, desde a década de 70, 

um forte processo de degradação ecológica (Pinto-Coelho & Greco, 1999). Este 

processo foi responsável pela interrupção do abastecimento público, em meados 

da década de oitenta, sendo a represa mantida como importante atrativo turístico 

e amortizador de cheias (Pinto-Coelho, 1992). 

 

A eutrofização da Lagoa da Pampulha foi detectada e caracterizada por Giani et 

al (1988) na década de oitenta (Torres et al, 2007). Deste momento em diante, 

uma série de trabalhos diagnosticaram o elevado estágio de enriquecimento da 

coluna d`água do reservatório, o que favoreceu a ocorrência de sucessivas 

florações de Cyanobacteria e crescimento exagerado de macrófitas aquáticas 

(Giani, 1994; Goodwin, 1997; Pinto-Coelho, 1998; Giani & Figueiredo, 1999; 

Pinto-Coelho & Greco, 1999; Pinto-Coelho et al, 1999; Pinto-Coelho, 2001; Greco 

& Freitas, 2002). 
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Entre várias ações mitigadoras para este quadro de degradação ambiental do 

reservatório da Pampulha, uma que se destaca foi a instalação, em 2003, de uma 

Estação de Tratamento das Águas Fluviais (ETAF) dos Córregos Ressaca e 

Sarandi, tributários responsáveis por cerca de 70% do aporte de água na represa 

(CPRM, 2001). Coutinho (2007), avaliando o desempenho dessa estação, 

verificou eficiências médias de remoção de 72% para turbidez, 70% para sólidos 

em suspensão e 74% para fósforo total, entre outros parâmetros. Alguns deles, 

como nitrogênio total, apresentaram eficiência média de remoção bastante abaixo 

das expectativas. No entanto, a ETAF, embora imprescindível para recuperação 

da represa, ainda resolve parcialmente o problema da forte degradação ambiental 

que atinge a Lagoa da Pampulha, por não abrigar as águas de todos tributários do 

reservatório.  

 

A caracterização precisa, nos âmbitos sazonais e espaciais, ou horizontais, do 

ambiente aquático como norteador para ações de recuperação é fundamental 

para o sucesso dessas iniciativas. No caso da represa da Pampulha, uma série 

de estudos limnológicos bem como monitoramentos caracterizou a água do 

reservatório como em melhores condições no período chuvoso, onde há a diluição 

da concentração de nutrientes e elementos-traço na coluna d`água e um menor 

tempo de residência da água, contraposto por uma piora das águas no período 

seco, onde a baixa incidência das chuvas, aliada à entrada constante de material 

orgânico e inorgânico via tributários, determinam freqüentes florações de algas 

e/ou macrófitas aquáticas (Pinto-Coelho, 1998; Giani & Figueiredo, 1999; Pinto-

Coelho, 2001; Greco & Freitas, 2002; Torres et al, 2007). 

 

O conhecimento da variação horizontal de parâmetros limnológicos em 

reservatórios é de grande relevância, uma vez que os processos de transporte e 

deposição de partículas irão influenciar os processos ecológicos nesses 

ecossistemas (Thornton, 1990), afetando não somente os organismos e sua 

manutenção na coluna d`água, como também as demais partículas em 

suspensão (Galvez & Niell, 1993). Uma vez que a biota presente no ambiente 

aquático responde de forma previsível à variação (Kimmel et al, 1990), a 

caracterização da mesma torna-se imprescindível como subsídio para medidas de 

manejo (Pagioro et al, 2005). No reservatório da Pampulha, embora amplamente 
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conhecido o papel dos córregos Ressaca e Sarandi como fontes de 

enriquecimento e contaminação da coluna d`água, um padrão horizontal de 

concentrações de variáveis limnológicas ainda não é muito claro. 

 

O presente trabalho tem como finalidade avaliar a distribuição horizontal de 

variáveis físicas, químicas e biológicas ao longo de toda extensão do reservatório 

da Pampulha, em data representativa do final do período chuvoso do ano de 

2007. A partir dos resultados obtidos, pretende-se determinar um modelo de 

compartimentação para a represa, identificando as tradicionais zonas riverinas, de 

transição e lacustre. Concomitantemente, o estudo busca identificar fontes de 

degradação das águas do reservatório, avaliando o grau de impacto desses 

locais. Regiões com maiores concentrações algais também serão identificadas, 

juntamente com a análise da estrutura vertical da água presente no local mais 

profundo da represa e da razão N:P em diferentes regiões do reservatório. As 

variáveis limnológicas estudadas, e as relações entre elas, são discutidas 

considerando a temática de suas influências sobre a biota aquática do 

reservatório. 

 

Materiais e Métodos 
 
Área de Estudo 

 
A Lagoa da Pampulha é um reservatório urbano localizado na cidade de Belo 

Horizonte – MG (Coordenadas UTM WGS84 607050; 7804600). Sua bacia 

hidrográfica compõe a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que por sua vez é 

parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco (Bandeira & Salim, 2006). A 

bacia de drenagem do reservatório possui área de 97,91 Km2, dividida entre os 

municípios de Belo Horizonte (44,9%) e Contagem (55,1%) (CPRM, 2001). Sua 

fluviografia inclui 40 córregos, dos quais 19 estão em Belo Horizonte e 21 no 

município de Contagem (Figura 1). O ribeirão Pampulha, onde está construído o 

reservatório, possui oito tributários diretos, com destaque para os afluentes 

Ressaca e Sarandi, que juntos respondem por mais de 70% do aporte de água na 

represa da Pampulha (Torres, 1999). 
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Figura 1 – Localização da Lagoa da Pampulha, com destaque para sua bacia de drenagem, tributários diretos e mapa batimétrico. 1) Córrego Olhos D`água; 
2) Córrego AABB; 3) Córrego Braúnas; 4) Córrego Água Funda; 5) Córrego Sarandi; 6) Córrego Ressaca; 7) Córrego Tijuco; 8) Córrego Mergulhão e 9) 
Ribeirão Pampulha. Mapa batimétrico com unidades e escala em metros. Seta no mapa batimétrico indica Zmax. Ponto branco no interior do reservatório, na 
figura representativa da bacia de drenagem, corresponde à Ilha dos Amores. Modificado de Resck et al, 2007. 
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Coleta de Dados e Confecção dos Mapas Temáticos 

 

A coleta dos dados limnológicos foi realizada no dia 22/05/2007. Foram 

determinados 20 pontos amostrais, representativos de toda a extensão do 

reservatório acessível à embarcação, incluindo os dois compartimentos 

observados no reservatório: o raso (< 3 metros), próximo à Ilha dos Amores, e o 

profundo, na região da barragem (Figura 2) (Resck et al, 2007). 

 

 
Figura 2 – Malha amostral e tributários diretos do reservatório da Pampulha. 

  

As variáveis físicas, químicas e biológicas analisadas foram temperatura, oxigênio 

dissolvido, condutividade elétrica, pH, sólidos totais em suspensão, turbidez, 

fósforo total, nitrogênio total e clorofila-a. Todas as amostras foram coletadas a 

0,5 metros de profundidade. Adicionalmente, foi realizado um perfil vertical das 

concentrações de oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade elétrica e pH, 

na região próxima à barragem (Ponto 18). Estas variáveis foram obtidas in situ por 

meio de uma sonda multi-parâmetros YSI 6920 (Yellow Spring Instruments Inc.). 

O mesmo equipamento foi utilizado para obtenção desses parâmetros na sub-

superfície das outras estações de coleta do reservatório. Nestes locais, o 

equipamento foi configurado para receber dados em intervalos de 5 segundos, 

durante um período de 5 minutos. O valor utilizado para confecção dos mapas 
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temáticos foi o equivalente a média dos dados coletados entre o terceiro e quinto 

minutos. Os dois minutos iniciais foram considerados necessários à estabilização 

dos sensores da sonda e por este motivo descartados. As demais variáveis foram 

determinadas em laboratório (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Variáveis físicas, químicas e biológicas e os respectivos métodos de avaliação 

utilizados para suas determinações. 
Variável Unidade Método 

Condutividade elétrica μS.cm-1 Eletrométrico em sonda multi-parâmetros YSI 
6920 (YSI, 2007) 

Temperatura ºC Termistor em sonda multi-parâmetros YSI 6920 
(YSI, 2007) 

pH  Potenciométrico em sonda multi-parâmetros YSI 
6920 (YSI, 2007) 

Oxigênio dissolvido mg.l-1 Polarográfico em sonda multi-parâmetros YSI 
6920 (YSI, 2007) 

Sólidos Totais em Suspensão mg.l-1 Gravimétrico segundo APHA (1998) 

Turbidez NTU Turbidímetro Digimed DM-C2 

Fósforo Total μg.l-1 Mackereth et al. (1978) 

Nitrogênio Total mg.l-1 Kjeldahl adaptado 

Clorofila-a μg.l-1 Lorenzen (1967) 
 

 

A partir dos resultados obtidos, foram confeccionados mapas temáticos 

ilustrativos da variação longitudinal de cada uma das variáveis analisadas. Esses 

mapas foram confeccionados por meio do programa Surfer 8.0®, (Golden 

Software Inc.), utilizando a krigagem (Kriging) como método de interpolação. A 

linha da margem do reservatório foi digitalizada, por meio do programa Didger 

3.0® (Golden Software Inc.), a partir de imagem de alta resolução da Lagoa da 

Pampulha, obtida através do programa Google Earth® (Google Inc.). Antes da 

digitalização da margem, a imagem da represa foi novamente georreferenciada, 

com 9 pontos controle circundantes ao reservatório, tomados no dia 19/05/2007 

com uso do aparelho DGPS GTR-A® (TechGeo Ltda.). 

 

As possíveis associações entre fósforo total e nitrogênio total e a relação desses 

nutrientes com a concentração de clorofila-a foram obtidas por meio de 

regressões simples, visando esclarecer a relevância desses nutrientes sobre a 

disponibilidade da biomassa algal. A razão entre as concentrações de fósforo e 

nitrogênio, razão N:P, também foi calculada, tanto para o reservatório inteiro como 
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para diferentes compartimentos do mesmo, no intuito de se investigar o eventual 

papel desses nutrientes como elementos limitantes à produtividade primária. 

 

O mapa temático que buscou estabelecer um modelo de compartimentação da 

Lagoa da Pampulha também foi realizado no programa Surfer. Através de sub-

rotinas desse programa, é possível obter um grid que sintetiza em um só arquivo 

as distribuições horizontais de um conjunto de variáveis limnólogicas de interesse, 

a partir do qual é confeccionado o mapa. Nesse estudo, foram selecionados um 

conjunto de parâmetros limnológicos cujas concentrações ilustram bem a 

ocorrência de zonações em reservatórios, segundo trabalho de Kimmel et al 

(1990). Desse modo, o mapa temático em questão considerou variáveis físicas 

como turbidez, sólidos totais em suspensão e condutividade elétrica; químicas, 

como os nutrientes fósforo e nitrogênio; além de uma variável biológica, no caso a 

clorofila-a. 

 

Resultados 
 

As variáveis físicas, químicas e biológicas foram coletadas no período entre 10 e 

12 h do dia 22/05/2007. Durante este período, o céu manteve-se ensolarado e 

totalmente aberto. As concentrações de sólidos totais em suspensão, turbidez, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, nitrogênio total, fósforo total e clorofila-

a apresentaram nítido padrão no reservatório, reduzindo suas respectivas 

concentrações de forma gradual, da região próxima à Ilha dos Amores em direção 

à barragem (Figura 3). Com relação aos resultados obtidos, nota-se que a 

temperatura superficial da água do reservatório mostrou-se bastante uniforme em 

toda extensão da represa. Este é um parâmetro de grande importância para a 

comunidade aquática, já que influencia a maioria dos processos físicos, químicos 

e biológicos na coluna d`água.  

 

O oxigênio dissolvido, por outro lado, apresentou um padrão de maiores 

concentrações na parte mais rasa do reservatório, onde verificou-se indiretamente 

uma maior produtividade primária, sendo o resultado muito provavelmente o 

reflexo desse fenômeno. Já o pH mostrou-se levemente alcalino, com 

concentrações entre 7,5 e 8,5 sem, no entanto, apresentar algum padrão de 
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distribuição. Por outro lado, quando analisada à variável condutividade elétrica, 

observa-se um claro decréscimo de suas concentrações em direção à barragem 

da represa, podendo esse fato ser atribuído à carga de material dissolvido trazido 

pelos córregos Ressaca e Sarandi para dentro do reservatório. 
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Figura 3 – Mapas temáticos representativos 
dos valores medidos para temperatura, 
oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, 
sólidos totais em suspensão, turbidez, fósforo 
total, nitrogênio total e clorofila-a, no 
reservatório da Pampulha, a partir de dados 
coletados no dia 22/05/2007, entre 10:00 e 
12:00 hs. Observa-se a nítida tendência de 
melhoria dos valores encontrados (exceto 
temperatura e pH), em direção à jusante, 
sentido barragem, evidenciando uma pior 
condição das águas próximas à foz dos 
córregos Ressaca e Sarandi. 

 

 

As variáveis físicas turbidez e sólidos totais em suspensão seguiram o padrão 

observado para condutividade elétrica e também refletem a importância dos dois 

tributários mencionados. Esse resultado significa maior dificuldade de penetração 

da radiação nessa região do reservatório, reflexo da alta concentração de 

impurezas presente na coluna d`água. 

 

Observações muito importantes podem ser realizadas quando analisados os 

padrões dos nutrientes fósforo e nitrogênio na camada subsuperficial da coluna 

d`água. Embora ambos apresentem nítida distribuição horizontal, os valores 

brutos da segunda variável são bastantes elevados, inclusive na região próxima à 

barragem. A simples observação das concentrações medidas para essas 

variáveis indica uma provável atuação do fósforo como elemento limitante à 

produtividade primária. Por outro lado, os altos índices de nitrogênio total 

provavelmente refletem a poluição da represa por efluentes domésticos e 

industriais, que adentram ao reservatório principalmente via córregos Ressaca e 

Sarandi. O reflexo do padrão observado para os nutrientes está traduzido no 
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mapa ilustrativo das medidas de clorofila-a, uma vez que o crescimento das algas, 

e conseqüente elevação dos valores dessa variável, depende diretamente da 

presença de nutrientes como fósforo e nitrogênio juntamente com luminosidade e 

temperatura ambiente. 

 

Outra contribuição importante para a qualidade da água da represa é a exercida 

pelos tributários Tijuco e Mergulhão, principalmente o segundo. As águas trazidas 

por estes córregos entram no reservatório em uma região de águas mais claras e 

com menores concentrações de nutrientes, onde provavelmente já houve a 

sedimentação e o consumo de grande parte do material trazido pelos dois 

maiores tributários do reservatório da Pampulha. Porém, o aporte de material 

orgânico e inorgânico nesse local incrementa novamente as concentrações de 

fósforo e nitrogênio, conseqüentemente aumentando os valores de clorofila-a, 

além de influenciar parâmetros físicos, como turbidez e sólidos totais em 

suspensão. Outras informações acerca dos dados utilizados para confecção dos 

mapas temáticos podem ser observadas na Tabela 2, que traz uma síntese das 

estações de coleta onde as amostragens foram realizadas. 
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Tabela 2 – Variáveis físicas, químicas e biológicas coletadas no reservatório da Pampulha no dia 22/05/2007. 
Estação
Amostral Hora Inicial Coordenadas UTM

(Datum WGS 84) Temperatura pH Oxigênio 
Dissolvido

Condutividade 
Elétrica Turbidez Sólidos Totais 

em Suspensão
Nitrogênio

Total 
Fósforo

Total Clorofila-a 

  X Y ºC  mg/L μS/cm-1 NTU (mg/l) mg/l µg/l µg/l 
1 10:52 605485 7805311 23,5 7,6 6,9 377,1 68,7 35,3 5,2 31,3 40,5 
2 10:45 605437 78050682 23,7 8,0 9,6 373,2 83,3 50,6 11,4 62,3 93,7 
3 10:59 605801 7805101 23,2 7,7 7,7 368,9 40,3 24,7 4,6 35,8 30,0 
4 10:39 605629 7804893 23,4 8,1 10,6 371,8 61,4 35,5 10,1 45,1 56,4 
5 10:30 606053 7804745 22,5 7,9 6,8 327,5      
6 10:23 606360 7804690 23,1 8,2 8,1 323,3 42,6 19,5 2,1 16,1 23,8 
7 11:07 606422 7804483 23,3 8,3 7,9 314,7 33,8 16,5 1,7 13,1 18,5 
8 10:16 606873 7804406 23,1 8,2 7,7 312,1 25,5 12,2 2,7 10,1 12,9 
9 10:08 606846 7804073 23,2 8,2 7,4 309,8 24,4 13,5 2,3 10,9 13,9 
10 10:03 606712 7803827 23,0 8,0 6,4 308,3 27,2 16 6,1 9 17,5 
11 09:58 607023 7803844 23,3 7,6 5,5 311,0 22,8 14,2 2,9 10 16,8 
12 09:52 607172 7803625 23,1 8,3 8,1 307,1 31,6 24,2 5,0 14,2 38,3 
13 11:14 606906 7804752 23,3 8,4 8,2 309,9 23,1 11,2 3,0 8,1 12,2 
14 12:10 607132 7804517 23,9 8,5 9,4 313,9 22,5 11,2 3,9 6,2 11,5 
15 12:05 607297 7804855 23,1 8,4 8,6 306,7 22,1 12,2 4,0 8,6 14,8 
16 11:20 607412 7804444 23,1 8,1 7,0 309,7 22,7 12,7 5,9 7,3 9,6 
17 11:26 607843 7804391 23,3 8,1 6,9 309,6 21,9 9,2 2,0 7,7 9,2 
18 11:33 607887 7804984 23,1 7,8 4,3 306,0 16,3 6 5,7 5,3 7,9 
19 11:51 608053 7805035 23,2 7,9 4,4 305,9 14,7 6,2 1,6 6,1 6,6 
20 11:57 607937 7805344 23,3 7,6 5,0 307,6 15,6 6 4,4 6,5 6,3 
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O perfil vertical realizado próximo à barragem do reservatório da Pampulha 

indicou a presença de uma estrutura térmica caracterizada pelo leve decaimento 

da temperatura, logo na subsuperfície da coluna d`água, sem, no entanto, 

configurar um processo de estratificação térmica pronunciado, dada a amplitude 

dos valores (Figura 4). O oxigênio dissolvido apresentou perfil clinógrado, 

direcionado pela profundidade, com valores superficiais entre 6 e 7 mg.l-1 e 

valores inferiores a 3 mg.l-1 a partir dos 7 metros de profundidade. Estruturas 

semelhantes foram observadas para condutividade elétrica e pH. Entretanto, 

nesses casos o decaimento foi muito sutil, não ultrapassando 2% de diferença 

entre a superfície e a medição mais profunda. 

 

 

 
Figura 4 – Perfis verticais realizados na região da barragem do reservatório da Pampulha. 

 

A relação entre as medidas de fósforo total e nitrogênio total denota uma 

tendência de variações horizontais conjuntas, de acréscimo ou decréscimo, entre 

as concentrações destes nutrientes (Figura 5). Quando se observa o 

comportamento do nitrogênio e fósforo sob a forma de razão N:P, fica evidente a 

alta concentração de nitrogênio na subsuperfície das águas da represa da 
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Pampulha, uma vez que a média desta razão nas estações de coleta foi 

extremamente alta, equivalente a 313. 

 

Se consideradas sub-regiões do reservatório, nota-se uma prevalência ainda 

maior de nitrogênio na região da barragem. A razão N:P medida para o local onde 

as concentrações de ambos nutrientes são mais elevadas foi de 172,5, enquanto 

que na zona lacustre essa razão foi equivalente a 473. 

 

A relação entre fósforo total e clorofila-a, e entre clorofila-a e nitrogênio total, 

mostrou uma ligação muito mais estreita entre a disponibilidade de fósforo e a 

produção biológica, do que quando analisado o nitrogênio como nutriente (Figura 

6). A alta concentração de nitrogênio sugere que esse elemento não exerça 

função limitante ao crescimento primário na represa, cabendo, ao que tudo indica, 

ao fósforo o papel de elemento limitante aos produtores primários presentes no 

reservatório. 

 

 
Figura 5 – Relação entre fósforo total e nitrogênio total. 

R² = 0,575

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

0 20 40 60 80

N
itr

og
ên

io
  T

ot
al

 (µ
g.

l-1
)

Fósforo Total (µg.l-1)



 

F

 

Fina

Pam

repre

zona

sólid

evid

river

conc

regiã

subs

regiã

trans

 

Figura 6 – Re

almente, a

mpulha pod

esentativo

ação em 

dos totais 

enciou a 

rina, na alt

centrações

ão lacustr

stancialme

ão interme

sição entre

elação entre

a proposta

de ser vista

s da varia

reservatór

em sus

presença 

ura da foz

s de nutrie

re, próxim

ente meno

ediária, ou 

e as duas s

 fósforo total
clorof

a de um 

a na Figura

ação horizo

rios (fósfo

pensão, o

de comp

z dos córre

entes, água

ma à barr

s enriquec

de transiçã

situações o

l e clorofila-a
fila-a (gráfico

modelo d

a 7. Como 

ontal de v

oro total, n

oxigênio d

partimentos

egos Ressa

as turvas 

ragem, co

cidas e co

ão, represe

opostas.  

a (gráfico aci
o abaixo).

de compa

esperado,

variáveis in

nitrogênio 

dissolvido 

s na repre

aca e Sara

e maior pr

omposta p

om baixa 

entativa, c

ma) e entre 

artimentaçã

 a sobrepo

ndicativas 

total, clo

e condu

esa, a sa

andi, carac

rodutividad

por águas

produção 

como o pró

 

 
nitrogênio to

ão da Lag

osição dos

da ocorrê

orofila-a, tu

utividade e

aber: uma 

cterizada p

de biológic

s mais lím

primária; 

óprio nome

63 

otal e 

goa da 

s mapas 

ncia de 

urbidez, 

elétrica) 

região 

por altas 

ca; uma 

mpidas, 

e uma 

e diz, da 



64 
 

Além disso, um fato que deve ser observado em reservatórios dendríticos, como o 

da Pampulha, é a provável ocorrência de desvios, motivados pela morfologia, do 

tradicional zoneamento proposto por Thornton (1990). Nessa pesquisa, esse fato 

ficou muito nítido quando se observa a influência imposta pelo braço formado pela 

foz dos córregos Tijuco e Mergulhão (Figura 2), que interfere de modo semelhante 

aos córregos Ressaca e Sarandi, guardadas as devidas proporções. A entrada da 

água oriunda desses tributários desestabiliza a região de transição identificada 

nesse estudo, funcionando como uma nova influência riverina e adiando a 

formação da chamada zona lacustre próxima à barragem. Desse modo, além da 

zona riverina identificada junto à foz dos córregos Ressaca e Sarandi, o 

reservatório da Pampulha possui uma segunda zona riverina, situada na região de 

encontro dos tributários Tijuco e Mergulhão com a represa. 

 

Figura 7 – Modelo de compartimentação proposto para a Lagoa da Pampulha. Nesse modelo é 
possível identificar uma nítida zona riverina na altura da Ilha dos Amores, uma zona lacustre 
próxima à barragem e uma zona de transição entre estes dois compartimentos. O reservatório 
da Pampulha, como reservatório dendrítico, tem a peculiaridade de possuir uma segunda zona 
riverina, menos pronunciada, na porção de montante do braço formado pela desembocadura 
dos córregos Tijuco e Mergulhão. 
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Discussão 
 
A represa da Pampulha, como reservatório urbano inserido em um grande centro, 

possui grande parte da extensão de sua bacia hidrográfica ocupada pelo homem. 

Em 1995, a bacia do reservatório estava urbanizada em quase 43%, onde 

residiam mais de 330.000 habitantes, incluindo 50.000 em favelas (CPRM, 2001). 

Passados mais de dez anos, esses valores certamente aumentaram, agravando o 

problema do aporte de dejetos residenciais na represa. Soma-se a isto o 

complexo industrial drenado pelos tributários do reservatório, responsáveis por 

dejetos ricos em nitrogênio e outras substâncias, que também chegam ao 

reservatório. 

 

As sub-bacias dos córregos Ressaca e Sarandi respondem por mais da metade 

da área de drenagem do reservatório da Pampulha, o que justifica o aporte de 

água na represa em cerca de 70% do total. Estudos indicam que esses tributários 

são os principais responsáveis pelo processo de degradação ecológica do 

reservatório, uma vez que a grande entrada de resíduos domésticos e industriais 

se dá por essa via (CPRM, 2001; Pinto-Coelho, 2001; Coutinho, 2007; Torres et 

al, 2007). O material em suspensão inicia o processo de sedimentação logo na 

foz desses córregos, que se confluem na iminência do encontro com a represa, 

onde a velocidade de deslocamento da água diminui bruscamente, estabelecendo 

um dos sérios problemas da Lagoa da Pampulha, que é o assoreamento dessa 

região do reservatório (Bandeira & Salim, 2006). 

 

Justamente nesse local, dadas as suas características, foi implantada uma ETAF 

visando a recuperação da qualidade ecológica do reservatório. A análise da 

eficiência dessa estação, realizada por Coutinho et al (2007) ajuda a compreender 

a enorme prevalência de nitrogênio total em relação ao fósforo total, observada 

nos mapas temáticos e refletida nas razões N:P calculadas em diferentes 

compartimentos da represa. Nesse estudo, a eficiência de remoção do fósforo 

total foi estimada em cerca de 74%, enquanto que menos de 10% da 

concentração de nitrogênio (amoniacal e orgânico) afluente foi removida. 

 



66 
 

Esse fato também explica a maior correlação encontrada entre o fósforo e a 

produção biológica, uma vez que o nitrogênio encontra-se amplamente disponível 

na subsuperfície da água. Se comparado ao fósforo, há pelo menos duas ordens 

de grandeza a mais de nitrogênio disponível nas águas do reservatório, fato que 

pode estar intimamente relacionado ao processo de eutrofização observado na 

Lagoa da Pampulha e que justifica a suposição de que o fósforo esteja exercendo 

papel de nutriente limitante nesse reservatório. Torres et al (2007), em estudo de 

balanço de massa realizado na represa, também sugerem a limitação da 

produtividade primária pelo fósforo. Em estudo mais abrangente, envolvendo um 

conjunto de lagos e reservatórios tropicais, Chorus & Mur (1999) estabeleceram P 

como nutriente limitante ao crescimento fitoplanctônico nesses ecossistemas, 

sendo a sua quantidade requerida pela biomassa algal equivalente a 14% da 

demanda para o nitrogênio. 

 

A análise do conjunto de variáveis limnológicas avaliadas nesse estudo permite 

um diagnóstico muito preciso do funcionamento da represa da Pampulha. Esse 

processo se inicia com um substancial aporte de materiais orgânicos e 

inorgânicos na represa por meio dos córregos Ressaca, Sarandi, mesmo com a 

presença da ETAF, juntamente com os córregos Água Funda e Braúnas. A alta 

concentração de nutrientes dissolvida nessa água, juntamente com a luz, 

proporciona a elevada produção biológica, principalmente no meio do dia, que por 

sua vez aumenta as concentrações de oxigênio dissolvido na água dessa região, 

a valores até maiores do que a saturação, estimada em cerca de 8,6 mg.l-1 para a 

represa. Entretanto, há uma forte tendência de depleção de oxigênio nos períodos 

noturnos, onde a grande massa fitoplanctônica deixa de produzir e passa a 

consumir O2, fato que pode incidir inclusive em mortandade de peixes, por anoxia 

(Wetzel, 2001). 

 

Se observado o reservatório em sua porção mais intermediária, ou de transição, 

já é possível notar o processo de sedimentação de grande parte do material 

aportado à montante, inclusive os nutrientes, que por sua vez induzem a queda 

da concentração de biomassa algal. Entretanto, a porção intermediária da zona 

de transição recebe uma nova influência “riverina”, dos córregos Tijuco e 

Mergulhão, retomando o processo de sedimentação de material suspenso e de 



67 
 

incorporação de nutrientes e demais partículas pelos organismos produtores. 

Esse fato fica muito evidente se observado o mapa temático representativo da 

variação horizontal de nitrogênio total. 

 

Por fim, na região mais profunda da represa, e também mais a jusante, próxima à 

barragem, a água subsuperficial é caracterizada pelo decréscimo nas 

concentrações dos parâmetros estudados, caracterizando esse local como de 

águas mais límpidas, com baixa disponibilidade de nutrientes (a exceção de 

nitrogênio total, que encontra-se com elevadas concentrações em todo 

reservatório) e baixa produtividade primária, refletindo em menor concentração de 

oxigênio dissolvido na água. 

 

Essa compartimentação diagnosticada para a represa da Pampulha se enquadra 

na tipologia clássica de reservatórios, proposta por Thornton (1990) e também 

analisada por Kimmel et al (1990), onde as zonas riverina, de transição e 

limnética são definidas e caracterizadas. Essa caracterização, em síntese, 

enquadra a zona riverina como uma região com elevados valores de turbidez e 

sólidos em suspensão; altas concentrações de nutrientes e estado mais próximo 

ao eutrófico. A zona de transição se traduz em uma região com valores reduzidos 

de turbidez e sólidos em suspensão, baixa entrada alóctone de nutrientes e 

também baixa concentração desses elementos na coluna d`água, além de um 

estado trófico intermediário. Finalmente, a zona lacustre é caracterizada como 

uma região de maior profundidade, águas bastante claras, com maior penetração 

de luminosidade, concentração de nutrientes ainda mais baixas que a percebida 

na zona de transição e águas oligotróficas. 

 

No caso da Pampulha, por se tratar de um reservatório dendrítico e de pequeno 

porte, ocorre um ajuste nessa tipologia, como esclarecido anteriormente. 

Entretanto, o aporte de nutrientes a montante, sua precipitação e incorporação ao 

longo do reservatório (zona de transição) e a ocorrência de uma região lacustre 

no ponto a jusante, próximo à barragem, caracterizada por águas mais claras, faz 

com que este ambiente possa ser dividido com muito critério nas 

compartimentações propostas por Thornton (1990), o que pode ser percebido na 

análise da Figura 7. 
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CONCLUSÕES 
 
A avaliação morfológica e o estudo da variação horizontal de parâmetros 

limnológicos do reservatório da Pampulha trouxe informações relevantes, sob o 

ponto de vista físico, onde se destacou o levantamento batimétrico responsável 

pelo detalhamento do fundo da represa, através do qual foi possível caracterizar 

aspectos como profundidade média, máxima e volume de armazenamento atuais 

do reservatório, além da determinação de uma série de parâmetros morfométricos 

primários e secundários. Sob o ponto de vista limnológico foi possível, mesmo a 

partir de uma única coleta, estabelecer padrões de distribuição horizontal de um 

conjunto de variáveis limnológicas, as quais, quando analisadas conjuntamente 

permitiram a determinação de um modelo de compartimentação para o 

reservatório. Sendo assim, seguem alguns dados originados dessa pesquisa que 

podem ser ressaltados: 

 

• O reservatório apresentou volume de armazenamento equivalente a 9,99 x 

106 m3 de litro de água; 

• A profundidade média da represa foi de 5,1 metros, enquanto que a 

profundidade máxima observada chegou a 16,17 metros, na região 

próxima à barragem; 

• A consolidação do parque ecológico na foz dos córregos Ressaca e 

Sarandi, juntamente com o estado de completo assoreamento das 

enseadas dos córregos Braúnas e Água Funda, alteraram de modo 

definitivo a morfologia do reservatório, que atualmente apresenta área 

superficial de 196,8 hectares, ante os 300 ha à época de sua criação; 

• A represa apresenta duas regiões morfológicas muito distintas, uma rasa (< 

3 metros), na região da Ilha dos Amores, outra profunda (> 3 metros), do 

início da porção mediana do reservatório até a região da barragem; 

• Ocorre um nítido padrão de distribuição horizontal para as variáveis 

limnológicas oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, turbidez, sólidos 

totais em suspensão, fósforo total, nitrogênio total e clorofila-a. Esse 

padrão é caracterizado por altas concentrações na região de 

desembocadura dos córregos Ressaca e Sarandi, que vão decrescendo 



75 
 

em direção à barragem, local com as menores concentrações desses 

parâmetros; 

• Os córregos Ressaca e Sarandi continuam sendo os grandes responsáveis 

pela degradação ecológica das águas da represa; 

• Houve uma enorme prevalência de nitrogênio total sobre fósforo total no 

reservatório, provavelmente decorrente do processo de tratamento das 

águas dos córregos Ressaca e Sarandi, por meio da Estação de 

Tratamento de Afluentes Fluviais, que é eficiente na retirada do fósforo 

mas peca na remoção de nitrogênio amoniacal e orgânico da água afluente 

desses tributários; 

• Foi possível determinar um modelo de compartimentação no reservatório 

da Pampulha, caracterizado por uma zona riverina na região de 

desembocadura dos córregos Ressaca e Sarandi, uma zona lacustre 

próxima ao vertedouro e uma zona de transição na porção intermediária do 

reservatório, além de outra zona riverina, menos pronunciada, nas 

enseadas dos córregos Tijuco e Mergulhão. 

 

Sendo assim, medidas que visem recuperar efetivamente o reservatório da 

Pampulha devem ser voltadas para o saneamento básico da parcela da 

população ainda carente desse serviço, principalmente a residente na sub-bacia 

dos córregos Ressaca e Sarandi, a qual despeja resíduos diretamente nesses 

tributários, para os quais o destino final é o reservatório. Atualmente, a população 

desprovida de saneamento nessa sub-bacia está estimada em cerca de 100.000 

pessoas. A implantação da captação de esgotos nesse local seria responsável 

por uma queda brusca no aporte de todo tipo de material orgânico e inorgânico no 

reservatório, minimizando sensivelmente o processo de assoreamento, bem como 

elevando de modo substancial a qualidade ecológica da represa. 


