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RESUMO- O estudo foi desenvolvido com o objetivo de disponibilizar metodologias de apoio à 

gestão ambiental da Barragem do Rio São Bento, Siderópolis, Santa Catarina, por meio de técnicas 

de geoprocessamento. Neste trabalho é proposto metodologia para obtenção de profundidades e 

geração de mapas batimétricos, resultado da integração de Differential Global Positioning System 

(DGPS) e ecobatímetro de feixe único, adaptados a uma embarcação. Foi realizada a batimetria do 

reservatório da Barragem do Rio São Bento, assim como um estudo comparativo dos volumes 

através de cálculos a partir das curvas de nível e por seções transversais espaçadas de 100m, 50m e 

20m. Os valores de volume obtido pela batimetria foram 5% a 10% inferiores aos obtidos pelo 

levantamento topográfico, com diferenças maiores nas cotas mais baixas. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os volumes calculados pelas curvas de nível e pelas seções 

transversais. Foram ajustadas as funções matemáticas para expressar a relação cota x volume e cota 

x área.  

ABSTRACT - The present study  was developed with the aim of providing methodologies to 

support environmental management of the São Bento river dam located at Siderópolis, Santa 

Catarina, Brazil, using geoprocessing techniques. This work proposes a methodology to obtain 

depths and generation of bathymetric maps, a result of the integration of Differential Global 

Positioning System (DGPS) and single beam echobathymetry, adapted from a vessel. The 

bathymetry of the São Bento river dam reservoir was performed, as well as a comparative study of 

the volumes calculated from the level curves and from the cross sections spaced by 100 meters, 

50m and 20m. The values of volumes obtained by the bathymetry were 5 to 10% lower than those 

obtained by the topographic analysis, with major differences in the lower levels. There were no 

significant differences between the volumes calculated by the level curves and by cross sections. 

The mathematical functions were adjusted to express the relationships between quota x volume and 

quota x area. 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção de reservatórios para armazenamento d’água, torna-se necessária para atender 

a demanda crescente dessas populações, assim, a implantação de barragens vem possibilitando, ao 

longo dos anos, o desenvolvimento humano e o atendimento às crescentes necessidades da 

qualidade de vida (Nogueira et al., 2006). A construção de barragens e outras obras hidráulicas 

geram uma série de modificações na paisagem  e outros impactos no ambiente. Nestas se incluem o 

nivelamento do terreno, a remoção da vegetação, remoção de rochas, enchimento de vales, 

alterações do relevo existente,  a erosão e sedimentação do solo, como resultado do transito de 

maquinas pesadas empregadas na construção destas barragens. 

 Neste sentido, estudos locais são de grande importância, pois permitem maior detalhamento 

e análise dos parâmetros envolvidos. O geoprocessamento é uma ferramenta importante para o 

estudo e monitoramento destas alterações. Um dos mais importantes problemas verificados nas 

barragens é o assoreamento, o que é responsável tanto pela diminuição do armazenamento e vida 

útil do reservatório, como redução da capacidade de  

Segundo Coiado (2003), o assoreamento de um reservatório, devido à deposição dos 

sedimentos transportados pelos seus afluentes ou pelo escoamento superficial que adentra o lago 

pelas margens, é um processo inevitável, embora possa ser amenizado por alguns controles. Todo 

reservatório independente do mecanismo de operação e de sua finalidade (aproveitamento 

hidrelétrico, controle de enchentes, abastecimento de água, irrigação, ou para múltiplos propósitos), 

terá sua capacidade de armazenamento parcial ou totalmente reduzida pelos sedimentos. A erosão é 

um fenômeno que envolve o destacamento e o transporte de solos e/ou fragmentos de rochas, sendo 

acionado e propagado através de mecanismos próprios da natureza do espaço em que ocorre. A 

magnitude do trabalho erosivo pode ultrapassar valores críticos ou seja, acima da capacidade do 

sistema absorver os efeitos instantâneos e subseqüentes, tornando-se um risco ou problema 

ambiental, e conseqüentemente podendo gerar reflexos não gratos na manutenção da qualidade de 

vida humana. 

Para a gestão e monitoramento dos recursos hídricos e geomorfológicos da bacia 

hidrográfica em questão. Também a definição dos controles hidráulicos de uma barragem exige o 

conhecimento de algumas relações como nível do reservatório e volume armazenado. 

O desenvolvimento e crescimento da região Sul de Santa Catarina foi decorrente da 

atividade de mineração de carvão. Essa atividade causou profundos impactos ambientais, 

principalmente na qualidade dos recursos hídricos. Também as atividades agrícolas e a indústria 

contribuem para a poluição  das águas. Na bacia do Rio Araranguá  existem conflitos pelo uso da 
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água, principalmente entre a irrigação das áreas de cultivo do arroz e o abastecimento público, que  

são agravados nas épocas de estiagens (Rosso, 2007). 

A implantação da Barragem do Rio São Bento originou-se da necessidade em atender à 

demanda de água para o abastecimento público na região de Criciúma e, também, por significar um 

fator indispensável ao crescimento regional, minimizando os problemas de conflito pelo uso da 

água. Esta barragem do rio São Bento foi dimensionada com volume útil de 53,2 hm
3
, destinados  

para o abastecimento público de cerca de 300.000 habitantes,  prevendo atingir  no ano de 2027 um 

total de  730.000 habitantes, a também a irrigação de 2000 hectares de lavouras de arroz irrigado. 

Ainda tem como função atenuar os picos de enchentes. 

Na fase de operação do reservatório, a atualização das curvas cota, área, volume é tarefa de 

fundamental importância.  No plano de monitoramento de uma barragem deve constar entre outras 

atividades a avaliação do grau de assoreamento e deposição de materiais no reservatório, ocorrência 

de deslizamento de encostas. Estes dados podem ser obtidos por meio da batimetria do lago e do 

levantamento planialtimétrico do entorno da barragem.  

A batimetria tem se apresentado como técnica que permite auxiliar na revelação de 

mudanças relevantes do perfil dos reservatórios no decorrer do tempo. Este procedimento quando 

aplicado em toda represa, garante gerenciamento adequado no que se refere a quantidade e 

qualidade no abastecimento de água. Esta tarefa pode ser cumprida com a medição precisa da 

profundidade do reservatório, utiliza-se para tanto, equipamentos como o ecobatímetro que é 

adaptado a um barco e um GPS (Global Position System). 

Com estes dados pode-se  utilizar a técnica de construção de modelos numéricos da 

barragem, que nos permite incorporar a variável de posicionamento espacial ao quantificador da 

barragem. Para comparações dos dados históricos é importante trabalhar com o mesmo sistema de 

coordenadas ou que a referencia seja a mesma para levantamentos futuros. A modelagem tem por 

finalidade incluir a parte terrestre e a parte submersa interessada aos estudos, sendo assim possível 

uma comparação entre os dois levantamentos efetuados em épocas diferentes, tomando por base as 

mesmas referências topográficas. Basicamente, a modelagem matemática consiste em representar o 

que acontece na natureza a partir de um modelo conceitual, idealizado com base nos dados de 

observação do sistema real (Machado, 2002).  

A freqüência com que são realizados os levantamentos depende de vários fatores, sendo os 

principais a sua capacidade total e a quantidade possível de depósito de sedimento devido à carga 

sólida do rio. A Tabela 1 demonstra a classificação destes reservatórios. A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Carvalho, 2000) sugere que para as Barragens do porte da Barragem do Rio São 
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Bento em Siderópolis, SC, seja feito levantamento a cada cinco anos, esta freqüência pelo seu 

volume útil acumulado de 53,2 hm
3
. 

Tabela 1- Freqüência desejável para levantamentos batimétricos de reservatórios. 

Porte do reservatório 
Classificação em volume 

(x10
6
m

3
) 

Freqüência de Levantamento 

Pequeno <10 Cada 2 anos 

Médio entre 10 e 100 Cada 5 anos 

Grande >100 Cada 10 anos 

Fonte: Carvalho (2000).  

 

Genovez (2003) apresenta diversos métodos que podem ser utilizados para se determinar o 

volume de armazenamento para reservatórios com regularização anual. O volume de 

armazenamento útil de um reservatório é o volume de água armazenada entre os níveis mínimo e 

normal. Várias técnicas podem ser utilizadas para a mensuração do volume hídrico de um 

reservatório de água (barragem), dentre elas citamos o levantamento batimétrico, cálculo de volume 

da água e geoprocessamento. O levantamento topobatimétrico (que visa determinar a modelagem 

do relevo submerso) deve ser realizado em linhas transversais bem definidas, a fim de permitir a 

comparação posterior. Para o cálculo do volume, divide-se o comprimento total do reservatório em 

número par de seções transversais eqüidistantes entre si e paralelas à barragem. Estas seções 

deverão ser materializadas com marcos nas margens e amarradas à rede geodésica. Necessário é 

definir um número mínimo de perfis, para esta situação, que permitirá levantar o relevo submerso o 

mais fiel possível. 

Segundo Santos et al. (2001), a média ideal de seções pode ser obtida pela relação: 

3652,0942,2 AN
ST

                                  (1) 

Onde: NST = número de seções topobatimétricas;  

          A = área do reservatório em hectares. 

Este trabalho teve como objetivo realizar o processamento dos dados do levantamento 

batimétrico e a obtenção dos volumes do reservatório da barragem do Rio  São Bento por meio do  

Software topoGRAPH. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Localização da área   

A Barragem do Rio São Bento localiza-se no município de Siderópolis, no sul de Santa 

Catarina (Figura 1), sendo o barramento principal nas coordenadas geográficas do eixo 28° 36’ 

latitude Sul e 49° 33’ longitude Oeste, e a área alagada entre as coordenadas 28º 35’ e 28º 37’ 

latitudes Sul e 49° 33’ e 49° 35’ longitudes Oeste, numa altitude 157,0m, pertencente à bacia 

hidrográfica do rio Araranguá, com uma vazão média mensal para consumo doméstico 1,36m³/s e 

irrigação 1,01m³/s (CASAN; MAGNA, 1995).  

 

Figura 1- Localização da Bacia Hidrográfica do Rio São Bento, município de Siderópolis, SC. 
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A área alagada da sub-bacia de 462,13 hectares perfaz 3,87% da sub-bacia do rio São Bento, 

totalizando volume útil acumulado de 53,2hm³, possibilitando o atendimento atualmente de cerca de 

300.000 habitantes e estima-se que, até o ano de 2.027, 730.000 sejam beneficiados (CASAN; 

MAGNA, 1995). 

 

2.2. Levantamento Batimétrico 

A preparação do levantamento batimétrico começou com a definição do método de coleta de 

dados, utilizando-se o sistema DGPS para posicionamento bidimensional da embarcação acoplado 

ao sistema ecobatimétrico para medição das profundidades. 

Neste levantamento, foram utilizados os equipamentos relacionados a seguir: 

a) receptores Trimble Power, precisão de 10 cm + 5 ppm após observação contínua de 20 

minutos de portadora L1; 

b) sistema de comunicação;  

c) computador laptop com o programa hidrográfico HYPACK; 

d) ecobatímetro DIGITRACE ODOM, precisão decimétrica;  

e) nível, tripé e mira centimétrica. 

Durante o levantamento foram realizadas leituras na régua que monitora o nível do 

reservatório, com freqüência de quatro em quatro horas, conforme Tabela 2. A obtenção dos dados 

hidrometeorológicos se processa através do sistema convencional de leituras, em que os operadores 

da barragem do rio São Bento diariamente dirigem-se às respectivas estações hidrológicas, 

procedendo deste modo a leitura dos níveis dos rios nos horários das 7 h e 17 h. Estes valores foram 

utilizados através da média para o cálculo do nível d’água.  

Tabela 2- Leituras na régua de monitoramento do nível do reservatório. 

Data Horário Leitura  (m) 

06/03/08 

24 h 

04 h 

08 h 

12 h 

20 h 

24 h 

156,97 

156,94 

156,94 

156,93 

156,91 

156,90 

07/03/08 

24 h 

04 h 

08 h 

12 h 

16 h 

20 h 

24 h 

156,90 

156,89 

156,88 

156,87 

156,86 

156,85 

156,85 
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Também foram utilizadas informações contidas no projeto executivo da barragem (CASAN; 

MAGNA, 1995); relatório de execução de serviços topográficos (ALCRE, 2005). A leitura, a 

consistência e processamento dos dados foram realizados com o uso dos softwares: TopoGRAPH 

98SE (Char*Pointer informática), AutoCAD 2002 (Autodesk), Surfer (Golden Software). 

O levantamento batimétrico foi realizado no reservatório da Barragem do Rio São Bento nos 

dias 6 e 7 de março de 2008, pela equipe do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Foi utilizado um receptor GPS com coletor de dados, que determinou as coordenadas 

planimétricas dos pontos em que era obtida a profundidade do reservatório por meio de uma 

ecossonda (adaptado a um barco), em relação ao nível da água. A realização deste foi com o barco 

deslocando-se a velocidade constante, procurando inicialmente fazer o percurso contornando área 

interna na borda do reservatório e na seqüência percorrendo no sentido circular. 

Foram coletados 8.630 pontos. Os dados coletados no levantamento de campo foram 

transportados para planilha Excel, onde foi calculada a cota do fundo do reservatório de cada ponto 

conforme: 

CF = CNa –Pb                                                                                                                    (2)                                               

Em que: CF = Cota do fundo(m); 

CNa = Cota do nível da água (m); 

Pb = Profundidade batimétrica (m). 

O arquivo gerado foi transportado para o programa de processamento topoGRAFH98, onde 

foram processados os dados, gerando os perfis longitudinais e as seções, bem como o cálculo de 

volume e edição dos mapas.  

A melhor solução foi obtida criando um arquivo de coordenadas que processado mostra as 

coordenadas geodésicas referidas ao elipsóide SAD-69. 

Os parâmetros cartográficos utilizados para se obter a padronização paramétrica da área 

mapeada foram o sistema de projeção Universal Transversa de Mercator-UTM e o Datum 

Horizontal SAD 69. O levantamento da posição atual da linha de navegação foi realizado com 

equipamento dotado de tecnologia GPS. 

Para processamento dos dados foram utilizados os softwares Auto-cad 2004, 

topoGRAFH98, e este último tem ferramentas para cálculo de poligonais, cálculo de área e cálculo 

de volumes. Foram geradas as curvas de nível com os planos espaçados a cada metro desde a cota 

mínima até a máxima do MNR (Modelo Numérico do Relevo) da Barragem do Rio São Bento. 

Para o cálculo do traçado horizontal utilizou-se o espaçamento entre as seções de 100m, 

conforme recomendação de Santos (2001). Também foram testadas seções espaçadas a 50m e 20m 
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com objetivo de comparar a precisão do volume do reservatório calculada com os diferentes 

espaçamentos (Figura 2). 

Para a geração do perfil longitudinal Barragem do Rio São Bento (Figura 3), foi utilizado o 

cálculo gerado pela malha triangular, usando a rotina do topoGRAPH. 

 

 

Figura 2- Traçado Horizontal cálculo com auxílio do topoGRAPH98. 

 

Carrega-se no desenho o perfil longitudinal, com esta informação podemos definir o traçado 

vertical ou qual a cota utilizada para cálculo do volume. 

 

 

Figura 3- Perfil Longitudinal gerado a partir do cálculo realizado. 

 

Com o arquivo contendo as coordenadas do levantamento topográfico, foram geradas as 

curvas de nível e os perfis descritos anteriormente. O programa HYPACK, desenvolvido pela 

Coastal Oceanographics, permite planejar um levantamento hidrográfico, coletar e processar os 

dados. Tomou-se como referência para as medições de profundidade o nível d’água.  

O sistema de comunicação foi ligado ao receptor GPS de maneira a possibilitar 

posicionamento diferencial em tempo real. A antena cinemática GPS foi instalada de forma 
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centrada em relação ao transdutor, estando ambos fixados na borda da embarcação. Ao notebook 

foram conectados o receptor GPS e o ecobatímetro. O programa hidrográfico HYPACK permitiu o 

armazenamento simultâneo dos dados de posicionamento bidimensional fornecidos pelo receptor 

GPS e dos dados de profundidade fornecidos pelo ecobatímetro, bem como a execução do 

levantamento previamente planejado.  

As atividades de geoprocessamento são dotadas de ferramentas para manipulação, 

transformação, armazenamento, visualização, análise e modelagem de dados georreferenciados. Os 

dados da topografia cedidos foram transformados em coordenadas X,Y,Z, ou seja, Coordenadas 

Este, Coordenadas Norte e Cotas, posteriormente armazenados num arquivo do TopoGRAPH98. 

Este serviu para visualização dos pontos distribuídos agora numa vista gráfica, possibilitando o 

cruzamento com  as informações da batimetria.  

Para geração do MNR foram interpoladas as curvas de nível e posteriormente realizado o  

cálculo do volume utilizando os métodos da triangulação e retangular. No método retangular, 

calculou-se a água armazenada entre um terreno e um plano da lâmina de água por altitude definida. 

O volume calculado foi referente a uma região retangular cujas dimensões foram definidas de 

100m, 50m e 20m. Na Figura 4 está representada a tela do topoGRAPH demonstrando a opção de 

cálculo. 

As relações cota x volume e área x volume foram determinadas por meio de regressão 

polinomial entre estas variáveis. A possibilidade de desenhar perfis está disponível na maioria dos 

programas que utiliza modelagem numérica do relevo, com o software topoGRAPH 98 foi possível 

gerar as seções para análise de volume, o desenho de cada seção demonstra a área submersa, 

conforme a Figura 5. 
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Figura 4- Cálculo do volume com utilização do software topoGRAFH98. 

 

 

Figura 5- Perfil da estaca 3 levantamento batimétrico. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 6 está representado o mapa com as curvas de nível do reservatório, gerado com 

base no levantamento batimétrico.  

 

Figura 6- Curvas de nível do levantamento topográfico realizado na barragem do rio 

São Bento, Siderópolis, SC. 

 

Na Figura 7 estão representados o perfil longitudinal e as 32 seções distanciadas 100m, 

utilizadas nos cálculos do volume. A distância máxima definida para o perfil longitudinal foi de 

3.154m e a largura máxima de 2.000m.  

Na Figura 8 está representado o encaminhamento adotado na navegação realizada para a 

batimetria, onde se observa que foi adotado o movimento circular. Segundo Felix (1996), as 

linhas de sondagem foram dispostas regularmente e podem ser paralelas, circulares, radiais ou 

em ziguezague, sendo a circular mais indicada para reservatórios, quando realizado com 

ecobatímetro acoplado a receptor GPS. No caso de áreas marítimas ou de lagos, as linhas devem 

ter um sentido aproximadamente perpendicular à costa ou margem, e no caso de rios ou canais 

elas devem ter um sentido perpendicular ao talvegue do rio ou ao eixo do canal, para permitirem 

uma apreciação mais exata da declividade do fundo e um traçado mais correto das 

isobatimétricas.  

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  12 

 

 

Figura 7- Seções com espaçamento de 100m do perfil longitudinal 

 

 

Figura 8- Encaminhamento adotado na Batimetria 
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Na tabela 3 estão representados os volume calculados a partir do levantamento 

batimétrico para as diversas cotas. Observa-se que os valores encontrados por meio da batimetria 

são inferiores aos valores obtidos pelo levantamento topográfico, realizado anterior ao 

enchimento do reservatório. Percebe-se também que entre as cotas 140,0 e 157,50 os valores 

obtidos pela batimetria são de 3% a 18% inferiores aos valores obtidos no levantamento 

topográfico, sendo as diferenças maiores obtidas nas menores cotas. Na figura 9 estão 

representadas as relações cota x volume, obtidas no levantamento onde fica evidente que as 

maiores diferenças ocorrem entre as cotas 145,0 e 155,0.  

Na figura 10 consta a relação cota x volume obtida com os dados do levantamento 

topográfico. A equação ajustada é um polinômio de terceiro grau com R
2
 de 0,9998 que confirma 

a adequacidade do modelo. Na Figura 11 consta a relação cota x área alagada ajustada com o 

modelo polinomial de terceiro grau com R² de 0,999. Estas equações obtidas podem ser 

utilizadas para o controle hidráulico da barragem, melhorando o sistema de controle atualmente 

adotado. 

 

 

Figura 9- Relação de volumes entre os levantamentos. 
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Tabela 3- Relação cota x volume do levantamento batimétrico. 

Cota 

 (m) 

Volume (hm
3
) 

Curva de nível Seção 100m Seção 50m Seção 20m 

120 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 0,00 0,00 0,00 0,00 

126 0,00 0,00 0,00 0,00 

127 0,01 0,01 0,01 0,01 

128 0,03 0,03 0,03 0,04 

129 0,07 0,06 0,07 0,08 

130 0,14 0,13 0,15 0,15 

131 0,26 0,25 0,27 0,28 

132 0,44 0,43 0,45 0,46 

133 0,69 0,69 0,71 0,72 

134 1,06 1,05 1,08 1,09 

135 1,52 1,51 1,55 2,13 

136 2,10 2,07 2,12 2,83 

137 2,79 2,78 2,83 2,83 

138 3,63 3,64 3,68 3,68 

139 4,61 4,63 4,66 4,66 

140 5,72 5,74 5,79 5,78 

141 7,00 7,01 7,08 7,06 

142 8,45 8,45 8,53 8,51 

143 10,07 10,06 10,15 10,14 

144 11,88 11,86 11,97 11,95 

145 13,88 13,86 13,98 13,95 

146 16,06 16,04 16,17 16,14 

147 18,42 18,40 18,53 18,51 

148 20,95 20,95 21,07 21,04 

149 23,68 23,67 23,80 23,77 

150 26,59 26,58 26,72 26,68 

151 29,70 29,98 29,77 29,83 

152 33,02 33,32 33,10 33,15 

153 36,59 36,91 36,67 36,72 

154 40,40 40,70 40,47 40,53 

155 44,43 44,75 44,51 44,57 

156 48,70 49,07 48,82 48,87 

157 53,13 53,56 53,30 53,34 

157,5 55,39 55,87 55,61 55,65 

158 57,70 58,24 57,98 58,02 

159 62,36 63,16 62,90 62,98 

160 67,05 68,12 65,78 64,07 
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Figura 10 - Relação cota x volume. 

 

 

Figura 11- Relação cota x área. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se obter as seguintes conclusões: 

1)  a tecnologia de geoprocessamento é uma ferramenta eficaz no que diz respeito a 

precisão, confiabilidade e rapidez no processamento de dados como o da barragem do rio São 
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Bento, permitindo a manipulação, tratamento de grande volume de dados e a disponibilização 

de forma a facilitar interpretação e tomada de decisões. 

2) A utilização de software TopoGRAPH demonstrou rapidez e facilidade para manipulação 

dos dados da topografia, facilitando assim o cálculo dos volumes e geração dos perfis. 

3) O volume de armazenamento na cota máxima calculado com os diversos espaçamentos 

de seções apresentou diferenças inferiores a 1%.  

4) Os volumes identificados revelaram que os valores encontrados por meio da batimetria 

são inferiores aos valores estabelecidos no projeto. Observou-se que entre as cotas 140,0 

e 157,5m os valores obtidos pela batimetria são de 3% a 18% inferiores aos valores 

estabelecidos no projeto, sendo as diferenças maiores obtidas nas menores cotas.  

5) A adoção das relações cota x volume e área x volume ajustadas neste trabalho pode 

melhorar o controle hidráulico da barragem, incluindo as estimativas de perdas por 

evaporação e obtendo informações mais precisas dos volumes afluentes e defluentes. 
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