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1. Introdução 
 
 O presente trabalho procura abordar os impactos econômicos e sociais da produção, 
transporte e deposição de sedimentos em reservatórios hidrelétricos, ao mesmo tempo em que 
pretende demonstrar que a hidrossedimentologia é a ferramenta de análise mais adequada para a 
caracterização, tanto quantitativa como qualitativa, dos processos da dinâmica sedimentar e de 
seus custos ambientais. 
 A importância desse tema para o setor elétrico deve ser levada ao extremo, pois o Brasil 
conta com cerca de 80% de sua matriz de geração de energia com base na hidroeletricidade, o 
que significa que as bacias de contribuição dos reservatórios devem ser minuciosamente 
monitoradas, envolvendo todos os atores da bacia, cada qual com sua responsabilidade e 
competência legal. 
 Atualmente no Brasil os planos de desenvolvimento regionais, seja nas esferas federal, 
estadual ou municipal, possuem dificuldades de aderência já nas fases de implantação, muitas 
vezes pelo desconhecimento das características locais de um lado, do interesse regional x 
interesse público, da noção de estado federativo, principalmente nas obras de infra-estrutura, 
culminando com uma enormidade de processos de licenciamento ambientais conflituosos de 
difícil solução e conseqüente atraso no desenvolvimento do país. 
 Como se não bastasse, a dificuldade da expansão da infra-estrutura para atender o mercado 
em desenvolvimento de um lado pode vir a retardar o crescimento da indústria e por outro 
costuma deixar para trás uma gama de passivos ambientais que serão onerosos no futuro, 
decorrentes da não preocupação com as questões ambientais no passado, ainda sem 
regulamentação adequada. O saldo final dessa complexa equação é um vultuoso passivo 
ambiental no país ao mesmo tempo em que a expansão desenvolvimentista é freada, por razões 
ambientais apoiadas tecnicamente. 
 Dentro desse contexto encontra-se o setor elétrico cujo parque gerador hidráulico está sujeito 
às intempéries das políticas de ordenamento territorial do nível municipal, passando pelo 
estadual até o federal, uma vez que as bacias de contribuição dos reservatórios terão seus efeitos 
negativos de suas políticas acumulados no interior dos reservatórios, diminuindo seus volumes e 
restringindo suas regras operacionais. 
 A partir dessas considerações iniciais, pode-se notar a importância da hidrossedimentologia 
como ferramenta de análise e gestão dos reservatórios hidrelétricos e de suas respectivas bacias 
de contribuição, alvo principal desse trabalho.  
 

2. Considerações sobre os terrenos brasileiros 
 

A primeira abordagem para o entendimento da dinâmica sedimentar nos terrenos brasileiros 
é a gênese dos materiais-fonte de produção de sedimentos, cuja evolução e transformação em 
sedimentos por processos erosivos, sejam eles naturais ou induzidos, estão inseridas na evolução 
da plataforma sul-americana, que imprimiu em diferentes tipos físicos e químicos das rochas 
padrões de fraturamento e deformação, em arcabouços estruturais que sustentam relevos e 
declividades distintas, submetidas aos diversos tipos de ação intempérica dos climas.  
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 Essa diversidade de materiais se dá não só no espaço territorial do país como no tempo, uma 
vez que o Brasil apresenta rochas formadas desde a era denominada Paleoarqueano, com idades 
de até 3,6 bilhões de anos (3,6 Ga) até os tempos atuais. Sobre essa variedade de rochas antigas, 
de 3,6 Ga até 0,54 Ga, repousam rochas sedimentares que constituem as grandes bacias 
sedimentares brasileiras conhecidas, tais como Amazônica, Parnaíba, São Francisco, Paraná, 
Pantanal, Paraíba e etc. 
 Sobre esse arranjo predominantemente geológico-geomorfológico desenvolveram-se 
diversos tipos de solo, as coberturas pedológicas, como resultado da ação do clima sobre as 
rochas, por meio de reações químicas e processos físicos, configurando unidades de terreno com 
perfis típicos de alteração e comportamento, frente aos processos erosivos naturais. 
 Os processos erosivos naturais pela ação de água continental, vento, geleiras ou ondas do 
mar transformam o relevo, que se sustenta e resiste às intempéries por meio da cobertura 
pedológica e constitui a zona de equilíbrio físico e químico entre as condições de formação do 
substrato rochoso e à agressão das condições climáticas. 
 Desta forma, considerando-se compartimentos de terrenos semelhantes frente aos processos 
erosivos naturais, protegidos por coberturas de vegetação adaptadas ás diferentes condições 
climáticas da América do Sul, já constituem uma dificuldade no entendimento da eficiência da 
erosão para a produção de sedimentos, ou seja, em condições naturais terrenos semelhantes 
poderiam produzir quantidades diferentes de sedimentos apenas pelas peculiaridades do clima 
local. 
 Como se já não bastasse, a intervenção antrópica na superfície dos relevos pelas diferentes 
formas de uso do solo e na subsuperfície pela alteração do balanço hídrico vem ainda dificultar 
ainda mais a compreensão das interfácies rocha-subsolo, rocha-solo e solo-clima. 
    Essa discussão é relevante nesse momento porque é sobre esses variados ambientes de 
produção de sedimentos que se instala a rede hidrossedimentométrica atual no território 
brasileiro, que procura identificar e monitorar o fluxo de sedimentos na rede de drenagem e nos 
reservatórios.  

Deve-se também citar a natureza trans-fronteiriça de algumas de nossas bacias sedimentares, 
cuja produção e transporte de sedimentos se dão tanto na entrada (Bacia Amazônica, Prata) 
como na saída (Pantanal, Paraná) dos terrenos brasileiros. Esse fato é importante porque traz à 
tona a importância da integração de políticas internacionais de ordenamento territorial e do 
compartilhamento de dados sedimentos nessas bacias. 

 
 
3. A geração hidrelétrica no Brasil 

 
 A partir da década de 90 o setor elétrico passa de um modelo centralizado no 

monopólio estatal para um modelo de mercado, no qual o estado se torna um indutor de 
desenvolvimento com investimentos públicos e privados partilhados. Nesse contexto ocorre a 
privatização de ativos de serviços de energia elétrica, desde a geração de energia até a 
distribuição. 

  Atualmente, sob a égide das leis nº 10.847 e nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
compete: 

ao Poder Executivo a formulação de políticas e diretrizes para o setor elétrico, subsidiadas 
pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas – CNPE, formado por ministros de Estado, sob 
coordenação do Ministro de Estado de Minas e Energia; 

• ao Poder Concedente, exercido também pelo Poder Executivo, os atos de outorga de 
direito de exploração dos serviços de energia elétrica; 

• ao regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a normatização das 
políticas  diretrizes estabelecidas e a fiscalização dos serviços prestados; 

• ao Operador Nacional do Sistema (ONS) a coordenação e a supervisão da operação 
centralizada do sistema interligado; 



• à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sucedânea do Mercado 
Atacadista de Energia (MAE), o exercício da comercialização de energia elétrica; 

• à Empresa de Planejamento Energético – EPE a realização dos estudos necessários 
ao planejamento da expansão do sistema elétrico, de responsabilidade do Poder 
Executivo, conduzido pelo Ministério de Minas e Energia – MME; e  

• aos agentes setoriais (geradores, transmissores, distribuidores e comercializadores) a 
prestação dos serviços de energia elétrica aos consumidores finais. 

 
A expansão do setor elétrico no Brasil culminou com o desenho institucional exposto e com 

a ocupação territorial voltada para o mercado consumidor de energia, procurando atender o 
mercado consumidor levando energia gerada nos reservatórios quando possível, ou atendendo-o 
por meio do sistema isolado. 

A geração de energia elétrica no Brasil tem como base a hidroeletricidade, por meio de 584 
reservatórios em operação, dos quais 147 são denominadas usinas hidrelétricas de geração – 
UHEs (potência superior a 30 MW), 256 pequenas centrais hidrelétricas PCHs (potência entre 1 
e 30 MW) e 181 centrais geradoras (potência inferior a 1 MW), de acordo com o Quadro 1. Esse 
universo de reservatórios está distribuído pelo país com notável concentração na região sul-
sudeste (Figura1) e um imenso vazio na região norte, onde a energia predominante é de origem 
termelétrica pela queima de combustíveis fósseis (Sistema Isolado, Figura 2). 
 
Quadro 1 – Empreendimentos hidrelétricos no Brasil (situação em setembro de 2005). 
  

EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO BRASIL (SET/2005) 
 EM 

OPERAÇÃO 
EM  

CONSTRUÇÃO 
OUTORGADOS TOTAL 

UHE 147 15 22 184 
PCH 256 40 210 506 
CGH 181 1 51 233 

TOTAL 584 56 283  
 



 
Figura 1 – localização dos empreendimentos hidrelétricos no Brasil 

 
 O Sistema Interligado Nacional – SIN (Figura 2) une as UHEs num arranjo de proporção 
continental de forma que o atendimento à demanda pode ser otimizado pela transferência de 
energia de qualquer usina para qualquer ponto da interligação, como se energeticamente todas 
as usinas constituíssem uma única usina. Entretanto, não se deve iludir com essa premissa, pois 
todos os pontos de partida de geração, os reservatórios,  estão situados em ambientes 
deposicionais distintos, sujeitos aos impactos ambientais de suas bacias de contribuição cujos 
passivos acumulam-se ano a ano. 

 
 
 
 
 



 
Figura 2: Centrais elétricas que compõem o Sistema Isolado, à esquerda, e mapa com representação 
simplificada da integração entre os sistemas de produção e transmissão para o suprimento do 
mercado consumidor, à direita (Extraído do Atlas de Energia Elétrica da ANEEL, 2005). 
 
 A tendência de expansão do setor elétrico é a de integrar o SIN com o Sistema Isolado, ao 
mesmo tempo em que novos potenciais hidráulicos localizam-se em áreas com disponibilidade 
hídrica favorável (Quadro 2). Por outro lado, essas áreas apresentam atualmente restrições 
ambientais para licenciamento nos âmbitos estadual e federal, além do fato destes novos 
empreendimentos estarem situados em áreas de moderada a alta produção de sedimentos, o que 
significa que os novos empreendimentos tendem a apresentar vida útil mais curta (Figura 3). 
 
Quadro 2: Potencial hidrelétrico brasileiro por bacia hidrográfica (situação em março de 2003, 
extraído do Atlas de Energia Elétrica da ANEEL, 2005). 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Figura 3 – Localização das usinas dos leilões 2002 e de 2005 sobre o mapa de áreas de produção de 
sedimentos do Brasil. Nota-se que nos últimos anos os novos empreendimentos apresentam 
tendência de expansão do setor para áreas de maior disponibilidade hídrica potencial de geração, 
principalmente nas regiões Norte e Centro Oeste (linha pontilhada).  As áreas verdes representam 
baixo potencial de produção de sedimentos (até 70 t/km²*ano), as amarelas moderado potencial (de 
70 a 200 t/km²*ano), as vermelhas alto potencial ( de 200 a 400t/km²*ano). 

 
Diante do exposto nota-se que os reservatórios hidrelétricos em operação, principalmente os de 

grande porte, cuja implantação no país gerou danos ambientais significativos cujos custos ainda não 
foram levantados, atendem atualmente ao abastecimento de energia. Se de um lado a dificuldade da 
expansão do setor para novas áreas potencialmente viáveis se faz presente, por outro os 
reservatórios em operação são na verdade a garantia de abastecimento de energia no futuro, 
considerando-se a mesma matriz energética atual. Torna-se imprescindível que esse parque gerador 
hidráulico seja minuciosamente avaliado, monitorado e preservado.  

Em termos financeiros, o mercado de energia elétrica cresce aproximadamente 4,5% ao ano. O 
mercado regulado de energia elétrica movimenta cerca de R$ 77 bilhões ao ano (93% mercado 



regulado e 7% não regulado), com a participação das fontes hidroelétricas responsável R$ 18,4 
bilhões ao ano, que equivale a cerca de 25% desse montante (mercado de compra de energia). 
Considerando que a compra de energia elétrica proveniente de UHEs, PCHs e CGH representa 90% 
dessa matriz, tem-se cerca de R$ 16,5 bilhões ao ano, que é o capital comercializado de energia 
baseado em geração hidroelétrica. 

Deve-se reiterar que enquanto não houver tecnologia de armazenamento de grandes quantidades 
de energia, ou seja, que a energia produzida deve ser imediatamente transmitida, os reservatórios 
hidrelétricos podem ser entendidos como baterias gigantes de energia e seus volumes de água são a 
garantia do fornecimento ao menor custo. Deve-se alertar sempre que todo esse montante de 
recursos financeiros estão otimizados pelo imenso potencial hidráulico nacional que é o parque 
gerador de energia elétrica.   

Esses valores, ainda que estimados, mostram a importância da manutenção da qualidade e 
quantidade de água para a geração, bem como no lastro representados pelos contratos de 
autorização e concessão de geração de energia hidroelétrica. O cumprimento rigoroso desses 
contratos, principalmente os relacionados às grandes usinas do Sistema Interligado Nacional, 
depende de regras operacionais que muitas vezes conflitam com outros usos da água e que podem 
ser prejudicados.    

Deve-se ressaltar também que o uso da água para geração de energia está assegurado pela 
Constituição Federal e vinculado diretamente ao pagamento da compensação financeira, que 
juntamente com os Royalties recolhidos mensalmente pela usina hidrelétrica de Itaipu, distribuem 
os montantes arrecadados entre os Estados, Distrito Federal, Municípios e Órgãos da União. Para se 
ter uma idéia, de janeiro a julho de 2005 o valor total distribuído foi de R$ 1.078.429.200,92, 
recolhido por 141 usinas (incluindo Itaipu) e distribuídos para 614 Municípios, 21 Estados e o 
Distrito Federal. Essas receitas são imprescindíveis aos municípios alagados e são proporcionais à 
geração, ou seja, o comprometimento dos reservatórios e/ou de suas regras operacionais que 
possam provocar diminuição na geração certamente implicará em perda econômica para os 
municípios. 

Portanto a preservação do potencial hidráulico de geração de energia elétrica é uma tarefa de 
vários atores, desde a esfera municipal até a federal, da mesma forma em que os prejuízos causados 
nos reservatórios de geração imediatamente incidirão em perdas econômicas para todos.    

 
4. A dinâmica de sedimentos e os reservatórios hidrelétricos 

 
Os reservatórios hidrelétricos distinguem-se dos demais pelo aproveitamento da energia 

potencial de queda da água, além de sua capacidade de reservação e de regularização das vazões. 
Mesmo os reservatórios denominados “a fio d´agua”, que não reservam água, dependem da 
diferença de energia potencial para a transformação em energia elétrica.  

A Constituição Federal de 1988 sacramentou que o potencial hidráulico, da mesma forma que o 
potencial mineral, são de propriedade da União. No caso do potencial hidráulico, quando 
adequadamente gerido, o recurso pode ser considerado realmente renovável, o que não acontece 
com o potencial mineral que deve ser extraído e não é reposto pela natureza.  

A utilização do potencial hidráulico como recurso hídrico para geração se dá por meio de 
concessão da União ao concessionário, regida contratualmente e por prazo determinado, cujo 
contrato obriga o concessionário a preservar esse patrimônio da União.  

Entretanto, a área objeto do contrato de concessão abrange o entorno do nível máximo 
maximorum, dentro da qual o concessionário tem a obrigação de manter as áreas de preservação 
permanente – APPs, em atendimento à Resolução do CONAMA n° 302/2002, bem como das 
demais áreas a fim de protegê-las de processos erosivos. 

A ação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, como reguladora e fiscalizadora do 
contrato de concessão estabelecido entre poder concedente (União) e o concessionário se dá dentro 
da área estabelecida do contrato, o que não garante a preservação do reservatório frente a impactos 
que podem ocorrer fora da área de concessão e dentro da bacia hidrográfica contribuinte. Para essas 



ocorrências, outros atores têm a competência de fiscalizar, podendo ser os municípios, os estados, a 
União, os órgãos ambientais de meio ambiente e recursos hídricos. 

Esse quadro institucional com vários atores dificulta o processo de preservação do patrimônio 
da União, o reservatório de geração, se não houver uma notável articulação institucional entre esses 
atores, no qual o concessionário de energia tem um papel imprescindível. Mesmo não tendo 
competência de agir fora dos limites cartográficos concedidos, o concessionário deverá acionar a 
ANEEL, em cumprimento ao Plano de Gestão Sócio Patrimonial de reservatórios que consta em 
suas obrigações contratuais, e esta deverá acionar os órgãos competentes. 

Dentro desse contexto nota-se a importância institucional dos comitês de bacia hidrográfica e de 
seus planos de gestão de bacias, cujo teor deverá ter afinação com outros planos, tais como os 
planos diretores municipais, e planos regionais de desenvolvimento. 

Essa abordagem preliminar do ambiente institucional e legal é relevante pois grande parte dos 
passivos ambientais acumulados nos reservatórios de geração de energia são provenientes de suas 
bacias de contribuição, principalmente pelo uso inadequado do solo e conseqüentes processos 
erosivos que impactam os reservatórios na forma de assoreamento.  

Diversos são os processos erosivos que podem ocorrer na bacia de contribuição, dependendo da 
natureza geológica, do relevo, dos solos, das formas de ocupação e do balanço hídrico local. Podem 
ser por erosão laminar, linear, por reativação de cabeceiras de drenagem, movimentos de massa 
(solo, rochas ou solo/rocha). Desta forma, cada região apresenta um potencial de produção de 
sedimentos que dependerá de suas características físicas locais, da ocupação das terras e dos tipos 
de processos erosivos instalados. 

Esses processos podem e devem ser cartografados  bem como o potencial de produção de 
sedimentos, em termos quantitativos. Essa informação é extremamente importante de ser estudada, 
em todas as escalas, pois permite correlações com outros processos também relevantes como 
transporte de sedimentos contaminados e de cargas difusas, qualidade da água e potenciais de 
eutrofização, efeitos de processos de desertificação por erosão, aridez, salinização e etc. 

Já o transporte de sedimentos dependerá da Relação de Liberação de Sedimentos – RLS e da 
competência da rede de drenagem, tais como a distância das áreas fonte de sedimentos até o 
reservatório, a granulometria do material erodido e do transportado, o peso específico dos 
sedimentos, a mineralogia, as rupturas de relevo (positivas e negativas), a forma e declividade dos 
canais, a morfologia fluvial e a densidade de drenagem, entre outras.   

Os processos deposicionais dos sedimentos nos reservatórios e a morfologia  dos depósitos de 
assoreamento dependerão de vários fatores tais como a granulometria das partículas e sua relação 
com a mineralogia, as rupturas do relevo submarino, a capacidade de retenção dos reservatórios, o 
comportamento das vazões afluentes e das descargas sólidas em relação à operação dos 
reservatórios e dos processos de remobilização e ressuspensão de sedimentos. 

 
5. A quantificação dos impactos dos sedimentos em reservatórios hidrelétricos  

   
Os impactos do assoreamento na geração de energia têm sido apontados por diversos autores, 

referindo-se principalmente a perda de volume útil e da capacidade de regularização dos 
reservatórios e secundariamente ao desgaste das turbinas por abrasão física causada por areias e 
abrasão química pela má qualidade da água, induzindo os gastos adicionais na manutenção, 
incluindo também operações de dragagem nas proximidades da tomada d´agua.  

A quantificação dos passivos decorrentes dos processos de erosão e assoreamento e seus efeitos 
na geração devem levar em conta primeiramente o custo da recuperação das áreas degradadas com 
as ações corretivas das feições erosivas, da remoção dos sedimentos no leito dos rios e no 
reservatório, principalmente se esses sedimentos apresentam contaminantes. Por outro lado, a 
quantificação deve abordar os custos da não geração, ou seja, quanto custa não recuperar e não 
gerar de energia elétrica, pois esse custo será alocado em outro reservatório demandando-o depleção 
e geração maiores para garantir o suprimento. 



  Outro ponto a ser destacado é a localização do reservatório em relação aos outros na mesma 
cascata, pois o ganho de energia do conjunto pode ser impactado com a não reservação de água nos 
lagos mais a montante.  

Um exemplo notável é o reservatório de Furnas (MG), localizado nas cabeceiras da Bacia do 
Paraná, cuja cascata termina em Itaipu. Recentemente o Operador Nacional do Sistema – ONS 
avaliou o potencial de geração de  energia de cada metro cúbico de água do volume útil do 
reservatório de Furnas, ao longo da cascata é capaz de gerar um montante de 5,7 MW. Tomando-se 
o preço médio de R$ 62,66/MWh (média ponderada da energia vendida no leilão de dezembro de 
2004) esse metro cúbico gera na cascata uma energia que será paga pelo consumidor ao valor de R$ 
3.128.739,12 por ano.  Portanto a redução do volume útil causada por cada metro cúbico de 
assoreamento, neste caso, custa muito mais do que apenas a retirada por meio de dragagem ao preço 
médio de R$30,00/m³, pois seu impacto no sistema é muito maior e a energia necessária ao 
atendimento da demanda terá de ser gerada em outro reservatório para ser disponibilizada no 
sistema. 

Nos reservatórios hidrelétricos próximos às áreas urbanas, quando apresentam problemas de 
contaminação de sedimentos a quantificação é mais complexa, pois precisam envolver custos de 
retirada do material com dragagem seletiva de materiais finos, secagem, transporte e disposição 
final em aterros adequados, previstos nas normas da ABNT, além dos custos de monitoramento 
ambiental dessas operações. Exemplo desse caso é o Reservatório Billings na Região Metropolitana 
de São Paulo que a partir de 1992 só pode gerar na Usina de Henry Borden cerca de 10% de sua 
capacidade total de 890 MW, exceto no horário de ponta para atender à demanda. Segundo 
informações da Empresa Metropolitana de Água e Energia – EMAE, concessionária responsável 
pela operação da usina, a geração que poderia ser obtida se não houvesse essas restrições seria da 
ordem de R$ 200 milhões/ano, ou seja, essa energia foi gerada em outros reservatórios do sistema, 
consumida e paga. Caso essa energia tivesse sido gerada por essa usina, de 1992 até a presente data 
os valores chegariam a cerca de R$ 2,5 bilhões e parte desse montante poderia ter sido aplicado no 
saneamento ambiental da bacia. 

Com o objetivo de compreender melhor essas questões e definir uma metodologia de 
quantificação de passivos ambientais em reservatórios hidrelétricos, a ANEEL está atualmente 
desenvolvendo um estudo específico para o caso do Reservatório Billings, a fim de apurar melhor 
essas estimativas aqui apresentadas. 

Assim sendo, os novos desafios dos estudos de sedimentos devem abordar a quantificação dos 
processos de produção, transporte e deposição correlacionados com os devidos custos de 
recuperação das áreas degradadas (valor das medidas corretivas) e com o valor hipotético do não-
impacto (medidas preventivas). No caso de reservatórios hidrelétricos o valor do não-impacto pode 
ser agregado ao valor da produção de energia e da compensação financeira. 

Os estudos de produção de sedimentos devem abandonar o caráter qualitativo, pois os gestores 
precisam necessariamente de indicadores, mesmo que estimados, para valorar e priorizar programas 
e ações. Esses estudos devem apontar diretamente para ferramentas de avaliação e monitoramento, 
para que os usuários dos estudos possam não só aferir melhor as estimativas como melhorá-las.     

Os estudos de transporte de sedimentos, que notadamente sempre foram quantitativos e 
localizados devem procurar ferramentas que permitam extrapolações confiáveis, o que pode ser 
possível se correlacionados com informações de geologia, solos e geomorfologia regional. A 
quantificação da recuperação de depósitos de assoreamento em trânsito é de fundamental 
importância e podem utilizar ferramentas de cubagem de corpos sedimentares, muito utilizadas em 
mineração de placeres de ouro por exemplo. 

Os estudos de deposição de sedimentos em reservatórios devem ser quantificados com uma base 
mais fundamentada em amostragens locais, principalmente com sondagens de penetração, para que 
se tenha confirmação das estimativas realizadas com base nos levantamentos batimétricos. Uma 
ferramenta bastante confiável e pouco utilizada é a datação de sedimentos com o Pb210 que data até 
150 anos. Quando quantificados e datados, os valores devem ser confrontados com as curvas de 



retenção de sedimentos em reservatórios que normalmente se utiliza, como as de Brune ou 
Churchill, afim inclusive de aferir a validade dessas para os reservatórios brasileiros.   

Os estudos de deposição devem, sempre que possível, caracterizar quimicamente os sedimentos 
e compará-los aos padrões definidos pelo CONAMA. Quando observar-se algum parâmetro que 
classifique os sedimentos como classe I ou II pelas normas da ABNT, deve-se agregar à 
recuperação da área a ser recuperada os custos de dragagem seletiva, transporte e disposição final 
em aterros controlados.    

Portanto, é notável o caráter multidisciplinar da quantificação dos passivos causados pelos 
sedimentos bem como das medidas de recuperação, pela própria natureza do problema. Constata-se 
então que a engenharia de sedimentos deve caminhar lado a lado com as ciências de geologia, 
pedologia, mecânica de solos e geomorfologia.  

 
 
  


