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ABSTRACT – The Passaúna reservoir is located in the metropolitan area of Curitiba and supplies
water to 650,000 habitants on average. However, the loss of storage volume and the accumulation
of nutrients due to siltation threatens the drinking water supply. The amount of sediment input and
internal production determines the sedimentation rate, which is an important indicator for reservoir
management. In order to obtain the sedimentation rate, as well as its spatial variation and the
nutrient content of settling particles, five sediment traps were installed at five locations within the
reservoir. The captured material was weighted and analyzed for total mass and total phosphorus.
The sediment traps placed at the bottom of the Passaúna reservoir obtained higher overall
sedimentation rates than the traps installed right below the surface. In addition, it was also
observed that the sedimentation rate varies in space, with higher rates from upstream to
downstream in the reservoir. The weighted average sedimentation rate was 29,49g/m²day, or
0,94 cm/year. The resulting lifetime of the reservoir is estimated about 377 years. Phosphorus
deposition was 155,39 ton/year showing a close spatial variation of mass.
Palavras-Chave – Sedimentação; Armadilha; Fósforo.

1 - INTRODUÇÃO
A Comissão Internacional de Grandes Barragens (CIGB), estimou em 2018 que existem mais
de 59.071 grandes barragens, com profundidades superiores a 15 metros. Essas estruturas juntas,
tem uma capacidade bruta de 7 trilhões 𝑚3 . Apesar da continuidade de construção de novas
barragens, a capacidade de armazenamento global em reservatórios vem diminuindo desde os anos
2000, pois os mesmos estão sendo preenchidos com sedimentos e sendo assoreados (ICOLD, 2018).

1) Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná, e-mail: gabriela.massame@gmail.com,
(41) 99908-7263
2) Professor do Departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná, e-mail: mannich@ufpr.br
3) Professor do Departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná, e-mail: bleninger@ufpr.br
4) Institute for Water and River Basin Management, Dpt. of Aquatic Environmental Engineering; Karlsruhe Institute of Technology (KIT), e-mail:
stephan.hilgert@kit.edu

XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

1

Por isso, muitos pesquisadores já têm se dedicado ao tema, em âmbito internacional desde a década
de 30 (FIOCK, 1934) e no Brasil desde a década de 80 (PONÇANO et al., 1981).
De acordo com Leite (1998), a compreensão do processo de sedimentação é essencial para o
entendimento dos ecossistemas aquáticos, com relação à produção primária, a decomposição de
matéria orgânica e a eutrofização. Além disso, o monitoramento desses corpos hídricos é de
fundamental importância, para garantir os padrões aceitáveis das águas para seus diversificados
usos, prolongar a “vida útil” das barragens e reservatórios, para que os mesmos não sejam retirados
de serviço, causando problemas como o descomissionamento da barragem e o manejo dos
sedimentos. Portanto, é necessário estudar métodos de análise e de prever a produção de
sedimentos, permitindo que medidas sejam tomadas para melhorar a gestão do reservatório.
Sobretudo, de acordo com Schillereff (2015), é um grande desafio realizar medições diretas
no reservatório de maneira a representar a variabilidade espacial e temporal adequada das
amostras de sedimento para análise. Adicionalmente, as armadilhas de sedimento são instrumentos
utilizados in situ que podem fornecer uma aquisição de dados de alta qualidade para analisar o fluxo
descendente da deposição de material em suspensão em locais específicos no reservatório. Além
disso, a amostra aprisionada pode ser levada para laboratório para realização de outras análises.
Uma vez que, os sedimentos podem funcionar como catalisadores e agentes fixadores de nutrientes
ou agentes poluidores da água (SAUNITI; FERNANDES; BITTENCOURT, 2004).
Dessa maneira, a perda de volume de armazenamento de água e o acúmulo de nutrientes
devido ao assoreamento, podem ser prejudiciais ao abastecimento público e diminuir o tempo de
vida útil em reservatórios. A quantidade de entrada de sedimentos e produção interna determinam
a taxa de sedimentação, a qual é um indicativo importante para o gerenciamento de reservatórios.
Portanto, esse trabalho tem como objetivo mensurar a taxa de sedimentação e estudar a variação
espacial, do material depositado e do fósforo total do sedimento, no reservatório Passaúna em
Curitiba, utilizando como equipamento a armadilha de sedimentos para o monitoramento.

2 - MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 - Área de Estudo
O reservatório Passaúna está localizado entre os paralelos 25o26o e 25o31o Sul e 49o23o e
49o21o a Oeste de Greenwich e a oeste da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) no estado do
Paraná, Figura 1, envolvendo os municípios de Araucária, Campo Largo e Curitiba (CARNEIRO;
KELDERMAN; IRVINE, 2016).
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Figura 1 - Localização do reservatório Passaúna.

De acordo com Wagner (2020), antes do rio Passaúna entrar no corpo principal do
reservatório, ele deságua em uma pequena (1000m × 350m) e rasa (≅0,5m) área alagada, a qual é
chamada de buffer, e se conecta ao reservatório principal no local oposto ao fluxo de entrada por
uma constrição de cerca de 20 m, seguida por uma curva em forma de S. A partir desse ponto, o
reservatório se torna gradualmente mais fundo antes de atingir sua maior profundidade logo antes
da barragem. Segundo Carneiro, et al. (2016), o corpo hídrico está aproximadamente 887,2 m de
altitude em relação ao nível do mar, possui profundidade média de 8,3 m e a máxima de 17,5 m.
Sua área de abrangência é de 8,4 km² com o eixo longitudinal de aproximadamente 10 km e apenas
1 km de largura, o volume de água é cerca de 59 hm³ e o tempo de residência de 292 dias.
Em relação a qualidade das águas, o reservatório Passaúna foi classificado pelo IAP (2017)
como moderadamente degradado (Classe III). De um modo geral, este reservatório apresenta boa
transparência das águas, concentrações baixas a moderadas de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e
baixos teores de matéria orgânica. O estado de trofia do corpo hídrico, se enquadra como
oligotrófico.
2.2 - Metodologia
O equipamento utilizado para a análise e captura do sedimento no reservatório Passaúna foi
a armadilha de sedimento (sediment trap) da UWITEC (2018). Este dispositivo consiste em uma
estrutura central de policloreto de vinila (PVC), com dois tubos de PVC transparentes, dispostos
verticalmente. Contêm duas mangueiras plásticas de extravasamento e dois recipientes de
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amostras, ambos conectados nas extremidades inferiores dos tubos de PVC transparentes, como
apresentado na Figura 2. Além disso, para impedir que as partículas sejam ressuspensas no interior
dos frascos, o comprimento dos tubos precisa ser pelo menos 5 vezes o diâmetro dos tubos (relação
de aspecto), para este caso é 11:1 (SCHILLEREFF, 2015). A Tabela 1 apresenta as dimensões do
equipamento. Os frascos amostrais são fáceis de trocar e coletar. O material capturado foi pesado
e analisado para fósforo total, o qual foi determinado pelo KIT (Karlsruhe Institute of Technology,
Karlsruhe, Alemanha). Os dois parâmetros foram definidos em relação à distância do influxo e do
tempo de coleta.
A)

B)

Figura 2 - A) Armadilha de sedimento. B) Suporte central da estrutura da armadilha. Fonte: UWITEC, 2018.

Tabela 1 - Dimensões gerais da armadilha de sedimentos. Fonte: UWITEC, 2018.

Parâmetro

Dimensões

Capacidade de elevação (kg)
Diâmetro interno dos tubos (mm)
Volume do recipiente amostral (L)
Altura da armadilha (m)

4,0
86,0
2,0
1,0

A estratégia utilizada para o monitoramento da sedimentação consistiu na instalação de cinco
armadilhas de sedimento na coluna d’água, ao longo do reservatório Passaúna. As instalações foram
feitas em abril de 2018, quando o monitoramento foi iniciado, e finalizado em dezembro de 2019,
totalizando 8 campanhas de coletas. Para o ano de 2018, foram instaladas duas armadilhas nas
proximidades da barragem da represa (DAM), uma a dois metros da superfície e outra a um metro
do fundo, duas na captação de água (INT) feita pela SANEPAR, uma na superfície e outra no fundo,
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por fim o quinto equipamento foi instalado nas adjacências do parque Passaúna (PARK). A diferença
entre as amostras da superfície e do fundo, ajudou a entender os processos de produção local. Já
para o ano de 2019, as armadilhas que estavam na superfície (INT e DAM), foram retiradas das suas
posições iniciais e instaladas no braço lateral do reservatório (ARM) e ao sul da ponte Ferraria (PPA).
A mudança de posição também foi feita com o intuito de medir a taxa de sedimentação de outras
localidades do reservatório, bem como observar a sedimentação longitudinal.
Para encontrar a taxa de sedimentação em cm/ano, foram utilizados os dados do núcleo de
sedimentos provenientes de Sotiri et al. (2019). Com a metodologia aplicada por esses autores o
material amostrado foi ponderado e a densidade calculada. Com esses dados foi possível identificar
a densidade do sedimento no fundo do reservatório, próximo a localização das armadilhas. A
densidade média encontrada e utilizada no cálculo foi 1,15 g/𝑐𝑚3 . Então, as taxas de sedimentação
em cm/ano podem ser calculadas a partir de

𝑆𝑓 =

𝑊
365
×
,
𝑡𝜋𝑟 2 𝑑 × 10

(1)

onde 𝑆𝑓 é a taxa final de sedimentação [cm/ano], 𝑊 é o peso da amostra seca de sedimento [g], 𝑡
é o tempo de duração entre uma coleta e outra [dia], 𝑟 é o raio do tubo da armadilha [𝑚2 ] e 𝑑 é a
densidade do sedimento [kg/𝑚3 ].
Com a taxa média geral de sedimentação, pode-se calcular o tempo de vida útil deste lago.
Como mencionado por Carvalho et al. (2000), entende-se vida útil de um reservatório de
abastecimento o tempo necessário para que o mesmo assoreie até a altura de captação, ou seja,
que a altura de sedimento depositado no fundo alcance a soleira da tomada d’água. O tempo pode
ser calculado por

𝑇=

𝑉𝑐𝑎𝑝 ∙ 𝛾
,
𝑆

(2)

onde 𝑇 é o tempo da vida útil do reservatório [anos], 𝑆 é a taxa média de sedimentação [t/ano],
𝑉𝑐𝑎𝑝 o volume na cota da captação [𝑚3 ] e 𝛾 o peso específico do sedimento [kg/𝑚3 ]. De acordo
com dados não publicados da Sanepar, a cota do nível mínimo de operação do reservatório para
captação de água, é 879,5 m. Isso implica em um volume de aproximadamente 14 hm³.
Com a determinação das frações de fósforo total, foi estimado também os índices de
sedimentação. As taxas desse composto foi determinada por
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𝑆𝐶 =

𝐶∙𝑊
,
𝑡𝜋𝑟 2

(3)

onde 𝑆𝐶 é a taxa de sedimentação do nutriente [𝑔/𝑚2 ∙ 𝑑𝑖𝑎], 𝐶 é a concentração do nutriente no
sedimento [mg/g], 𝑊 é o peso da amostra de sedimento [g], 𝑡 é o tempo de duração entre uma
coleta e outra [dia] e 𝑟 é o raio do tubo da armadilha [𝑚2 ].

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliando a variação espacial da sedimentação, a Figura 3 mostra o decrescimento da taxa
em relação ao aumento da distância em que as armadilhas foram instaladas ao longo do lago
artificial. As armadilhas mais próximas a entrada do rio Passaúna apresentaram maior
aprisionamento do sedimento, resultando em taxas de sedimentação maiores, quando comparadas
com as mais distantes.

Figura 3 - Variação espacial da taxa de sedimentação.

A jusante da Ponte Ferraria, as taxas de sedimentação são maiores, com

taxas de

2

≈180,0 𝑔/𝑚 𝑑 o que representa ≈174 cm de acúmulo de sedimentos. Eles diminuem ao longo da
distância do influxo até 1,50 𝑔/𝑚2 𝑑, ≈1,9 cm de acúmulo de sedimentos. Pelas diferenças entre as
amostras, pode-se observar a sazonalidade das taxas de sedimentação nos locais. Especialmente na
parte central do reservatório, as mudanças sazonais parecem grandes. Além disso, observa-se maior
aporte de material nas armadilhas de fundo do que nas de superfície.
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A taxa de sedimentação média ponderada por área de influência de cada armadilha foi de
29,49 𝑔/𝑚2 𝑑, isso é igual a 0,94 cm/ano. Essa taxa está no intervalo observado em estudos
anteriores por Sautini et al., (2004), que utilizaram o sonar de varredura lateral, que gerou imagens
do fundo do reservatório que possibilitaram a identificação de áreas para coletar amostras de
sedimentos do fundo com auxílio de testemunhos verticais, resultando em 0,66–3,04 cm/ano. Com
essa taxa encontrada através das armadilhas, a vida útil do reservatório poderia ser estimada em
377 anos, ou seja, seria necessário esse tempo até que os depósitos de sedimento atingissem a
tomada d’água, prejudicando o abastecimento.
Em contraste com as taxas decrescentes de sedimentação mais próximas da barragem, a
porção orgânica das partículas de sedimentação aumenta com a distância da entrada. Aumenta de
≈15% a 25% no fundo próximo à barragem. As amostras de superfície mostram quotas de matéria
orgânica significativamente ainda mais altas (até 45%).
Também foram avaliadas as sedimentações diferenciais de fósforo (P) ao longo do
reservatório. Como sua concentração está relacionada proporcionalmente as massas das amostras,
em sua maioria, observou-se e diminuição das taxas de montante a jusante. Acumulação de fósforo
no reservatório foi 155,39 t/ano.

Figura 4 - Variação espacial da taxa de sedimentação do P total.

4 - CONCLUSÃO
As armadilhas de sedimento demonstraram ser uma estratégia de monitoramento simples e
barata para avaliar a variação espacial da sedimentação no reservatório Passaúna. Os resultados
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destacaram a evidente diminuição da taxa de sedimentação de montante para jusante e maiores
taxas no fundo do reservatório. A taxa média de sedimentação da represa, medida com as
armadilhas de sedimento, foi de 0,94 cm/ano, o que sugere uma vida útil de 377 anos para a
finalidade de abastecimento público. A taxa do fósforo apresentou semelhança à massa depositada.
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