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1. INTRODUÇÃO 

A sedimentação é definida como o estágio final do processo da erosão hídrica, depois 

de terem ocorrido a desagregação e o transporte das partículas de solo. Dessa forma, a 

sedimentação somente acontece após terem ocorrido a desagregação do solo e o transporte 

do sedimento. Assim, pode-se dizer que a sedimentação é a conseqüência da erosão.  

A sedimentação, por sua vez, é responsável por uma série de impactos ambientais, 

econômicos e sociais. Dentre eles estão a deterioração da qualidade da água, pela elevada 

turbidez, a redução do calado e do potencial navegável dos rios, a perda de vida útil dos 

reservatórios, a redução da pesca etc. 

Entretanto, as alternativas mais eficazes de sua mitigação freqüentemente residem não 

nas técnicas corretivas e muitas vezes paliativas, tais como dragagem de rios e lagos, e 

desassoreamento de reservatórios, mas exatamente naquelas práticas que conservam o solo 

onde ele foi formado.  

Objetivo do presente trabalho é discutir os impactos sociais, econômicos e ambientais 

da sedimentação, identificando alternativas eficazes para sua mitigação.  

 

2. ORIGENS  DA SEDIMENTAÇÃO 

A sedimentação ocorre quando, em um determinado ponto da encosta ou do curso 

d’água, a capacidade de transporte de sedimento (Tc) é menor do que a carga de sedimento 

transportada (G) (Foster & Lane, 1987), ou seja: 

 

Sedimentação = f (G – Tc)                                                     [1] 
                                                 
1 Gerente da Agência Nacional de Águas. 
2 Professor da Faculdade de Tecnologia-UnB. 



A sedimentação geralmente ocorre em pés de encostas de vertentes, ou em cursos 

d’água, sendo a etapa final de um processo que começou com a erosão do solo, e o 

subseqüente transporte do sedimento, a jusante. 

A erosão, por sua vez, decorre de um processo de expansão agrícola e urbana, a 

partir de áreas originalmente florestadas. A erosão, por sua vez, é função da erodibilidade 

dos solos, da erosividade da chuva e da enxurrada, da declividade e do comprimento de 

rampa da vertente, e do tipo de uso e manejo do solo. A sedimentação começa a se tornar 

um problema quando as taxas de erosão nas bacias hidrográficas ultrapassam 10 t / ha por 

ano.  

No caso do Brasil, essa taxa de erosão é freqüentemente ultrapassada, 

principalmente com a expansão da fronteira agrícola e urbana. Esta expansão, por sua vez, 

é relativamente recente, tendo como causas de maior repercussão: 

a) a intensa, rápida e desordenada urbanização e início da industrialização a partir 

da década de 1950; 

b) o desmatamento como fonte de energia e, principalmente, para a produção de 

carvão (insumo básico da siderurgia); 

c)  o intensivo uso do solo para a agricultura (grãos) iniciado há apenas 25 anos, 

com eliminação da maior parte da cobertura vegetal (cerrados); 

d) a conseqüente construção de uma rede ampla de estradas vicinais precárias 

(fonte de erosão), seja para carvoejamento ou para a agropecuária; 

e)  a existência de pecuária com super-pastoreio e conseqüente degradação das 

pastagens (compactação do solo); 

f) a construção de represas para geração de hidroeletricidade, com forte alteração 

do regime hídrico do rio e suas conseqüências. 

Tudo isso ocorreu sob paradigmas antigos, mas os processos nos quais se assentam 

as atividades urbanas, industriais, minerais, rurais, etc, ainda são insustentáveis, de modo 

geral (Santos & Romano, 2005). 

A relação causa-efeito entre o tipo de uso e manejo do solo e a sedimentação em 

corpos d’água pode ser evidenciada através da Figura 1, onde são apresentados os níveis de 

nitratos e sólidos suspensos totais, no remanso de um afluente do reservatório de Itaipu. 

Nos meses de maio e outubro, eram feitos os preparos de solo de inverno e verão, 



respectivamente. Conseqüentemente, e com as chuvas nesses períodos, os valores de 

sólidos totais (sedimentos) e nitratos (N) aumentavam consideravelmente no rio. 

 

0

0,25

0,5

0,75

mg/l e g/l

Jan Mar Mai Jul Out Dez

N
Sedim

 
Figura 1. Relação entre o preparo de solo (maio e outubro) e a sedimentação 

em um afluente do rio Paraná (Fonte: Sorrenson & Montoya, 1984) 

 

3. IMPACTOS DA EROSÃO E DA SEDIMENTAÇÃO 

A erosão, e o conseqüente processo de sedimentação, quando ocorrem em níveis 

elevados, geram uma série de impactos econômicos, sociais, e ambientais, cujos custos são 

divididos não apenas por um setor, mas por toda a sociedade. A seguir são discutidos 

alguns desses impactos. 

3.1. Impactos Econômicos da Erosão e da Sedimentação.   

Os impactos econômicos da erosão são elevados quando as taxas de erosão 

ultrapassam os valores toleráveis, ou seja, quando a taxa de erosão é maior do que a taxa de 

formação natural do solo (pedogênese). Na maioria dos solos, esta taxa, denominada de 

tolerância, está entre 9 a 12 toneladas por hectare por ano (USDA, 1994; Bertoni & 



Lombardi Neto, 1990), sendo menor para solos menos profundos. Considerando-se que, na 

média, as taxas de erosão no Brasil estão na faixa de 15 a 20 ton/ha  ano, podemos chegar a 

conclusão que nosso sistema produtivo ainda não é economicamente sustentável, no longo 

prazo. 

Hernani et al. (2002), em um estudo sobre os impactos da erosão sobre os solos 

brasileiros, concluíram que os prejuízos relativos às perdas de nutrientes, carreados pela 

erosão, bem como o da queda da produtividade dos solos, pela sua degradação, somariam 

cerca de US$ 3 bilhões por ano, no Brasil. 

Entretanto, esses custos refletem apenas os impactos dentro das propriedades (“on-

site”). No caso dos custos externos (“off-site”), tais como o aumento dos custos de 

tratamento de água, depreciação de reservatórios etc, aqueles autores estimaram um valor 

adicional de US$ 1,3 bilhão por ano, no Brasil. Nos EUA, Ribaudo et al (1999) estimaram 

que os custos “off-site” da sedimentação estão entre US$ 5 e 8 bilhões por ano (Figura 2). 

Em ambos os casos, não são apenas os produtores rurais ou os usuários de água que pagam 

a conta, mas toda a sociedade, uma vez que os custos de manutenção e depreciação lhe são 

repassados por órgãos públicos ou privados.  
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Figura 2. Custo anual da erosão e sedimentação.                              Fonte: 

Hernani et al (2002); Ribaudo et al. (1999). 
 



Um estudo recente, patrocinado pelo Banco Mundial, concluiu que a vida útil média 

de 3.000 grandes reservatórios no mundo era de apenas 22 anos, menos da metade do 

projetado (ICOLD, 1999).  

Entretanto, não estão considerados aí os aspectos de segurança nacional dos 

recursos de solo e água, dos quais depende a sobrevivência das nações. Se considerados os 

valores intrínsecos desses recursos, eles certamente seriam muito maiores.  

 

3.2. Impactos Sociais da Erosão e da Sedimentação.   

 Em função da perda de produtividade dos solos, decorrente da erosão e da 

degradação, muitos produtores, principalmente de terras marginais, empobrecem a níveis 

abaixo da subsistência, com graves conseqüências sociais para os países. Desse 

empobrecimento resultam doenças, baixo nível intelectual e escolar, e custos de 

manutenção de programas sociais.  Muitas dessas pessoas migram para os centros urbanos, 

em busca da sobrevivência, acarretando outros impactos e custos para eles e para a 

sociedade. Apesar de haver poucos estudos sobre os impactos sociais relativos à erosão dos 

solos, eles podem ser considerados significativos no Brasil, na casa dos bilhões de reais por 

ano. 

No tocante à sedimentação, os custos sociais são principalmente relativos à 

degradação da qualidade das águas de rios e lagos. O primeiro deles é relativo à 

transmissão de doenças de veiculação hídrica, cujos agentes ou vetores são transportados 

adsorvidos no sedimento (bactérias, vírus, protozoários etc.). Consumindo águas 

contaminadas, a população (principalmente rural e peri-urbana) adoece. Os custos de seu 

tratamento representam cerca de metade dos custos de saúde pública em países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Devem ser considerados aí também os custos de perdas de 

dias trabalhados, em função dos períodos de doença e convalescença.  

Há outros custos, de natureza de sobrevivência. A sedimentação contribui 

negativamente para a reprodução e o estoque de peixes em rios e lagos. No caso da 

reprodução, valores de turbidez superiores a 50 NTU dificultam a reprodução de inúmeras 

espécies de peixes.  



Além disso, o assoreamento de rios e lagos contribui para a destruição dos habitats 

naturais de reprodução de peixes, tais como lagoas marginais e poços (“pools”), reduzindo 

as alternativas de fontes protéicas e de renda de populações ribeirinhas.  

 

4. PERSPECTIVAS PARA A MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA EROSÃO E DA 

SEDIMENTAÇÃO 

 Considerando-se os aspectos acima, bem como a natureza complexa e interligada 

dos processos de erosão e sedimentação, conclui-se que a mitigação dos seus impactos não 

é exclusividade de um só setor ou atividade. Ela passa pela atuação integrada dos diferentes 

setores envolvidos, tais como produtores rurais, governos locais e federal, bem como os 

diferentes setores usuários de água, tais como o de saneamento, elétrico e industrial.  

 A implantação de programas exitosos de conservação do solo no Brasil, tais como o 

Programa Paraná-Rural, onde práticas de conservação do solo foram implantados em nível 

de propriedade e micro-bacias do Estado, renderam importantes resultados relativos a 

redução dos custos da sedimentação. Além da redução significativa dos custos de 

manutenção de estradas vicinais, foi observada uma redução de cerca de 70% dos custos de 

tratamento de água nas cidades onde o projeto foi implantado (SEPLAN, 2003).  

 Uma outra alternativa exitosa de redução da erosão e da sedimentação no Brasil é a 

crescente utilização, por parte de produtores rurais, da técnica do plantio direto na palha. 

Nesta tecnologia, ao invés do arado e da grade aradora, responsáveis pela mobilização do 

solo e sua exposição à chuva e à enxurrada, o plantio é feito diretamente sobre os resíduos 

da cultura anterior, mantendo-se a cobertura protetora (“mulch”). Comparado ao preparo 

convencional, o plantio direto reduz a erosão e, conseqüentemente, a sedimentação, em até 

90%. Considerando que a área de plantio direto no Brasil é de atualmente 20 milhões de 

hectares, e apenas tomando uma média de 50% de redução de erosão nessas áreas, teríamos 

uma redução da geração de cerca de 200 milhões de toneladas de sedimentos, que deixam 

de chegar aos cursos d’água do país. 

 Em resposta aos impactos da sedimentação dos mananciais, são dignos de nota dois 

programas, um a nível nacional e outro internacional. No caso do Brasil, a Agência 

Nacional de Águas - ANA desenvolveu um programa de abatimento da erosão e 

sedimentação baseado na compensação pelo serviço aportado. Este programa, denominado 



“Produtor de Água”, é um programa voluntário, baseado em performance, onde os 

produtores rurais e prefeituras participantes, depois de terem seus projetos de conservação 

do solo validados e  certificados, se tornam aptos a receber uma compensação financeira 

por parte de comitês de bacias ou de usuários de água beneficiários (Chaves et al, 2004).  

Nesse Programa, o abatimento de erosão e sedimentação proporcionado por um 

participante é estimado pela seguinte equação:  

 

Ae = 100 (1 – Z1/Zo)                                                         [2] 

 

Onde:  Ae = percentual de abatimento de erosão e sedimentação (adimensional); 

 Z0 = produto dos fatores C e P da USLE (Wischmeier & Smith, 1978) para a 

condição de base (tabelados); 

 Z1 = produto dos fatores C e P da USLE para a condição após o projeto 

(tabelados).  

 

Valores de Z são tabelados para diferentes combinações de uso e manejo 

convencional e conservacionista. Como sugestão de compensação financeira pela redução 

da erosão, a ANA sugere que as entidades participantes utilizem 3 faixas de pagamento: 

entre 25 e 50% de redução de erosão, entre 50 e 75%, e > 75%.  

A estimativa da redução da sedimentação em bacias hidrográficas pode ser obtida 

através da relação de aporte de sedimento (Renfro, 1975), à partir dos valores médios 

ponderados de redução de erosão nas encostas. O Programa do Produtor de Água deve ser 

aplicado em algumas bacias piloto do Brasil nos próximos dois anos, para validação, com o 

apoio técnico da ANA.  

A Figura 3 abaixo mostra a bacia-piloto do ribeirão Ajuricaba (PR), de 200 km2 de 

área, onde a redução da sedimentação, proporcionada pela implantação de práticas 

conservacionistas, com o apoio de Itaipu e da ANA, será estimada através de um 

turbidímetro, acoplado a um linígrafo. As vantagens desse método são a significativa 

facilidade de monitoramento, bem como a redução dos custos de análise de amostras.  

 

 



 
Figura 3. Turbidímetro automático implantado no ribeirão Ajuricaba 
(PR), como parte do processo de validação do Programa do “Produtor de 
Água” da ANA, e “Cultivando Água Boa”, de Itaipu Binacional. 
 

Em nível internacional, a Unesco, através de seu Programa Hidrológico 

Internacional-PHI, criou, em sua Fase VI, um Programa sobre o tema, denominado 

Iniciativa Internacional sobre Sedimentação (IIS), que tem por objetivos incrementar a 

consciência internacional acerca dos aspectos inerentes à erosão e sedimentação, promover 

a gestão sustentável do solo e das fontes de sedimento, e criar uma base para o 

desenvolvimento e implementação de políticas (Unesco, 2005). Este programa deverá ter 

um componente na América Latina e no Caribe, onde serão desenvolvidas ações para a 

consecução dos objetivos propostos.  

 

5. CONCLUSÃO 

 Com o modelo tradicional de expansão urbana e rural do Brasil, onde áreas 

originalmente florestadas foram desmatadas para dar lugar a lavouras, pastos e cidades, 

houve uma grande explosão nos níveis de erosão e sedimentação no país.  

 Os custos econômicos anuais desse fenômeno no Brasil são estimados em US$ 4,3 

bilhões, sendo US$ 1,3 bilhões apenas referentes aos custos de sedimentação. Esses custos 



se referem à perda de vida útil de reservatórios, redução do potencial navegável, 

manutenção de estradas etc. 

No tocante aos custos sociais, há também custos elevados, relativos à doenças de 

veiculação hídrica, onde o sedimento é o vetor de vírus, bactérias e protozorários, à redução 

de peixes pela turbidez das águas, reduzindo fontes de emprego e renda de famílias 

ribeirinhas etc. 

Entretanto, com a implementação de programas conservacionistas no País, 

destacando-se o plantio direto e programas oficiais como o “Paraná-Rural” está havendo 

uma redução significativa nos níveis de erosão e sedimentação. Como os custos da 

sedimentação são divididos por toda a sociedade, a adoção de programas compensatórios, 

como o do “Produtor de Água / ANA”, poderá ajudar a reduzir ainda mais este fenômeno, 

aumentando a sustentabilidade dos recursos de solo e água no país. 
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