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I. RESUMO 

O presente relatório traz os resultados e uma reavaliação de um estudo realizado em 2009 sobre a morfometria 

e batimetria do reservatório do Serra Azul, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, operado 

pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). O passo inicial do estudo foi a consolidação da 

base cartográfica que possibilitou a geração de um shapefile, em precisão submétrica, a partir do qual foi 

confeccionada a carta batimétrica. Os dados batimétricos foram gerados a partir do uso de um ecobatímetro 

Sonar Lite (Ohmex Ltda.) acoplado a um D-GPS GTR-A® (TechGeo Ltda). O pós-processamento foi realizado 

no laboratório. Os dados foram descarregados no computador, utilizando o programa Util® e exportados em 

seguida para pós-correção. A pós-correção dos dados foi realizada no programa Ezsurv versão 2.2 da 

VIASAT® utilizando como estação base os dados da estação de Belo Horizonte da RBMC (Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) via 

serviço FTP. A sincronização dos dados do D-GPS (pós-processadas) com os dados da sonda ecobatímetro 

foi feita utilizando um aplicativo na linguagem PASCAL, desenvolvido pelo Laboratório de Gestão Ambiental de 

Reservatórios (LGAR) – UFMG. O sistema de projeção e o datum utilizados foram, respectivamente, o 

Universal Transversal de Mercator (UTM) e o World Geodetic System 1984 (WGS-84). Além de apresentar 

duas versões da carta batimétrica de 2009 da represa, utilizando duas metodologias diferentes, o estudo 

também apresenta uma análise dos principais parâmetros morfométricos primários e secundários.  
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1. INTRODUÇÃO 

A grande maioria dos reservatórios brasileiros possui uma morfometria complexa (dendrítica). O formato 

dendrítico é o responsável pela formação de compartimentos de grande complexidade, tanto na estrutura 

física, quanto nas componentes biológicas, sejam nas escalas espacial ou temporal desses “lagos” artificiais. 

Isto ocorre devido às próprias características do relevo inundado que, mesmo nessa condição, ainda exercem 

consideráveis influências nos padrões de circulação, retenção da massa de água, e ainda, possui interações 

com os tributários, com ambiente terrestre e atmosférico (Thornton et al., 1990; Straškraba et al., 1993; Moretto 

& Nogueira, 2003; Pagioro et al., 2005 b). As características morfométricas de um reservatório irão influenciar a 

maneira e a intensidade de diversas ações antrópicas que normalmente estão presentes na bacia de captação 

dos reservatórios. 

Os ecossistemas aquáticos artificiais são de extremo valor estratégico, uma vez que são utilizados para 

diversas e variadas atividades que interferem com a qualidade da água. Apesar de sua grande importância 

estratégica, pode-se afirmar que existem inúmeras lacunas nos conhecimentos limnológicos, que nos impedem 

de atingir um grau de compreensão nesse cenário para uma correta gestão ambiental desses sistemas. 

Exemplos dessas lacunas são os mecanismos de funcionamento, a sucessão das comunidades aquáticas nos 

rios e bacias hidrográficas e complexos padrões temporais que são típicos dos reservatórios.  

O reservatório do Serra Azul está situado em uma bacia de captação que, apesar de ter parte de sua bacia de 

captação dentro da área de preservação, apresenta áreas (braços) sob forte influência de mineração, cultivos 

de legumes e verduras, presença de pastagens e de pequenos núcleos urbanos. Todas essas atividades 

humanas podem contribuir para a degradação desse ambiente, o que justifica a execução periódica de estudos 

de batimetria e morfometria no reservatório.  

2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Este projeto teve como objetivo principal a reavaliação do levantamento batimétrico e dos parâmetros 

morfométricos do reservatório Serra Azul realizado em 2009 pela mestranda Denise Pires Fernandes e 

apresentado na tese de mestrado "Indícios de degradação ambiental em um reservatório oligotrófico 

(reservatório de Serra Azul, MG – Brasil): avaliação limnológica, morfometria, batimetria e modelagem 

hidrodinâmica". Essa tese foi defendida, com sucesso, em abril de 2012 no Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Sendo assim, pretendeu-se, através do uso de software mais 

atualizado e de uma metodologia analítica mais precisa, rever as estimativas de todos os parâmetros 
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morfométricos da represa. Um segundo objetivo foi o de identificar as áreas mais afetadas pelo assoreamento 

nesse sistema.  

3. METODOLOGIA 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O reservatório Serra Azul, de acordo com IBGE, está compreendido entre as coordenadas UTM WGS84 

horizontais 563443,38 e 570507,44, verticais; 7784060, 06 e 7791617,30, com uma altitude de 760,0 m. Ele 

caracteriza-se como um dos principais mananciais de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (Figura 01). Está localizado a aproximadamente 55 km da Capital, nos municípios de Mateus Leme, 

Juatuba, Igarapé e Itaúna. Está inserido em uma Área de Proteção Especial (COPASA, 1980). Foi construído 

em 1981 e inaugurado em 1982, quando iniciou sua operação. Hoje, o Sistema atende com água tratada cerca 

de 800 mil pessoas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com um volume médio de captação de         

1,2 m3. s-1 (COPASA, 2004). 

Esse reservatório é formado pelo barramento do curso d’água do Ribeirão Serra Azul pertencente à sub-bacia 

do Rio Paraopeba e afluente do Rio São Francisco (Figura 01). O ribeirão Serra Azul nasce com o nome de 

ribeirão dos Freitas, na Serra Azul, município de Itaúna, Minas Gerais, a 1160 m de altitude, e passa a se 

denominar Serra Azul após receber, pela margem esquerda, o córrego da Matinha ou Mato Frio. Esse Ribeirão 

é o principal curso hídrico da Bacia Serra Azul que tem a sua bacia de drenagem com área de 267 Km2, cujas 

nascentes encontram-se na cota altimétrica de 1300 m, no conjunto de serras que leva o mesmo nome, 

especificamente a Serra do Itatiaiuçú em Minas Gerais. Após a confluência com o ribeirão Mateus Leme, esse 

ribeirão passa a se denominar ribeirão Juatuba. O ribeirão Juatuba deságua no rio Paraopeba pela margem 

esquerda, na cota 700 m, após um percurso de 44,1 Km.  
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Figura 01 - Reservatório Serra Azul – COPASA. a) Localização do reservatório com identificação da área de proteção.  
b) Delimitação da Bacia Serra Azul com os principais tributários e as principais cidades adjacentes. c) Imagem histórica 
de satélite retirada do Google Earth Pro ®, referente a maio de 2008. 

Segundo COPASA (2004), o reservatório possui uma área de 7,5 km2, um volume 8,8 x 107 m3 e uma 

profundidade máxima de 40,3 m, sendo considerado um reservatório de porte intermediário, entre pequeno e 

médio, segundo classificação de Straskraba (1999). Essas variáveis serão revistas neste trabalho e novos 

valores serão apresentados. 

A vegetação é característica do bioma do Cerrado, com suas variações típicas tais como: as matas de galeria, 

cerradão, campos sujos e limpos e mata estacional semidecidual. Vários representantes típicos da flora do 

cerrado podem ser encontrados na região: Aroeira, Braúna, Aroeira-branca, Pau-d’óleo, Peroba-rosa, 

Jacarandá, Araticum, Cedro e Canafístula. 
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3.2 - BATIMETRIA 

3.2.1 Coleta de dados 

Para a coleta de dados batimétricos do reservatório Serra Azul, realizou-se uma campanha no dia 20 de maio 

de 2009. Foi utilizado o Ecobatímetro Sonar Lite (Ohmex) (Figura 02 A). 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 frequência de 200 kHz, a qual, segundo Meurer (2003), “é a 

frequência mais adequada para detecção das condições de fundo”. 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 1.400 e 1.600 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 30.000 pontos de 

profundidades e 10.000 pontos de profundidades georreferenciadas. Todo o equipamento é alimentado por 

uma bateria de 12 V (Ohmex, 2004). 

Foi acoplado ao ecobatímetro um aparelho de aquisição de coordenadas assistida por satélites, um D-GPS da 

marca Tech Geo (GTR-A, Porto Alegre) (Figura 02 B). Este receptor de sinais GPS permite a obtenção de 

precisão submétrica 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, sistema de coordenadas UTM em uma altitude de 760,0 m. 

O transdutor do ecobatímetro e a antena do D-GPS foram fixados nas extremidades opostas de uma mesma 

haste, na parte posterior lateral da embarcação (Figura 02 C). 
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Figura 02 - (A) SonarLite  (Ohmex Instruments). Fonte: Ohmex Instruments (http://www.ohmex.com). (B) D-GPS GTR-
A® (TechGeo Ltda.). Fonte: TechGeo Ltda. (http://www.techgeo.com.br). (C) Os dois equipamentos citados fixados ao 
barco, com o ecobatímetro submerso a 0,5 m durante navegação. 

O deslocamento do ecobatímetro seguiu linhas em forma de "zigue-zague" em direções inclinadas ao talvegue 

do reservatório, com o transdutor a 0,5 m de profundidade e com velocidade média de 5 km.h-1 (Figura 03). 

Esse tipo de transecto foi utilizado para que houvesse uma maior cobertura da área do reservatório, para que 

grandes áreas não fiquem sem monitoramento. Um GPS convencional Garmin 76 (Garmin Ltd.) foi utilizado 

para direcionar o deslocamento e a velocidade da embarcação em água.  
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Figura 03 - Transectos realizados na coleta batimétrica e maio de 2009. 
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Através de uma porta serial (RS32) o SonarLite foi conectado ao computador e as coordenadas X e Y e 

profundidade (Z) foram importadas para um arquivo em formato de texto do tipo ASCII utilizando o software 

SonarXP® (Ohmnex Ltda).  

A pós-correção das coordenadas foi feita “a posteriori”, utilizando o aplicativo EZSurf versão 2.2 da VIASAT®. 

Para o pós-processamento dos dados, utilizou-se os dados das estações RBMC (estação mgbh) do IBGE 

baixados do portal dessa instituição via serviço FTP. O Datum e o sistema de coordenadas utilizadas foram 

WGS 84 e UTM, respectivamente, em uma altitude de 760,0 m. 

3.2.2 Obtenção de Pontos Controle 

Antes de exportar os arquivos da batimetria para um programa de Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

é necessário realizar o georreferenciamento da imagem da área de estudo para não haja inserção dos pontos 

batimétricos com erros de vários metros. 

Para obtenção de uma carta batimétrica georreferenciada com precisão submétrica, foram coletadas, em 

regiões do entorno do reservatório, coordenadas geográficas correspondentes a sete (7) pontos controle, os 

quais foram utilizados para calibrar a imagem a ser utilizada como base da batimetria. Os locais destes pontos, 

bem como o trajeto a ser percorrido, foram delimitados previamente utilizando imagens de satélite do Google 

Earth e ferramentas do TrackMaker.  

As coordenadas dos pontos pré-selecionados foram exportadas para um aparelho de GPS (Garmin 78) que foi 

utilizado, juntamente com fotos de satélite, para indicar a posição exata de cada ponto a ser tomado. 

Os pontos previamente demarcados foram visitados e essas coordenadas foram então anotadas, por 

aproximadamente 10 minutos, a partir de um D-GPS Trimble AGPS 132 dotado de um serviço de pós-correção 

assinado com a empresa OmniSTAR®. Esse D-GPS foi acoplado ao topo de um tripé e posicionado o mais 

próximo possível do ponto determinado na imagem previamente obtida com o serviço Google Earth. 

Para escolha dos pontos de controle, levou-se em consideração a sua proeminência na imagem de satélite, 

facilidade de acesso e de identificação no campo e baixa possibilidade de haver equívocos. Procurou-se 

priorizar locais abertos, sem muita vegetação no entorno, tomando os pontos próximos a perfis de origem 

antrópica para melhor visualização 

Um ponto típico pode ser observado na Figura 04 (a), imagem de satélite correspondente ao Ponto 3 e sua 

respectiva localização em campo, (b). A localização de todos os demais pontos controle utilizados pode ser 

visualizada na Figura 05. 
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Figura 04 - (a) Foto de campo do Ponto 3, próximo ao vertedouro do reservatório. (b) Imagem de satélite do Ponto 3, 
mesmas características identificadas na foto de campo podem ser vistas na foto. 

 

Figura 05 - Localização dos pontos controle coletados no reservatório Serra Azul. 
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3.2.3 Aquisição da imagem de satélite para o georreferenciamento 

Para definir que tipo de imagem de satélite ser utilizada, alguns aspectos devem ser considerados: resolução 

da imagem e tamanho do pixel, deformação e distorção das imagens, se a imagem é inteira ou em mosaico, 

tamanho da imagem em disco (preferencialmente inferior a 2 GB) e forma de aquisição.  

Optamos pela aquisição da imagem de satélite utilizando programa Universal Maps Downloader 6.871 que, 

uma vez fornecidas as coordenadas do quadrante do entorno, baixou várias  imagens do Google Earth, que 

foram posteriormente unidas pela ferramenta “Map Combiner”, do mesmo programa. A imagem resultante 

possui 1,62 GB, com resolução acima de 1 pixel por metro.  

3.2.4 Georreferenciamento  

A imagem de satélite adquirida de acordo com o item 3.2.3, foi então calibrada com 07 Pontos, utilizando o 

programa Esri® ArcMap™, versão 10.1 (Esri Inc.)(ArcGIS).  

3.2.5 Digitalização do limite do reservatório 

A digitalização do limite do reservatório foi realizada após o georreferenciamento da imagem, gerando um 

arquivo do tipo shapefile de polígono (.shp) no próprio Esri® ArcMap™ (Figura 06).  É a partir da criação deste 

polígono que se torna possíveis os cálculos de área e perímetro do reservatório (ver item 3.2.7). 
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Figura 06 - Limite do reservatório Serra Azul gerado a partir do software Esri® ArcMap™. 

Neste mesmo processo, além do shapefile do tipo polígono, também foi criado outro shapefile do limite do 

reservatório, mas do tipo pontos. Cada ponto criado teve o valor de profundidade igual a 0 m. Este 

procedimento tem como objetivo estabelecer um limite para o processo de modelagem de interpolação na 

elaboração da carta batimétrica (ver item 3.2.6). 

3.2.6 Confecção da carta batimétrica 

Para a reavaliação da carta batimétrica de 2009, os arquivos brutos X, Y, Z dos pontos batimétricos coletados 

pelo Ecobatímetro foi exportado para o programa Esri® ArcMap™ originando um shapefile do tipo ponto.  
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A próxima etapa foi criar pontos nas regiões do reservatório onde não foi possível a navegação, e então 

associar a estes, valores de profundidades estimados de acordo com os valores dos pontos amostrais mais 

próximos. A Figura 07 apresenta a localização dos pontos estimados (pontos de inferência).  

Ao todo foram inseridos 881 pontos de inferência. Este número relativamente elevado de pontos de inferência 

deve-se ao fato de o ArcMAP, ao realizar a interpolação em locais muito próximos da margem, com 

profundidades próximas de zero, tem a tendência de criar ilhas, isolando cada ponto do restante, portanto 

nessas áreas rasas foi necessário criar vários pontos muito próximos uns dos outros.  

A Figura 08 apresenta a união dos pontos batimétricos amostrados com os pontos inferidos. É a partir deste 

conjunto de pontos que é gerado o modelo de interpolação para elaboração da carta batimétrica. 

 

Figura 07 - Pontos de inferência utilizados para gerar o modelo de interpolação para confecção da carta batimétrica. 
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Figura 08 - Pontos batimétricos amostrados (pontos vermelhos) e dos pontos de inferência (pontos verdes). 

 

O modelo de interpolação utilizado para gerar o novo arquivo raster da batimetria do reservatório Serra Azul foi 

o TIN (Triangular Irregular Networks). Este modelo conecta pontos amostrados por meio de triângulos e 

interpola os valores entre eles (Figura 09). É considerado método de inferência direta, pois os contornos 

derivam dos dados originais. Essa interpolação limita-se à área amostrada, por isso é necessário criar pontos 

na orla do reservatório e atribuí-los valores de profundidade igual a 0 m. Dessa maneira, o modelo TIN é mais 

adequado para estimar valores em regiões não amostradas quando se pretende obter mapas de topografia e 

batimetria.  
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Figura 10 - Modelagem de interpolação do tipo TIN gerado para o reservatório Serra Azul. 

Após o modelo TIN ser gerado, é necessário transformar este shapefile vetorial em um shapefile do tipo raster 

(matricial) para se obter a carta batimétrica final. 

Figura 09 - Princípio do modelo de interpolação do tipo triangular irregular (TIN). 
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Em 2009 realizou-se a confecção de uma carta batimétrica com os mesmos dados desse trabalho, porém 

através do uso de outros softwares e métodos de interpolação (FERNANDES 2012).  

Para essa outra confecção, o contorno do reservatório foi redigitalizado, por meio do programa Didger 3.0® 

(Golden Software Inc.), a partir de imagem de alta resolução do reservatório Serra Azul, obtida através do 

programa Google Earth pro® (Google Inc.) pelo recurso de imagem histórica com data de 14 de maio de 2009. 

Antes da digitalização da margem, a imagem da represa foi georreferenciada, a partir dos pontos controle 

detalhados anteriormente. 

O programa Surfer 10.0®, (Golden Software Inc.) foi utilizado para confecção do mapa batimétrico, empregando 

a krigagem (Kriging) como método de interpolação.  

A Krigagem é uma técnica de média ponderada a qual mede a distância entre todos os pares de pontos 

possíveis para modelar a correlação espacial da superfície. Quando se usa essa interpolação, a distância e 

direção de cada par de pontos é quantificada para prover informações sobre autocorrelação espacial de todo o 

conjunto de pontos da amostra. Dessa maneira, refizemos a carta batimétrica utilizando o modelo de 

interpolação do tipo TIN, pois este não correlaciona todos os pontos amostrais de uma amostra, mas somente 

o ponto amostral mais próximo. Para casos de batimetria e topografia não é necessário correlacionar todos os 

pontos amostrais de um conjunto, pois um ponto amostral de profundidade em uma região mais próxima à 

barragem não está relacionado a outro ponto mais próximo a algum tributário, por exemplo.  

3.2.7 Cálculo dos parâmetros morfométricos primários e secundários 

A partir dos dados batimétricos gerados, foi possível calcular os valores de área total da superfície (A), 

perímetro (P) e volume (V) utilizando ferramentas do software Esri® ArcMap™. O cálculo de área total da 

superfície e perímetro foi realizado utilizando a ferramenta “Calculate Geometry”, e os de volume, utilizando as 

ferramentas “Surface Volume”. Também foram calculados volumes a cada metro de profundidade.  

As características morfométricas secundárias foram calculadas de acordo com metodologia de Von Sperling 

(1999). Segue abaixo a descrição das características morfométricas secundárias e suas respectivas equações: 

1. Profundidade média (Zmed), em m: 

      
   

   
                 Equação 01 

 

Onde: 

V = Volume do reservatório (m3) 

A = Área total do reservatório (m2) 
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2. Profundidade relativa (ZR), em %: 

    
             

    
                Equação 02 

Onde: 

 max = Profundidade máxima (m) 

A = Área total do reservatório (m2) 

 

3. Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP): 

          
 

  
                           

Onde: 

P = Perímetro (m) 

A = Área total do reservatório (m2) 

 

4. Índice de Desenvolvimento de Volume (DV): 

 

   
        

    
                 Equação 04 

 

Onde: 

Zmed = Profundidade média (m) 

 max = Profundidade máxima (m) 

 

5. Fator de Envolvimento (Fe): 

   
      

        
                            

Onde: 

Abacia = Área da bacia hidrográfica (m2) 

Arepresa = Área da represa (m2) 
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4. RESULTADOS 

4.1 - CARTA BATIMÉTRICA 

A batimetria do reservatório foi realizada obtendo-se um total de 23.501 pontos com os valores de 

profundidade e localização determinados com precisão submétrica, em toda área do reservatório. 

O mapa batimétrico referente à primeira metodologia descrita é apresentado na Figura 11. Também foi 

elaborado um mapa de profundidade no formato de curvas de nível de 5 em 5 metros (Figura 12). Mapas com 

curvas de nível de 3 em 3 metros e de 10 em 10 metros também foram confeccionados e encontram-se no 

ANEXO 01.  
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Figura 11 - Carta batimétrica do reservatório Serra Azul reavaliada utilizando o software ArcGIS. 
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Figura 12 - Curvas de nível de profundidade do Reservatório Serra Azul, intervalos de 5 metros. 
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Através do resultado do levantamento batimétrico, foi possível conhecer detalhes da morfometria do fundo da 

represa e identificar a localização das principais depressões, bem como das áreas mais rasas. As regiões mais 

profundas encontram-se principalmente no corpo principal do reservatório, aumentando regularmente sua 

profundidade em direção à barragem e ficando mais raso quando se aproxima da entrada dos tributários. A 

maior profundidade da represa foi encontrada próxima à barragem a 47,3 metros.  

Apesar do formato dendrítico do reservatório, essa formação do reservatório pode ser comparada ao padrão de 

zonação longitudinal (Kimmel e Groeger, 1984), considerando a região próxima a entrada dos tributários como 

região lótica, a região onde os principais tributários encontram-se com o corpo principal do reservatório como 

região transicional e a região próxima à barragem, com o maior espelho de água, região lacustre.  

As regiões muito rasas próximas à entrada dos principais tributários mostraram alguns sinais morfométricos 

que podem sugerir o início de um processo de assoreamento por aporte de material alóctone. Espera-se 

encontrar maior produtividade biológica nessa região, já que águas mais rasas normalmente são mais 

produtivas (Wetzel, 2001). 

Segundo Fernandes (2013), em um estudo espacializado sobre o índice de estado trófico (IET) desse 

reservatório, foram observados valores indicando a eutrofização bem próximo a entrada dos principais 

tributários. Porém, através de correlações, comprovou-se que esse grau de eutrofização não está relacionado 

com a presença de clorofila, mas provavelmente com o assoreamento devido ao alto grau de material 

particulado não ser algal. Esse grau de eutrofização não era esperado, visto que essa represa possui uma área 

de proteção ambiental em todo o seu entorno. Porém, essa área de proteção não cobre toda bacia e bem 

próximo a essa área, ainda dentro desta bacia, ocorre a presença de intensa urbanização, atividades 

mineradoras, plantações, pequenos açudes particulares, que podem certamente estarem influenciando nessa 

modificação da trofia do braço de entrada do principal afluente do reservatório. 

Segundo Carvalho (2002), nas áreas de fundo de leito relativas aos braços contribuintes ocorreram uma ligeira 

perturbação ou alteração na continuidade da sua linha com o decorrer do tempo. Esta descontinuidade 

observada pode ser resultado do acúmulo de material transportado, onde um movimento muito lento e contínuo 

se fez presente com a permanente retirada de água destinada ao abastecimento. Quando ocorre essa retirada, 

independente de fatores externos, e, obviamente a também constante entrada de água pelos canais tributários, 

provoca-se um fluxo interno dentro do reservatório. Esse fluxo lento, gradual e contínuo durante grande parte 

do ano, tem nas épocas de precipitações um aumento na capacidade de transporte e movimentação de 

sedimentos, visto que além de serem maiores as entradas de águas, também as saídas são incrementadas 

com as vazões que vertem pelo sistema de segurança denominado por vertedor. Assim, todos os fatores e 

eventos que ocorrem em toda a bacia sofrem uma drástica redução quando atingem o reservatório, uma vez 
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que a água já reservada atua como uma forte barreira que estanca grande parte do poder de transporte. Este 

processo atua de forma incisiva no assoreamento nas regiões chamadas por “área de remanso”. 

O mapa batimétrico apresentado por FERNANDES (2012) está representado na Figura 13. Em comparação 

ao mapa batimétrico gerado neste trabalho, há poucas diferenças quando analisado somente o mapa. Porém, 

essas diferenças serão melhor percebidas ao analisarmos os parâmetros morfométricos. 

 

Figura 13 - Mapa Batimétrico realizado através do software Surfer. Fonte: FERNANDES, 2012. 

4.2 PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

A partir da criação desta nova carta batimétrica (Figura 11), foi possível calcular os parâmetros morfométricos 

primários e secundários, utilizando o software ArcGis, que estão expostos na Tabela 01. 
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Tabela 01 - Parâmetros morfométricos primários e secundários do reservatório Serra Azul, referente aos cálculos feitos 
pelo ArcGis. 

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

Primários 

Perímetro (P) 75.075,0 m 75,1 Km 

Área (A)  7.378.732,0 m2 7,4 Km2 

Volume (V)  93.565.075,26 m3 
  Comprimento máximo (Cmax) 4.545,96 m     

Largura máxima (Lmax) 2.101,17 m 
  Profundidade máxima (Zmax)  47,3 m     

Secundários 

Profundidade média (Zmed) - m 12,6 m 
  Profundidade relativa (ZR) - % 1,5 %     

Índice de desenvolvimento de volume (Dv) 0,80 
   Índice de desenvolvimento de perímetro (Dp) 7,73       

Fator de Envolvimento (Fe) 25,35       

De acordo com os parâmetros de Área e Volume encontrados para o reservatório Serra Azul, podemos 

classificá-lo como de "pequeno" a "médio" em relação ao seu tamanho, visto que apresenta área igual a 

0,74x101 Km2, compatível com a de reservatórios pequenos, e volume igual a 0,93 x 108 m3 compatível com 

reservatórios de médio porte (Tabela 02).  

Tabela 02 - Categorias dos reservatórios com base no tamanho. 

Categoria Área (Km2) Volume (m3) 

Grande 104 - 106 1010 - 1011 

Médio 102 - 104 108 - 1010 

Pequeno 1 - 102 106 - 108 

Muito Pequeno  1  10 

          Fonte: Straskraba e Tundisi (2000). 

A profundidade máxima (Zmax) encontrada no reservatório Serra Azul foi de 47,3 m, e a profundidade média  

(Zmed) e relativa (Zr) foram respectivamente 12,7 m e 1,5%. Lagos ou reservatórios com altos valores de Zr 

normalmente são pequenos e profundos, consequentemente passíveis de estratificação (Cole, 1994), o que 

possibilita ausência de oxigênio na região do hipolímnio, fator responsável por uma série de problemas na 

qualidade da água. Estes dados de profundidade indicam que o reservatório Serra Azul, apesar de não ser 

considerado um reservatório raso, por apresentar profundidades maiores do que 20 m apresenta 

características de lagos pequenos e rasos, com baixa estabilidade térmica, em função dos seus baixos valores 

de Zmed e Zr. Entretanto, em comparação com outros reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 



 

Relatório Final: Estudos de batimetria e morfometria no reservatório 

Serra Azul - COPASA 
Revisão: 01 10-out-2013 

 

Icatu Meio Ambiente Ltda.           Página 28 de 50 

o reservatório Serra Azul claramente apresenta um dos maiores valores de área inundada, volume e 

profundidade máxima e média, perdendo apenas para o Reservatório do Rio Manso (Tabela 03).  

Tabela 03 - Parâmetros morfométricos da Lagoa Central e de reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
obtidos a partir de estudos realizados pelo LGAR-UFMG sob a coordenação do Prof. Ricardo Motta Pinto Coelho e pela 
ICATU. 

Corpos d'água 
A V P Zmax Zmed Zr DV DP Fe 

(m2) (m3) (m) (m) (m) (%) - - - 

Lagoa da Pampulha 1.968.433 9.998.240 14.889 16,2 5,1 1,0 0,94 2,97 49,74 

Lagoa do Nado 15.018 40.562 1.193 7,6 2,7 5,5 1,07 2,75 53,00 

Lagoa Central (Lagoa 
Santa) 

1.700.000 7.060.000 6.467 7,3 4,0 0,5 1,66 1,38 6,65 

Reservatório de Ibirité 2.050.000 11.600.000 14.014 17,7 5,6 1,1 0,96 2,74 - 

Reservatório Vargem 
das Flores 

5.151.798 29.007.704 44.730 21,4 5,6 0,8 0,79 5,52 47,95 

Reservatório Serra 
Azul 

7.378.732 93.565.075 75.075 47,3 12,7 1,5 0,87 7,73 25,34 

Reservatório do Rio 
Manso 

10.756.678 133.889.399 104.509 40,3 12,4 1,1 0,93 8,92 62,75 

Fonte: Lagoa da Pampulha (RESCK et al, 2007); Lagoa do Nado (BEZERRA-NETO & PINTO-COELHO, 2002); Lagoa 
Central (BRIGHENTI, 2009); Reservatório de Ibirité (PINTO-COELHO et. al, 2010); Reservatório Vargem das Flores 
(SANTOS, 2012); Reservatório do Rio Manso (ICATU, 2013). 

Comprimento máximo (Cmax) é a distância entre os dois pontos mais distantes do reservatório, sem interrupção 

de terra, em linha reta. Para o reservatório Serra Azul, esse parâmetro foi de 4,545 m. Para Wetzel (1983), este 

parâmetro indica que, quanto maior o comprimento máximo efetivo, maior o grau de exposição da margem e 

da superfície à ação do vento, e consequentemente, maior altura de ondas. 

A interseção do solo com a superfície d'água (perímetro) geralmente é constante em lagos naturais. Entretanto, 

para lagos sazonais e, principalmente, para reservatórios, esta medida varia de acordo com a precipitação. O 

valor de Perímetro encontrados para o reservatório Serra Azul foi de 75.075 m diferindo bastante do valor 

104.937 m encontrado anteriormente por FERNANDES (2012). Para verificar se houve erro, foi refeito o cálculo 

do perímetro utilizando-se o Surfer, como feito por FERNANDES (2012), com a mesma base de dados. O valor 

encontrado pelo Surfer foi o mesmo encontrado pelo ArcGIS (valor corrigido). Dessa forma, essa diferença de 

valores pode ser atribuída a erro de cálculos ou base de dados utilizada em 2009. Presume-se que esse erro 

tenha acontecido por calcular o perímetro do reservatório utilizando-se a máscara e não somente o contorno, 

visto que a máscara possui o contorno do reservatório e um retângulo ao seu redor, assim o software 
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reconheceu todas essas linhas como sendo somente contorno do reservatório, elevando muito o valor do 

perímetro.  

O Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP) indica o grau de regularidade/irregularidade das margens de 

lagos e reservatórios. Quanto mais próximo de 1, mais regular é a borda do reservatório, enquanto que, valores 

maiores representam limites irregulares. Dessa maneira, lagos e reservatório com alto DP são classificados 

como dendríticos e DP próximo a 1, classificados como circulares. A importância de se avaliar este parâmetro 

está ligada ao fato de que quanto maior o DP, maior é o potencial para estabelecimento de comunidades 

litorâneas, implicando em uma maior capacidade de assimilação de poluentes. Entretanto, as margens de 

conformação irregular favorecem o processo de eutrofização e assoreamento (Sperling, 1999), pois os 

processos de circulação compartimentalizadas são mais complexos. O valor do DP foi de 7,73,  demonstrando 

o alto grau de irregularidade de sua borda, portanto, alta exposição aos fatores supracitados. Quanto maior o 

valor, maior a importância da região litorânea no ecossistema (Wetzel, 1993). Os corpos de água dentríticos 

apresentam uma boa capacidade de assimilação de impactos poluidores e principalmente uma maior 

resistência ao estabelecimento da eutrofização devido a proteção das margens pela vegetação e comunidade 

aquática presentes na região litorânea e processos de natureza física ou mecânica (retenção das partículas 

devido a presença de vegetação) e biológica (assimilação de matéria orgânica, de metais pesados e 

eliminação de nitrogênio pelo processo de desnitrificação). (Sperling, 1999). Porém, esse mesmo desenho das 

margens pode favorecer também a eutrofização, devido a um maior tempo de residência e acúmulo de material 

nas reentrâncias ou baías. 

A forma da bacia de acumulação de um lago ou reservatório é apresentada a partir do Índice de 

Desenvolvimento de Volume (DV), o qual relaciona o volume do reservatório com sua profundidade, e de 

curvas hipsográficas, que são representações gráficas da relação da área e/ou volume e profundidade.  

A curva volume-profundidade pode ser usada para estimar a profundidade a qual se encontra 50% do volume 

do reservatório. O DV indica as características do formato vertical, sendo que lagos e represas em forma de "U" 

apresentam DV maiores do que 1, e valores iguais a 1 apresentam forma de "V". O DV encontrado para o 

reservatório Serra Azul (0,80) indica que seu formato vertical está bem próximo da forma convexa "V" (cone), 

caracterizando corpos d'água mais expostos à ação dos ventos. Segundo Sperling (1999), esse índice não é 

tão informativo, devendo preferencialmente estar associado com outros dados, pois apesar de ser um índice 

útil, pouco informa sobre a distribuição de áreas profundas no reservatório. 

O fator de envolvimento indica indiretamente o grau de probabilidade da bacia de drenagem contribuir com o 

aporte de material ao corpo de água. O fator de envolvimento do reservatório Serra Azul foi de 25,35, sendo 

este considerado baixo em comparação a outros corpos de água como Pampulha, 49,74 (Resck, 2007), Lagoa 
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do Nado, 53,00 (Bezerra-Neto e Pinto Coelho, 2005). Esse valor mais baixo encontrado para Serra Azul indica 

que a bacia de drenagem contribui menos com o aporte de material ao corpo de água (Sperling, 1999). Porém 

deve ser levado em conta principalmente o tipo do uso de solo na bacia, visto que um fator de envolvimento 

alto pode estar em uma bacia preservada sem urbanização e áreas agrícolas, assim como um baixíssimo fator 

de envolvimento pode estar associado a uma bacia com intenso uso do solo.  

Além desses parâmetros, recalculou-se também o valor da área do espelho de água e o volume de cada 

profundidade com o intervalo de um em um metro (Tabela 04). Esses valores são de grande importância, 

quando comparados com valores anteriores para verificar indícios de assoreamento e mudanças na 

morfometria do reservatório. 
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Tabela 04 - Tabela cota x volume x área de reservatório Serra Azul. 

Prof. (m) COTA (m) Área (m2) Volume (m3) 

47,0 713,0 1,2 0,0 

46,0 714,0 99,4 35,5 

45,0 715,0 336,5 229,5 

44,0 716,0 793,6 739,5 

43,0 717,0 2.124,9 2.102,3 

42,0 718,0 8.570,7 7.345,8 

41,0 719,0 15.381,2 19.141,9 

40,0 720,0 23.360,6 38.236,5 

39,0 721,0 60.653,1 76.313,7 

38,0 722,0 97.342,0 155.246,6 

37,0 723,0 145.523,7 271.765,1 

36,0 724,0 194.606,7 443.214,1 

35,0 725,0 241.848,6 659.241,0 

34,0 726,0 297.407,8 926.689,4 

33,0 727,0 378.702,4 1.263.238,5 

32,0 728,0 463.207,7 1.682.204,1 

31,0 729,0 536.348,1 2.178.761,5 

30,0 730,0 611.044,7 2.747.879,4 

29,0 731,0 688.499,8 3.389.840,3 

28,0 732,0 764.713,0 4.110.966,4 

27,0 733,0 864.791,9 4.920.364,5 

26,0 734,0 982.403,5 5.833.908,2 

25,0 735,0 1.105.664,4 6.866.998,3 

24,0 736,0 1.248.719,8 8.032.786,5 

23,0 737,0 1.382.525,5 9.335.421,3 

22,0 738,0 1.520.268,2 10.770.909,1 

21,0 739,0 1.660.489,0 12.344.500,8 

20,0 740,0 1.797.787,9 14.055.581,1 

19,0 741,0 1.937.801,4 15.900.744,6 

18,0 742,0 2.094.410,6 17.892.838,0 

17,0 743,0 2.269.684,3 20.045.929,9 

16,0 744,0 2.467.488,9 22.385.303,5 

15,0 745,0 2.673.187,2 24.922.911,7 

14,0 746,0 2.865.541,5 27.656.853,5 

13,0 747,0 3.065.834,1 30.582.889,8 

12,0 748,0 3.288.502,4 33.716.465,6 

11,0 749,0 3.533.096,6 37.078.009,2 

10,0 750,0 3.792.487,7 40.691.138,2 

9,0 751,0 4.061.482,4 44.560.320,1 

8,0 752,0 4.348.037,5 48.703.090,9 

7,0 753,0 4.645.121,0 53.134.484,6 

6,0 754,0 4.952.238,5 57.859.870,5 

5,0 755,0 5.279.727,0 62.897.803,6 

4,0 756,0 5.643.072,7 68.276.036,6 

3,0 757,0 6.023.982,3 74.023.825,5 

2,0 758,0 6.378.322,1 80.132.433,1 

1,0 759,0 6.775.274,7 86.606.915,1 

0,0 760,0 7.378.732,0 93.565.075,3 
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A partir desses resultados, foi feita uma curva hipsográfica, para representação gráfica das relações entre 

profundidade, área e volume. (Figura 14) 

 

Figura 14 - Curva hipsográfica área-profundidade-volume do Reservatório Serra Azul. 

De acordo com a avaliação da curva hipsográfica, foi possível perceber que a relação de aumento de volume 

acumulado e diminuição da área do reservatório Serra Azul ocorrem mais abruptamente a partir de 20 m de 

profundidade. Isso indica que nas áreas mais rasas, o reservatório apresenta baixa declividade, aumentando 

gradativamente até 20 m, e após essa profundidade, apresenta alta declividade. Também é possível perceber 

que, à profundidade de 9 m, o reservatório já apresenta 50% de seu volume, e à profundidade de 10 m, 50% 

de sua área. 

4.2.1 Comparação de volumes 

Os valores encontrados nesse trabalho diferem dos valores encontrados por FERNANDES (2012) ( 

Tabela 05), apesar de terem sido utilizados os mesmos dados brutos para realização dos cálculos. A diferença 

encontrada pode ser atribuída à metodologia utilizada. FERNANDES (2012) utilizou o programa Surfer para a 

confecção do mapa batimétrico e cálculo dos parâmetros primários, utilizando a krigagem como método de 

interpolação. No presente relatório, foi utilizado o software ArcGis para confecção do mapa batimétrico e 

cálculo dos parâmetros primários e secundários, além da metodologia de triangulação como metodologia de 

interpolação, e da inclusão de pontos de inferências não utilizados por FERNANDES 2012. 
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Tabela 05 – Comparativo dos parâmetros morfométricos primários obtidos nesse relatório, com os obtidos por 
FERNANDES (2012), utilizando-se os mesmos dados brutos. 

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS FERNANDES (2012)  DADOS ATUAIS 

Perímetro (P) 104,9 km  75,1 km 

Área (A)  9,1 km2  7,4 km2 

Volume (V)  81.550.095,18 m3  93.565.075,26 m3 

Comprimento máximo (Cmax) 4.545,96 m  4.545,96 m 

Largura máxima (Lmax) 2.101,17 m  2.101,17 m 

Profundidade máxima (Zmax)  47,3 m  47,3 m 

Para entender o motivo da diferença de valores, calcularam-se os parâmetros primários pelo ArcGis utilizando-

se interpolação por krigagem e por triangulação (TIN), ambas sem as interpolações (Tabela 06). 

Tabela 06 – Comparativo de Área e Volume do Reservatório Serra Azul calculado por metodologias diferentes a partir do 
mesmo dado bruto de batimetria 

Metodologia Área (Km2) Volume (m3) 

ArcGis   
Triangulação   
Com inferência 

 
7,4 

 
9,40x107 

 
ArcGis  
Triangulação   
Sem inferência 

 
7,3 

 
8,00x107 

 
ArcGis  
krigagem  
Sem inferência 

 
7,3 

 
8,00x107 

 
Surfer   
Krigagem  
Sem inferência 

 
9,1 

 
8,16x107 

A partir desses resultados, percebe-se que a diferença na área pode ser atribuída ao software utilizado, 

enquanto as diferenças de volume podem ser atribuídas aos novos pontos de inferência de profundidade 

incluídos à matriz XYZ. A diferença de perímetro foi explicada no item 4.2. 

Os pontos de inferência foram incluídos onde não foi possível realizar a navegação e consequentemente a 

medição da profundidade daquela região. Porém, através dos valores batimétricos obtidos, levando em conta 

sua localização, o canal do rio que gerou o reservatório, proximidade da margem, além de outros fatores, pode-

se fazer pontos de inferência cobrindo alguns desses lugares onde, inicialmente, não havia dados de 

batimetria. Dessa forma, essa diferença do volume pode ser explicada pelo fato de que as interpolações, tanto 

por krigagem quanto por triangulação, terem subestimado os valores das profundidades nos locais onde não 

houve medição. Com a inclusão dos pontos de inferência, esses valores ficaram mais próximos da realidade, 
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demonstrando um volume maior e mais real. Desta forma, acreditamos que os valores de volume calculados 

com as inferências são mais próximos da realidade do que os valores sem inferência. 

Comparando os parâmetros encontrados nesse trabalho com os encontrados na literatura (Tabela 07 e Tabela 

08), percebe-se que houve grande variação de valores quando comparado aos dados de FERNANDES (2012), 

o que provavelmente está relacionado à metodologia utilizada, como discutido anteriormente. Porém, 

comparando-se aos valores de COPASA (2004), com os atuais, constata-se que houve variação menor.  

Tabela 07 - Tabela de comparação dos parâmetros do reservatório Serra Azul encontrados na literatura.. 

Parâmetros COPASA (2004) FERNANDES (2012) 2009 RECALCULADO 

Área 7,5 km2 9,11 km2 7,4 km2 

Volume 8,8 x 107 m3 8,16 x 107 m3 9,3 x 107 m3 

Prof. máxima 40 m 47,3 m 47,3 m 

Prof. média 11,73 m 8,95 (m) 12,6 m 

 

A diferença de volumes encontrada entre os dados atuais e os dados de 2004  pode estar relacionada com a 

metodologia utilizada para coleta dos dados, tipo de interpolação, softwares utilizados, etc. Quando os dados 

foram coletados em 2009, foi detectado 47,3 metros como sendo o ponto mais profundo do reservatório, 

enquanto que na batimetria de 2004 o ponto mais profundo encontrado foi de 40 metros (Tabela 07). 

Acreditamos que esses 7,3 metros a mais na medida de profundidade máxima tenham feito grande diferença 

no cálculo de volume do reservatório, aumentando o seu valor. 
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Tabela 08 - Comparação cota x área x volume dos valores originais, de 2004 e de 2009. 

Cota 
Original 2004 (HDC) 2009 (ICATU) 

Área (m2) Volume (m3) Área (m2) Volume (m3) Área (m2) Volume (m3) 

713,0 - - - - 1,2 0,02 

714,0 - - - - 99,4 35,5 

715,0 - - - - 336,5 229,5 

716,0 - - - - 793,6 739,5 

717,0 - - - - 2.124,9 2.102,3 

718,0 - - - - 8.570,7 7.345,8 

719,0 - - - - 15.381,2 19.141,9 

720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.360,6 38.236,5 

721,0 3.503,0 1.168,0 0,0 0,0 60.653,1 76.313,7 

722,0 12.317,0 8.631,0 0,0 0,0 97.342,0 155.246,6 

723,0 27.005,0 27.817,0 138,0 46,0 145.523,7 271.765,1 

724,0 50.194,0 65.822,0 835,0 483,0 194.606,7 443.214,1 

725,0 91.996,0 135.870,0 2.216,0 1.954,0 241.848,6 659.241,0 

726,0 129.534,0 246.101,0 4.585,0 5.283,0 297.407,8 926.689,4 

727,0 168.024,0 394.464,0 8.917,0 11.915,0 378.702,4 1.263.238,5 

728,0 207.758,0 582.004,0 40.107,0 34.561,0 463.207,7 1.682.204,1 

729,0 250.837,0 810.963,0 82.994,0 94.826,0 536.348,1 2.178.761,5 

730,0 311.780,0 1.091.720,0 152.577,0 210.859,0 611.044,7 2.747.879,4 

731,0 386.391,0 1.440.139,0 233.587,0 402.509,0 688.499,8 3.389.840,3 

732,0 444.945,0 1.855.463,0 308.585,0 672.726,0 764.713,0 4.110.966,4 

733,0 519.082,0 2.337.001,0 422.233,0 1.036.654,0 864.791,9 4.920.364,5 

734,0 599.182,0 2.895.654,0 549.403,0 1.521.079,0 982.403,5 5.833.908,2 

735,0 711.544,0 3.550.213,0 686.730,0 2.137.870,0 1.105.664,4 6.866.998,3 

736,0 837.230,0 4.323.748,0 850.904,0 2.905.222,0 1.248.719,8 8.032.786,5 

737,0 979.502,0 5.231.184,0 1.027.107,0 3.842.847,0 1.382.525,5 9.335.421,3 

738,0 1.123.528,0 6.281.876,0 1.184.137,0 4.947.538,0 1.520.268,2 10.770.909,1 

739,0 1.293.269,0 7.489.280,0 1.359.506,0 6.218.351,0 1.660.489,0 12.344.500,8 

740,0 1.544.872,0 8.906.488,0 1.499.820,0 7.647.440,0 1.797.787,9 14.055.581,1 

741,0 1.724.837,0 10.540.517,0 1.699.496,0 9.246.058,0 1.937.801,4 15.900.744,6 

742,0 1.905.203,0 12.354.790,0 1.880.991,0 11.035.535,0 2.094.410,6 17.892.838,0 

743,0 2.099.022,0 14.356.120,0 2.068.295,0 13.009.437,0 2.269.684,3 20.045.929,9 

744,0 2.298.941,0 16.554.344,0 2.297.049,0 15.191.109,0 2.467.488,9 22.385.303,5 

745,0 2.523.466,0 18.964.675,0 2.507.090,0 17.592.413,0 2.673.187,2 24.922.911,7 

746,0 2.747.259,0 21.599.246,0 2.756.200,0 20.223.075,0 2.865.541,5 27.656.853,5 

747,0 2.986.105,0 24.465.098,0 2.998.072,0 23.099.364,0 3.065.834,1 30.582.889,8 

748,0 3.261.751,0 27.588.012,0 3.242.392,0 26.218.798,0 3.288.502,4 33.716.465,6 

749,0 3.562.083,0 30.998.827,0 3.531.089,0 29.604.513,0 3.533.096,6 37.078.009,2 

750,0 3.941.273,0 34.748.907,0 3.816.694,0 33.277.479,0 3.792.487,7 40.691.138,2 

751,0 4.274.893,0 38.855.861,0 4.101.803,0 37.235.872,0 4.061.482,4 44.560.320,1 

752,0 4.622.227,0 43.303.291,0 4.427.974,0 41.499.720,0 4.348.037,5 48.703.090,9 

753,0 4.981.395,0 48.103.982,0 4.794.031,0 46.109.511,0 4.645.121,0 53.134.484,6 

754,0 5.373.478,0 53.280.181,0 5.140.129,0 51.075.586,0 4.952.238,5 57.859.870,5 

755,0 5.807.975,0 58.869.500,0 5.470.744,0 56.380.164,0 5.279.727,0 62.897.803,6 

756,0 6.181.988,0 64.863.509,0 5.845.040,0 62.037.024,0 5.643.072,7 68.276.036,6 

757,0 6.572.740,0 71.239.875,0 6.261.983,0 68.089.339,0 6.023.982,3 74.023.825,5 

758,0 7.000.972,0 78.025.605,0 6.788.455,0 74.612.787,0 6.378.322,1 80.132.433,1 

759,0 7.474.441,0 85.262.020,0 7.142.595,0 81.577.562,0 6.775.274,7 86.606.915,1 

760,0 8.047.239,0 93.021.098,0 7.548.481,0 88.922.165,0 7.378.732,0 93.565.075,3 

761,0 8.568.720,0 101.327.714,0 8.020.684,0 96.705.554,0 - - 

762,0 9.074.258,0 110.147.995,0 8.588.772,0 105.008.662,0 - - 

763,0 9.613.266,0 119.490.461,0 9.303.299,0 113.952.319,0 - - 

764,0 10.200.027,0 129.395.659,0 10.076.249,0 123.639.523,0 - - 

765,0 10.962.117,0 139.974.444,0 10.962.117,0 134.155.596,0 - - 

766,0 11.525.146,0 151.216.900,0 11.525.146,0 145.398.053,0 - - 

767,0 12.096.447,0 163.026.545,0 12.096.447,0 157.207.697,0 - - 

768,0 12.703.322,0 175.425.192,0 12.703.322,0 169.606.344,0 - - 

769,0 13.360.806,0 188.455.874,0 13.360.806,0 182.637.026,0 - - 

770,0 14.116.542,0 202.192.815,0 14.116.542,0 196.373.967,0 - - 
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Ao analisar as planilhas cota x área  x volume de 2004 e 2009, percebe-se que a camada de 5 m abaixo da 

superfície (cota 760 m a 755 m) apresenta um decréscimo de 5,76%  de 2004 para 2009 (Tabela 09), com os 

valores de volume de 32.542.001 m3 e 30.667.272 m3, respectivamente, apesar do aumento do volume total. 

Analisando as camadas inferiores, de 20 a 30 metros de profundidade (cotas 740 m a 730 m) observa-se um 

aumento de 52,06% de diferença do volume de 2004 para 2009 (Tabela 10), com os valores de 7.436.581 m3 e 

11.307.702 m3, respectivamente. 

As camadas  mais próximas ao fundo do reservatório apresentaram diferenças ainda maiores. As 

profundidades de 30 a 40 metros (cota 730 m a 720 m) apresentaram aumento de 1.185,05% (Tabela 11), com 

os valores de volume de 210.859 m3 e 2.709.643 m3 para os anos de 2004 e 2009 respectivamente. 

Ainda foi avaliada a variação de volume dentro da faixa de operação do reservatório (cotas 760 m a 745 m). Ao 

calcular a diferença percentual de volume dessa camada entre o ano de 2004 e 2009, observou-se um 

decréscimo de 3,78% (Tabela 12). Dessa forma, apesar do aumento do volume total do reservatório, por causa 

da diferença de profundidade máxima encontrada nos dois estudos, a camada de maior interesse para a 

captação de água diminuiu. Isso deve ser acompanhado, em estudos periódicos com o uso da mesma 

metodologia para estar certo de que essas alterações não se devem a diferenças de metodologias. 

Tabela 09 - Comparação cotas entre 760 m a 755 m. 

Camada: Cota 760 a 755 

 
(m3) (%) 

2004 32.542.001 
 

2009 30.667.272 
 

Diferença -1.874.729 -5,76 

 

Tabela 10 - Comparação cotas entre 740 m a 730 m. 

Camada: Cota 740 a 730 

 
(m3) (%) 

2004 7.436.581 
 

2009 11.307.702 
 

Diferença 3.871.121 +52,06 

 

Tabela 11 - Comparação cotas entre 730 m a 720 m 

Camada: Cota 730 a 720 

 
(m3) (%) 

2004 210.859 
 

2009 2.709.643 
 

Diferença 2.498.784 +1.285,04 
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Tabela 12 - Comparação cotas entre 760 m a 745 m. 

Camada: Cota 760 a 745 

 
(m3) (%) 

2004 71.329.752 
 

2009 68.642.164 
 

Diferença -2.687.588 -3,78 

 

A partir dessas comparações, observamos que as principais alterações nos volumes entre o ano de 2004 e 

2009 encontram-se nas camadas mais profundas do reservatório, corroborando com a ideia de que a diferença 

no valor da profundidade máxima (maior em 2009) contribuiu fortemente para a diferença total de volume 

encontrada. 

Deve-se também levar em conta  que  a embarcação percorreu por todo o reservatório, cobrindo praticamente 

toda a superfície, conforme demonstrado no mapa com os pontos batimétricos coletados (relatório). Desta 

forma, foi possível coletar dados de profundidade de praticamente todo reservatório e tornando-se possível 

também inferir alguns pontos a partir desses valores. As inferências também foram responsáveis por essa 

variação, como também foi explicado no relatório. Foram inferidos valores de profundidade em alguns locais 

para que os valores da margem (0 m) não interferissem na interpolação, diminuindo o valor de profundidade de 

alguns locais. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através da apresentação da nova carta batimétrica foi possível conhecer a morfometria do reservatório, 

identificando suas principais depressões, bem como regiões mais rasas e mais propícias ao assoreamento, 

como é o caso do braço de entrada do Ribeirão Serra Azul.  

Percebeu-se que as diferenças nos parâmetros morfométricos encontradas, quando comparadas à literatura, 

são consideráveis, o que justifica a realização periódica desse tipo de estudo em um reservatório que é uma 

das principais fontes de abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A execução periódica de uma varredura batimétrica nesse corpo d´água deve ser feita com uma periodicidade 

máxima de três anos. Finalmente, gostaríamos de destacar que esse estudo demonstrou que o reservatório 

Serra Azul possui características morfométricas peculiares que favorecem o progresso, tanto do assoreamento, 

quanto da sua elevada susceptibilidade a sofrer os impactos da eutrofização precoce, mesmo estando esse 

corpo d´água situado dentro de uma APA. 
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