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ABSTRACT – Presenting a description of sediment control was the general objective of this study, 
where the definition was based on the bibliographic theory from its application in rivers and 
reservoirs. The narrative literature review is a methodology for the development of a theme, and it 
is done through qualitative and descriptive methods. To select the cited authors, searches were 
carried out in databases such as Scielo, Capes Journals and Google Scholar for articles, as well as for 
books, magazines etc., by using Kindle. A list of the used references was prepared based on criteria 
for analyzing the titles and a brief reading of the abstracts for each study. Documents in Portuguese, 
English and Spanish were considered, and the covered period was over the last 10 years. The authors 
who are the basis for creating the discussion about sediment control have a lot of knowledge on the 
subject. In this way, the review is richer and answers the originally defined search question, 
promoting a different definition of the classification objective. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A água é uma necessidade para a sobrevivência humana e desempenha um papel importante 
no desenvolvimento social e econômico. Dentre vários ciclos naturais, o ciclo hidrológico é um 
importante mecanismo de ação no processo de degradação física e química, como erosão, 
deposição, lixiviação, perda de nutrientes, salinização, etc., que estão diretamente relacionados ao 
movimento da água no solo (SALLA, 2013). 

Erosão, migração e deposição de sedimentos são fenômenos naturais que são 
significativamente intensificados e acelerados pelas atividades humanas. O comportamento 
irracional humano afeta diretamente o equilíbrio da natureza. Desmatamento, poluição e 
degradação excessiva de florestas, solo e água agravam negativamente os impactos ambientais, 
resultando em enormes prejuízos (COSTA, 2012). 

Por isso, há cada vez mais estudos relacionados ao uso racional dos recursos naturais, com a 
ideia de conservação com o objetivo de se buscar e atingir o desenvolvimento sustentável. Um dos 
principais fatores associados ao aumento da degradação ambiental são as frequentes mudanças não 
planejadas no uso da terra que excedem a capacidade de suporte dos solos (DOLVITSCH, 2013). A 
falta de planejamento das bacias hidrográficas e a subutilização dos recursos naturais podem levar 
ao aumento da poluição da água e a processos erosivos. Ações baseadas em GIRH são, portanto, 
extremamente importantes, envolvendo a gestão da água em conjunto com as   ações de 
planejamento e ordenamento do território (CARVALHO, 2016). 

A falta de planejamento de uso e ocupação do solo afeta diretamente a dinâmica sedimentar 
da bacia, favorecendo a erosão do solo e aumentando a carga sedimentar do rio. Após a erosão, 
esses sedimentos atingem corpos d'água, onde são transportados em suspensão ou ao longo do 
leito dos rios até a deposição (SANTOS, 2015). O transporte de sedimentos em rios naturais é um 
processo transitório, que se deve à mudança de vazão ao longo do tempo devido a eventos 
aleatórios. Vários modelos têm sido desenvolvidos para estimar o transporte de sedimentos a fim 
de obter uma compreensão mais profunda da dinâmica desse transporte e dos eventos que o 
influenciam. Apesar da variedade de equações de estimação, ainda não existe um modelo universal 
devido à complexidade do processo (DOLVITSCH, 2013). 

Assim, apresentar uma descrição sobre controle de sedimentos é o objetivo geral deste 
trabalho, onde a definição é baseada na teoria bibliográfica a partir de sua aplicação em rios e 
reservatórios. Para atingir esse objetivo geral e demonstrar o domínio do assunto, foram 
ramificados os objetivos específicos da seguinte maneira: 
- Evidenciar o processo de sedimentação de rios e reservatórios; 
- Relacionar erosão e assoreamento em reservatórios; 
- Avaliar processo de proteção e controle de sedimentos em rios e reservatórios. 

A partir da perspectiva delineada neste tópico, a questão de pesquisa foi identificada como: 
como se dá o controle de sedimentos em rios e reservatórios? A pesquisa aqui apresentada justifica-
se pelos fundamentos teóricos do controle de sedimentos em rios e reservatórios, levando assim em 
conta referências científicas mais amplas sobre o tema, e enriquecendo dessa forma a produção de 
pesquisas contemporâneas. Dadas as lacunas levantadas e a resolução dessas lacunas, têm-se 
benefícios tanto a nível acadêmico como profissional e social, pois, para além da resposta à questão 
colocada, especifica também a base de referência para a emergência de novas questões e 
experiências. Em seguida, contribui para a sociedade como um todo e atribui melhorias aos 
processos comumente utilizados por grandes públicos. Além disso, contribui para o campo 
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acadêmico, pois enriquece ainda mais o acervo científico de pesquisas sobre esse tema e levanta 
questões que precisam ser discutidas em pesquisas futuras. 

A revisão bibliográfica narrativa é uma metodologia para o desenvolvimento de um tema, e 
é feita por meio de métodos qualitativos e descritivos. Para selecionar os autores citados, foram 
realizadas buscas em bases de dados como Scielo, Portal de Periódicos da Capes e Google Scholar 
por artigos bem como por livros, revistas etc., utilizando-se o Kindle. Segundo Lakatos e Marconi 
(2017), materiais complementares publicados por fontes confiáveis, assim como as próprias revisões 
bibliográficas, possuem alto grau de confiabilidade e atestam o que suas fontes cobrem, o que 
fornece uma base para o uso de dados e relatórios, e verificação da legitimidade. Uma lista de 
bibliografias utilizadas foi elaborada com base em critérios de análise de títulos e uma breve leitura 
dos resumos de cada trabalho. Foram considerados documentos em português, inglês e espanhol. A 
cobertura do período ficou ao longo dos últimos 10 anos. Então, de acordo com os objetivos 
propostos, o desenvolvimento deste trabalho foi feito em três subtópicos, elencados como: o 
processo de sedimentação de rios e reservatórios; a erosão e o assoreamento em reservatórios; a 
proteção e o controle de sedimentos em rios e reservatórios. Após estudar o que é abordado, o 
estudo é concluído e uma lista bibliográfica fornecida. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 O processo de sedimentação de rios e reservatórios 

O transporte de sedimentos é um fenômeno complexo que depende de processos erosivos que 
ocorrem nas encostas das bacias hidrográficas e nos leitos e margens dos rios, que fornecem 
material que, por sua vez, depende da energia do fluxo a ser transportado (TERABE, 2016). A 
sedimentação pode ocorrer através de processos naturais que ocorrem durante o tempo geológico, 
que são responsáveis pela forma atual da superfície da Terra. Os principais fatores dinâmicos 
externos do processo de subsidência podem atuar em conjunto ou individualmente e consistem em 
água, vento, gravidade e fatores biológicos (UMEKI, 2012). 

Os fenômenos relacionados aos sedimentos incluem erosão, inundação ou outra transferência 
de partículas para os rios, migração de sedimentos em cursos d'água, deposição de sedimentos em 
canais de rios, lagos e reservatórios e sua compactação. Muitos fenômenos podem até ser 
visualizados ou presenciados, mas são altamente complexos (CARVALHO, 2016). A presença de 
sedimentos nos cursos d'água é resultado de processos erosivos que ocorrem no interior da bacia, 
agravados pela expansão das atividades agrícolas. Além da contribuição das encostas, outra fonte 
de sedimentos é a erosão marginal promovida pelo próprio rio (SANTOS, 2015). 

O transporte de sedimentos pelos canais dos rios é o produto de uma série de processos que se 
iniciam com a queda da precipitação sobre uma bacia e seguem seu trajeto por encostas, interagindo 
com uma série de variáveis, como cobertura vegetal, tipo de solo e tipo de rocha, além de forma de 
uso e ocupação humana. A extensa ocupação humana da bacia alterou significativamente a 
concentração de sedimentos em suspensão no rio (RATHA e AGRAWAL, 2015). O desmatamento, as 
atividades agrícolas e a mineração muitas vezes levam ao aumento da carga suspensa do rio, 
enquanto a construção de barragens e a urbanização podem afetar negativamente a concentração 
da carga suspensa. Altas concentrações de sedimentos nos rios podem afetar ou limitar o uso da 
água (COSTA, 2012). Por exemplo, projetos de barragens, bacias hidrográficas e estações de 
tratamento de água são diretamente afetados por sedimentos em fontes de água, assim como 
organismos aquáticos e organismos que consomem água em seu estado puro diretamente dos rios 
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(TERABE, 2016). 
O transporte de sedimentos pela água é regido pela relação entre a capacidade de carga do 

fluxo de água e a força necessária para deslocar as partículas sólidas disponíveis durante seu curso. 
Partículas mais finas e leves, como argila e lodo, requerem menos energia para carregar do que 
partículas de areia (RATHA e AGRAWAL, 2015). Os sedimentos que chegam aos rios têm diferentes 
tamanhos de grãos e podem alterar o transporte de acordo com as condições de fluxo locais. Essa 
mudança é função do tamanho, peso e forma das partículas, podendo as partículas permanecer 
suspensas ou permanecer no fundo do rio, saltando do leito para a corrente, deslizando ou rolando 
pelo leito (SALLA, 2013). Para tanto, a análise granulométrica dos sedimentos do leito dos rios é 
importante, pois o tamanho das partículas sedimentares é o principal fator para quantificar as 
emissões de sedimentos por meio de modelos matemáticos (UMEKI, 2012). 

 
2.2 Erosão e assoreamento em reservatórios 

 

Além da erosão e do transporte, a exautoração de sedimentos é um processo deposicional. O 
processo de deposição ocorre quando a força do fluxo é reduzida ao ponto em que não pode 
continuar a deslocar as partículas. Os sedimentos podem ocorrer em locais planos, canais de rios, 
várzeas, reservatórios, deltas, estuários ou oceanos (GROVE et al., 2015). 
Dependendo da quantidade, qualidade e localização dos depósitos, esses depósitos podem causar 
diversos problemas, alguns dos quais foram mencionados (CARVALHO, 2016): 
- Os sedimentos nos leitos dos rios podem prejudicar a navegação e o fluxo, aumentar o risco de 
inundações, danificar as tomadas e causar erosão das margens; 
- Sedimentos em reservatórios podem levar ao assoreamento, reduzindo o volume de água e a vida 
útil do lago. 

Um dos maiores problemas com a deposição de sedimentos no Brasil é o assoreamento dos 
reservatórios. Muitos reservatórios no Brasil estão totais ou parcialmente assoreados, 
principalmente reservatórios de pequeno e médio porte. Isso se deve à não consideração do 
potencial erosivo da bacia hidrográfica, bem como ao estudo prospectivo dos processos 
deposicionais que ocorrem no reservatório, aumentando assim a probabilidade de sua vida útil 
(DOLVITSCH, 2013). Problemas causados pela deposição de sedimentos em reservatórios interferem 
nos usos deste, tais como: produção de energia, abastecimento público ou industrial, irrigação, 
controle de enchentes, entre outros. Portanto, como o Brasil possui muitos reservatórios e a maior 
parte de sua energia elétrica é proveniente da hidroeletricidade, é evidente a importância da 
realização de estudos sedimentológicos para reduzir os problemas causados pela deposição de 
sedimentos (CZUBA et al., 2015). 

Dentre as diversas formas de erosão existentes na natureza, a que mais merece atenção e 
estudo é aquela causada pela ação das chuvas, denominada erosão hídrica, que existe na bacia 
hidrográfica e que reduz a produtividade do solo, sendo a principal causa de sua erosão (GROVE et 
al. 2015). A atividade humana não apenas acelera o processo de erosão, mas também sofre as 
consequências desse processo. A migração de sedimentos afeta a qualidade da água para consumo 
humano e outros usos, pois é um contaminante em si, além de catalisador, carreador e fixador de 
outros contaminantes. A erosão excessiva pode levar ao declínio da fertilidade do solo e prejudicar 
o setor agrícola (RATHA e AGRAWAL, 2015). 

Já em outros projetos, como barragens, o sedimento reduz a capacidade de seus 
reservatórios. Apesar das dificuldades causadas pelo excesso de sedimentos, eles são responsáveis 
pelo transporte de nutrientes necessários à manutenção da flora e fauna aquática, constituindo e 
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mantendo praias nos rios, e mantendo o equilíbrio do fluxo sólido e líquido entre as áreas 
continental e costeira (GROVE et al., 2015). Dados os problemas ambientais, técnicos e econômicos 
que os sedimentos podem criar, e considerando que o transporte de sedimentos é crucial para a 
preservação de um meio ambiente equilibrado, a sedimentologia aparece como uma importante 
área de pesquisa para proteção ambiental e programas nacionais de desenvolvimento (TERABE, 
2016). 

 
2.3 Proteção e controle de sedimentos em rios e reservatórios 

 
Os principais fatores que afetam a formação de sedimentos em uma bacia hidrográfica são: 

precipitação, tipo e estrutura geológica, uso e ocupação do solo, topografia, natureza da rede de 
drenagem, escoamento superficial, características do sedimento e canais hidráulicos. Uma vez nos 
canais dos rios, os poluentes adsorvidos podem ser transportados por longas distâncias e, quando 
presentes em altas concentrações, causam sérios problemas ambientais (DOLVITSCH, 2013). 

Os sedimentos atuam como transportadores, transferindo nutrientes e poluentes dos 
ecossistemas terrestres para os aquáticos. Uma vez presentes em um ecossistema aquático, os 
sedimentos desempenham um papel importante na biota, fornecendo nutrientes e energia. Além 
disso, os sedimentos também desempenham um papel na regulação da qualidade da água por meio 
de sua capacidade de reter e liberar poluentes (CZUBA et al., 2015). Além da toxicidade conhecida, 
outras propriedades dos metais são importantes para avaliar seu impacto nos ecossistemas, como 
fatores de degradação e bioacumulação, e alterações em sua biodisponibilidade com as condições 
ambientais (UMEKI, 2012). 

A concentração periódica de sedimentos acumulados no fundo do reservatório tem gerado 
preocupações quanto à perda de sua capacidade de armazenamento e a qualidade do sedimento 
nele depositado, o que pode impactar negativamente os ecossistemas artificiais de repouso, 
inclusive a qualidade da água para abastecimento público e, enquanto estiver em andamento, 
impede o processo de dragagem, disposição e descarte desse material (RATHA e AGRAWAL, 2015). 
Para aproveitar os recursos hídricos do Brasil, que possui uma das maiores redes fluviais do mundo, 
é necessário entender o estado do rio por meio de uma rede de medições de sedimentos e estudos 
baseados nele. A operação e manutenção da rede incluem informações sobre níveis de água, 
descargas líquidas e sólidas e parâmetros de qualidade da água. Essas informações são obtidas 
regularmente por meio de observações locais e rotineiras e equipes de levantamento hidrográfico, 
e devem ser sensatas e honestas, pois erros de medição podem dificultar ou mesmo impossibilitar 
as correções (CZUBA et al., 2015). 

A operação de uma rede de medição de sedimentos inclui visitas técnicas, avaliação das 
condições operacionais das estações de medição de sedimentos e medições com equipamentos 
levados a campo para facilitar a melhoria contínua das operações da rede (SALLA, 2013). 
O monitoramento da água e dos sedimentos constitui ferramentas importantes para o controle da 
qualidade ambiental. Os dados obtidos por meio do monitoramento permitem estimativas de 
concentrações e pontos de descarga de poluentes e sedimentos, distribuições variáveis ao longo do 
tempo e o estado de degradação de áreas específicas (SANTOS, 2015). Para realizar estudos 
sedimentológicos em uma bacia hidrográfica, são necessárias muitas séries temporais de descarga 
de sedimentos. Essa série temporal foi determinada pela construção de uma curva chave de 
sedimentos que relaciona simultaneamente as emissões de sólidos em suspensão e as vazões 
obtidas por medições de vazão às concentrações de sedimentos em suspensão (UMEKI, 2012). 
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O uso de curvas-chave de sedimento requer coleta e análise diária, o que o torna um método 
caro, depende de mão de obra especializada e não é muito preciso (Grove et al., 2015). Outro tipo 
de monitoramento é a estimativa da concentração de sedimentos em suspensão por turbidez, que 
tem apresentado resultados satisfatórios na obtenção de séries hidrossedimentares, inclusive por 
sua atratividade econômica (UMEKI, 2012). A proteção das bacias hidrográficas está intimamente 
relacionada à utilização coordenada dos recursos hídricos e do solo em toda a bacia. A gestão das 
bacias hidrográficas pelos órgãos governamentais é fundamental para a utilização desses recursos 
(SALLA, 2013). 

A implementação de planos de uso de recursos naturais dentro de uma bacia hidrográfica 
pode levar a mudanças ambientais, às vezes drásticas ou mesmo irreversíveis, que podem causar 
problemas futuros e dificultar o desenvolvimento regional. Isso aconteceu e se tornou um exemplo 
da busca por um estudo prévio cuidadoso dos impactos ambientais (COSTA, 2012). 

A população, o crescimento industrial e o progresso tecnológico levaram ao aumento do uso 
e consequente deterioração dos recursos naturais, incluindo água e solo. Após ser utilizada para 
diversas finalidades, a água retorna ao meio ambiente sem suas propriedades originais devido à 
incorporação de diversos contaminantes (como metais), contribuindo assim para a contaminação 
do corpo hídrico e a consequente liberação dessas substâncias na água. Como os sedimentos são 
reservatórios de diversas substâncias, são amplamente utilizados como indicadores de poluição do 
meio aquático. Este fato demonstra a relevância de se avaliar os níveis de contaminação em 
sedimentos, pois refletem características ambientais no momento da amostragem e memória 
remota do ambiente aquático estudado (MENDES, 2014). 

 
3 CONCLUSÃO 

Reiterando os objetivos traçados no início do trabalho, é certo que todos foram alcançados ao 
desenvolver as informações pertinentes à especificação, o que contribui para um melhor 
entendimento do assunto exposto no desenvolvimento do artigo. Os autores base para a criação da 
discussão acerca do controle de sedimentos apresentam muito conhecimento sobre o tema. Dessa 
forma, a revisão fica mais rica e responde à questão de pesquisa originalmente definida, 
promovendo uma definição diferente do objetivo da classificação. 

A conclusão final é que os reservatórios são utilizados pelo Homem há milhares de anos e, com 
o passar do tempo sua função e propósito mudaram significativamente. Suas origens são 
geralmente para atender às necessidades locais em áreas urbanas e rurais. Atualmente, porém, os 
reservatórios são projetados e construídos para diversos fins (usos múltiplos) como: abastecimento, 
irrigação, navegação, produção de energia etc. Essa modificação do uso desses corpos d'água 
merece destaque e um estudo especial de seu entorno, principalmente devido aos problemas como 
o assoreamento. Adotar medidas para mitigar o processo de deposição é considerada uma 
importante ferramenta para melhorar a gestão e as operações de reservatórios, entre outros 
fatores. A política pública da concessionária responsável pelo reservatório é a mais suficiente e forte 
para minimizar seu assoreamento. 

No entanto, é necessária uma ação conjunta entre as autoridades públicas (municipal, estadual 
e federal), concessionárias e proprietários de terras à beira do reservatório. De qualquer forma, no 
entanto, ainda há necessidade de continuar as pesquisas sobre esse tema para enriquecer o que 
toda a produção científica já trouxe e tirar melhores conclusões sobre o assunto. 
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