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• Motivação

Ação GRH.E.1.1: Inventário de reservação de água;

Ação GRH.E.1.2: Estudos de dimensionamento,
localização e priorização de implantação para as
reservações; e

Ação GRH.E.1.3: Definição de incentivos
administrativos, operacionais e financeiros à
implantação de reservatórios.

PIRH Paranapanema

Componente Gestão de Recursos Hídricos

Subprograma Reservação de água

Programa Gestão da oferta

Áreas de intenso uso agrícola - cotejo entre
oferta e demanda de água preocupante

Nessas mesmas regiões há um grande
número de pequenos reservatórios que
provavelmente ampliam as garantias de
água, mas que não são considerados nas
estimativas de oferta hídrica.

Motivação



Método

 Foram identificados 575 reservatórios de área de 1 a 50 ha na bacia do Alto Paranapanema,
provavelmente relacionados ao uso agrícola devido à proximidade com áreas de plantio por
pivô central;

 Os reservatórios foram divididos em 3 faixas de tamanho: 1 a 3 ha, 3 a 10 ha e 10 a 50 ha;

 A bacia do Alto Paranapanema foi dividida em 3 regiões representativas de diferentes
geomorfologias;

 Para cada região foi definida uma amostra de reservatórios para:

 Levantamento de seções topobatimétricas para saber o volume do reservatório;

 Aplicação de questionário para entender a utilização do reservatório



Localização das Atividades



Quantitativos

Área mapeados Área levantamento executado

Região 1 a 3 ha 3 a 10 ha 10 a 50 ha 1 a 3 ha 3 a 10 ha 10 a 50 ha

A 70 75 14 6 15 2

B 171 105 21 10 38 17

C 64 39 16 7 12 4

Total 575 111



Mobilização



Levantamento

Marco Topográfico



Batimetria Topografia



Estruturas



Processamento dos dados

Curvas de nível Curvas CAV



Plantas



Resultados dos questionários

 Como se comporta o reservatório:
4% Esvazia todo ano 56% Reduz ± a metade todo ano
40% Reduz pouco durante o ano 1% N/I

 O reservatório costuma verter/sangrar todo ano?
81% sim 19% não 76% vertem por mais de 2 meses

53% têm comporta

 Existe descarga de fundo: 24% sim 76% não

 Existe estação de bombeamento? 97% sim 3% não



Próximos passos

 Ação GRH.E.1.2: Estudos de dimensionamento, localização e priorização de
implantação para as reservações; e

 Identificação do aporte dos pequenos reservatórios à disponibilidade hídrica;

 Extrapolação/regionalização dos volumes dos reservatórios amostrados para os
demais mapeados por geomorfologia e porte a partir de modelagem
matemática;

 Refinamento do balanço hídrico;

 Ação GRH.E.1.3: Definição de incentivos administrativos, operacionais e financeiros à
implantação de reservatórios.
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