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ABSTRACT – Reservoirs are of great importance in society, and their monitoring is of paramount 
importance to ensure good water quality and to prolong their lifetime. In this context, this work 
aims to evaluate the use of dredging and reforestation for the management of silting of the 
reservoir, having as a case study a reservoir for public supply. In this research, the RESCON 2 model 
was used, designed to evaluate silting rate control scenarios. For this purpose, 4 scenarios were 
drawn. The first one was the dredging since the implementation of the reservoir, the second with 
the reservoir being dredged every 5 years after 2023, the third with reforestation after 2023, and 
the fourth was the combination of the last two scenarios. It was concluded that the most 
advantageous scenario is when dredging with reforestation is used, because of the maintenance of 
the useful volume of the reservoir in the short term, decreases sedimentation in the long term 
thanks to the reforestation of the rivers upstream, considering the effectiveness of 15% reduction 
in sedimentation by reforestation an area of 352 ha. The analysis using RESCON 2 seems to be fast 
and efficient for pre-analysis or when the complete geometry of the reservoir is not well defined, 
being important to complement the information, as well as to compare results, with 2D or 3D 
analysis programs. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os reservatórios possuem uma grande importância na sociedade, e o seu monitoramento é 

essencial para garantir a boa qualidade da água e para prolongar sua vida útil. A concepção destes 

reservatórios é feita por meio da construção de barragens, que modificam as condições naturais dos 

cursos de água dos rios onde são implantadas. Por consequência a velocidade da água diminui o 

que aumenta a deposição de partículas no local, podendo causar problemas, sendo o mais 

conhecido, a diminuição do volume útil do reservatório. 

Existem vários estudos sobre a sedimentação no reservatório do Passaúna com pesquisas 

baseadas em estudos de campo, com diferentes métodos: Armadilha de sedimentos e método de 

Brune (Ono, 2020); Ecobatimetria (Sotiri et al, 2019) e o uso de mapas e método acústico (Sauniti et 

al,.2004). Um dos aspectos mais desafiadores está na grande divergência nas estimativas da taxa de 

sedimentação entre esses estudos, que se dá pela variedade de métodos utilizados.  

Este trabalho trata de questões relativas à sedimentação, perda de volume e o manejo da vida 

útil de reservatórios, tendo como estudo de caso o reservatório Passaúna. Bem como busca avaliar 

dois métodos de mitigação do assoreamento no reservatório utilizando o programa RESCON 2, no 

sentido de avaliar os impactos na manutenção do volume útil do reservatório e entender potenciais 

incertezas. 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Métodos de mitigação de assoreamento em reservatórios 

2.1.1 - Dragagem 

A dragagem se refere a qualquer sistema usado para remover sedimento debaixo da água. A 

dragagem hidráulica de sedimentos submersos pode remover sedimentos de reservatórios sem 

exigir que o reservatório seja esvaziado, e uma tubulação para a sucção de lama é um método limpo 

e eficiente de transporte deste sedimento (Annandale et al, 2016). 

2.1.2 - Reflorestamento 

A implantação de técnicas de recuperação de áreas degradadas auxilia na deposição de 

material orgânico no solo por um tempo suficiente para que haja uma reciclagem de nutrientes e a 

manutenção das propriedades do solo (Silva, 2007). Essa reciclagem auxilia no desenvolvimento da 

vegetação e raízes para que esse material não vá diretamente para o reservatório.  

A erosão do solo pode ser evitada por meio de serviços ecossistêmicos implementados na 

conservação de remanescentes de vegetação nativa e/ou sua restauração (Young et al, 2015).  
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Os efeitos de inundações podem ser reduzidos pela conservação de vegetação natural em 

áreas de planícies fluviais, que amortecem pulsos de enchentes, assim como a conservação e 

restauração de florestas podem efetivamente transformar áreas agrícolas em paisagens mais 

resistentes para mitigar os efeitos da escassez ou excesso de chuvas (SPVS, 2016). 

2.2 - Área de Estudo 

2.2.1 - Localização 

Este trabalho estuda o reservatório do Passaúna, utilizado para fins de abastecimento de água, 

que possui como principal afluente o rio Passaúna com uma vazão média de aproximadamente 1,2 

m³/s. E possui uma área de drenagem de 152 km² (Carneiro et al, 2016). A represa está inserida na 

APA (Área de Proteção Ambiental) do Passaúna e está localizada na parte oeste da região 

metropolitana de Curitiba, entre os paralelos 25°15’ e 25°35’ Sul e 49°25’ e 49°20’ Oeste (Ono, 

2020). 

2.2.2 - Estudos Anteriores 

Para estudos voltados para a caracterização hidrossedimentológica na região, geralmente é 

utilizada a estação 65021800, localizada no rio Passaúna. Essa estação está situada 1 km a montante 

da confluência do rio com o reservatório do Passaúna. As análises de sedimentos, a confiabilidade 

dos dados e a margem de anos de possível utilização foi objeto de pesquisa em Rauen (2017).  

O reservatório já foi estudo de caracterização do seu assoreamento (Sauniti et al, 2004). Na 

área do entorno do reservatório foi possível identificar fontes de produção de sedimentos, e através 

de imageamento do fundo do reservatório foi possível verificar a ocorrência de assoreamento em 

vários pontos no antigo canal principal do rio e na foz de tributários. Os resultados desse estudo 

permitiram caracterizar o assoreamento, identificar áreas-fonte e indicar medidas de mitigação.  

Foram realizadas muitas pesquisas com levantamentos de dados do reservatório do Passaúna, 

com dados sedimentológicos (Tabela 1) e hidrológicos (Tabela 2), tornando possível ter uma melhor 

dimensão sobre os diferentes dados observados nas pesquisas. 

Tabela 1- Resumo dos dados sedimentológicos do Reservatório Passaúna em trabalhos científicos 

Autores 
Peso específico do 

Sedimento 

Taxa de Sedimentação 

Observação Valor mais 
pessimista 

Valor mais 
otimista 

 g/cm³ 106 tons/ano 106 tons/ano  

(Sauniti et al, 2004) 1,12 0,286 0,062 
Foi considerado uma 

área de 8,40 km² para 
a definição das taxas 

(Sotiri et al, 2021) 1,12 0,179 0,101  

(Ono, 2020) 0,90 0,134 0,091  
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Tabela 2 - Resumo dos dados hidrológicos do Reservatório Passaúna em trabalhos científicos 

Autores 

Elevação da 
definição dos 
volumes Total 

e Morto 

Volume Área da 
superfície do 
reservatório 

Profundidade 
máxima 

Profundidade 
média 

Total Útil Morto 

 [m] [hm³] [hm³] [hm³] [km²] [m] [m] 

Projeto (SUREHMA, 
1992) 

887,20 
71,60 55,10 16,50 8,61 N/A N/A 

879,50 

(SPF, 1990) 
887,20 

59,00 48,00 11,00 8,40 N/A N/A 
879,50 

(Sotiri et al, 2021) 
887,20 

69,30 49,80 19,50 8,40 18,10 N/A 
879,50 

(Ono, 2020) 887,20 59,00 45,04 13,96 8,40 17,50 8,30 

(Carneiro et al, 
2016). 

887,00 
N/A 48,00 N/A 9,00 15,00 6,50 

879,50 

2.3 - Modelo Rescon  

Para as análises desse trabalho foi utilizado o programa RESERVOIR CONSERVATION MODEL 

(RESCON 2 Beta). Foi desenvolvido por Nikolaos P. Efthymiou, Sebastian Palt, George W. Annandale 

e Pravin Karki em conjunto com o Banco Mundial, uma parceria para melhorar o programa 

RESERVOIR CONSERVATION MODEL (RESCON) (Kawashima et al. 2003). Ele foi escolhido para o 

presente estudo por ter sido criado com o objetivo de ajudar pesquisadores na implementação e 

refino das estratégias de gerenciamento de sedimentos, baseado em experiências da indústria e de 

boas práticas. 

3 - CENÁRIOS 

3.1 - Considerações iniciais 

O cenário 1 contempla a utilização da dragagem desde 1995. Este cenário difere dos demais 

pois foi utilizado também para calibrar o modelo. Foi utilizado o volume inicial de projeto do 

reservatório evidenciado na Tabela 2 e alterado o valor da taxa de sedimentação até que, no ano 

de 2019, o valor encontrado pelo programa fosse próximo ao obtido pela batimetria. 

O erro médio obtido a partir dessa análise foi de -0,08%, sendo considerado válida a 

consideração de uma taxa de sedimentação de 0,440 106 ton/ano. De acordo com o site da SANEPAR 

(SANEPAR, 2022) houve racionamento de água de março de 2020 até janeiro de 2022, sendo ele 

dado por encerrado após a média do volume de água dos reservatórios atingir 80%. Portanto, de 

maneira simplificada, foi considerado como volume crítico o valor de 80% do volume útil do 

reservatório do Passaúna. 
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No cenário 1 foi verificada a eficácia da utilização ou não da dragagem desde a concepção do 

reservatório do Passaúna. Com o início das dragagens ocorrendo desde 1995. 

No cenário 2 foi verificada a utilização ou não da dragagem a partir da batimetria que ocorreu 

em 2019, sendo a dragagem iniciando efetivamente em 2023. No cenário 3 foi verificada a utilização 

de reflorestamento no entorno do reservatório e em bacias vizinhas a montante, com a implantação 

ocorrendo a partir de 2023 e iniciando efetivamente a diminuir a sedimentação em 2028. 

No cenário 4 foi verificada a eficácia da combinação dos métodos utilizados nos cenários 2 e 

3, porém, como o programa não possui função da utilização de métodos de maneira simultânea, foi 

feita a sobreposição dos efeitos de ambos os cenários. Essa utilização foi possível pelo fato da 

dragagem ser um método de remoção de sedimentos e o reflorestamento de manejo, um não sendo 

afetado pelo outro de maneira direta. 

4 - DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um ponto a ser discutido é se a remoção, em um ano, de 200.000 m³ do reservatório, é 

realmente possível, visto que demandaria uma grande frota e infraestrutura para a movimentação 

de todo esse sedimento. No ano de 2017 até 2018 foi realizada a dragagem de 14,2 milhões de 

metros cúbicos de sedimentos do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. A empresa responsável 

pela obra foi a DTA Engenharia, vencedora da licitação no valor de R$ 394 milhões, ou o equivalente 

a R$ 27,75 por m³ de sedimento retirado, mostrando assim que é possível a retirada de grandes 

volumes em curtos períodos de tempo (CNT, 2018). 

Nos cenários 1 e 2, pode-se perceber que não há uma diferença muito significativa no tempo 

até atingir o parâmetro definido como critério, que é 80% do volume útil. Em ambos os cenários o 

comportamento do reservatório diante do uso da dragagem mostra um aumento da eficiência da 

recomposição do volume útil, expondo que é muito vantajoso a sua realização.  

Para o cenário 3 foi considerado a realização do reflorestamento em uma área de 352 ha, 

cenário que se mostrou mais otimizado do ponto de vista econômico pois tem um acréscimo de 3 

anos, para chegar em 80% do volume útil. 

Além de que após a implementação seu custo de manutenção frente a efetividade da redução 

da sedimentação ser melhor que a da dragagem (Tabela 3), todo o investimento de implementação 

e manutenção do reflorestamento até 2213 é menor do que duas realizações de dragagem. Outro 

ponto positivo deste método é que além de ter um investimento menor ele aumenta a vida útil total 

do reservatório para 2213 frente a 2195 e 2200 referentes ao cenário 1 e 2, respectivamente. 

Uma comparação da eficiência dos cenários está apresentada na Tabela 3. Para a dragagem, 

conforme mostrado no Cenário 1 foi considerado como custo total de implementação de R$ 

7.650.000,00 a cada 5 anos. Nessa tabela o delta (Δ) significa a variação em relação ao cenário da 
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não utilização de nenhum método dos cenários apresentados, sendo positivo quando o volume do 

cenário em 2045 é maior que o volume sem ação nenhuma no reservatório. 

Tabela 3– Comparação dos Cenários 

 Sem Ação Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Δ Volume Útil - +4,94% +2,79% +2,61% +5,21% 

Ano do Volume Útil em 80% 2045 2049 2049 2048 2052 

Vida Útil 166 176 181 194 194 

Ano Final da Vida Útil 2185 2195 2200 2213 2213 

Custo Implementação 
Dragagem a cada 5 anos(R$) 

- 7.650.000 7.650.000 - 7.650.000 

Custo Implementação 
Reflorestamento (R$) 

- - - 2.580.160 2.580.160 

Custo Manutenção (R$) - - - 258.016 258.016 

Custo Total Acumulado até 
80% do Volume Útil (R$) 

 91.800.000 45.900.000 9.804.636 64.386.704 

 

Para as análises dessa pesquisa foi objeto de estudo o tempo que levaria o reservatório do 

Passaúna estar assoreado até atingir 80% do seu volume útil, e os custos de implementação e 

manutenção de dragagem e reflorestamento para remover e evitar a sedimentação, 

respectivamente. 

A Figura 1 mostra o volume útil restaurado ou poupado de cada cenário, em porcentagem, 

sendo esse valor em relação ao ano de 2045. A Figura 2 evidencia o custo por porcentagem de 

volume útil adicional, valor esse obtido pegando o volume útil adicional e dividindo pelo custo total 

da intervenção, do início ao fim da vida útil do reservatório. 

 

Figura 1– Volume útil adicional dos cenários 
analisados 

 

Figura 2 – Custo por porcentagem de volume útil 
adicional dos cenários analisados 

Para se ter uma ideia do impacto de anos de segurança hídrica adicional que cada cenário 

proporciona, o Figura 3 mostra a comparação desses anos adicionais entre os cenários, 

evidenciando a clara vantagem da utilização conjunta da dragagem com o reflorestamento em 

detrimento das suas utilizações individuais. A combinação dos dois métodos, como mostrado no 
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cenário 4, busca diminuir a sedimentação ao longo do tempo e ao mesmo tempo aumentar o 

volume útil no curto prazo.  

 

Figura 3 – Anos adicionais dos cenários analisados 

Portanto é possível concluir que, do ponto de vista de segurança hídrica, é muito 

recomendado começar a utilização de métodos de mitigação e remoção dos sedimentos. Sendo a 

mitigação para diminuir o assoreamento do reservatório e a dragagem para obter mais volume útil 

no curto prazo.  
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