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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Reservatórios são “ecossistemas” artificiais de usos múltiplos que, ao contrário dos lagos naturais, tendem a 

receber maiores impactos ambientais originados pelas atividades humanas do entono (Tundisi & Tundisi, 2008). 

No momento em que a região sudeste do Brasil passa por uma grave crise hídrica (Pinto-Coelho & Havens, 

2015), a correta avaliação das características morfométricas dos reservatórios situados nessa região reveste 

ainda de uma importância particular. Vários parâmetros morfométricos primários e secundários bem como as 

suas características hidrológicas e hidrodinâmicas são pré-requisitos para a gestão sustentável das diversas 

atividades humanas que ocorrem no entorno desses sistemas. 

A obtenção de carta batimétrica detalhada de um dado reservatório é um pré-requisito necessário para avaliação 

de todos os parâmetros morfométricos que, por sua vez, são os principais descritores da morfometria de qualquer 

corpo de água. Nesse sentido, a mensuração do volume do reservatório, o seu grau de deplecionamento e a 

vazão dos principais tributários são essenciais para o manejo e a gestão corretos do sistema. 

A batimetria de precisão é, por sua vez, importante também para a consolidação e correta interpretação de quase 

todos os estudos ambientais de um reservatório, tais como a evolução de assoreamento, as suas características 

hidrológicas e hidrodinâmicas. Até mesmo, a compreensão dos complexos padrões espaço-temporais de 

qualidade da água e até distribuição de todos os organismos aquáticos dependem dessa carta batimétrica. 

Informações sobre tipos de fundo, tipos de sedimento e plantas aquáticas estão codificadas no sinal de alguns 

tipos especiais de ecobatímetro (ex: sondas dotadas de transdutores Split-beam, como a que serão usadas 

nesse estudo), sendo que este sinal pode ser decodificado, através do emprego de software específicos, e a 

informação sobre o fundo pode ser processada, geo-espacializada e analisada. Para verificar os resultados é 

sugerido que amostragem física do fundo seja realizada por meio de amostragem direta ou observações visuais, 

para que deste modo os tipos de fundo desconhecidos podem ser associados a tipos de fundo amostrados. 

O presente relatório técnico apresenta o estudo hidroacústico realizado no reservatório “Açude Novo, localizado 

no município de Sertãozinho – SP. Os dados sobre o sedimento são apresentados e discutidos a partir da 

interpretação semi-quantitativa dos egogramas gerados. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar e apresentar o levantamento hidroacústico (morfometria, batimetria e sedimentologia) do reservatório 

da Usina Santa Elisa (Empresa Biosev S.A), denominado Açude Novo, localizado no município de Sertãozinho-

SP. Conforme proposta técnica ICATU PCP-010/2015. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O presente estudo apresenta os seguintes objetivos específicos: 

 Consolidar as localização geográfica do reservatório em alta precisão 

 Realizar o levantamento batimétrico do reservatório 

 Determinar os parâmetros morfométricos primários e secundários. 

 Determinar as curvas de volume x área x profundidade, para cada um dos reservatórios. 

 Determinar o volume de água total e por estrato de profundidade. 

 Tipologia qualitativa empírica dos sedimentos presentes no reservatório 

 Estimativa preliminar de volume de sedimentos 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 O reservatório Açude Novo fica situado no município de Sertãozinho, no estado de São Paulo, Brasil, entre às coordenadas 
coordenadas centrais: UTM 22k 806706.75 m L, 7662345.91 m S. Este reservatório é alimentado pelo Córrego da 
da Vendinha, tributário do Rio Mogi-Guaçu (Figura 01), que por sua ver deságua no Rio Pardo. As características da bacia 
em que pertence o reservatório estudado, são apresentadas no  

Quadro 1 e na Figura 2 e Figura 3. 

 

 

Figura 01 - Bacia do Rio Mogi-Guaçu (CBH-MOGI). Fonte – Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de 
São Paulo – SigRH (vide figuras a seguir com a localização exata das represas). 
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Quadro 1 - Caracterização da Bacia do Rio Mogi-Guaçu. 

Características Gerais da Bacia do Rio Mogi-Guaçu 

Área de drenagem¹ 15 004 km² 

População² 1 431 786 habitantes 

Principais rios³ Rio Mogi-Guaçu, Rio do Peixe e Rio Jaguari-Mirim 

Principais atividades econômicas4 

Predominam atividades do setor primário, sendo as principais culturas de cana-

de-açúcar, laranja, pastagem (braquiária) e milho. No setor secundário, 

predomina agricultura e agroindústria, como usinas de açúcar e álcool, óleos 

vegetais e bebidas, além de frigoríficas e indústria de papel e celulose. O turismo 

destaca-se prela presença de estâncias hidrominerais de Águas da Prata, Águas 

de Lindóia, Lindóia, Serra Negra e Socorro. 

Vegetação remanescente5 

Apresenta 1.598 km2 de vegetação natural remanescente que ocupa, 

aproximadamente, 10.5% de sua área. As categorias de maior ocorrência são a 

Floresta Estacional Semidecidual, a Savana e a Formação Arbórea/Arbustiva em 

Regiões de Várzea. 

Unidades de Conservação6 

APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá, APA Piracicaba e Juqueri-Mirim, ARIE 

Buriti de Vassununga, ARIE Cerrado Pé-de-Gigante, EE de Jataí, EE de Mogi-

Guaçu, PE Porto Ferreira, PE Vassununga, RB Experimental Mogi-Guaçu, RB 

Sertãozinho, RPPN Parque São Marcelo, RPPN Parque Ecológico Anauá e 

RPPN Toca da Paca. 

Fontes: 1. PERH, 2006; 2. SEADE, 2009; 3 e 4. Relatório de Situação de Recursos Hídricos de Bacias, 2010; 5. IF, 2009; 6. FF, 2008; FF, 2009; 
ICMBio, 2009. 
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Figura 2. Principais rios de interesse para este estudo da porção norte da Bacia Hidrográfica do Mogi-Guaçu (CBH-MOGI). 
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Figura 3. Hidrografia da região do Córrego Vendinha e efluentes, demais rios da bacia e sedes municipais das cidades próximas. 
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O reservatório Açude Novo apresenta uma parte da sua margem desmatada, com presença de gramíneas. 

Apesar de não ser permitido o uso para recreação, foram observadas pessoas da comunidade local durante o 

trabalho utilizando para o banho. Além disso, a presença de lixo nas margens evidencia a frequência do uso do 

reservatório pela comunidade local. 

 
Figura 4 – Foto do reservatório Açude novo onde é possível verificar parte da margem que não é coberta por vegetação. 
Ao fundo, a plantação de cana que rodeia todo o reservatório. 

 

Na região norte do reservatório possui um vertedouro, por onde a água é retirada para uso da Usina (Figura 5 e 

Figura 6).  
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Figura 5 – Sumidouro localizado na porção norte do reservatório Açude Novo – Sertãozinho (SP). 

 

 
Figura 6 – Destaque do sumidouro por onde a água é retirada do reservatório Açude Novo – Sertãozinho (SP). 
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4. METODOLOGIA 

4.1 BATIMETRIA 

4.1.1 COLETA DE PONTOS BATIMÉTRICOS UTILIZANDO SONDA 

Os estudos de batimetria foram realizados utilizando os equipamentos e softwares específicos listados no 

Quadro 2. A Figura 7 apresenta parte dos equipamentos utilizados e a metodologia da ecosonda  

Biosonics DT-X. 

Quadro 2 – Relação dos produtos deste relatório e os equipamentos/softwares utilizados. 

Produto Descrição do equipamento 

Profundidade do reservatório Sonda Biosonics DT-X via Visual Acquisition v6 

Coordenadas geográficas dos pontos batimétricos D-GPS da Trimble PRO XR S com pós-correção  

Orientação para navegação  Software Hypack 2014 

Sincronização dos dados batimétricos e coordenadas 

geográficas 

Visual Habitat v2; Excel 

Criação da carta batimétrica Software ArcMAP 10.2 

Determinação do volume de sedimento Visual Habitat v2 

 

 
Figura 7. Levantamento batimétrico utilizando a sonda Biosonics DT-X (A) acoplada na extremidade inferior de uma haste onde é fixada 

uma antena D-GPS na extremidade superior (B) para a correlacionar os dados de profundidade e posicionamento geográfico. Em (C) 

o barco utilizado para realização da batimetria (Fonte: Biosonics, Icatu M. A.). 
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A utilização de uma ecossonda hidroacústica para avaliação de profundidades e a tomada simultânea das 

respectivas coordenadas geográficas por meio de um D-GPS com pós-correção “in situ”, configuram a tecnologia 

mais dinâmica e precisa para a realização de estudos de batimetria e morfometria em corpos d’água, atualmente. 

Entretanto, sua precisão se limita em relação às baixas profundidades devido a algumas circunstâncias: (a) áreas 

mais rasas de reservatórios podem apresentar dificuldades de navegação, pois, na maioria das vezes, possuem 

resquícios da vegetação de galeria, bancos de macrófitas flutuantes e/ou pedras que podem danificar tanto o 

motor do barco quanto o transdutor da ecossonda, e (b) existe uma "zona morta" formada logo abaixo ao 

transdutor da ecossonda hidroacústica, o que diminui a precisão da coleta dos dados nesta região. A coleta de 

dados batimétricos no reservatório da Usina de Santa Elisa foi realizada no dia 18 de fevereiro de 2016, da 

seguinte forma: 

a) Planejamento e coleta de dados 

Utilizando o software Hypack 2014 (Xylen), foram delimitamos transectos a serem utilizados para guiar a 

navegação pelo reservatório, de modo a coletar os dados de forma completa e consistente. O plano de 

navegação é apresentado na Figura 8.  

 
Figura 8. Projeto de navegação para inventário batimétrico do reservatório Açude Novo (Sertãozinho-SP) realizado no programa Hypack 
2014. 

Açude Novo 
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A coleta dos dados batimétricos utilizou sistema computadorizado, conferindo automação da coleta de dados e 

permitindo orientação visual da navegação sobre os transectos previamente programados. Este sistema 

constituiu-se de um microcomputador tipo lap top HP Core i7, interligado ao sistema de posicionamento, 

estabelecido por um GPS diferencial (DGPS) Trimble acoplado a um ecobatímetro Biosonics DT-X (split beam), 

através de interfaces com o software Visual Acquisition v6. O sistema de posicionamento, em tempo real, contou 

com uma precisão menor que 1,0 m (precisão submétrica), conferido pelo sinal diferencial fornecido por satélite 

geoestacionário do sistema Omnistar.  

As coordenadas das posições sondadas foram determinadas no sistema GMS – Datum WGS84. Utilizando o 

software Odom EChart (em conjunto com o Hypack), a navegação para coleta batimétrica foi realizada com 

embarcação tipo voadeira, com 5 metros de comprimento, motor de 15 HP, à velocidade aproximada de  

5 Km.h-¹, na qual foram acoplados os equipamentos necessários ao levantamento (Figura 7). 

A porção sul do reservatório de Açude Novo apresentava densa cobertura de macrófitas enraizadas e flutuantes 

(Figura 9), no momento da coleta batimétrica, o que impossibilitou a navegação e, por conseguinte, a coleta de 

dados batimétricos e hidroacústicos. Por meio de aferição de imagens de satélite de diferentes datas (2000, 

2004, 2006, 2010, 2013, 2015), pode-se observar momentos em que o reservatório se apresentava mais 

deplecionado e, por comparação aos dados da coleta de campo realizada pela Icatu, pode-se realizar inferências 

acerca da profundidade das áreas não amostradas. 

 
Figura 9 - Mapa do reservatório Açude Novo (A) destacando a região que apresenta grande quantidade de macrófitas (B) que dificultam 
a navegação e levantamento batimétrico. Em (C) uma foto do local tirada durante o levantamento batimétrico (Fonte: Icatu M.A.). 
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b) Fase de processamento dos dados batimétricos 

Os resultados dos transectos registrados pelo ecobatímetro via Visual Acquisition v6, geraram um arquivo único 

e não-editável (o que garante a confiabilidade para cada linha navegada). Utilizando o software Visual Habitat, 

os arquivos de navegação foram processados e avaliados.  

A finalização do processamento dos dados gerou um arquivo XYZ (Posição/Cota: X-GMS, Y-GMS, Z-

Profundidade em metros) que foi exportado como arquivo “*.txt”. O arquivo XYZ é um arquivo base para a 

geração do modelo digital do terreno submerso para a área sondada, na qual se baseia a elaboração da carta 

batimétrica e demais estudos morfométricos. Esse tipo de arquivo foi importado para o sistema SIG ArcGis 

versão 10.2, onde foi confeccionada a carta batimétrica e os demais produtos apresentados nesse relatório. As 

coordenadas foram transformadas do Sistema Geográfico WGS 1984 (em graus) para o Sistema Projetado UTM 

22K WGS 1984 (em metros).  

Para estimativas acerca das características da camada de sedimentos acima da rocha matriz, foram utilizados 

dados geológicos do sedimento (granulometria) fornecidos pela CONTRATANTE e dados da sonda Biosonics 

DT-X, analisado pelo software Visual Habitat v2, de modo a estimar o volume e a tipologia do sedimento presente 

no reservatório.  

 

  



 
Batimetria do reservatório Açude Novo Abril 2016 

 

 

Icatu Meio Ambiente Ltda.  Página 18 de 57 
 

4.1.2 OBTENÇÃO DE PONTOS CONTROLE (CONSOLIDAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA) 

4.1.2.1 Coleta de campo 

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 em limites de reservatórios traçados com erro. 

Para obtenção da imagem georreferenciada foram coletados Pontos Controle em regiões do entorno do 

reservatório (Figura 10), 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 GPS TrackMaker®. Nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2016 cada um 

dos pontos previamente demarcados foram visitados, identificados e suas coordenadas reais foram obtidas por 

meio do DGPS Trimble Pro GPS, com pós correção do serviço da Omnistar. 

As coordenadas pós-processadas dos pontos pré-selecionados (Anexo 1) foram exportadas para um 

computador, que juntamente com as fotos dos locais, foram utilizadas para referenciar o ponto coletado em 

campo com o ponto do mapa correspondente. 
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Figura 10. Localização dos pontos controle coletados para georreferenciamento da imagem utilizada para criação das cartas batimétricas dos reservatórios Usina e Milho Vermelho. Três pontos 

estão fora de quadro e foram descartados por se localizarem muito distantes dos reservatórios. 
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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 de marcação e reconhecimento 

do ponto nas imagens georreferenciadas. Procurou-se priorizar locais abertos, sem muita vegetação no entorno, 

tomando os pontos próximos a perfis de origem antrópica de modo a haver pouca ou nenhuma alteração desde 

a data das imagens de satélite até a data da coleta. Um exemplo de um ponto controle típico pode ser observado 

na Figura 11. Informações detalhadas dos pontos controle podem ser encontradas no Anexo Digital 1 e 2. 

 

Figura 11. (a) Foto de campo do Ponto 4, mesmas características identificadas na figura de satélite (b) podem ser vistas 
na foto. 

  

4.1.2.2 Aquisição da imagem de satélite para o georreferenciamento 

Para definir o tipo de imagem de satélite a ser utilizada, alguns aspectos devem ser considerados: (a) resolução 

da imagem e tamanho do pixel, (b) deformação e distorção da imagem, (c) se a imagem é inteira ou em mosaico, 

(d) tamanho da imagem em disco (preferencialmente inferior a 2 GB), (e) forma de aquisição e (f) data de captura.  

Optou-se pela aquisição de um conjunto de imagens de alta resolução a partir do programa Universal Maps 

Downloader 6.871 que usa as imagens do Google Earth em sua versão GE-Pró. Posteriormente, essas imagens 

foram unidas pela ferramenta “Map Combiner”, disponível no Maps Downloader. A imagem resultante possui 
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1,39 GB, com resolução acima de 1 pixel por metro. A data da imagem de satélite utilizada é de 18/03/2014, 

quando a cota de Usina encontrava-se também no seu máximo, não havendo necessidade de correções de 

nível. 

 

4.1.3 GEORREFERENCIAMENTO  

A imagem de satélite adquirida foi então calibrada com 15 pontos controle utilizando o software Esri® ArcMap™, 

versão 10.2 (Esri Inc.). Destes 15 pontos, foram selecionados nove pontos com menores erros RMS residuais e 

de mais fácil identificação no mapa (Anexo 1).  

A Tabela 1 mostra as coordenadas de cada ponto, conforme obtido em campo, as coordenadas do mapa a ser 

georreferenciado, e o erro de cada um dos pontos após a transformação polinomial de segunda ordem. O erro 

originalmente foi calculado pelo programa em graus, para a transformação do erro de graus para metros utilizou-

se o valor do ângulo da longitude de 103 885 metros e da latitude de 110 719 metros, conforme ferramenta do 

IBGE (ibge.gov.br). 

Tabela 1 - Tabela das coordenadas dos pontos controle em grau decimal e os erros de georreferenciamento da imagem 
do reservatório de Açude Novo - Sertãozinho (SP). 

  DGPS Mapa Erro, em metros1 

 Utilizado Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y Residual X Residual Y RMS 

Ponto 1 Não -48.0430 -21.1138 -48.0430 -21.1138 N/A N/A N/A 

Ponto 2 Não -48.0434 -21.1144 -48.0434 -21.1144 N/A N/A N/A 

Ponto 3 Sim -48.0449 -21.1134 -48.0449 -21.1133 0.00 -0.12 0.12 

Ponto 4 Sim -48.0463 -21.0998 -48.0463 -21.0998 0.00 0.12 0.12 

Ponto 5 Sim -48.0631 -21.0992 -48.0631 -21.0992 0.00 -0.09 0.09 

Ponto 6 Não -48.0605 -21.1011 -48.0605 -21.1011 N/A N/A N/A 

Ponto 7 Sim -48.0729 -21.1140 -48.0729 -21.1140 0.68 -0.06 0.71 

Ponto 8 Sim -48.0728 -21.1135 -48.0728 -21.1135 -0.70 0.12 0.73 

Ponto 9 Não -48.0300 -21.1192 -48.0300 -21.1192 N/A N/A N/A 

Ponto 10 Sim -48.0263 -21.1182 -48.0263 -21.1182 0.00 -0.23 0.22 

Ponto 12 Sim -48.0328 -21.1234 -48.0328 -21.1233 0.00 0.43 0.42 

Ponto 14 Sim -48.0407 -21.1287 -48.0408 -21.1287 0.00 -0.18 0.18 

Ponto 15 Sim -48.0415 -21.1286 -48.0415 -21.1286 0.00 0.25 0.24 
1 Total RMS error: root mean square error. Este erro é derivado da diferença entre pontos conhecidos e não conhecidos elevado ao quadrado, dividido 
pelo número de pontos teste, e em seguida, tomando a raiz quadrada do resultado. 
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4.1.4 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™.  A partir da criação deste polígono torna-se 

possível os cálculos de área e perímetro do reservatório (ver item 4.1.6). 

 

4.1.5 CONFECÇÃO DA CARTA BATIMÉTRICA 

Para a confecção da carta batimétrica foi necessário usar um modelo de interpolação que possa gerar uma 

superfície correspondente ao fundo do reservatório, a partir das medidas pontuais de profundidade. O modelo 

de interpolação escolhido para gerar o arquivo raster da batimetria do reservatório de Açude Novo foi o TIN 

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

valores entre eles (Figura 12).  

 

Figura 12. Princípio do modelo de interpolação do tipo triangular irregular (TIN). 

 

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 13). 
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Figura 13. Modelo de interpolação do tipo TIN gerado para carta batimétrica do reservatório Açude Novo. Em detalhe é possível 
perceber as triangulações geradas a partir dos pontos de profundidade amostrados. 

 

 

4.1.6 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 volumes utilizando a ferramenta 

“Surface Volume”, gerando valores a cada 1 m de profundidade e respectiva área.  

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: 
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1. Profundidade média (Zmed), em m: 

Zmed =
 V 

 A 
                 Equação 01 

Onde: 

V = Volume do reservatório (m3) 

A = Área total do reservatório (m2) 

 

 

2. Profundidade relativa (ZR), em %: 

ZR =
 88,6 x Zmax 

 √𝐀 
                Equação 02 

 

 

Onde: 

Zmax = Profundidade máxima (m) 

A = Área total do reservatório (m2) 

 

 

3. Índice de Desenvolvimento de Perímetro (DP): 

DP=0,28 x 
𝐏

√𝐀
                Equação 03 

Onde: 

P = Perímetro (m) 

A = Área total do reservatório (m2) 

 

 

4. Índice de Desenvolvimento de Volume (DV): 

 

DV=
3 x Zmed

Zmax
                 Equação 04 

 

Onde: 

Zmed = Profundidade média (m) 

Zmax = Profundidade máxima (m) 
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5. Fator de Envolvimento (Fe):  

 

Fe=
Abacia

Arepresa
                 Equação 05 

 

Onde: 

Abacia = Área da bacia de drenagem (m2) 

Arepresa = Área da represa (m2) 
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5. RESULTADOS 

5.1 BATIMETRIA 

5.1.1 CARTA BATIMÉTRICA 

Foram realizados 41 transectos, totalizando 11.332 metros percorridos e 7.424 pontos batimétricos coletados 

pela ecossonda (Figura 14). Considerando as etapas de elaboração das cartas batimétricas, é possível verificar o 

trajeto e a localização dos pontos coletados, que possuem precisão submétrica e localização conhecida (Anexo 

Digital 3).  

Na                   Figura 15 é possível observar a malha TIN (Triangulated Irregular Network – Malha Irregular 

Triangulada), obtida a partir da interpolação homônima dos pontos da Figura. Para transformar o arquivo vetorial 

em raster foi realizada a interpolação Natural Neighbours (Vizinhos naturais) no arquivo TIN, resultando no 

observado na     Figura 16, a carta batimétrica (tamanho de célula de 1m).  

A partir desta carta foram calculados os parâmetros primários e secundários. Também foi elaborado uma carta 

de profundidade no formato de curvas de nível (isolinhas) de 1 em 1 metro (       Figura 17). Na   Figura 18 mesclou-

se as curvas de nível com a batimetria para melhor observação dos dados. 
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Figura 14. Visualização dos dados batimétricos coletados pela sonda no Reservatório Açude Novo – Sertãozinho (SP), demonstrando o percurso da embarcação 
 (imagem gerada no software ArcGis 10.2). Fevereiro de 2016. Os pontos representam mensurações de profundidade com vareta graduada e inferências. 
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                  Figura 15. Mapa da Malha TIN do Reservatório Usina – Morro Agudo (SP) - imagem gerada no software ArcGis 10.2. Janeiro de 2015. 
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    Figura 16. Carta batimétrica do reservatório Açude Novo – Sertãozinho (SP). Fevereiro de 2016. 
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       Figura 17. Curvas de nível de profundidade do Reservatório Açude Novo (1 em 1 metros) Sertãozinho (SP). Fevereiro de 2016. 
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  Figura 18. Curvas de nível de profundidade e batimetria do Reservatório Açude Novo – Sertãozinho (SP). Fevereiro de 2016. 



 
Batimetria do reservatório Açude Novo – Sertãozinho SP Abril 2016 

 

 

Icatu Meio Ambiente Ltda.   
  
 Página 32 de 57 
 

 

Figura 19. Esquemas do reservatório Usina em 3D em diferentes perspectivas (a & e). Foi utilizado um fator de multiplicação da 
profundidade de 5, para evidenciar as nuances do relevo imerso. 

 

Figura 20. Vista longitudinal do reservatório, a partir de seu vertedor (a) e vista lateral do reservatório, a partir de sua margem esquerda. 
Foi utilizado um fator de multiplicação da profundidade de 5, para evidenciar as nuances do relevo imerso. 

 

Para melhor observação do formato do reservatório e suas nuances, foi utilizado um fator de multiplicação de 5 na 

profundidade, ou seja, o eixo Z é proporcional a 1/5 dos eixos X e Y, resultando em profundidades mais 

pronunciadas na Figura 19 e Figura 20 do que é observado no real, então o reservatório é mais raso do que o 

demonstrado nestas figuras.  
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Para o cálculo da área da bacia, utilizou-se da Base Hidrográfica Ottocodificada disponível no site da ANA (Agência 

Nacional de Águas), em metadados. A porção de montante do Córrego da Vendinha empreende cinco pequenos 

trechos de drenagem de drenagem, conforme Figura 21. A Tabela 2 apresenta as áreas individuais de cada um 

destes trechos, e indica seu código no sistema Ottocodificado. A área total destes trechos é igual a 56.06 Km2, que 

foi utilizado como área da bacia de drenagem para o cálculo do fator de envolvimento (Fe). 
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Figura 21 – Área de contribuição do trecho de drenagem estudado, onde se localiza o reservatório Açude Novo em Sertãozinho (SP). 
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Tabela 2 – Códigos identificadores dos trechos, da bacia de drenagem e suas respectivas áreas. 

Código identificador do trecho de drenagem Código da bacia de drenagem Área (Km2) 

314513 86843245 36.8 

288614 86843247 11.3 

249159 86843246 1.01 

205391 86843248 0.34 

279030 86843249 6.61 

 

O reservatório de Açude Novo é um reservatório raso com pequenas porções mais profundas próximas ao 

barramento. A porção sul do reservatório apresenta tendência a acumular macrófitas até o aterramento que foi 

feito em seu terço inicial, região esta onde não foi possível realizar a batimetria com a sonda (dados batimétricos 

obtidos por inferências baseadas análises cartográficas). Na margem direita, no terço proximal do barramento, foi 

observada acumulação de sedimento no fundo do reservatório, do tipo areia média. A margem esquerda e a porção 

central apresentaram o solo compactado, que impossibilitou a coleta de sedimento para análise granulométrica. 

 

5.2 PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

A partir da criação desta carta batimétrica, foi possível calcular os parâmetros morfométricos primários e 

secundários, apresentados na Tabela 3. Também foram calculados os valores de área e volume para as diferentes 

profundidades do reservatório (Tabela 5). 

De acordo com os parâmetros de Área e Volume encontrados para o reservatório Açude Novo, podemos classificá-

lo como "muito pequeno" em relação ao seu tamanho e volume (Tabela 4), visto que apresenta área igual a 0,25 

Km2 e volume igual a 7,75 x 104 m3.  

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 corpos 

d'água geralmente apresentam produtividade maior que ambientes mais profundos. Quanto à profundidade 

relativa, a maioria dos lagos apresenta Zr menores que 2%, embora lagos profundos com pequena área de 

superfície frequentemente tenham Zr > 4% (WETZEL, 1983). A profundidade máxima (Zmax) encontrada no 

reservatório foi de 6,00 m, a profundidade média (Zmed) e relativa (Zr) foram, respectivamente 3,03 m e 1,5%. 
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Tabela 3- Parâmetros morfométricos primários e secundários do reservatório Açude Novo. 

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

Primários 

Perímetro (P) 2.501 m (2,50 Km) 

Área (A) 255.789,0 m2 (25,58 ha) 

Volume (V) 775.718,8 m3  

Profundidade máxima (Zmáx) 6,00 m  

Secundários 

Profundidade média (Zmed) - m 3,03  

Profundidade relativa (ZR) - % 1,05  

Índice de desenvolvimento de volume (Dv) 1,52  

Índice de desenvolvimento de perímetro (Dp) 1,38  

Fator de Envolvimento (Fe) 219  

 

 

Tabela 4. Categorias dos reservatórios com base no tamanho. 

Categoria Área (Km2) Volume (km3) 

Grande 104 - 106 1010 - 1011 

Médio 102 - 104 108 - 1010 

Pequeno 1 - 102 106 - 108 

Muito Pequeno  1  106 

Fonte: Straskraba e Tundisi (2000). 

 

Tabela 5 - Valores de área e volume por estrato do reservatório Açude Novo – Sertãozinho (SP). 

Estrato (m) Volume (m³) Volume % Área (m²) Área % 

0-1 248396.3 32.02% 255789.3 100.00% 

1-2 224266.8 28.91% 237524.0 92.86% 

2-3 185107.6 23.86% 208168.9 81.38% 

3-4 102200.1 13.17% 156715.1 61.27% 

4-5 15685.71 2.02% 45510.6 17.79% 

5-6 62.38 0.01% 379.5 0.15% 

Total 775718.88 100%   
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Tabela 6. Valores de área e volume por profundidade do reservatório Usina – Morro Agudo (SP). 

 Volume abaixo (m³) Volume acima (m³) Área (m²) Volume acima % Área % 

0 775718.8 0.0 255789.3 0.00% 100.00% 

1 527322.5 248396.3 237524.0 32.02% 92.86% 

2 303055.7 472663.1 208168.9 60.93% 81.38% 

3 117948.1 657770.6 156715.1 84.79% 61.27% 

4 15748.1 759970.7 45510.6 97.97% 17.79% 

5 62.4 775656.4 379.5 99.99% 0.15% 

 

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 e outros 

fatores.  

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. Ademais, as margens de conformação irregular favorecem 

o processo de eutrofização e assoreamento (Sperling, 1999), pois os processos de circulação 

compartimentalizadas são mais complexos. O reservatório em estudo apresentou perímetro de 2051 m e Dp=1,35, 

refletindo a regularidade da margem e a ausência de ramificações e braços.  
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Figura 22. Curva hipsográfica área-profundidade-volume do reservatório Açude Novo – fevereiro de 2016. Software Sigma Plot 11. 

 

A partir da curva hipsográfica (Figura 22) é possível classificar o reservatório quanto sua forma. Baseado na 

classificação proposta por Hånkanson (op.cit.), as relações entre área x profundidade x volume do reservatório 

Açude Novo demonstram que o reservatório é côncavo para área e convexo para o volume. Como é possível 

observar no gráfico, aproximadamente 60% do volume do reservatório encontra-se nos 2 primeiros metros de 

profundidade e quase 90% nos 3 primeiros metros. O formato côncavo-convexo da curva área x profundidade 

indica duas porções onde o declive é mais acentuado, uma na parte mais rasa e uma na parte mais profunda. 

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. 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 

menores ou iguais a 1 apresentam forma de "V". O DV encontrado para o reservatório de Usina (1,52) indica que 

seu formato vertical está próximo ao formato em “U”. Isso indica que ele não está tão exposto à ação dos ventos 

e que sua estratificação pode ocorrer em determinadas épocas do ano. 

O fator de envolvimento (Fe) relaciona a bacia de drenagem à área total do reservatório. A área de drenagem do 

para o trecho estudado do Córrego Vendinha foi de 56,06 km2 e a área do reservatório foi de 0,25 km2, resultando 
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em um Fe = 219, indicando a susceptibilidade a acumulação de materiais sólidos e nutrientes carreados para o 

reservatório, que pode provocar eutrofização e assoreamento (Sperling 1999). Quando a bacia de drenagem é 

muito maior em relação à área do reservatório, menor será sua capacidade diluidora. 

6. SEDIMENTOS 

 

As características do fundo do reservatório podem ser interpretadas pelas características do eco transmitidas e 

captadas pelo transdutor. Essas características podem ser agrupadas pelo programa Visual Habitat v2, que utiliza 

algoritmos próprios de agrupamento para separar em distintas tipologias de sedimentos, como pode ser visto pelo 

diagrama de Principais Coordenadas, PCA, dos ecos de cada ping (Figura 23) e suas porcentagens de contribuição 

relativas. 

 

Figura 23 - Diagrama de Principais Coordenadas da tipologia do sedimento do reservatório Açude Novo, Sertãozinho. 
Fevereiro de 2016. Visual Habitat v2. 
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Dos cerca de 4 mil pings, apenas 441 foram aceitos para a tipologia do sedimento, em que foram desconsiderados 

os pings corrigidos manualmente e os que não apresentava energia suficiente para análise. 

A Figura 24 apresenta o resultado do agrupamento dos tipos de ping em tipos de sedimento. Comparando-se a 

coleta direta de sedimentos número 2 (Tabela 7 e Figura) com seu ping hidroacústico correspondente, de número 

5843 da coleta batimétrica (Anexo digital), o Tipo de Sedimento 4 representa as areias muito finas, finas e médias, 

corroborado pela dimensão fractal correspondente a este Tipo 4, que varia de aproximadamente 0,90 a 1,15. Os 

Tipos de Sedimento 1, 2 e 3 correspondem às camadas de sedimento de areia grossa, muito grossa e pedregulhos, 

que foram mais abundantes na análise. 
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Figura 24 - Tipos de sedimento presentes no reservatório do Açude Novo (Sertãozinho – SP), em porcentagens relativas, e 
sua localização espacial. Fevereiro 2016. Visual Habitat v2. 
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Tabela 7 - Análise granulométrica do Reservatório Açude Novo - Sertãozinho 

Sedimento Amostra 1 Amostra 2 

Argila (<0,004mm) 0.00% 0.01% 

Silte (0,004mm) 0.02% 0.05% 

Areia Muito Fina (0,063 mm) 3.02% 8.21% 

areia fina (0.125mm) 2.82% 11.24% 

Areia Média (0,250 mm) 3.49% 14.32% 

Areia Grossa (0,500 mm) 4.70% 18.56% 

Areia Muito Grossa (1mm) 17.28% 45.24% 

Pedregulho Muito fino (2 mm) 31.18% 2.36% 

Pedregulho Fino (4 mm) 38.48% 0.00% 

   Fonte: Anexo digital (Bioética ambiente) 

 

Anderson & Pacheco (2011) observaram, em transdutor de 201kHz da Biosonics, correlação forte entre o valor da 

Dimensão Fractal e a quantidade de areia (correlação negativa) e argila (correlação positiva) presentes em 31 

reservatórios estudados. 

Tegowski (2005), similarmente, observou valores baixos da Dimensão Fractal em áreas de praia, onde havia 

grandes depósitos de areia (não passando de 1,2). Nas regiões mais centrais do lago estudado, em que havia 

sedimentos do tipo silte-argilosos, a Dimensão Fractal apresentou os maiores valores (até 1,83). Os valores mais 

altos de dimensão fractal são resultado do espalhamento do sinal devido à estrutura de camadas do sedimento.  

No presente estudo, as Dimensões Fractais foram as características que possibilitaram observar o acúmulo de 

sedimentos mais grossos, que formam uma camada aquosa mais homogênea em determinadas partes do 

reservatório (Figura 25 e Figura 26).  

As análises granulométricas corroboraram com as observações hidroacústicas de que havia pouca presença de 

silte e argila no reservatório, dado que o maior valor encontrado de Dimensão Fractal foi de 1,15. As areias e 

pedregulhos se distribuem por todo o reservatório, sendo que os sedimentos de maior granulometria e maior 

volume se distribuem pelas áreas mais claras do mapa da Figura 26.
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Figura 25 – Pings aceitos para caracterização do sedimento, raster (krigagem ordinária) das dimensões fractais de cada um destes pings e gráfico de setor com os resultados 
das coletas granulométricas em suas respectivas coordenadas geográficas. Açude Novo – Sertãozinho, SP. Fevereiro de 2016. 
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Figura 26 – Mapa com apenas o raster (krigagem ordinária) das Dimensões Fractais dos pings aceitos para a análise de sedimento, para melhor visualização. Açude Novo – 
Sertãozinho, SP. Fevereiro de 2016.
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Tegowski e Ostrovsky (2010) observaram que valores altos da dimensão fractal sugerem um formato mais 

complexo do sinal do eco. O aumento da dimensão fractal com a profundidade indica que sedimentos lamosos nas 

zonas mais profundas apresentam camadas mais complexas do que sedimentos arenosos de áreas mais rasas. 

Sedimentos de áreas rasas são mais bem misturados por movimentos intensos de água do que sedimentos em 

zonas profundas. Essas observações indicam que uma maior organização fractal leva a maiores valores de 

Dimensão Fractal, isso indica uma maior complexidade de camadas e, por conseguinte, uma maior compactação 

do sedimento. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O reservatório de Açude Novo é um reservatório pequeno (A= 25,58 ha ou 0,25 km2), raso (Zmed= 3,0 m) com 

pequenas porções mais profundas (Fig. 22) próximas ao barramento (Figuras 18, 19 e 22). 

O DV encontrado para o reservatório de Usina (Dv= 1,52) indica que seu formato vertical está próximo ao formato 

em “U”. Isso indica que ele não está tão exposto à ação dos ventos e que sua estratificação pode ocorrer em 

determinadas épocas do ano, mesmo sendo um reservatório raso. 

O fator de envolvimento (Fe) relaciona a bacia de drenagem à área total do reservatório. A área de drenagem do 

para o trecho estudado do Córrego Vendinha foi de 56,06 km2 e a área do reservatório foi de 0,25 km2, resultando 

em um Fe = 219, indicando a susceptibilidade a acumulação de materiais sólidos e nutrientes carreados para o 

reservatório, que pode provocar eutrofização e assoreamento. 

Os Tipos de Sedimento 1, 2 e 3 correspondem às camadas de sedimento de areia grossa, muito grossa e 

pedregulhos, que foram mais abundantes na análise (Fig. 24). As amostras tomadas para análises granulométricas 

confirmaram essa tendência para sedimentos maiores (Tab. 7). 

 No presente estudo, as Dimensões Fractais foram as características que possibilitaram observar o acúmulo de 

sedimentos mais grossos, que formam uma camada aquosa mais homogênea em determinadas partes do 

reservatório (Figura 25 e Figura 26).  

Em resumo, as nossas pesquisas demonstram a elevada exposição do ambiente às ações antrópicas existentes 

na bacia e que sugerem aos gestores do ambiente adotarem de imediato um plano de gestão do ambiente para 

evitar o incremento da eutrofização e do assoreamento. 
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Anexo 1 - Relatório de Pontos Controle 

Usina Santa Elisa – BioSEV - Sertãozinho (SP)- Dias: 16 a 18 de Fevereiro de 2016 

01) Ponto 01 e Ponto 02 

 

Ponto 01                                                 Ponto 02 

 

Pontos 01 e 02 escolhidos no Google Earth 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 01 -48 0234,910 - O -21 0649,577 - S 17:28 15/02/2016 

Ponto 02 -48 0236,242 - O -21 0651,922 - S 17:42 15/02/2016 
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02) Ponto 03 

 

 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 03 -48 0241,548 - O -21 0648,041 - S 17:48 15/02/2016 
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03) Ponto 04 

 

 
 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 04 -48 0246,636 - O -21 0559,284 - S 18:02 15/02/2016 
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04) Ponto 05 

 

 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 05 -48 0347,305 - O -21 0557,036 - S 18:28 15/02/2016 
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05) Ponto 06 

 

 

Ponto localizado no final da linha zebrada na estrada. 

 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 06 -48 0337,790 - O -21 0603,905 - S 19:05 15/02/2016 
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06) Pontos 07 e 08 

 

 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 07 -48 0422,421 – O -21 0650,455 – S 19:35 15/02/2016 

Ponto 08 -48 0422,154 – O  -21 0648,546 – S  19:50 15/02/2016 

 

07) Ponto 09 – Na esquina que contorna a construção. 

 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 09 -48 0344,595 – O -21 0811,962 – S 20:10 15/02/2016 
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08) Ponto 10 – No meio da rua, onde termina a faixa da parada obrigatória. Porção de dentro da faixa. 

 

 

 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 10 -48 0147,935 – O -21 0709,150 – S 09:34 16/02/2016 
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09) Ponto 11 – Rua Prisma 

 

 

 
Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 11 -48 0344,595 – O -21 0811,962 – S 19:03 16/02/2016 

Ponto 12 -48 0134,703 – O  -21 0705,484 – S  19:15 16/02/2016 
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10) Ponto 13 – Entrada para o Parque 

 

 

 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 13 -48 0158,248 – O -21 0724,071 – S 19:28 16/02/2016 
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11) Pontos 14 e 15 – Rotatória e portaria do parque  
 

 

 
 

Coordenadas D-GPS PRO XR S 

Ponto 14 -48 0226,655 – O -21 0743,257 – S 19:37 16/02/2016 

Ponto 15 -48 0229,281 – O  -21 0742,901 – S  19:45 16/02/2016 

 

 


