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RESUMO – Os reservatórios urbanos são importantes para a rede de drenagem e para a prevenção 
de enchentes. A previsão do futuro do reservatório auxilia na sua gestão, nas modelagens hidrológicas 

e na dinâmica de uso e ocupação do solo da bacia. Levantamentos batimétricos permitem avaliar o 
processo de assoreamento que altera o volume do reservatório norteando ações para controlar o 
processo de erosão na bacia hidrográfica. Nesse estudo monitoramos volumes e áreas de um 

reservatório urbano, como estudo de caso. O período monitorado foi de 2008 a 2018, com oito 
levantamentos batimétricos utilizando tecnologia moderna e análise geoestatística. Os resultados 

demostram a perda gradativa de volume, área e profundidade no reservatório. A metodologia utilizada 
permite estimar o tempo de assoreamento total do lago caso não ocorram intervenções para prolongar 
a sua vida útil.  
 

ABSTRACT– Urban reservoirs are important for the drainage network and flood prevention. The 
forecast of the future of the reservoir assists in its management, hydrological modeling and the 
dynamics of land use and occupation of the basin. Bathymetric surveys allow to evaluate the 

sedimentation process that changes the volume of the reservoir by directing actions to control the 
erosion process in the basin. In this study we monitor volumes and areas of an urban reservoir, as a 

case study. The period monitored was from 2008 to 2018, with eight bathymetric surveys using 
modern technology and geostatistical analysis. The results show the gradual loss of volume, area and 
depth in the reservoir. The methodology used allows to estimate the total silting time of the lake in 

the absence of interventions to extend its useful life. 
 

 
Palavras-Chave – Sedimentação, batimetria, geoestatística.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1) Mestranda do Programa de Pós-graduação em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos (PGTA), FAENG/UFMS, Bairro Universitário, S/N, CEP 
79070-900, Campo Grande, MS, (67) 33457440, e-mail: eduardaalves.ferreira@gmail.com 
2) Doutorando do PGTA, FAENG/UFMS, Bairro Universitário, S/N, CEP 79070 -900, Campo Grande, MS, (67) 33457440, e-mail: 

glauber.altrao@gmail.com  
3) Mestre em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, e-mail: mail.pedrozamboni@gmail.com 
4) Professor Titular, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia - FAENG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, 

Cidade Universitária, S/N, CEP 79070-900, Campo Grande, MS, (67) 33457440, e-mail: talves@pq.cnpq.br 
* Autor Correspondente. 



                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 2 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os reservatórios de contenção são alternativas úteis na drenagem urbana para o armazenamento 

de água, controle da velocidade de escoamento e de inundações. Com a redução da velocidade do 

fluxo na entrada do reservatório, cria-se condição de deposição, o que torna os reservatórios retentores 

naturais dos sedimentos afluentes.  Apesar da deposição de sedimento ocorrer de forma natural, 

proveniente dos processos erosivos na bacia, a intensificação desse processo decorre das atividades 

de uso e ocupação do solo a montante do reservatório. A urbanização das cidades, com a implantação 

de novos loteamentos, aumenta a produção de sedimentos, gerando impacto para a drenagem urbana 

com o assoreamento e consequente redução da capacidade de escoamento de lagos e rios urbanos. 

 O volume assoreado em reservatórios pode ser obtido através de levantamento batimétr ico, 

que consiste na medida de profundidade a partir de equipamento denominado de ecobatímetro. Essa 

técnica se baseia na medição do tempo decorrido entre a emissão do pulso até o fundo e a recepção 

do pulso refletido. A frequência dos levantamentos depende das características do reservatório como 

volume, capacidade de retenção de sedimentos e fins de uso. Reservatórios de pequeno porte e com 

alto valor de descarga sólida afluente tendem a serem assoreados em menos tempo apresentando 

pouco tempo de vida útil.  

 Estudos batimétricos permitem verificar o volume assoreado e profundidades ao longo do 

reservatório. Esses resultados auxiliam na gestão de uso e ocupação do solo da bacia e permitem 

definir estratégias para o controle dos impactos ambientais. Nesse trabalho realizamos o estudo do 

processo de assoreamento em lago artificial urbano a partir de levantamentos batimétricos com o 

objetivo de estimar a vida útil do reservatório.  

 

METODOLOGIA  

 

O estudo de caso foi realizado em reservatório artificial conhecido como Lago do Amor, 

localizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nas coordenadas UTM 

7731006 sul e 748460 leste, (Figura 1). O Lago foi construído com fins paisagísticos a partir do 

barramento dos Córregos Bandeira e Cabaça e integra o sistema de drenagem da cidade com a função 

de contenção de enchentes. Os levantamentos de dados de batimetria iniciaram em agosto de 2008 

utilizando profundímetro. Em novembro de 2011, fevereiro e novembro de 2013, outubro de 2014, 

março de 2016, março de 2017 e novembro de 2018 utilizamos o perfilador acústico M9 (SONTEK, 

2011) para obtenção dos dados. 
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Figura 1 - Localização do Lago do Amor, UFMS (Fonte: Google Earth, 09/11/2018). 

 

Os dados coletados foram modelados com o auxílio do software Surfer 11 (GOLDEN 

SOFTWARE, 2013), pelo método geoestatístico Vizinho Próximo (Nearest Neighbor). Este método 

é o mais adequado para adquirir valores a partir do relevo da figura geométrica gerada (Coelho Júnior, 

2015). Dessa maneira, obtivemos o Modelo Digital de Terreno (MDT) que possibilitou o cálculo de 

volume e área do reservatório em estudo. Com análise multitemporal e regressão linear dos dados de 

volume e área foi estimada a vida útil do Lago do Amor. A aplicação dessa metodologia permite unir 

levantamentos de campo a modelagem digital 2D através de interpoladores e algoritmos sofisticados, 

contidos em módulos de geoprocessamento (Carvalho, 2008). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado da modelagem dos dados indica decréscimo linear de área e volume ao longo dos 

anos (Tabela 1). A medida realizada em 2018 demostrou que o Lago perdeu cerca de 37% de volume 

em comparação com o primeiro levantamento realizado no ano de 2008. Nesses 10 anos de dados, 

apenas no ano de 2016 em comparação com o ano de 2014, a variação de volume foi positiva, em 

decorrência da medição ser realizada em período chuvoso, resultando no reservatório cheio. Na 

análise de área, o Lago apresentou redução de 39% do espelho d’água tornando bem evidente a 

formação dos bancos de areia no deságue dos Córregos Bandeira e Cabaça (Figura 2). 
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Tabela 1 - Dados batimétricos e períodos amostrados. 

Data Volume (m³) Área (m²) 

Agosto de2008 199225,14 96354,30 

Novembro de 2011 182002,59 90001,35 

Fevereiro de 2013 165742,92 87179,87 

Novembro de 2013 155096,42 84476,44 

Outubro de 2014 152310,47 82110,31 

Março de 2016 158289,58 81777,36 

Março de 2017 140759,07 75661,60 

Novembro de 2018 125558,53 58913,87 

 

Figura 2 – Sobreposição dos modelos digitais de terreno dos anos 2008 (primeiro levantamento) e 

2018 (último levantamento). 

 

A partir dos modelos digitais de terreno (Figura 3), elaborados para o período do levantamento 

batimétrico, é possível observar a dinâmica do assoreamento que ocorre no reservatório. Notamos, 

também a perda gradativa de profundidade.  No primeiro levantamento, realizado no ano de 2008, a 

profundidade máxima do lago era de 4,89m e a profundidade média era de 2,15m. No último  

levantamento, realizado em 2018, o reservatório apresentou profundidade máxima de 4,32m e média 

de 1,87m.  

2008 

2018 
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Figura 3 - Modelo Digital de Terreno para os anos de batimetria no Lago do Amor. 

Ago. 2008 Nov. 2011 

Fev. 2013 
Nov. 2013 

Mar. 2017 

Out. 2014 Mar. 2016 

Nov. 2018 
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O tempo de vida útil do Lago do Amor foi calculado a partir do ano de 2008, utilizando 

regressão de equações lineares obtidas da evolução temporal de volume e área (Figura 3).  

 

Figura 4 - Evolução temporal do volume e área do Lago do Amor. 

 

A partir da taxa de variação de volume o tempo de vida útil estimado, para o reservatório 

estudado, é de 18 anos (Tabela 2). Nesse período, caso não ocorram intervenções na bacia e no 

reservatório, o Lago do Amor estará completamente assoreado. Vale ressaltar que a montante do Lago 

do Amor, no Córrego Bandeira, existe outro lago que sofreu processo de sedimentação e atualmente 

se encontra totalmente assoreado. 

 

Tabela 2 - Previsão para o assoreamento do Lago do Amor. 

Método Equação Tempo de Vida Previsão de Assoreamento 

Área A = -266,19T + 100227 21 anos 2039 

Volume V = -575,45T + 199147 18 anos 2036 

  

 Nas condições atuais (2018), o completo assoreamento do estudado ocorrerá no ano de 2036. 

Os levantamentos batimétricos demonstram a formação de bancos de areia ocasionados pela 

deposição de sedimentos advindos de adensamento demográfico e ausência de conservação de solo 

na bacia. Atualmente o lago apresenta redução maior na área do que no volume, devido aos 

sedimentos depositados no deságue dos córregos que abastecem o reservatório, Córrego Cabaça e 

Córrego Bandeira. 
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Dessa forma, o estudo constata o impacto da urbanização que ocorre sem planejamento 

ambiental, desconsiderando as práticas de conservação do solo. A bacia apresenta muitas áreas 

impermeáveis, terrenos sem cobertura vegetal e poucas estruturas para contenção do escoamento 

superficial. O assoreamento do lago impactará a rede de drenagem da bacia, que já sofreu com 

inundações, visto que o Lago do Amor é um reservatório de contenção.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 O estudo demonstra o impacto da urbanização sem planejamento ambiental nos lagos urbanos, 

que ocorre sempre quando são desconsideras as práticas de conservação do solo. A adoção de medidas 

técnicas preventivas e a orientação da população em relação às práticas de preservação podem mitigar 

os impactos causados pelo processo de urbanização, melhorando a qualidade ambiental. 
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