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Resumo
O assoreamento de reservatórios frequentemente reduz sua vida útil. Foram realizadas simulações da produção 

de sedimentos afluentes ao reservatório de abastecimento público Bom Jardim, em de Uberlândia (MG), por 

meio do software SWAT (Soil and Water Asscessment Tool), com o objetivo de avaliar a interferência do tipo de 

uso do solo no aporte de sedimentos do reservatório. Nas simulações aplicou-se o tipo de uso do solo e variou- 

se a porcentagem de Agricultura substituída por Floresta. Verificou-se que quanto maior a porcentagem de 

Agricultura substituída por Floresta, menor a produção de sedimentos. Utilizou-se um programa para cálculo 

de assoreamento de reservatórios e concluiu-se que quanto maior o reflorestamento em áreas de Agricultura, 

menor é o assoreamento no reservatório.

Palavras-chave: Uso e Ocupação do Solo. Assoreamento. Reservatório Bom Jardim. SWAT.

Abstract
The silting of reservoir often reduces its life. Simulations about production of tributary sediments to the Bom Jardim 

public supply reservoir, in Uberlândia (MG), were performed through the SWAT software (Soil and Water Asscess-

ment Tool), in order to evaluate the interference of the land use in the reservoir sediment supply. In the simulations, 

the type of land use was applied, and the percentage of Agriculture replaced by Forest was varied. It was verified 

that the higher the percentage of Agriculture replaced by Forest, the lower the sediment production. A program was 

used to calculate sedimentation of reservoirs and the conclusion is that the greater the reforestation in Agriculture 

areas, the lower the sedimentation in the reservoir.

Keywords: Land Use and Occupation. Silting. Bom Jardim Reservoir. SWAT.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos motivos pelos quais os reservatórios são 

construídos é o abastecimento de água. A erosão 

a montante de um reservatório deposita sedi-

mentos na base do reservatório, o que diminui sua 

capacidade de armazenamento de água e, conse-

quentemente, sua utilidade para esse propósito.

A movimentação de sedimentos para os corpos 

hídricos é uma consequência do intemperismo 

que ocorre nos acidentes geográficos, e pode 

ser acelerada por fatores mecânicos de acordo 

com as técnicas de manejo do solo usadas. Para 

tanto, o planejamento de conservação do solo e 

da água necessita de conhecimento das relações 

entre os fatores que causam a perda de solo e de 

água, e dos que ajudam a diminuir tais perdas 

(WINCHELL et al., 2013).

O objetivo principal deste trabalho foi simular a 

quantidade de sedimentos que chega num ma-

nancial de abastecimento público; como exem-

plo, este foi aplicado no Reservatório Bom Jar-

dim, na cidade de Uberlândia em Minas Gerais.

O SWAT (Soil and Water Assessment Tool) é um 

modelo matemático que permite que diferentes 

processos físicos sejam simulados em escala de 

bacia hidrográfica. Tem o objetivo de analisar os 

impactos das alterações no uso e na ocupação do 

solo sobre o escoamento superficial e subterrâ-

neo, produção de sedimentos e qualidade da água 

em bacias hidrográficas rurais e urbanas, onde a 

poluição difusa é a principal causa da degradação 

dos recursos hídricos (NEITSCH et al., 2005).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:
De acordo com Maidment (1993), modelo hidro-

lógico é a representação matemática do escoa-

mento de água e seus constituintes em alguma 

parte da superfície do solo ou subsolo.

Os modelos de qualidade de água e os modelos 

hidrológicos apresentaram um desenvolvimen-

to significativo nos últimos anos. Existem mo-

delos que tratam apenas de alguns processos 

hidrológicos, como escoamento, chamado de 

modelos chuva-vazão, e outros modelos que 

envolvem diversos processos, como escoamen-

to, transporte de sedimentos, crescimento ve-

getal, qualidade da água entre outros, os quais 

são mais complexos e envolvem um número 

maior de variáveis de entrada.

Vários modelos podem ser encontrados na lite-

ratura, onde a diferença entre cada um reside 

na resolução espacial e temporal de seus dados 

(BARROS, 2008).

O modelo AVGWLF (Arc View Generalized Water-

shed Loading Function Modelo) foi lançado em 

1987 e vem sendo melhorado desde então. O 

modelo atual inclui a interface com o Arc View, 

sendo utilizado em diversas bacias hidrográficas 

nos Estados Unidos. É indicado para o planeja-

mento de bacias hidrográficas onde os nutrien-

tes e os sedimentos são as principais preocupa-

ções. Para o escoamento superficial e o aporte de 

sedimentos, são usadas a equação curva número 

(CN) e a equação de perda de solos (USLE), com-

binadas com concentração média de nutrientes, 

baseada no uso do solo (EPA, 2005).

O SWAT (Soil and Water Assessment Tool) é um 

modelo muito usado para simulações. Foi desen-

volvido em 1996, nos EUA, pelo Serviço de Pes-

quisa Agrícola localizado na Universidade Texas 

A&M. O SWAT incorpora grande parte dos avan-

ços contidos em outros modelos hidrológicos e 

de qualidade de água, e objetiva predizer o im-

pacto do uso e manejo do solo sobre o ciclo hi-

drológico, transporte de sedimentos e qualidade 

da água em bacias hidrográficas. 

O SWAT é um modelo matemático que permite 

que diferentes processos físicos sejam simu-

lados em escala de bacia hidrográfica. Tem o 
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objetivo de analisar os impactos das alterações 

no uso e ocupação do solo sobre o escoamento 

superficial e subterrânea, produção de sedimen-

tos e qualidade da água em bacias hidrográficas 

rurais e urbanas, onde a poluição difusa é a prin-

cipal causa da degradação dos recursos hídricos 

(NEITSCH et al., 2005).

O estudo da erosão dos solos é muito importante 

sob os aspectos sociais e econômicos, uma vez 

que analisa as perdas de solo em terras agricul-

táveis e em outras áreas de interesse imediato, 

bem como pelos efeitos indiretos, como no as-

soreamento dos rios, lagos e reservatórios (DA 

SILVA et al., 2012). Com a aplicação de modelos 

hidrossedimentológicos que utilizam como da-

dos de entrada imagens de alta e moderada re-

soluções espaciais é possível detectar mudanças 

no uso do solo e analisar a variabilidade espacial 

e temporal dos impactos causados pela ação an-

trópica no escoamento superficial e na produção 

de sedimentos (BRAGA et al., 2013).

As investigações e pesquisas envolvendo o uso 

de modelos hidrológicos ainda são limitadas em 

função do grande número de informações neces-

sárias para descrever a variabilidade espacial e 

temporal dos sistemas naturais e da carência de 

dados detalhados referentes às variáveis de en-

trada nos modelos. Ainda assim, muitos trabalhos 

são executados com dados limitados e condições 

desfavoráveis. Algumas instituições públicas e 

privadas utilizam o SWAT para prognosticar pro-

blemas relacionados à erosão e assoreamento.

De acordo com revisão bibliográfica sobre de-

safios e perspectivas da aplicação do SWAT no 

Brasil, realizada por Bressiani et al. (2015), houve 

um crescimento do uso do modelo SWAT a par-

tir do ano de 2009, aumento este que pode ser 

justificado pelas oficinas de treinamento sobre o 

modelo no Brasil e pelo site do SWAT ter possi-

bilitado haver maior consciência sobre suas ca-

pacidades. Ainda nesta pesquisa, Bressiani et al. 

(2015) identificaram que muitos dos estudos que 

utilizam o modelo têm o objetivo de obter a pro-

dução e o transporte de sedimentos.

Machado et al. (2003) aplicaram o modelo SWAT 

para simular a carga de sedimentos produzida 

pela microbacia hidrográfica do Ribeirão dos 

Marins, em Piracicaba (SP), entre 1999 e 2000. 

Os resultados obtidos na simulação da produção 

de sedimentos foram comparados com os dados 

observados em um posto hidrossedimentomé-

trico, localizado no terço superior da microbacia. 

Também aplicaram o modelo na simulação de 

dois cenários alternativos de uso da terra, que 

geraram resultados para a validação do modelo.

A aplicação do modelo SWAT na bacia hidro-

gráfica do ribeirão Lavrinha (6,88km²), estudo 

realizado por Pinto (2011), mostrou-se adequa-

da nas simulações de escoamento, tanto para 

simulações diárias como mensais, sinalizando 

sua aplicabilidade para pequenas bacias hidro-

gráficas. No trabalho citado, o modelo também 

foi aplicado na simulação de diferentes cená-

rios, comprovando-se sua eficácia e sensibili-

dade, tanto na avaliação da produção como no 

transporte de sedimentos. A substituição de 

pastagem por eucalipto, por exemplo, resultou 

na redução da produção de sedimentos. Em ou-

tro cenário simulado, adotou-se mata ciliar ao 

longo de toda a rede de drenagem, o que evi-

denciou a concentração de sedimentos na calha 

do curso de água analisado.

A avaliação da erosão do solo foi realizada por 

Barsanti et al. (2013) em duas bacias na área do 

Pantanal, localizado no Mato Grosso do Sul, com 

cenários de uso do solo distintos, alternando ve-

getação nativa por pastagem ou agricultura em 

um período de 30 anos. Foi observado que a ero-

são aumenta efetivamente com a diminuição da 

vegetação densa. Nessas circunstâncias, foram 

geradas estimativas que possibilitam a escolha 
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de uma prática de manejo do uso do solo que mi-

nimizasse os danos ao meio ambiente. 

Da Silva, et al. (2013) fizeram o uso do SWAT para 

uma bacia hidrográfica situada na Paraíba, com 

o objetivo de avaliar as taxas de erosão e a gera-

ção de escoamento em um reservatório; o estudo 

demonstrou a importância da cobertura do solo 

para a gestão da captação. Afirmam que as taxas 

de erosão estimadas podem não ser tão precisas, 

mas os resultados são úteis para determinar as 

áreas propensas à erosão e, assim, priorizar a in-

tervenção nas mesmas, visto que as pesquisas de 

campo levariam muito tempo e teriam elevados 

custos financeiros. 

De Aragão et al. (2013) mostram que o escoa-

mento superficial foi incrementado por uma área 

mais antropizada e mais compactada devido à 

mecanização, por meio da aplicação do modelo 

SWAT à sub-bacia do Rio Japaratuba Mirim, em 

Sergipe, em seções de medição de estações de 

duas fazendas, visando à parametrização das 

duas bacias alinhadas por meio de processos de 

calibração e de validação. Foram realizadas si-

mulações do escoamento na bacia menor, a par-

tir dos parâmetros calibrados na bacia maior, e, 

reciprocamente, do escoamento na bacia maior. 

Os resultados também evidenciaram que o mo-

delo calibrado simulou bem o escoamento su-

perficial e conseguiu prever, de forma coerente, 

a produção de sedimentos.

Em outro estudo, Strauch, et al. (2013) analisa-

ram o quanto as BMPs (Melhores Práticas de Ges-

tão) podem contribuir para a gestão sustentável 

dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica 

chamada Pipiripau, localizada no Distrito Fede-

ral. Eles simularam pequenas bacias de retenção 

de sedimentos, terraceamento e rotação do sis-

tema de plantação do milho e averiguaram que 

as técnicas de construção de pequenos bolsões 

de armazenamento de sedimentos, combinadas 

com técnicas de terraceamento, foram as que 

geraram maior redução da taxa de produção de 

sedimentos (40%). Concluiu-se que as BMPs fo-

ram eficazes, e que seriam de semelhante eficá-

cia para outras áreas de cultivo intensivo da re-

gião, incluindo bacias hidrográficas que drenam 

para reservatórios nos quais o assoreamento é 

uma grande preocupação.

Betrie et al. (2011) usaram o modelo SWAT para 

modelar a distribuição espacial do processo de 

erosão/produção de sedimento na Bacia “Upper 

Blue Nilo” em escala diária e avaliar o impacto 

de diferentes intervenções de manejo do solo na 

produção de sedimentos. Neste caso, utilizaram 

a proposição de cenários com aumento nas áreas 

de reflorestamento e as BMPs. O reflorestamen-

to reduziu a produção de sedimentos tanto nas 

sub-bacias quanto nas saídas da bacia hidro-

gráfica; no entanto, a eficácia de cada BMP foi 

dependente da porcentagem de terreno disponí-

vel e das condições topográficas locais na bacia. 

Concluíram, ainda, que o efeito das BMPs pode-

ria ser potencializado por meio da implementa-

ção destas em conjunto com o reflorestamento 

em áreas íngremes.

Em estudo realizado por Emam et al. (2016) no 

distrito de Aluoi, localizado no centro do Vietnã, 

observou-se que o uso das BMPs diminui o escoa-

mento superficial e consequentemente reduz a 

erosão do solo em terras agrícolas. Então, sugerem 

que sejam implementados sistemas de terraços e 

sistemas de contorno em terras íngremes, com o 

intuito de reduzir a produção de sedimentos.

Muitos dos estudos realizados demonstram que 

a falta de dados dificulta a realização das simu-

lações; para isso, os resultados são tão precisos 

quanto a quantidade de dados que se inserem 

corretamente no modelo. Além disso, muitos 

trabalhos nacionais e internacionais sugerem 

práticas de manejo do solo e reflorestamento 

para reduzir a perda de solo, principalmente em 

terras agrícolas e áreas íngremes.
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3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da área de estudo:

A escolha do reservatório Bom Jardim para a 

execução prática do projeto se justifica pelo 

fato de este ser estratégico para a cidade de 

Uberlândia, visto que é responsável por 40% da 

água bruta utilizada para suprir a demanda de 

água da cidade.

A sub-bacia hidrográfica do ribeirão Bom Jardim 

(Fig. 1), que pertence à bacia hidrográfica do rio 

Uberabinha, está situada na região oeste do Es-

tado de Minas Gerais (Mesorregião do Triângulo 

Mineiro), entre as coordenadas 18°36’ e 19°22’ 

de latitude Sul e 47°57’ e 48°33’ de longitude 

Oeste. A sub-bacia em estudo fica entre a região 

Sul do município Uberlândia e Norte do municí-

pio de Uberaba (MG).

O clima da região é tropical, com estação seca 

entre os meses de maio e outubro e estação úmi-

da entre os meses de novembro e abril. A área 

drenada pela bacia do Ribeirão Bom Jardim é de 

397,35 km² e seu perímetro de 108,848 km.

O Ribeirão Bom Jardim nasce próximo à rodovia 

BR-050, no município de Uberaba, percorrendo 

aproximadamente 40 km até a confluência com 

o rio Uberabinha, que se situa nas proximidades 

da área urbana de Uberlândia. Próximo à sua foz, 

localiza-se a represa de captação de água do De-

partamento de Águas e Esgoto do Município de 

Uberlândia – DMAE (BRITO; RODRIGUES, 2001).

 
Figura 1. Localização da sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim

3.2 Modelo digital de elevação

Utilizou-se o software SWAT com o intuito de 

obter dados sobre a produção de sedimentos na 

bacia de estudo. Para isso, inseriram-se no SWAT 

os dados referentes ao tipo de uso de solo, tipo 

de solo e o modelo digital de elevação (MDE) da 

área da sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim, além 

de dados históricos de estações meteorológicas.

O modelo digital de elevação utilizado foi uma 

imagem radar, gerada a partir das imagens 
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obtidas no site do Banco de Dados Geomorfo-

métricos do Brasil, no projeto TOPODATA, que 

disponibiliza o Modelo Digital de Elevação para 

toda a região brasileira. Então fez-se o down-

load dos dados de Altitude das quatro cartas da 

região de Uberlândia (MG) e Uberaba (MG), de-

nominadas: 18S495, 18S48_, 19S495, 19S48_ e 

construiu-se o modelo digital de elevação, por 

meio do mosaico e tratamento das imagens 

com resolução de 90m.

A partir do modelo digital de elevação, o SWAT 

gera a hidrografia da bacia, faz a delimitação 

das sub-bacias (Fig. 2) e posteriormente usa es-

sas informações para gerar o mapa de declivi-

dade, de acordo com as classes de declividade 

escolhidas, conforme a inclinação presente no 

terreno (Tabela 1). 

Tabela 1 - Classes de declividade adotadas

Fases do Relevo Intervalos de 
Declividade em %

Área Ocupada

km² %

Plano 0 a 3 169.88 42.63

Suave ondulado 3 a 8 185.68 46.59

Ondulado 8 a 20 42.27 10.6

Forte ondulado < 20 0.71 0.18

Total 398.54 100

Assim, a partir do MDE e das classes inseridas, 

gerou-se um mapa de declividade do terreno e 

foram definidas 28 sub-bacias, conforme as in-

formações características da área e da hidrogra-

fia gerada, sendo que o reservatório ficou total-

mente inserido na sub-bacia 1, como pode ser 

visto na Fig. 2. Dessa maneira, definiu-se que o 

aporte de sedimentos que chega ao reservatório 

é igual ao aporte de sedimentos acumulado que 

chega à sub-bacia 1.

 
Figura 2. Sub-bacias do Ribeirão Bom Jardim geradas pelo modelo SWAT

3.3 Tipo de solo

O mapa de tipo de solos na região do Ribeirão 

Bom Jardim foi vetorizado no software ArcView 

na escala de 1:100.000, com base em levanta-

mento realizado por Brito (2002), no qual a área 

da bacia apresenta basicamente dois tipos de 

solo: Latossolo e Neossolo, que são subdividi-

dos em classificações mais específicas de acordo 

com as respectivas características, como pode 

ser visto na Fig. 3.
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Figura 3. Tipo de Solos – Sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim

Para inserir no banco de dados do modelo os di-

ferentes tipos de solo presentes na sub-bacia, 

foi utilizada uma macro específica para o SWAT, 

chamada de arquivo de pedotransferência, que 

atua na geração de dados específicos sobre o 

solo, utilizando características básicas sobre o 

solo, neste caso resultantes de estudo feito por 

Brito (2002) na região de estudo. 

3.4 Uso do solo

De acordo com Resende (2011), a bacia em es-

tudo era recoberta originalmente pela vegeta-

ção de Cerrado, mas desde a década de 1970 

iniciou-se o desmatamento da área, devido ao 

grande potencial de ser pioneira na expansão 

do agronegócio no Bioma Cerrado. Atualmente, 

o reservatório Bom Jardim é circundado por ex-

tensas áreas agrícolas, entrecruzadas por redes 

de estradas vicinais que podem constituir-se em 

caminhos preferenciais para sedimentos e de-

mais substâncias transportadas pelo escoamen-

to superficial.

De acordo com as atividades predominantes, 

classificou-se o uso do solo na região em cinco 

classes (Tabela 2), sendo elas: Agricultura, Pasta-

gem, Campos hidromórficos, Água e Floresta. As 

áreas denominadas por “Agricultura” represen-

tam as culturas mais comuns da região de Uber-

lândia e Uberaba. 

Tabela 2. Tipos de uso do solo

Manejo do solo
Área Ocupada

km² %

Agricultura 255,64 64,336

Campos hidromórficos 79,98 20,127

Pastagem 39,96 10,057

Vegetação 20,56 5,174

Água 1,22 0,306

Total 397,3536 100

A “Pastagem” representa as áreas com pasto 

destinadas à alimentação de gado. As áreas de-

signadas como “Campos hidromórficos” são as 

áreas localizadas no entorno de cursos de água, 

com solos mais úmidos e presença de mata ci-
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liar em sua maioria. O tipo de solo “Floresta” ca-

racteriza-se por florestas esparsas, áreas com 

reflorestamento ou vegetação nativa. O que é 

classificado como “Água” são todas as áreas nas 

quais há presença de cursos de água, incluindo o 

reservatório.

Para a elaboração do mapa de tipo de uso do solo 

(Fig. 4), foi utilizado o Sistema de Informações 

Geográficas QGIS 2.18, de licença livre e distri-

buído pela internet, e as imagens do satélite Re-

sourceSat II, do mês de setembro de 2015, dispo-

nibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), na página <satélite.cptec.inpe.

br> na internet.

As imagens foram georreferenciadas pelo Datum 

SIRGAS 2000 Zona 22S e classificadas de acordo 

com os usos propostos.

 
Figura 4. Mapa de tipo de Uso do Solo do Ribeirão Bom Jardim

Para a inserção dos dados de uso do solo no mo-

delo, foi preciso associar o tipo de manejo pre-

sente na área a uma classe do banco de dados 

do SWAT que mais se aproximasse do real. Des-

ta forma, foram utilizadas as seguintes classes 

(Tabela 3):

Tabela 3. Classes de uso do solo associadas às classes propostas pelo modelo

Classes de uso do solo na sub-bacia
Classes de Uso do Solo no banco de dados do 

SWAT

Sigla Descrição

Agricultura AGRL Agricultura Land-Generic

Campos hidromórficos RNGE Range-Grasses

Pastagem PAST Pasture

Vegetação FRST Forest-Mixed

Água WATR Water
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De acordo com o IBGE (2015), as culturas com 

maiores áreas presentes na região de Uberlândia 

e Uberaba são: soja, milho e cana-de-açúcar. En-

tão, dividiu-se a área de agricultura entre essas 

três culturas, utilizando-se a proporção real, dis-

ponível pelos dados do IBGE. Nesse sentido, os 

valores adotados foram: 52% de soja, 25,5% de 

milho e 22,5% cana-de-açúcar.

3.5 Parâmetros climáticos

O banco de dados climáticos do modelo SWAT dis-

põe somente de informações características dos 

Estados Unidos. Portanto, para a área em estudo, 

fez-se necessário inserir dados climáticos diários 

para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bom 

Jardim. Contudo, a sub-bacia não contém esta-

ções meteorológicas em seu interior, então op-

tou-se pela seleção das estações meteorológicas 

(Tabela 4) convencionais das cidades nas quais a 

sub-bacia está inserida: Uberlândia e Uberaba. 

Tabela 4. Dados de localização das estações 
climatológicas

Estação Latitude (°) Longitude (°) Elevação (m)

Uberlândia -18.92 -48.25 875

Uberaba -19.73 -47.95 737

Pastagem 39,96 10,057

Vegetação 20,56 5,174

Água 1,22 0,306

Total 397,3536 100

O modelo requer dados diários de precipitação 

(mm H
2
O), temperatura máxima e mínima do ar 

(°C), radiação solar incidente (MJ m-2 dia-1), veloci-

dade do vento (m.s-1) e umidade relativa do ar (%). 

A série histórica dos dados da estação meteoro-

lógica de Uberlândia foi cedida pelo Laboratório 

de Climatologia e Recursos Hídricos, pertencen-

te ao Instituto de Geografia, da Universidade Fe-

deral de Uberlândia, que disponibiliza dados de 

precipitação, insolação, temperatura, vento e 

umidade relativa. Os dados da estação meteoro-

lógica de Uberaba foram conseguidos no banco 

de dados do INMET.

Para que a caracterização das médias climáticas 

fosse representativa, optou-se pelo uso de uma 

série histórica de 36 anos: 1981 a 2015, período 

que possuía o maior número de dados contínuos 

nas séries históricas comuns às duas estações. 

Por mais que o período escolhido tenha sido o de 

maior número de dados contínuos, ainda foram 

encontradas falhas, que não são aceitas pelo 

modelo.  Então, para que estas fossem preen-

chidas, foi usado o Gerador Climático WXGEN 

(Weather Generator), um modelo gerador do es-

tado atmosférico desenvolvido por Sharpley & 

Williams (1990), que utiliza dados médios para 

gerar dados climatológicos diários e pode preen-

cher falhas de dados.

3.6 Aporte de sedimentos

Optou-se por inserir diferentes cenários de uso 

e ocupação do solo no modelo. A primeira simu-

lação representa o cenário real, com as culturas 

de milho, soja e cana-de-açúcar nas proporções 

reais em Uberlândia e Uberaba de acordo com 

o IBGE (2015), enquanto nas simulações poste-

riores fez-se alterações na área de Agricultura, 

substituindo-a por diferentes porcentagens de 

reflorestamento.

Após a inserção dos dados de entrada no mode-

lo, são gerados os resultados sobre a produção 

de sedimento para cada cenário imposto. Nessas 

circunstâncias, é possível observar resultados 

dos cenários mais extremos e os mais conserva-

cionistas (maiores áreas reflorestadas).   

Então, pôde-se estimar o quanto cada uso do 

solo influencia no aporte de sedimentos que 

chega ao reservatório. 
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3.7 Coletas em campo 

Foram definidos 5 pontos ao redor do reserva-

tório do Ribeirão Bom Jardim; os pontos 1, 2 e 3 

estão localizados imediatamente a montante do 

reservatório. As coletas de sedimentos de fundo 

e as medições de vazão e das concentrações de 

sólidos suspensos, nestes três pontos, têm a fun-

ção de levantar, respectivamente, a granulome-

tria dos depósitos de fundo e as cargas de sedi-

mentos em suspensão afluentes ao reservatório. 

Os pontos 4 e 5 localizam-se imediatamente a 

jusante do reservatório, sendo que neles foram 

levantadas as vazões e concentrações de sólidos 

suspensos com o propósito de conhecer as car-

gas de sedimentos efluentes ao reservatório. 

Para determinação das concentrações de sólidos 

totais, sólidos dissolvidos e sólidos suspensos 

foram realizados os ensaios no Laboratório de  

Saneamento, localizado na Faculdade de Enge-

nharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia 

(FECIV - UFU). Para isso, foi utilizada a metodolo-

gia proposta pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT): NBR 10664 Águas - Determina-

ção de resíduos (sólidos) - Método gravimétrico.

Para a determinação da curva granulométrica 

das amostras de depósitos de fundo coletadas, 

foi utilizada a metodologia proposta pela ABNT: 

NBR 6457 de 1986 Amostras de Solo - Preparação 

para Ensaios de compactação e ensaios de carac-

terização, e em seguida foram utilizados ensaios 

propostos pela ABNT: NBR 7181 Solo – Análise 

Granulométrica. Esses ensaios foram realizados 

no Laboratório de Geotecnia da FECIV – UFU.

3.8 Estimativa do volume do reservatório  

Com a carta planialtimétrica levantada pelo 

Exército brasileiro no ano de 1983, fez-se o mo-

delo numérico de terreno, a partir do qual cons-

truiu-se uma macro do Excel que permitiu calcu-

lar a área inundada e o volume acumulado para 

diferentes cotas. De uma forma geral, essa rotina 

computacional armazena as coordenadas e as 

cotas do modelo de terreno na forma de matri-

zes e verifica qual ponto está ao sul do contorno 

da barragem e, ao mesmo tempo, abaixo de uma 

cota de nível de água pré-fixada. Dessa forma, 

a área inundada e o volume de água acumulado 

podem ser estimados como:

∆𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∆𝑥𝑥 ∗	∆𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝐴𝐴 ≤ 𝑁𝑁𝐴𝐴
∆𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝐴𝐴 > 𝑁𝑁𝐴𝐴  (1)

𝐴𝐴 =#∆𝐴𝐴𝐴𝐴
&

'()

  (2)

∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = ∆𝑥𝑥 ∗ ∆𝑦𝑦 ∗ (𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑍𝑍𝑉𝑉) 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝑉𝑉 ≤ 𝑁𝑁𝑁𝑁
∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑍𝑍𝑉𝑉 > 𝑁𝑁𝑁𝑁

 

 (3)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉$%& =(∆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
+

,-.

  (4)

Nessas expressões, ∆x e ∆y representam os espa-

çamentos entre os nós do modelo numérico de 

terreno, nas direções Leste e Norte, respectiva-

mente. NA é o valor pré-fixado para a cota do ní-

vel da água no reservatório, enquanto Zi é a cota 

do terreno no nó i do MNT. A diferença entre NA 

e Zi corresponde à profundidade do reservatório 

no referido nó. Note-se que, se o nível de água 

estiver abaixo do nível do terreno, os incremen-

tos de volume ∆Voli não são computados. O volu-

me final do reservatório (VolRES
), para a superfície 

livre na cota NA é, enfim, calculado como a soma 

dos volumes incrementais.

Para o cálculo do assoreamento de reservatórios, 

foi utilizado um programa desenvolvido por Maia 

et al. (2002), construído na linguagem Visual Ba-

sic e aplicado aos objetos do Excel.
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3.9 Índice de abatimento – ou de atenuação – 
de assoreamento

Com os cenários de áreas de floresta incremen-

tais, conjectura-se que haja reduções nas cargas 

de sedimentos gerados na sub bacia. Conse-

quentemente deverá ser observada uma atenua-

ção do assoreamento do reservatório, quando 

comparada com a situação real, na qual os cená-

rios conservacionistas não foram aplicados.  Uma 

forma de mensurar essa redução consiste no cál-

culo do índice de abatimento de assoreamento. 

Dessa maneira, o índice de abatimento leva em 

conta o volume assoreado que foi reduzido, em 

um intervalo de tempo, mediante a aplicação dos 

cenários conservacionistas. Nesse caso, tal índi-

ce pode ser calculado, genericamente, como:

𝐼𝐼𝐼𝐼#(%) =
(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉+ − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉#)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉+
× 100  (5)

Na Eq. (5), IA
k
 é o índice de abatimento de asso-

reamento, calculado em escala anual, enquanto 

Vol1
 e Vol

k
 são, respectivamente, os volumes de 

sedimentos depositados no reservatório, no ce-

nário real e em um cenário k qualquer. Com essa 

descrição, o índice de abatimento pode ser inter-

pretado como a redução percentual do assorea-

mento, em comparação com o cenário real. Esse 

indicador é especialmente interessante em ter-

mos práticos, uma vez que permite vislumbrar, 

de forma simples, a magnitude dos benefícios 

ambientais provocados pela aplicação de um ou 

mais cenários conservacionistas. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, são apresentados os resultados refe-

rentes às simulações feitas com diferentes ce-

nários, demonstrando o quão significativa é a 

substituição de Agricultura por Floresta na pro-

dução de sedimentos e no consequente aporte 

dos mesmos até o reservatório. No modelo SWAT, 

a quantidade de sedimentos que é transportada 

com a água por um canal em um determinado 

tempo é chamada de SED_IN e a média diária da 

vazão em um canal durante um espaço de tem-

po é nomeada FLOW_IN. Para isso, é correlacio-

nada a produção de sedimentos (ton) e a vazão 

(m³/s), que chegam na sub-bacia 1, na qual está 

inserido o reservatório Bom Jardim. Desta forma, 

adota-se que o aporte de sedimento contribuin-

te ao reservatório é igual ao SED_IN da sub-bacia 

1. Essa variável é especialmente importante para 

a estimativa do assoreamento de reservatórios, 

uma vez que representa numericamente a massa 

de sedimentos afluentes durante um determina-

do intervalo de tempo. Nesse contexto, este tra-

balho adotou intervalos mensais, de forma que o 

aporte de sedimentos é estimado em toneladas 

por mês.

Curvas de aporte mensal de sedimentos em fun-

ção da vazão média mensal são apresentadas na 

sequência. A Fig. 5 (A) é referente aos cenários 

com substituição de pequenas porcentagens de 

Agricultura por Floresta, cenários estes que re-

presentam situações mais próximas à realidade, 

situações mais viáveis na prática, as quais po-

deriam ser adotadas por proprietários de terras 

na área da sub-bacia do Ribeirão Bom Jardim, 

caso haja alguma política de incentivo ao reflo-

restamento de áreas atualmente ocupadas por 

atividades agrícolas. A partir dos gráficos apre-

sentados na Fig. 5, pode-se observar que houve 

diminuição no aporte de sedimentos de forma 

proporcional ao aumento da área de Floresta em 

substituição à Agricultura. 

Nas simulações com cenários de 2, 4, 6, 8 e 10% 

de Agricultura substituída por Floresta, a média 

de redução do aporte de sedimentos foi respecti-

vamente de 0.56, 1.12, 1.65, 2.17 e 2.71%.

Já a Fig. 5 (B) mostra substituições mais signifi-

cativas na porcentagem de Agricultura por Flo-
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resta. Trata-se de cenários mais extremos, nos 

quais haveria troca de grandes áreas de cultivo 

por Floresta. Neste gráfico, tem-se as porcen-

tagens de 10, 20, 30, 40, 50 e 100% de agricul-

tura por áreas verdes (Florestas). Tais mudanças 

resultaram em uma diminuição mais acentuada 

do aporte de sedimentos: 2.71, 5.37, 7.95, 10.30, 

12.76 e 23,47% respectivamente.
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Figura 5 - Porcentagem de Agricultura substituída por Floresta no cenário Real
(A): Substituição de pequenas porcentagens de Agricultura por Floresta na sub-bacia.  

(B): Substituição de porcentagens mais representativas de Agricultura por Floresta na sub-bacia.
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Pode-se afirmar assim que a diminuição da pro-

dução e o consequente aporte de sedimentos ao 

reservatório estão intimamente ligados à subs-

tituição de áreas de Agricultura por Floresta. 

Considerando a situação real, na bacia do Ribei-

rão Bom Jardim, 64.34% da área é ocupada por 

Agricultura, então, por menores que sejam as 

porcentagens de Agricultura substituída por Flo-

resta, há atenuação na chegada de sedimentos 

ao reservatório. A despeito disso, essas reduções 

revelaram-se pouco expressivas para pequenos 

incrementos de área florestal, uma vez que ate-

nuações no aporte superiores a 5% somente são 

conseguidas com mais de 20% da área de agri-

cultura substituída por floresta. Quando estas 

variáveis são dispostas em um gráfico (Fig. 6) de 

dispersão, pode-se revelar uma tendência apa-

rentemente linear entre elas.
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Figura 6 - Relações proporcionais entre a redução do aporte de sedimentos ao reservatório e a supressão da área de 
agricultura por floresta

Apesar do comportamento aparentemente linear, 

a linha de tendência que melhor representa as re-

lações percentuais entre a redução do aporte de 

sedimentos ao reservatório e a supressão de áreas 

agrícolas com substituição por florestas é uma lei 

de potência dada pela seguinte expressão:

𝑦𝑦 = 0,295 ∙ 𝑥𝑥*,+,*-  (6)

Na Eq. 6, y é a porcentagem média de redução de 

aporte de sedimentos ao reservatório, enquan-

to x representa a porcentagem de área de agri-

cultura substituída por reflorestamento. Essa 

expressão pode ser especialmente interessante 

para uso prático, diante da necessidade de uma 

previsão expedita da atenuação do aporte de se-

dimentos ao reservatório, em função do aumen-

to de zonas reflorestadas na bacia analisada.

4.1 Levantamentos de campo

A descarga de massa é fisicamente definida 

como a massa de uma determinada substância, 

transferida por unidade de tempo. No contexto 

do presente estudo, o principal interesse consiste 

no levantamento das descargas de massa de se-

dimentos nos principais pontos de afluência ao 

reservatório do Bom Jardim, de maneira a indicar 

a quantidade de sedimentos que chega ao reser-

vatório em um determinado intervalo de tempo. 

Essa variável foi estimada no item anterior, que 
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apresentou valores de descargas mensais, com a 

variável SED_IN dada em toneladas por mês. 

Neste item, são apresentados os resultados das 

campanhas de campo, com intuito de comparar 

os resultados estimados pelo modelo compu-

tacional, com resultados oriundos de medições 

instantâneas in loco. Os resultados das três cam-

panhas de campo são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Resultados de vazão, concentração de sólidos totais e descargas de massa de sólidos

Campanha Data Ponto  Vazão medida 
(m3/s)

Concentração 
de sólidos totais 

(mg/L)

Descarga de massa 
de sólidos (ton/dia)

1 jun/2017 1 0,0308 1,18 0,003146

2 out/2017 1 0,000757 0,11289 0,00000738

3 nov/2017 1 0,0000846 0,0915 0,00000067

1 jun/2017 2 0,3782 0,1004 0,003282

2 out/17 2 0,178 0,1609 0,002474

3 nov/2017 2 0,4079 0,0716 0,002522

1 jun/2017 3 3,257 0,1091 0,030704

2 out/2017 3 1,74 0,1836 0,05165

3 nov/2017 3 2,746 0,3907 0,1099

1 jun/2017 4 1,953 0,3049 0,0514

2 out/17 4 0,13283076 0,116 0,003083

3 nov/2017 4 0,469 0,10833 0,00439

1 jun/2017 5 2,354 2,349 0,47773

2 out/2017 5 3,145 0,114 0,023186

3 nov/2017 5 3,009 0,0891 0,01812

A Fig. 7 mostra a espacialização dos 5 pontos, onde foram feitas as coletas de dados em campo, todos lo-

calizados no entorno do reservatório em análise. 

 
Figura 7 - Pontos de Coleta no entorno do Reservatório Bom Jardim
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Os pontos 1, 2 e 3 indicam seções afluentes ao re-

servatório do Bom Jardim. Nota-se que as maio-

res descargas de sedimentos afluentes ocorrem 

no ponto 3, que se refere a uma seção transver-

sal do curso de água principal (Ribeirão Bom Jar-

dim) a montante do reservatório. Os pontos 1 e 2 

apresentam descargas secundárias pelo afluente 

direto ao reservatório (córrego da Enxada), cujas 

descargas de massa resultaram em valores com 

ordem de grandeza menores do que no ponto 3. 

Salienta-se que todas as medições aqui apresen-

tadas foram realizadas em período de estiagem, 

o que justifica os valores inexpressivos das des-

cargas de massa dos afluentes 1 e 2, uma vez que 

suas vazões foram pequenas. A pequena massa 

de dados, resultante de apenas três coletas, ainda 

não permite respostas conclusivas sobre o com-

portamento da descarga de sólidos afluentes ao 

reservatório, em função da vazão, relação conhe-

cida como curva-chave de sedimentos. De fato, 

esse comportamento exige dados mais numero-

sos, o que somente será possível com coletas sis-

temáticas que, embora em andamento, fogem do 

escopo do presente trabalho. 

Comportamentos inconclusivos também são in-

dicados pelas descargas efluentes ao reservató-

rio, verificadas nos pontos 4 e 5. Na campanha de 

junho/2017, medições no ponto 5, no canal de 

derivação que interliga o reservatório à estação 

de captação de água, registraram concentrações 

elevadas de sólidos que resultaram em descar-

ga de massa exagerada e duvidosa, uma vez que 

grande parte do sedimento deveria ser retida no 

reservatório. Como este ponto situa-se aproxi-

madamente 500 m a jusante da comporta por 

onde a água é retirada do reservatório, optou-se 

por deslocar o ponto 5 para uma seção imedia-

tamente após essa comporta, de forma a cap-

turar com mais exatidão a saída de sedimentos 

para este canal. Essa alteração foi realizada nas 

campanhas de outubro/2017 e novembro/2017, 

o que resultou em valores de concentração uma 

ordem de grandeza menores do que na campa-

nha de junho/2017. Esse comportamento prova-

velmente é mais verossímil, haja vista que regis-

trou descargas de sedimentos inferiores à soma 

das descargas de entrada no reservatório. 

No ponto 4, as descargas de sólidos medidas em 

junho/2017 superaram os registros do mesmo 

ponto, medidas nas duas campanhas seguintes. 

Essa superação em uma ordem de grandeza ain-

da não permite concluir sobre a confiabilidade 

do dado de junho/2017, o que ratifica a impor-

tância de demais campanhas de campo. 

Além disso, é importante frisar que o experimen-

to para cálculo de sólidos em laboratório pode 

gerar uma gama de erros, visto que pode haver 

perda de compostos na evaporação e na calci-

nação, além de ganho de massa pela oxidação; 

sendo assim, é um método passível de erros (NBR 

10664). A tendência é que tais imprecisões se-

jam potencializadas quando as concentrações de 

sólidos são pequenas, o que naturalmente ocorre 

nos períodos de estiagem. 

Durante as campanhas de campo, sedimentos de 

fundo foram coletados nos pontos 2 e 3, situados 

imediatamente a montante do reservatório, com 

intuito de obter a granulometria dos depósitos. 

A curva granulométrica encontrada para os dois 

tipos de depósitos analisados, referente às três 

visitas a partir dos ensaios de Análise Granulo-

métrica, encontram-se na Fig. 8. 

Para a construção da curva de granulometria 

foram detectadas parcelas dos depósitos que 

fazem parte de cada fração: areia grossa, média 

ou fina, argila e silte. Esses resultados revelam 

que, no ponto 2, a maior parte dos sedimentos 

é composta por areia média, enquanto no ponto 

3 a maioria é areia fina. Em ambos os pontos, as 

frações de silte e areia são ínfimas e não perfa-

zem sequer 10% da amostra total. É interessante 

comentar que o ponto 2 consiste numa vereda, 

situada na confluência do córrego da Enxada 

com o reservatório do Bom Jardim e que, por 

Martins CS, Santos AC, Filho JEA

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 224 / pp 54-72 | Jul a Set,  2020



69

isso, está praticamente dentro do reservatório. 

Como o ponto 3 é uma seção com característi-

cas de rio, entende-se que o sedimento colhido 

no ponto 2 representa, com mais semelhança, os 

sedimentos depositados no fundo do reservató-

rio. Em todo caso, a área drenada pelo ponto 2 

é pequena diante daquela drenada pelo ponto 

3. Em outras palavras, o sedimento que passa 

pelo ponto 3 representa com maior abrangência 

os sedimentos gerados na bacia de contribuição 

ao reservatório. Como todas as curvas indicam 

sedimentos com frações arenosas nitidamente 

predominantes, optou-se por utilizar uma curva 

granulométrica média para as futuras estimati-

vas de assoreamento do reservatório. Assim, em 

termos médios, os depósitos de sedimentos são 

constituídos por 96,71% de areia, 2,23% de silte 

e 1,06% de argila. 

 
Figura 8 - Curva Granulométrica dos depósitos coletados nos pontos P2 e P3

4.2 Cota-volume do reservatório

Com base na metodologia descrita anteriormen-

te, foi possível reconstruir as curvas cota-volume 

e cota-área inundada do reservatório do Bom 

Jardim. Salienta-se que, na ausência de batime-

tria, essa estimativa fundamentou-se em mapas 

planialtimétricos confeccionados antes da exis-

tência do reservatório. Assim, a fixação de diver-

sas cotas para o nível da água e sua comparação 

com as cotas advindas do modelo numérico de 

terreno possibilitaram a obtenção de tais curvas, 

as quais são ilustradas pela Fig. 9.

A partir de comparações com o contorno do re-

servatório, obtido a partir de imagens aéreas, a 

cota do nível de água máximo foi considerada 

como 804 m, o que representa um volume acu-

mulado de 7,30 hm³. Para efeito de cálculo de as-

soreamento, este foi considerado como o volume 

máximo normal do reservatório. As campanhas 

hidrométricas de campo, realizadas em outu-

bro/2017 e novembro/2017, identificaram que a 

profundidade do canal de derivação (ponto 5) é 

de 2 m, para um nível de água aproximadamente 

1 m abaixo do nível superior das comportas. Com 

esse raciocínio, fixou-se a cota do nível de água 

mínimo operacional igual a 801 m. 
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Figura 9 - Curvas cota-volume e cota-área inundada calculadas para o reservatório do Bom Jardim

4.3 Estimativa do assoreamento do 
reservatório

Para utilização do modelo de assoreamento fo-

ram necessários dados de aporte de sedimentos, 

de vazões afluentes gerados pelo modelo SWAT, 

além dos valores de vazão, da curva-chave de se-

dimentos afluentes ao reservatório Bom Jardim. 

As curvas-chave representam a relação entre 

a descarga de massa de sedimentos e a vazão 

afluente, variáveis cujos comportamentos foram 

estimados, para cada cenário de uso do solo, pe-

los gráficos apresentados no item 4.3 deste ca-

pítulo. A única diferença é que o modelo compu-

tacional para a previsão de assoreamento requer 

que as descargas sejam calculadas em toneladas 

por dia e não em toneladas mensais, conforme as 

estimativas originais pelo SWAT. Essas curvas são 

determinantes para a predição da quantidade de 

sedimentos que se acumula no fundo do reserva-

tório ao longo dos anos. 

Resumidamente, para uma dada vazão afluente, 

quanto mais inclinadas forem as retas que tangen-

ciam esta curva, maior será o aporte de sedimentos 

e maior o potencial de se formarem depósitos de 

fundo que reduzem o volume do reservatório. Por 

isso, usos do solo que levam a maiores aportes de 

partículas fatalmente condicionarão assoreamen-

tos mais acelerados. Nesse contexto, a curva-cha-

ve de sedimento, utilizada na simulação do cenário 

Real, é apresentada pela Fig. 10, a seguir. 

 

 
 

Figura 10 - Curva-chave de sedimentos afluentes ao reservatório para o cenário Real

Martins CS, Santos AC, Filho JEA
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Com a aplicação do modelo computacional, foi 

feito o cálculo do assoreamento de reservató-

rios, que permitiu quantificar, aproximadamen-

te, a redução do volume do sistema com o passar 

do tempo. A partir do cálculo do assoreamento, 

foi obtido o Índice de Abatimento Anual do As-

soreamento do reservatório (%), pelo qual é pos-

sível visualizar facilmente quantos por cento de 

abatimento anual do assoreamento do reserva-

tório Bom Jardim, certa área de reflorestamento 

gera, seja ela de Agricultura (Fig. 10).

Na Fig. 11, é possível ver que, com 100% de re-

florestamento das áreas da sub-bacia ocupadas 

por Agricultura, haveria um abatimento de quase 

24% do assoreamento no reservatório Bom Jardim
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Figura 11 - Índice de Abatimento Anual do assoreamento do reservatório

5 CONCLUSÃO
O aporte de sedimento contribuinte ao reser-

vatório (SED_IN da sub-bacia 1) reduziu-se com 

as substituições de diversas porcentagens de 

Agricultura por Floresta, variando de 0,56% a 

23,47%, com as substituições de 2 e 100% res-

pectivamente. 

O assoreamento do reservatório seguiu o com-

portamento esperado de acordo com os resul-

tados de SED_IN, ou seja, houve maior asso-

reamento no Reservatório para o cenário Real, 

seguido dos cenários com pouca substituição de 

Agricultura por Floresta, enquanto os cenários 

com grandes porcentagens de substituição de 

Agricultura por Floresta geraram grande redu-

ção no assoreamento, chegando a 22,6 e 6,9% 

respectivamente.

Tais abatimentos mostram  quão importante são 

as reduções de áreas de Agricultura e por Flores-

tas, o que poderia ser implantado em função de 

ações como o Pagamento por Serviços Ambien-

tais (PSA), que traria benefícios diretos para a 

terra dos proprietários, tratando-se de melhor 

conservação dos recursos naturais das proprie-

dades e benefícios indiretos para toda a popula-

ção, como o menor assoreamento do reservató-

rio Bom Jardim, que influencia o abastecimento 

público da cidade de Uberlândia - MG.
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