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RESUMO 

O assoreamento é caracterizado por uma acumulação gradual de sedimentos em leitos de rios e lagos, 
podendo causar diversos danos ambientais e resultar na diminuição da vida útil de reservatórios. O objetivo do 
presente trabalho é estimar o aporte de sedimentos no Lago dos Manacás, no município de Juiz de Fora, para o 
horizonte cronológico de 200 anos. Para tanto, foram coletados dados hidrométricos e sedimentométricos 
referentes um contribuinte perene do lago, e utilizou-se a metodologia de Brune na estimativa da eficiência de 
retenção do reservatório. Os resultados indicam baixos níveis de aporte de sedimentos, de 0,04 t.dia-1, 
correspondendo a um assoreamento de 9,94% do lago em 200 anos. Para suplementar o estudo, e abranger o 
aporte de sedimentos relacionado à vazão intermitente da drenagem pluvial, a Equação Universal da Perda de 
Solo (USLE) foi aplicada à Bacia Hidrográfica do córrego Dom Bosco, à qual o lago pertence. Utilizando-se de 
dados secundários para a obtenção dos parâmetros requeridos na USLE, Obteve-se a perda de solo de 64,69 t.ha-

1.ano-1, e aporte de sedimentos de 1,95 t.dia-1. Este aporte resultou em assoreamento de 95% do reservatório em 
200 anos. 

Palavras-chave: Assoreamento; Equação Universal da Perda de Solo; Transporte de sedimentos. 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais processos responsáveis pela degradação física do solo é a erosão hídrica, que afeta 
diretamente a sociedade, intensificando o transporte de sedimentos devido à desagregação e arraste de partículas 
(SANTOS et al., 2007). O processo erosivo em bacias hidrográficas resulta no acúmulo gradual de sedimentos 
em leitos de rios e lagos, caracterizando o assoreamento de recursos hídricos naturais ou artificiais e provocando 
a diminuição da vida útil de lagos e reservatórios, o que pode causar danos ambientais e econômicos de difícil 
remediação (CARVALHO et al., 2000).  

Segundo Lopes (1993), todos os reservatórios estão fadados a ter sua capacidade de armazenamento parcial 
ou totalmente tomada pelos sedimentos, num tempo determinado por uma conjunção de fatores. Embora a 
retenção de sedimentos transportados pelos afluentes ou pelo escoamento superficial seja inevitável, estudos 
relacionados ao assoreamento de reservatórios indicam que o assoreamento é passível de ser controlado e 
reduzido, através de medidas remediadoras (CARVALHO et al., 2000).  

Neste contexto, destacam-se os métodos de estimativa de assoreamento de reservatórios, que baseiam-se em 
três parâmetros fundamentais: a descarga de sedimentos; a eficiência de retenção; e o peso específico dos 
depósitos (LOPES, 1993). A descarga de sedimentos, ou quantidade de sedimento que será depositada no 
reservatório, pode ser determinada através da utilização de dados hidrométricos e sedimentométricos dos cursos 
d’água afluentes (COIADO, 2001). Não existindo dados sedimentométricos disponíveis para o local de estudo, 
uma alternativa para estimar a quantidade de sedimentos depositados no reservatório é a aplicação de modelos de 
estimativa de perda de solo por erosão (PAIVA, 2001). Quanto à eficiência de retenção, esta pode ser 
determinada pela relação entre o valor do depósito total de sedimentos e o deflúvio sólido total afluente 
(CARVALHO, 1994). Já para a estimativa do peso específico médio dos depósitos, pode-se valer da equação 
desenvolvida por Lana e Koelzer (1943 apud COIADO, 2001).  

A previsão de assoreamento pode ser realizada por métodos mais ou menos sofisticados, de acordo com o 
objetivo do estudo e a disponibilidade de dados (LOPES, 1993). Os métodos existentes podem ser considerados 
conservadores ou não conservadores. Para aplicação dos métodos conservadores, supõe-se que os depósitos de 
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sedimentos são distribuídos em camadas horizontais. Já os métodos não conservadores consideram a distribuição 
real dos sedimentos em toda a extensão do reservatório (COIADO, 2001).  

Neste trabalho, o método de estimativa de assoreamento apresentado por Coiado (2001) e descrita no Guia de 
Avaliação de Assoreamento de Reservatórios (2000) foi utilizado para o estudo do processo de assoreamento do 
Lago dos Manacás, um reservatório artificial localizado no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF).  

2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi estimar o aporte de sedimentos no Lago dos Manacás, Juiz de Fora/MG, para 
um horizonte cronológico de 200 anos, visando, dessa maneira, prever os processos de assoreamento. Os 
objetivos específicos foram: selecionar um dos cursos d’água para a estimativa do deflúvio sólido afluente ao 
lago dos Manacás; medir a vazão e a descarga de sedimentos no curso d’água selecionado; caracterizar 
fisicamente o material do leito do curso d’água selecionado; estimar a perda de solo por erosão da bacia 
hidrográfica do córrego Dom Bosco através da USLE; estimar o tempo de assoreamento total do lago. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Lago dos Manacás é um pequeno reservatório artificial localizado no campus da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), no município de Juiz de Fora, Minas Gerais (21045’S e 43o21’W). O lago está situado a 
uma altitude de 720 metros, ocupa uma área de aproximadamente 20.000 m2 e é abastecido por um grupo de 
cursos d’água intermitentes e um curso d’água permanente, localizados em seu entorno (SOARES et al.2009). 
Levando em conta que a profundidade média do lago é 0,83 m (CARDOSO, 2010), o volume médio estimado do 
lago é de 16.600 m3. Segundo Almeida (1996, apud LAWALL, 2005), o clima na área do campus possui 
temperatura média anual de 18,9 oC e precipitação média anual de 1.572,8 mm. Na Figura 1, apresenta-se a rede 
hidrográfica da área do Lago dos Manacás.  

Figura 1: Rede Hidrográfica do Lago dos Manacás. Em vermelho, seção de monitoramento escolhida. 

 
Fonte: FRIZZERA, 2011. 

A drenagem superficial do campus da UFJF pertence à bacia do córrego Dom Bosco e todos os 
hidrossistemas drenam para o Lago dos Manacás. O lago recebe também a drenagem pluvial da bacia, 
enriquecida com resíduos sólidos, devido às intervenções antrópicas resultantes da implantação de obras de 
infraestrutura no campus, que acarretaram modificações na morfologia do terreno (LAWALL, 2005; ALMEIDA, 
2016; MOURA, 2016). Devido à construção do campus e a proximidade com o anel viário, este sistema aquático 
sofre degradação constante pela perda do solo e assoreamento das margens (LATUF et al., 2003; LAWALL, 
2005).  

Visitas ao local de estudo objetivando o reconhecimento da área permitiram uma análise preliminar acerca 
dos possíveis pontos de monitoramento deste estudo. Devido a limitações referentes ao trabalho de campo, 
optou-se por fazer o monitoramento em apenas um dos tributários. Sendo assim, o critério de seleção utilizado 
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foi o de vazão mais significativa. Verificou-se que a vazão perene mais significativa é a que atinge o lago através 
do tributário próximo à Faculdade de Educação Física (FAEFID), indicado na parte inferior à esquerda na Figura 
1 pelo pequeno círculo em vermelho. Portanto, foi este o ponto de monitoramento escolhido. 

 

3.2 TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISES NO LABORATÓRIO 

Para o trabalho em campo, foi instalada uma seção de monitoramento no tributário selecionado, conforme 
Figura 2. Destaca-se que a seção de medição foi moldada in loco para otimizar a precisão da medição da vazão.  

Figura 2: Seção de monitoramento moldada in loco. 

 
As campanhas de medição na seção de monitoramento incluíram medidas hidrométricas (velocidade) e 

medidas sedimentométricas (coleta de sedimento em suspensão, coleta de sedimento por arraste e coleta do 
material do leito para elaboração da curva granulométrica). O organograma da Figura 3 ilustra as etapas 
requeridas para a obtenção de dados.  

Figura 3: Organograma das medidas e etapas requeridas para a obtenção de dados. 

 
Foram realizadas sete campanhas de medição, no período de maio a outubro de 2017. A geração dos dados 

do trabalho foi seguida das etapas citadas no organograma da Figura 3 e de análises em laboratório para a 
obtenção das descargas de sedimentos e para a elaboração das curvas granulométricas.  

3.3 MEDIDA DA VELOCIDADE 

As medidas de velocidade foram realizadas no meio da seção de monitoramento utilizando-se molinete 
fluviométrico modelo NEWTON e contador de giros. A velocidade do fluxo é dada por equação característica do 
molinete (Equação 1), em função do número de giros da hélice do molinete.  

Vm  = 0,282 x N – 0,012                   equação (1) 

Na qual: Vm – velocidade média na seção [m.s-1]; N – número de giros por segundo da hélice do molinete na 
seção [-]. 



 

4  
 

3.4 CÁLCULO DA VAZÃO 

Conhecendo-se a velocidade média e a batimetria do trecho (realizada com balizas e trena), calculou-se a 
vazão na seção de monitoramento, conforme a Equação 2.  

Qm = Vm x A                equação (2) 

Na qual: Qm – vazão média na seção [m3.s-1]; Vm – velocidade média na seção [m.s-1]; A – área da seção 
monitorada [m]. 

3.5 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO 

Para a amostragem dos sedimentos em suspensão utilizou-se um amostrador, de formato dinâmico, contendo 
em uma extremidade um bocal com bico intercambiável com cerca de 3 mm de diâmetro para a coleta do 
material e na outra extremidade um orifício de cerca de 20 mm de diâmetro vedado com tampa roscável para a 
retirada da amostra coletada. O amostrador foi construído em PVC especialmente para a pesquisa (Figura 4).  

Para a amostragem do sedimento em suspensão movimenta-se o coletor buscando manter a velocidade do 
movimento constante de modo a se obter uma amostra integrada do transporte de sedimentos em suspensão e em 
quantidades suficientes para garantir a precisão desejada das análises de laboratório (CARVALHO et al., 2000).  

Figura 4: Amostrador de sedimentos em suspensão construído em PVC. 

      
As análises das amostras foram realizadas em duplicatas, no próprio dia de cada coleta nos Laboratório de 

Qualidade Ambiental – LAQUA, do departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. O 
procedimento iniciava-se com a secagem do microfiltro na mufla, a 550 oC durante 15 minutos. Em seguida, o 
microfiltro era resfriado em dessecador até atingir a temperatura ambiente e pesado em balança de precisão. 
Filtrava-se 200 ml de amostra no microfiltro, utilizando-se conjunto de kitassato e bomba a vácuo. O microfiltro 
e os sólidos retidos na operação de filtragem eram secos em estufa a 105 oC por 24 horas. Após o resfriamento, o 
microfiltro era pesado novamente. A diferença entre as massas resultou na massa dos sólidos totais existente no 
volume filtrado (Equação 3).  

C = (Mst – Mf)/V                            equação (3) 

Na qual: C – concentração de sólidos totais em suspensão [mg.L-1]; Mst – massa dos sólidos totais retidos 
pelo microfiltro [mg]; Mf – massa do microfiltro [mg];V – volume da amostra filtrada [L]. 

Conhecendo-se a concentração de sólidos totais em suspensão e a vazão média na seção de monitoramento, 
calculou-se a descarga sólida de sedimentos em suspensão através da Equação 4 (CARVALHO et al., 2000; 
PAIVA, 2007).  

Qss = C x Qm x 0,0864                             equação (4) 

Na qual: Qss – descarga sólida total de sedimentos em suspensão [t.dia-1]; C – concentração de sólidos totais 
em suspensão [mg.L-1]; Qm – vazão média na seção [m3.s-1]. 

3.6 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS POR ARRASTE 

As amostragens da descarga de sedimentos por arraste de fundo foram realizadas utilizando-se um 
amostrador do tipo ARNHEM-BTMA, composto de uma entrada retangular rígida seguida de um gargalo de 
borracha e um recipiente de tela de malha que retém partículas de tamanhos maiores ou iguais aos das areias 
médias. Para o processo de medição, deixou-se o aparelho submerso e estático sobre o leito do tributário por um 
intervalo de tempo (PAIVA, 2007). O material sólido coletado pelo amostrador foi colocado em cápsula de 
porcelana e submetido à secagem em estufa a 105 oC por 24 horas. Em seguida, a cápsula foi resfriada em 
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dessecador até atingir a temperatura ambiente e novamente pesada. A diferença das massas pesadas resulta na 
massa seca dos sólidos totais coletados no amostrador, conforme a Equação 5.  

Msst = Msc – Mcapsula                             equação (5) 

Na qual: Msst – massa seca dos sólidos totais do transporte por arraste [g]; Msc – massa da cápsula com os 
sólidos totais [g]; Mcapsula – massa da cápsula [g].  

O cálculo da descarga sólida por arraste do leito foi realizado pela Equação 6 (PAIVA, 2007). 
 

Bal = (K1 x Msst x b) / (0,085 x dt)                           equação (6)
 

Na qual: Bal – descarga total de sedimentos por arraste [t.dia-1]; K1 – constante do aparelho (valor médio K1= 
1,43) [-]; Msst– massa seca dos sólidos totais por arraste [g]; b – largura da seção de monitoramento [m]; dt – 
intervalo de tempo de amostragem [s];  

3.7 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTO DE FUNDO 

Em cada campanha, foi coletado aproximadamente um kg do material do leito próximo à seção de 
monitoramento para a construção das curvas granulométricas. A composição granulométrica do leito do 
tributário do lago foi determinada no Laboratório de Ensaios Especiais em Mecânica dos Solos (LaEsp) da 
Faculdade de Engenharia da UFJF, através das diretrizes recomendadas pela NBR 7181 (Solo – análise 
granulométrica) (ABNT, 1984).  

3.8 ESTIMATIVA DA PERDA DE SOLO POR EROSÃO 

Para suplementar as informações advindas das campanhas de medição e preencher a lacuna das dificuldades 
de medição nas seções de vazão intermitente, referentes à drenagem pluvial, estimou-se como primeira 
aproximação as perdas de solo por erosão na bacia que abriga o Lago dos Manacás (bacia hidrográfica do 
córrego Dom Bosco) e calculou-se o assoreamento através desse dado. A Equação Universal da Perda de Solo ou 
Universal Soil Loss Equation é um modelo empírico de erosão indicado para calcular a perda de solo média 
proveniente de erosão laminar e sulcos (CARVALHO 1994; PAIVA, 2001). A USLE tem a seguinte forma 
(Equação 7): 

PS = R x K x LS x C x P               equação (7) 

Na qual: PS – perda de solo [t.ha-1.ano-1]; R – fator energético da chuva [Mj.mm.ha-1.h-1]; K – fator de 
erodibilidade do solo [t.h.Mj-1.mm-1] LS – fator topográfico [-]; C – fator de uso e manejo do solo [-];P – fator de 
práticas conservacionistas [-].  

O fator energético da chuva foi estimado a partir de dados pluviométricos pela equação de Lombardi Neto e 
Moldenhauer (1992 apud PAIVA, 2001) (Equação 8).  

R = 89.823 x (Pm
2/Pa)0,759                                    equação (8) 

Na qual:R – fator energético da chuva [Mj.mm.ha-1.h-1]; Pm – precipitação média mensal para cada mês 
[mm]; Pa – precipitação média anual [mm]. 

O fator de erodibilidade do solo representa a susceptibilidade do solo à erosão e está relacionado às 
propriedades físicas e químicas do solo. Os valores de K foram determinados experimentalmente pela taxa de 
perda de solo por unidade de índice de erosão (MEDEIROS et al., 2016). 

As perdas por erosão sofrem influência tanto do comprimento do declive quanto da declividade. Esses 
parâmetros foram determinados como um único fator, o fator topográfico, LS, através da Equação 9 
(CARVALHO, 1994; PAIVA, 2001).  

LS = (L/22,1)m x (0,065 + 0,0454 x S + 0,0065 x S2)           equação (9) 

Na qual: LS – fator topográfico [-]; L – comprimento da encosta [m];S – declividade da encosta [%]; m – 
fator dependente da declividade (m = 0,5 para S > 5%).  

O comprimento médio da encosta foi calculado em função da área, perímetro e coeficiente de compacidade 
da bacia (PAIVA, 2001).  

Os dados apresentados na Tabela 1 foram utilizados para o cálculo do fator topográfico. 

Tabela 1: Características geométricas e de relevo da Bacia do córrego Dom Bosco.  
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Características  geométricas e de relevo da Bacia do córrego Dom Bosco 

Área total (km2) 0,94 

Perímetro total (m) 5155 

Declividade média (m/m) 0,0649 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 2016. 

Para estimar o fator de uso e manejo do solo (C) na bacia hidrográfica do córrego Dom Bosco, baseou-se em 
valores compilados por Ribeiro e Alves (2007) e nos dados sobre uso e ocupação do solo da bacia do córrego 
Dom Bosco apresentados por Almeida (2016).  

O fator de práticas conservacionistas é expressado pela relação entre a perda de solo utilizando uma prática 
de suporte específica e a perda de solo correspondente a uma cultura implantada no sentido de declive. O fator P 
foi estimado em função da declividade. 

3.9 CÁLCULO DO VOLUME ASSOREADO EM 200 ANOS E ESTIMATIVA DA DETERMINAÇÃO 
DA VIDA ÚTIL DO LAGO 

A determinação da vida útil do Lago dos Manacás foi realizada pelo método conservador, que considera que 
todos os sedimentos que adentram o reservatório se depositam em camadas horizontais (COIADO, 2001). Os 
dados necessários para a aplicação do método foram obtidos através das medidas efetuadas em campo e das 
análises em laboratório, ou através da estimativa pela equação universal da perda de solo. O critério utilizado foi 
o cálculo do volume a ser ocupado pelos sedimentos após um tempo fixado de 200 anos. Os parâmetros 
fundamentais utilizados para a estimativa de assoreamento foram: carga de sedimentos, eficiência de retenção e 
peso específico dos depósitos (LOPES, 1993).  

A carga de sedimentos foi determinada tanto através de medidas hidrométricas e sedimentométricas quanto 
através da estimativa pela equação da perda de solo e da taxa de entrega de sedimentos.   

No caso das medidas hidrométricas e sedimentométricas, a descarga sólida transportada em suspensão e por 
arraste foi estabelecida por intermédio de medidas efetuadas no afluente perene do reservatório. Somando-se a 
descarga de sólidos em suspensão e a descarga por arraste do leito e multiplicando-se o resultado pelo tempo de 
simulação, obteve-se a carga de sedimentos total (Equação 10).  

Qtotal = (Bal + Qss)/tempo                         equação (10) 

Na qual:Qtotal – carga total de sedimentos [t]; Qss – descarga sólida total de sedimentos em suspensão [t.dia-1 ]; 
Bal – descarga total de sedimentos por arraste (medida na camada do leito) [t.dia-1 ]; tempo – tempo de simulação 
do assoreamento [dia].  

Como uma alternativa ao cálculo da carga de sedimentos, utilizou-se também a equação universal de perda 
de solo. Estimando-se a perda de solo anual para a bacia hidrográfica e multiplicando-se esse valor pela área da 
bacia, tem-se a carga de sedimentos produzidos. Considerou-se que uma apenas uma porcentagem desse valor 
atinge o lago, baseada na taxa de entrega de sedimentos (SDR) proposta por Williams e Berndt (1972, apud 
SOUZA et al., 2006) constituindo a carga de sedimentos afluente ao lago que foi empregada nos cálculos de 
previsão de assoreamento. A Equação 11 foi utilizada para estimar a taxa de entrega de sedimentos.  

SDR = 0,627 x SLP0,403                              equação (11) 

Na qual: SDR – taxa de entrega de sedimentos ao lago [-]; SLP – declividade do canal principal da bacia 
hidrográfica [m.m-1]. 

O valor de SLP foi obtido através de estudos de Almeida (2016) e está apresentado na Tabela 1. 

A eficiência de retenção do Lago dos Manacás foi estimada através da curva de Brune (Figura 5), através da 
relação entre a capacidade do reservatório e a vazão afluente. A vazão afluente foi estimada no trabalho em 
campo, e a capacidade do reservatório foi determinada através de dados obtidos na literatura sobre a área de 
estudo (CARDOSO, 2010).  

Para sedimentos de granulometria média, como no caso do lago em estudo, utiliza-se a curva envoltória 
mediana do gráfico apresentado na Figura 5 (LOPES, 1993; COIADO, 2001).  
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Figura 5: Curva de Brune. 

 
             Fonte: CARVALHO et al., 2000. 

O peso específico médio dos sedimentos, após um período de T anos, foi calculado através da Equação 12 
(CARVALHO, 1994; COIADO, 2001; SALGADO et al., 2005).  

γm = (γ1 + k1 log T) ω1 + (γ2 + k2 log T) ω2  + (γ3 + k3 log T) ω3                         equação (12) 

Na qual: γm – peso específico médio após um período de T anos [t.m-3]; γ1, γ2 e γ3 – pesos específicos da 
areia, silte e argila, respectivamente após ano inicial (Quadro 3) [kgf.m-3]; k1, k2 e k3– coeficientes de 
compactação para areia, silte e argila respectivamente [-]; ω1, ω2 e  ω3 – porcentagem de cada fração no depósito 
total [decimal]; T – período [ano]. 

O peso específico de sedimentos após o ano inicial e o fator de compactação para cada fração encontrada no 
depósito (areia, silte e argila) estão apresentados no Quadro 1, segundo Strand (1974, apud SALGADO et al., 
2005). O lago atua com sedimentos sempre submersos, portanto, foram utilizados os valores referentes a esse 
tipo de operação do reservatório. A porcentagem de cada fração no depósito total foi obtida através das curvas 
granulométricas construídas.  

Quadro 1: Peso específico inicial de sedimentos para sedimentor sempre submersos ou quase sempre submersos. 

Tipo de Operação 
Areia Silte Argila 

γ1 k1 γ2 k2 γ3 k3 

Sedimentos sempre submersos 
ou quase sempre submersos 1,554 0 1,121 0,0913 0,416 0,2563 

Fonte: Adaptado de SALGADO et al., 2005. 

O volume a ser ocupado pelos sedimentos após 200 anos foi calculado por discretização do tempo, 
considerando-se intervalos de tempo de 5 anos, multiplicando-se a eficiência de retenção pela carga total de 
sedimentos e dividindo-se em seguida esse resultado pelo peso específico médio dos sedimentos. Tanto a 
eficiência de retenção quanto o peso específico médio dos sedimentos variam com o tempo. 

Para estimar o tempo de vida útil do reservatório, ou seja, o tempo necessário para o assoreamento total do 
lago, utilizou-se a equação apresentada por Carvalho (1994). Adota-se multiplicar o deflúvio sólido total médio 
anual afluente ao reservatório por 2, para prever um aumento da produção de sedimentos com o tempo (Equação 
13).  

Ttotal = (Vinicial x γm)/ 2 x 365 x (Qss+Bal) x Er           equação (13)
 

Na qual: Ttotal – tempo de assoreamento total de um determinado volume [ano]; Vinicial – capacidade inicial 
total do reservatório [m3]; γm – peso específico médio após um período de T anos [t.m-3]; Qss – descarga sólida 
total de sedimentos em suspensão [t.dia-1]; Bal – descarga total de sedimentos por arraste (medida na camada do 
leito) [t.dia-1]; Er – eficiência de retenção do sedimento afluente ao reservatório (calculada pela curva de Brune) 
[-]. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2, consta a carga sólida total referente ao sedimento em suspensão e ao sedimento por arraste. 
Optou-se por apresentar dois cenários do processo de assoreamento: com a carga máxima de sedimentos e com a 
carga média de sedimentos. Observa-se que a descarga de sedimentos em suspensão apresenta valores superiores 
à descarga de sedimentos por arraste. Há ainda uma considerável diferença entre o valor médio e o valor máximo 
de carga de sedimentos que adentra o lago.  

Tabela 2: Descarga de sedimentos (Qtotal). 

Descarga de sedimentos Valor médio Valor máximo 

Qss (ton/dia) 0,004048 0,01271 

Bal (ton/dia) 0,0000926 0,0001490 

Qtotal (ton/dia) 0,00414 0,01286 

 

Com relação ao emprego da equação universal de perda de solos neste estudo, ressalta-se que os resultados 
implicam incertezas inerentes à estimativa de cada um dos fatores da equação. Os resultados referentes ao fator 
energético da chuva (R), ao fator de erodibilidade do solo (K), ao fator topográfico (LS), ao fator de uso e 
manejo do solo (C) e ao fator de práticas conservacionistas (P) estão apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2: Resultados dos fatores da equação de perda de solo. 

Fator da equação Resultado 

R (Mj.mm.ha-1.h-1) 7.983,58 

K 0,015 

LS 13,64 

C 0,044 

P 0,90 

 

Com base nos valores adotados para os parâmetros (Quadro 3), a perda de solo por erosão (PS) foi estimada 
em 64,69 t.ha-1.ano-1. A bacia possui área total de 0,94 km2 ou 94 ha (ALMEIDA, 2016). Dessa maneira, tem-se 
que PS = 16,66 t.dia-1 para a área da bacia da UFJF. Como a USLE superestima a perda de solos, e além disso, 
nem todo o sedimento erodido atinge o lago, considerou-se que 20,8% de todo sedimento erodido adentra o lago, 
de acordo com a equação de taxa de entrega de sedimentos (SDR) proposta por Williams e Berndt (1972, apud 
SOUZA et al., 2006). O valor de descarga de sedimentos obtido foi de 3,47 t.dia-1, valor elevado quando 
comparado ao valor encontrado apenas para o tributário perene.  

O peso específico dos sedimentos depositados no leito do lago foi baseado no peso específico dos sedimentos 
depositados no leito do curso d’água afluente ao lago, próximo à seção de monitoramento. As amostras 
evidenciam um material de solo com predominância da fração areia, aproximadamente 48,3%. A composição 
granulométrica de cada amostra é apresentada na Tabela 3.  

Tabela 3: composição granulométrica do solo do leito do curso d’água contribuinte ao lago dos Manacás. 

Composição granulométrica média (%) Escala ABNT 

Argila Silte Areia Pedregulho 

20,63 26,35 48,30 4,72 

 

Os resultados obtidos para o volume assoreado e a capacidade remanescente do reservatório, para a carga de 
sedimentos média e máxima, e para os dados gerados através da equação universal de perda de solo são exibidos 
na Tabela 4.  
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Tabela 4: Volume assoreado e tempo de vida útil estimado para o reservatório. 

 Capacidade inicial 
do reservatório (m3) 

Volume assoreado 
em 200 anos (m3) 

Porcentagem de 
assoreamento (%) 

Tempo de vida útil 
estimado (anos) 

Carga média 16.600 167 1,01 9.042 

Carga máxima 16.600 542 3,26 2.782 

USLE 16.600 16.051 96,7 22 

 

Nota-se a ampla diferença entre o volume assoreado calculado com a carga de sedimentos medida na seção 
de monitoramento construída no tributário permanente do lago e o volume assoreado calculado com a estimativa 
da perda de solos por erosão. Enquanto os valores medidos na seção resultaram em volumes supostamente 
subestimados de sedimentos assoreados, uma vez que as campanhas de medição foram realizadas em épocas de 
baixa precipitação, na qual a capacidade de infiltração do solo é maior, os cálculos referentes à USLE resultaram 
em valores elevados e provavelmente superestimados para a previsão do assoreamento. O modelo foi empregado 
de maneira básica e elementar, portanto as incertezas dos coeficientes adotados podem ter levado a resultados 
imprecisos.  

Com relação ao assoreamento referente à carga de sedimentos medida, ressalta-se que as limitações de 
medição em campo privaram o método das contribuições das descargas sólidas pertencentes à drenagem pluvial, 
que também são imensamente relevantes para o estudo, o que colaborou para que os valores obtidos fossem tão 
pequenos. No caso da equação da perda de solo, a incerteza das estimativas, devido a falta de dados precisos, 
colaborou para que os valores de assoreamento fossem mais altos.  

5 CONCLUSÕES 

As atividades antrópicas em torno do Lago dos Manacás favorecem a erosão na bacia e o aumento do 
transporte de sedimentos e contribuem significativamente para a aceleração do processo de assoreamento, 
reduzindo o tempo de vida útil do reservatório. O estudo do assoreamento fornece dados que permitem a adoção 
de medidas preventivas e corretivas, como dragagem, controle e prevenção da erosão (CARVALHO et al., 
2000). Nesse contexto, os processos de assoreamento e erosão foram estimados para o Lago dos Manacás, com o 
intuito de despertar a população para a necessidade de se preservar o entorno do lago, que, além de constituir 
interesse paisagístico, tem função de regularização de vazão.  

O volume de sedimentos que adentra o lago, estimado pelo método das medidas sedimentométricas resultou 
em níveis baixos, por não considerar a drenagem pluvial instantânea e por não contemplar medidas realizadas em 
períodos de chuva. Sendo assim, recomenda-se dar continuidade à pesquisa, realizando medições do aporte de 
sedimentos nos tributários intermitentes do lago. Ademais, é aconselhável realizar a batimetria do lago ao longo 
dos anos. Por outro lado, a aplicação do método da equação universal da perda de solo resultou em valores 
relativamente altos de volume assoreado, devido às incertezas inerentes ao emprego da equação. Recomenda-se 
coletar mais dados de campo para que o modelo seja empregado de forma mais refinada e precisa, diminuido-se 
a imprecisão dos resultados obtidos.  

Por fim, espera-se que este trabalho alerte a comunidade local quanto aos riscos evidentes de manejos 
inadequados dos solos no entorno do lado, o que potencializa o seu assoreamento ao longo dos anos. Além disso, 
almeja-se inspirar e contribuir ao incentivo a adoção de medidas preventivas para reduzir as áreas com solo 
exposto e o estabelecimento de um programa de recuperação das áreas sem cobertura vegetal no campus, 
visando retardar o assoreamento do lago estudado.  
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