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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 de Vargem das Flores, um importante reservatório de abastecimento
de água para os municípios de Contagem (município que corresponde a 87% da área de ocupação da
represa), Betim (corresponde aos 13% restantes da área de ocupação) e Belo Horizonte, operados 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. A coleta dos dados batimétricos foi realizada por meio de um ecobatímetro
SonarLite (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
Os reservatórios são sistemas que apresentam um amplo espectro e interações com suas respectivas bacias
hidrográficas (Tundisi & Tundisi, 2008). Dessa forma, eles geralmente refletem de modo mais pronunciado do
que os lagos naturais os impactos resultantes das diferentes atividades humanas que ocorrem em sua bacia
hidrográfica. Essas interações podem ser observadas nos vários processos ecológicos que ocorrem e podem
ser mensurados quantitativamente, tanto na biota, quanto no substrato físico do reservatório. Portanto, os
reservatórios podem ser vistos como grandes “coletores de eventos”.
Os impactos ambientais causados pelas atividades humanas na bacia de um reservatório podem facilmente
ser observados através de mudanças e alterações nos padrões espaço-temporais da qualidade de água. Além
disso, as concentrações de nutrientes em lagos e reservatórios flutuam naturalmente dependendo das características
físicas, químicas e biológicas de suas bacias (COLE, 1983). Assim, é evidente que a conservação e gestão correta

desses sistemas requer, numa primeira linha, a identificação dos principais problemas ambientais existentes,
antes da avaliação da qualidade de água propriamente dita, um bom conhecimento de sua morfometria e
batimetria, bem como de suas características hidrodinâmicas.
O reservatório de Vargem das Flores é um importante reservatório de abastecimento de água para os
municípios de Contagem (município que corresponde a 87% da área de ocupação da represa), Betim
(corresponde aos 13% restantes da área de ocupação) e Belo Horizonte.
O presente estudo pretende reavaliar a morfometria e batimetria do reservatório do Reservatório de Vargem
das Flores realizada em 2009. Pretende-se ainda dar um enfoque especial na avaliação da área e volume da
represa e, eventualmente, identificar as áreas mais afetadas pelo assoreamento nesse sistema.

2. OBJETIVOS DO TRABALHO
Este projeto teve como objetivo principal a reavaliação do levantamento batimétrico e dos parâmetros
morfométricos do reservatório Vargem das Flores, realizado em 2009 pela mestranda Simone Paula dos
Santos e apresentado na tese de mestrado "Morfometria, compartimentação e hidrodinâmica de um
reservatório periurbano tropical: prognóstico sobre o tempo de vida útil do reservatório de Vargem da Flores ,
Minas Gerais - Brasil". 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
morfométricos da represa. Um segundo objetivo foi o de identificar as áreas mais afetadas pelo assoreamento
nesse sistema.
Icatu Meio Ambiente Ltda.
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3. METODOLOGIA
3.1 ÁREA DE ESTUDO
Inaugurado no ano de 1972, o reservatório de Vargem das Flores foi construído inicialmente para fins de
abastecimento, sobretudo como resposta à grave crise de desabastecimento de água que atingia a região,
principalmente por parte da cidade de Belo Horizonte (SOUZA, 2003). O reservatório é um contribuinte para a
sub-bacia do Paraopeba que, por sua vez, pertence à Bacia Federal do Rio São Francisco (LOPES, 2009)
(Figura 01). O rio Paraopeba é uma das mais importantes bacias de Minas Gerais. Além de fornecer água
para a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), oferece, também, alimentos e insumos para a
construção civil. Percorre 537 km da sua nascente, no município de Cristiano Otoni, até a sua foz, em
Felixlândia, no lago de Três Marias (SILVA, 2010).

Figura 01 - Localização da represa Vargem das Flores, sub-bacia do Ribeirão Betim, Bacia do Paraopeba e área da
Bacia do Rio São Francisco contida no estado de Minas Gerais. (SANTOS, 2012)

Segundo Viana (2009), em estudo realizado em seis reservatórios utilizados para abastecimento público no
estado de Minas Gerais (Reservatório de Vargem das Flores, Reservatório de Serra Azul, Reservatório do Rio
Manso, Reservatório do Juramento, Reservatório do Ribeirão e Reservatório do Soberbo), o reservatório mais
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ameaçado pelas ações antrópicas é o de Vargem das Flores, cuja bacia contribuinte apresenta uma
urbanização descontrolada e de grande porte, como pode ser observado na Figura 02.

Figura 02 - Foto de satélite do reservatório de Vargem das flores mostrando uma urbanização descontrolada e de
grande porte na bacia contribuinte. Imagem: Google Earth. Data: 12.02.2013

Tabela 01 - Informações geográficas básicas sobre o reservatório de Vargem das Flores (MG).
Reservatório de Vargem das Flores
Localização

-19.901407° S
- 44.153227°W

Área

5,27km2

Distância de Belo Horizonte

25 km

Municípios

Contagem
Betim

3.2 - BATIMETRIA
3.2.1 Coleta de dados
Para coleta dos dados batimétricos da represa de Vargem das Flores, realizou-se uma campanha no fim do
período seco (08 de outubro do ano de 2009), utilizando um ecobatímetro SonarLite (Ohmex Ltda.) acoplado à
um D-GPS GTR-A® (TechGeo Ltda).
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O transdutor foi submerso à profundidade 0,5 m, preso à lateral da embarcação por uma haste, e percorreu, a
uma velocidade constante de aproximadamente 8km.h -1, um trajeto em "zigue-zague" por toda a área da
represa. Para navegação, foi utilizado um GPS convencional (Garmin 76), a fim de se determinar a trajetória da
embarcação de forma a cobrir uma maior área do reservatório (Figura 03). A cota apresentada pelo
reservatório no dia da coleta foi de 870,70 m (fornecida pela COPASA). Na área onde a navegação com motor
não foi possível, medidas pontuais de profundidade foram tomadas, para composição dos dados batimétricos.
O pós-processamento foi realizado no laboratório, após os dados terem sido descarregados no computador
utilizando o programa Util®. Os dados foram exportados em seguida para pós-correção. O pós-processamento
das coordenadas geográficas foi realizado 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. O sistema de
coordenadas e o datum utilizados foram, respectivamente, a Universa Transversa de Mercator (UTM) e o
World Geodetic System 1984 (WGS-84).
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 LGAR (Laboratório de Gestão Ambiental de
Reservatórios) – UFMG. O sistema de coordenadas e o datum utilizados foram, respectivamente, Sistema de
Coordenadas Geográficas e o World Geodetic System 1984 (WGS 1984).
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Figura 03 - Transectos realizados na coleta batimétrica no dia 08 de outubro do ano de 2009.
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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 aos oito 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.
No dia 30 de julho de 2010 cada um dos pontos previamente demarcados foram coletados com D-GPS GTRA® (TechGeo Ltda.) em regiões do entorno da lagoa. Estes pontos foram pós-processados, da mesma forma
que a batimetria, e posteriormente utilizados para georreferenciar a imagem para geração do shape do
reservatório.
Para escolha dos pontos 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.
3.2.3 Aquisição da imagem de satélite para o georreferenciamento
Para definir que tipo de imagem de satélite ser utilizada, alguns aspectos foram 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.
Foram adquiridas duas imagens do Google Earth, as quais foram trabalhadas uma no software Surfer e a outra
no ArcGIS. Uma imagem da data de 14 de junho de 2009 (Figura 04) e uma de 12 de fevereiro de 2013
(Figura 05). A primeira foi adquirida através do Google Earth Pro, a segunda, por conseguinte através do
programa Universal Maps Downloader 6.871 que, uma vez fornecidas as coordenadas do quadrante do
entorno, baixou 41.491 imagens do Google Earth, que foram posteriormente unidas pela ferramenta “Map
Combiner”, do mesmo programa.
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Figura 04 - Imagem do Google Earth de 14 de junho de 2009 na qual foi gerado a carta batimétrica e os dados
morfométricos de 2009 realizados no Surfer 10.

Figura 05 - Imagem do Google Earth de através do programa Universal Maps Downloader data 12 de fevereiro de 2013,
trabalhada no ArcGis.

3.2.4 Georreferenciamento
Inicialmente, no software Didger® versão 3.0 (Golden Software Inc.), a imagem de alta resolução do programa
Google Earth Pro® (Google Inc.) de 14 de junho de 2009 (e próxima da cota altimétrica encontrada no dia da
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coleta) foi calibrada com os pontos controle coletados no entorno do reservatório (Figura 06). No relatório
gerado pelo próprio programa, os pontos controle que apresentaram maiores erros foram eliminados um a um,
até que o erro atingiu valor zero (Tabela 02)

Figura 06 - Localização dos pontos controle coletados no entorno do reservatório no dia 30 de julho de 2010 (SANTOS,
2012).
Tabela 02 - Relatório da calibração gerado pelo software Didger® versão 3.0 (Golden Software Inc.) (SANTOS, 2012).
Ponto

Coordenada X

PTO 2
PTO 3
PTO 5
PTO 7

586796
591231
591286
592388

Coordenada Y
7796651
7797695
7800144
7800522

Erro
0
0
0
0

Para reavaliação da batimetria de 2009, a nova imagem de satélite (data 12 de fevereiro de 2013) adquirida de
acordo com o item 3.2.3, foi então calibrada com 8 Pontos Controle (utilizando o programa Esri® ArcMap™,
versão 10.1, Esri Inc.). No relatório gerado pelo programa, o erro máximo obtido foi de 0,39 m (Figura 07) e o
erro total foi de 0,33 m (Total RMS ERROR).
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Figura 07 - Coordenadas geográficas dos pontos controle e média dos erros de georreferenciamento geradas pelo
software ArcGIS.

3.2.5 Digitalização do limite do reservatório
No Didger® 3.0, a margem da represa foi contornada, sendo digitalizada e exportada para o software Surfer® 10
(Golden Software Inc.), para geração do arquivo Blanking (.bln), que permite sua visualização no programa
Surfer sob a forma de imagem com arquivo de extensão .shp (Figura 08) ou de planilha de coordenadas, com
extensão .bln.

Figura 08 - Limite do reservatório de Vargem das Flores gerado a partir do software Surfer 10® (SANTOS, 2010)

Já no ArcGIS, a digitalização do limite do reservatório foi realizada após o georreferenciamento da imagem,
gerando um arquivo do tipo shapefile de polígono (.shp) (Figura 09). É a partir da criação deste polígono que
se torna possível os cálculos de área e perímetro do reservatório. 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 considerado igual a 0 m. Este procedimento tem como objetivo estabelecer
um limite para o processo de interpolação na elaboração da carta batimétrica (ver item 3.2.6).
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Figura 09 - Limite do reservatório de Vargem das Flores gerado a partir do software Esri® ArcMap™.
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3.2.6 Confecção da carta batimétrica
Para a confecção da carta batimétrica, após a exportação do contorno para o software Surfer® 10, foi
construída uma tabela com os dados de coordenadas e profundidade coletados em campo. Na área mais ao
norte, não coberta com pontos, não foi utilizado o ecobatímetro, devido a sua baixa profundidade e dificuldade
de navegação. Nela, foram tomadas medidas pontuais (manuais) e realizadas inferências (Figura 10). Nesta
tabela foram também inseridas as coordenadas do contorno do reservatório e, a elas, atribuídas valores de
profundidade iguais à zero. Pela reticulação (Gridding), método de estimação de modelagem de superfícies,
gerou-se um arquivo Grid. Segundo Landim (2000), este arquivo estabelece uma grade regular sobre a área
estudada e calcula os valores nos nós da mesma, com base nos valores dos pontos já amostrados, sendo,
portanto, um método de estimação indireto. Para se estimar os valores de profundidade dos pontos não
amostrados, o arquivo Grid foi ajustado através do método de interpolação de dados Krigagem (Kriging). Este
método de interpolação foi utilizado por ter uma boa precisão geral e fidelidade aos dados originais quando
comparado a outros métodos (LANDIM, 2000) e por ser bastante utilizado na área de recursos hídricos
(SANTOS & LUCENA, 2005).
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.
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Figura 10 - Transectos realizados na coleta batimétrica de 08 de outubro de 2009. Em destaque, no retângulo, os pontos
coletados manualmente e pontos inferidos (SANTOS, 2012).

Para a reavaliação da carta batimétrica, o arquivo X, Y, Z (dos dados coletados em 2009) foi exportado para o
programa Esri® ArcMap™ originando um shapefile do tipo ponto. 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 partir dos 18.330 pontos, foram inseridos mais 1.582 pontos de inferência. Este número relativamente
elevado de pontos de inferência deve-se ao fato de o ArcGIS, 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 11 apresenta a união dos pontos batimétricos amostrados com os pontos inferidos.
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Figura 11 - Transectos batimétricos mais inferências realizadas no reservatório de Vargem das Flores, utilizando o
ArcGis.

A partir deste conjunto de pontos, é gerado o modelo de interpolação para elaboração da carta batimétrica. O
modelo de interpolação utilizado para gerar o arquivo "raster" (matricial) da batimetria do reservatório de
Vargem das Flores utilizando o ArcGIS foi o TIN (Triangular Irregular Networks). Este modelo conecta pontos
amostrados por meio de triângulos e interpola os valores entre eles. 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
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obter mapas de topografia e batimetria. 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.
3.2.7 Cálculo dos parâmetros morfométricos primários e secundários
A partir dos dados batimétricos, em sub-rotinas do Surfer 10 foram obtidos os valores de profundidade máxima,
volume, perímetro, área total da superfície (A) e a área entre as camadas de profundidade. O volume (V),
gerado por três diferentes métodos (regra trapezoidal, regra de Simpson e regra de Simpson 3/8), foi estimado
através da média aritmética destas três metodologias. Assim como as medidas de área entre as camadas
foram obtidas a cada metro de profundidade, assim como o volume, para produção das curvas hipsográficas
cota-profundidade-área, segundo metodologia de Cole (1983).
Enquanto no ArcGis, 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” e "Cut Fill". Também foram calculados volumes a cada 3 m
de profundidades.
Os parâmetros morfomêtricos secundários estimados, seguindo metodologia de Sperling (1999), foram:
1. Profundidade média (Zmed), em m:
Equação 01
Onde:
V = Volume do reservatório (m3)
A = Área total do reservatório (m2)

2. Profundidade relativa (ZR), em %:
Equação 02
Onde:
ma

= Profundidade máxima (m)

A = Área total do reservatório (m2)

3. Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP):
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Onde:
P = Perímetro (m)
A = Área total do reservatório (m2)

4. Índice de Desenvolvimento de Volume (DV):

Equação 04
Onde:
Zmed = Profundidade média (m)
ma

= Profundidade máxima (m)

5. Fator de Envolvimento (Fe):

Onde:
Abacia = Área da bacia hidrográfica (m2)
Arepresa = Área da represa (m2)

4. RESULTADOS
4.1 Carta Batimétrica
Foram coletados 18.330 pontos com precisão submétrica, durante o inventário batimétrico, cobrindo quase
toda a área do reservatório. Na área mais ao norte, não coberta com pontos, não foi utilizado o ecobatímetro,
devido a sua baixa profundidade e dificuldade de navegação. Nela, foram tomadas medidas pontuais
(manuais) e realizadas inferências. A carta batimétrica gerada para a data da coleta, outubro de 2009, está
representada pela Figura 12. Através da carta batimétrica é possível visualizar que o ponto mais profundo
(21,37m) do reservatório encontra-se próximo à barragem. As regiões assinaladas com as setas podem indicar
as áreas assoreadas do reservatório.
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Figura 12 - Carta batimétrica do reservatório de Vargem das Flores referente à cota de 837,37m de 08 outubro de 2009.
As setas indicam as áreas assoreadas do reservatório, sendo a seta indicada pelo número 1 à região com maior perda
de volume por assoreamento (SANTOS, 2012).
No ArcGIS foram utilizados, além dos pontos batimétricos coletados, 1.559 pontos de inferência para a geração da carta
batimétrica (Figura 13).
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Figura 13 - Carta batimétrica do reservatório de Vargem das Flores referente à cota de 837,50m, realizada no software
ArcGis.
Icatu Meio Ambiente Ltda.
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4.2 Parâmetros morfométricos
A partir da criação desta carta batimétrica, através de sub-rotinas do Surfer 10, os parâmetros morfométricos
primários foram obtidos e estão expostos na Tabela 3. A partir deles, os parâmetros morfométricos
secundários foram então estimados, assim como no ArcGIS.
Tabela 03 - Parâmetros morfométricos primários e secundários do reservatório Vargem das Flores segundo as duas
metodologias apresentadas, para a cota de 837m.
PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS
Primários
Surfer
43.264,8 m 43,32 Km
4.242.728,4 m2 4,24 Km2
25.921.565,1 m3
3.870 m
1.341 m

Perímetro (P)
Área (A)
Volume (V)
Comprimento máximo (Cmax)
Largura máxima (Lmax)
Profundidade máxima (Zmax)

ArcGis
40.520 m 40,52 Km
4.406.979,2 m2
4,40 Km2
28.523.665,2 m3
3.903,49 m
1.389,60 m

20,67 m

20,67 m

Secundários
Profundidade média (Zmed)
Profundidade relativa (ZR)

6,11 m
0,89 %

6,47 m
0,87 %

Índice de desenvolvimento de volume (Dv)
Índice de desenvolvimento de perímetro (Dp)

0,88
5,88

0,94
5,40

28,58

27,52

Fator de Envolvimento (Fe)

Conforme Straskraba (1999), os reservatórios podem ser considerados pequenos quando apresentarem área
1–102 Km2 volume 106 – 108 m3, perfil no qual a represa de Vargem das Flores se enquadra. (Tabela 04).
Tabela 04 - Categorias dos reservatórios com base no tamanho.
Categoria
Grande
Médio

Área (Km2)

Volume (m3)

104 - 106
102 - 104

1010 - 1011
108 - 1010

Pequeno
1 - 102
Muito Pequeno
1
Fonte: Straskraba e Tundisi (2000).

106 - 108
 10

A profundidade máxima (Zmax) encontrada no reservatório de Vargem das Flores foi de 20,67m (cota 837,0).
Cole (1983) afirma que a produtividade biológica dos lagos está geralmente relacionada com a profundidade
média. Em ambientes mais rasos, a radiação solar pode alcançar toda a coluna d’água e, desta forma, esses
geralmente apresentam produtividade maior que ambientes mais profundos. A profundidade média (Z med) e
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relativa (Zr) variaram de acordo com metodologia do Surfer e ArcGis, respectivamente 6,11 m a 6,47 m e
0,89% a 0,87%.
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. A profundidade máxima (Zmax), média (Zmed) e
relativa (ZR) do reservatório Vargem das Flores é um indicativo de que este é um ambiente pequeno e raso,
com baixa estabilidade térmica, estando mais suscetível à ação do vento. Quando se compara esses valores
com outros reservatórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) (Tabela 05), percebe-se que
Vargem das Flores, mesmo sendo uma represa muito maior em área e perímetro e com profundidade máxima
mais elevada, apresenta valores de Zmed e ZR muito próximos destes outros reservatórios e da Lagoa Central
de Lagoa Santa, que é uma lagoa natural. Isso demonstra que o reservatório em questão é um reservatório
raso.
Tabela 05 - Parâmetros morfométricos da Lagoa Central e de reservatórios da RMBH obtidos a partir de estudos
realizados pelo LGAR-UFMG sob a coordenação do Prof. Ricardo Motta Pinto Coelho.
A

V

P

Zmax

Zmed

Zr

DV

DP

Fe

(m2)

(m3)

(m)

(m)

(m)

(%)

-

-

-

1.968.433

9.998.240

14.889

16,2

5,1

1,0

0,94

2,97

49,74

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

9.111.259

81.550.095

104.937

47,3

9,0

1,4

0,57

9,73

29,08

Corpos d'água
Lagoa da Pampulha
Lagoa do Nado

Reservatório do Rio
10.756.678 133.889.399 104.509
40,3
12,4
1,1
0,93
8,92 62,75
Manso
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 Serra Azul (FERNANDES, 2012); Reservatório do Rio Manso (ICATU, 2013).

O comprimento máximo (Cmax) é a distância entre os dois pontos mais distantes do reservatório, sem
interrupção de terra, em linha reta. Para o reservatório de Vargem das Flores, de acordo com as duas
metodologias, este parâmetro variou de 3870 m a 3903 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
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vento, e consequentemente, maior altura de ondas. Esta variação pode ter sido apresentada em função do uso
de diferentes softwares.
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
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. Os valores de Perímetro e DP
encontrados para o reservatório de Vargem das Flores variaram respectivamente, segundo as duas
metodologias aplicadas, Surfer e ArcGis, 43,32 a 40,52 km e 5,88 a 5,40, demonstrando o alto grau de
irregularidade de sua borda, portanto, alta exposição aos fatores supracitados. Esta diminuição de valores se
deu em função do estudo de Santos (2012) ter considerado uma área maior para geração do shape. Devido à
alta resolução da imagem, que foi utilizada para produção do arquivo de contorno do reservatório no ArcGIS,
ter permitido a visualização de áreas secas mais ao norte do reservatório, estas foram então excluídas. Desta
forma, o shape gerado no ArcGIS, tem menor área e perímetro que o gerado pelo Surfer 10.
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 de Vargem das Flores foi 0,88 e 0,94, segundo metodologia do Surfer e ArcGis, respectivamente.
Isto indica que seu formato vertical está bem próximo da forma convexa "V" (cone), caracterizando corpos
d'água mais expostos à ação dos ventos. Este aumento no Dv se deu em função das diferenças metodológicas
na estimativa de volume entre os softwares já citadas anteriormente.
De acordo com a avaliação da curva hipsográfica de Vargem das Flores (Figura 14 a, b), é possível perceber
a relação de aumento do volume acumulado e diminuição da área à medida que se segue em direção ao fundo
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do reservatório. Pode-se afirmar ainda que sua forma é convexa. Portanto, suas margens possuem baixa
declividade na região rasa, ocorrendo um brusco aumento de declividade ao se aproximar da parte mais
profunda. Nota-se que à profundidade de 4m a represa Vargem das Flores, em ambas as curvas, já
apresentam mais de 50% de sua área e volume.
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Figura 14 - Curva hipsográfica do Reservatório de Vargem das Flores para a cota 837,0 m. A figura a indica a curva
realizada com os dados de área e volume gerados pelo Surfer 10; b indica curva gerada com dados obtidos do ArcGis.
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Tabela 06 - Relação cota x área x volume reservatório Vargem das Flores.
Cota (m)

Área (m2)

Volume (m3)

817,0

1,8

0,2

818,0

182,2

42,9

819,0

2.100,2

841,2

820,0

17.497,5

7.373,2

821,0

115.665,3

70.122,3

822,0

195.746,9

226.579,8

823,0

335.124,1

475.069,1

824,0

486.468,6

893.353,1

825,0

627.389,3

1.441.110,8

826,0

814.836,0

2.157.114,2

827,0

1.037.985,7

3.075.029,5

828,0

1.310.607,8

4.246.187,8

829,0

1.555.852,0

5.676.906,1

830,0

1.828.760,3

7.358.525,3

831,0

2.123.019,7

9.320.443,3

832,0

2.489.134,6

11.618.932,0

833,0

2.852.069,6

14.285.245,6

834,0

3.196.241,0

17.287.614,0

835,0

3.562.835,4

20.651.690,6

836,0

3.934.866,4

24.376.133,0

837,0

4.428.937,5

28.523.665,2

837,5

4.547.315,4

29.416.027,2

837,7

4.760.780,5

31.411.964,2

O fator de envolvimento (Fe) relaciona a área da bacia de drenagem, 247 km² (HOLOS, 2009), com a área total
do lago. Os altos valores de fator de envolvimento indicam que grandes quantidades de material sólido e
nutrientes podem ser carreadas, provocando assoreamento e eutrofização do corpo d’água (SPERLING,
1994). Consequentemente, a capacidade diluidora do corpo d’água é pequena em relação à grande área de
drenagem da bacia (SPERLING, 1999). Este é o caso de Vargem das Flores, que está mais propensa a
fenômenos de origem antrópica como contaminação, assoreamento e eutrofização, assim como a Lagoa do
Nado e a Pampulha, uma vez que quanto maior a bacia de drenagem em relação à área do reservatório,
menor será a capacidade diluidora deste corpo d'água.
Dentre todos os reservatórios de abastecimento de água administrados pela COPASA da RMBH (Tabela 05),
o reservatório de Vargem das Flores é o que apresenta menor área e volume. Seu volume chega a ser até 4,5
vezes menor do que o reservatório do Rio Manso. Esta observação também pode ser feita em relação ao
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parâmetro de profundidade média e máxima. O reservatório de Serra Azul apresentou Zmax (Zmax = 47,3) e o
do Rio Manso (Zmax = 40,3m), sendo que ambos apresentaram o dobro da profundidade máxima de Vargem
das Flores (Zmax =20,67m). O Zm de Vargem das Flores 6,11 a 6,47m, valor muito inferior aos observados no
Manso 12,4m e Serra Azul 9,4m. O parâmetro que mais difere entre estes três reservatórios foi o fator de
envolvimento (Fe). Também neste caso, o reservatório do Rio Manso apresentou valor muito superior (Fe =
62,45) do que os de Vargem das Flores (Fe = 28,58 e 27,52) e Serra Azul (Fe = 29,08), indicando que este
reservatório é o que deve sofrer maior assimilação de sedimentos e nutrientes.
4.3 Comparação Morfométrica
Os ambientes lacustres possuem tempos de vida limitados. Lagos naturais apresentam tempo de vida curto do
ponto de vista geológico. Enquanto os reservatórios apresentam tempo de vida média na escala de décadas.
Segundo estudo do Banco Mundial (CARVALHO et al, 2000), os reservatórios existentes em todos os países
do mundo apresentaram um decréscimo em sua vida útil média de 100 para 22 anos. Essa perda se reflete
nos parâmetros morfométricos das represas, como no caso do reservatório de Vargem das Flores..
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Tabela 07 - Dados de volume por cota no reservatório de Vargem das Flores, nos anos de 1972, 2000 e 2009 (com
metodologia Surfer e ArcGis).
Volume (m3)

Cota (m)

1972

2000

2009 (surfer)

2009 (ArcGIS)

816,0

0,0

0,0

0,0

0,2

817,5
819,0

42.500,0
276.182,0

0,0
398,0

0,0
1.299,5

42,9
841,2

820,0
821,0

574.980,0
1.003.677,0

4.872,0
46.973,0

8.801,0
57.688,5

7.373,2
70.122,3

822,0
823,0

1.575.550,0
2.302.439,0

184.175,0
450.645,0

173.895,3
378.728,7

226.579,8
475.069,1

824,0
825,0

3.195.114,0
4.263.504,0

915.724,0
1.586.931,0

712.510,9
1.182.912,7

893.353,1
1.441.110,8

826,0
827,0
828,0
829,0
830,0
831,0
832,0
833,0
834,0
835,0
836,0
837,0
838,0
839,0

5.484.312,0
2.419.032,0
1.809.252,5
2.157.114,2
6.863.091,0
3.493.695,0
2.617.413,4
3.075.029,5
8.444.610,0
4.870.068,0
3.616.489,5
4.246.187,8
10.246.132,0
6.492.958,0
4.851.429,7
5.676.906,1
12.285.424,0
8.375.522,0
6.335.266,5
7.358.525,3
14.580.753,0
10.559.962,0
8.092.305,1
9.320.443,3
17.150.875,0
13.035.402,0
10.151.608,4
11.618.932,0
20.015.023,0
15.810.160,0
12.556.027,7
14.285.245,6
23.192.900,0
18.892.064,0
15.306.452,4
17.287.614,0
26.704.671,0
22.288.523,0
18.424.858,0
20.651.690,6
30.570.953,0
26.006.570,0
21.861.416,9
24.376.133,0
34.812.813,0
30.052.911,0
25.921.565,1
28.523.665,2
39.451.755,0
34.433.959,0
29.007.704,1
29.416.027,2
44.509.481,0
39.155.862,0
31.411.964,2
Fonte: Valores de 1972, 2000 e 2009 Surfer: SANTOS, 2012

CARVALHO (1994), a partir de estudos realizados pela Eletrobrás/IPH em 1994, concluiu que a perda anual de
capacidade de armazenamento dos reservatórios brasileiros é de aproximadamente 0,5%. O mesmo afirmou
ainda que a erosão tem aumentado em função do aumento do crescimento da população e do uso do solo.
Sendo assim, Vargem das Flores apresentou uma taxa de assoreamento três vezes maior que a média dos
reservatórios do Brasil segundo metodologia do Surfer (Tabela 08). Enquanto pela metodologia do TIN do
ArcGis a perda anual está acima da média nacional em 0,05%. Comparando as perdas de volume entre os
anos onde foram realizadas medições batimétricas, pode se observar que ao longo dos anos houve perdas de
volume consideráveis. Analisando as perdas percentuais e percentuais anuais foram estimadas e estão
demonstradas na Tabela 09.
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Tabela 08 - Perdas de volume percentuais e anuais por intervalo de tempo para a cota 837,0.
Perda de Volume (%)
1972-2000
13.95

2000-2009

Perda anual de volume (%.ano-¹)
1972-2000

13.50

Surfer

4.82

ArcGis

0.50

2000-2009
1.50
0.54

Surfer
ArcGis

A variação de área e volume também foi estimada, comparando a cota 837m, em relação ao ano de início de
operação do reservatório e estão apresentadas na Tabela 09. Pode se observar que o reservatório
demonstrou uma perda percentual de volume ao longo dos anos. Em relação a área, o ano 2000 apresentou
valor maior em relação ao ano da avaliação batimétrica de 2009. Acredita-se que essa diferença seja em
função da metodologia empregada.
A pesquisa realizada em 2000 pode ter desconsiderado parte da área do reservatório. O que não foi feito nas
medições de 2009, que considerou mesmo as áreas que com profundidades inferiores a 0,5 m.
Tabela 09 - Áreas e volumes do reservatório Vargem das Flores na cota 837m e percentuais remanescentes em relação
ao ano de 1972, nos anos de levantamento batimétrico.
Ano

Área (m²)

% Área

Volume (m³)

% Volume

1972
2000

4.436.451
4.154.011

100,0
93,6

34.825.433
29.966.884

100,0
86,0

Surfer

4.242.728

95,6

25.921.565

74,4

ArcGis

4.406.979

98,9

28.523.665

81,9

Dados
2009

Fonte: Os dados de 1972 e 2000 pertencem ao relatório técnico da HDC (2000).

As diferenças encontradas entre os volumes calculados para os dados de 2009 se devem ao método de
interpolação utilizado (Krigagem (Surfer) x TIN (ArcGIS)) e às inferências realizadas. O motivo pelo qual
utilizamos o TIN para reavaliação dos dados de 2009 está explicado no item 3.2.6.
Sobre as inferências, estas são de fundamental importância, quando bem realizadas, pois aumentam a
precisão dos métodos de interpolação uma vez que preenchem espaços vazios que os métodos infeririam
valores não condizentes com os reais, ou seja, subestimaria os valores de volume.
Dessa maneira, acreditamos que o volume encontrado a partir da metodologia de cálculo do ArcGIS é mais
realista, em comparação com o volume calculado utilizando a metodologia do Surfer.
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Comparando as metodologias usadas para as estimativas dos parâmetros morfométricos, observou-se que os
dados de 2009 trabalhados no ArcGis (com o método de intepolação TIN) resultaram em valores de volume
superiores aos encontrados em Santos (2012), que utilizou o Surfer e a Krigagem como método de
interpolação. Os valores de inferência adicionados entre as áreas onde não foi inventariada pela sonda
produziram dados mais coesos. Desta forma, a utilização do método de interpolação TIN originado no ArcGis
para geração do volume e dos outros parâmetros morfométricos determinou dados mais acurados a respeito
do reservatório de Vargem das Flores. No entanto, mesmo apresentando valores mais altos, comparados aos
encontrados por Santos (2012), o estudo demonstrou que o reservatório de Vargem das Flores possui
características morfométricas que favorecem o progresso, tanto do assoreamento, quanto da sua elevada
susceptibilidade a sofrer os impactos da eutrofização precoce.
Mesmo com as diferenças entre as taxas médias anuais de assoreamento serem maiores de 1972 a 2000,
comparadas com as de 2000 a 2009, utilizando o modelo de interpolação TIN, ainda assim o reservatório vem
experimentando grandes entradas de sedimento.
Portanto, o presente trabalho demonstrou a necessidade de uma intervenção frente à magnitude do estado de
assoreamento do reservatório de Vargem das Flores. Nesse sentido, medidas são de complexa realização
quando o sedimento é derivado da ocorrência de erosão em toda a área de drenagem da bacia, sendo de
difícil acesso a entidade responsável (CARVALHO et al, 2000), no caso a COPASA. No entanto, existem
muitos programas de controle de sedimento que podem ser implementados, sendo os de maior importância, os
de prevenção. Recomenda-se ainda a execução periódica de uma varredura batimétrica nesse corpo d´água
com uma periodicidade anual. . .
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ANEXO 01
CARTAS TEMÁTICAS
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ANEXO 02
PONTOS CONTROLE
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 13:04.
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 13:23.
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 13:54.
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 14:08.
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 14:42..
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 14:57.
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 15:11.
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Figura A.01 – Ponto acima do maciço da barragem da COPASA no Vargem das Flores. Data de aquisição: 13.07.2010, às 15:18.
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