
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 EM  

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE      

A BIOENGENHARIA COMO FERRAMENTA PARA RESTAURAÇÃO  

AMBIENTAL DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO    

Autor: Luciana Godinho Nery Gomes  

Orientador: Prof. Dr. Francisco Sandro Rodrigues de Holanda        

Julho - 2005 

São Cristóvão  Sergipe 

Brasil 



 
ii

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 EM  

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE   

A BIOENGENHARIA COMO FERRAMENTA PARA RESTAURAÇÃO  

AMBIENTAL DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO   

Dissertação de Mestrado apresentada ao Núcleo de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de 

Sergipe, como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do 

título de Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente.    

Autor: Luciana Godinho Nery Gomes  

Orientador: Prof. Dr. Francisco Sandro Rodrigues de Holanda      

Julho - 2005 
São Cristóvão  Sergipe 

Brasil 



 
iii

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 EM  

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE   

A BIOENGENHARIA COMO FERRAMENTA PARA RESTAURAÇÃO  

AMBIENTAL DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO   

Dissertação de Mestrado defendida por Luciana Godinho Nery Gomes e aprovada em 18 

de julho de 2005 pela banca examinadora constituída pelos doutores:   

________________________________________________ 

 Prof. Dr. Francisco Sandro Rodrigues de Holanda 

Universidade Federal de Sergipe - UFS   

________________________________________________ 

Prof. Dr. Robério Anastácio Ferreira  

Universidade Federal de Sergipe - UFS   

________________________________________________ 

Prof. Dr. José Maria de Lima 

Universidade Federal de Lavras - UFLA    



 
iv                           

Aos meus pais,  

que não sabiam da grandeza da degradação do Rio São Francisco; 

e ao meu filho,  

que verá o explícito, e saberá mais do que nós.   



 
v

 
AGRADECIMENTOS  

Agradeço primeiramente e principalmente a Deus por estar sempre do meu lado, presente 
nas coisas e pessoas lindas que estão ao meu redor, sempre me oferecendo novas chances. 
MUITO obrigada, Deus, Universo, Mãe Natureza.  

Agradeço imensamente também, aos meus pais, que durante toda a minha vida me 
incentivaram muito para chegar até aqui, com exemplos, amor, dedicação, olhos, boca e 
ouvidos a toda hora, me dando todo o apoio necessário, principalmente cuidando tão bem 
do meu, ou melhor, do nosso filhote, Cauã, que fica tão feliz e em paz ao lado deles.  

Ao meu FILHO lindo por ter sido tão bom e generoso comigo durante toda a sua 
existência. Nasceu no início deste mestrado e me ajudou muito a concluí-lo sendo tão 
tranqüilo, amoroso e paciente com a mamãe.  

Ao meu orientador de mestrado Prof Dr Francisco Sandro Holanda, pela sua imensa 
paciência, gentileza, bondade, profissionalismo e principalmente pelos importantíssimos 
ensinamentos que me passou durante todo esse tempo. Muito obrigada, Professor Sandro, e 
parabéns pelo excelente orientador que é.  

Aos queridíssimos bolsistas de Iniciação Científica por terem sido tão generosos, amigos, 
profissionais, companheiros de todas as horas. Muito obrigada Igor Ramos, Igor Pinheiro, 
Alysson Santos, André Carvalho, Thiago Roberto, Antônio Santiago e Isaú Freire Nunes.  

Às amigas do coração (e do mestrado também), Arilmara Bandeira e Marta Virgínia Prado, 
por terem me ajudado tanto, com tanta força e amor, a concluir este mestrado. Obrigada 
por terem me ajudado como profissionais e amigas! Vocês marcaram o meu caminho ... 
este curso de mestrado nos tornou grandes amigas!   

Aos colegas que não me negaram ajuda no campo, foram sob o sol ou chuva para me 
ajudar e aprender, participar. Obrigada! Alexsandro Aragão (Sal), Antonio Marcos 
Rezende (Baixinho), Davisson Batista (Goteira), André Luiz Silveira (Carioca) e Laécio 
Souza.  

Aos professores Dr Robério Ferreira, Dr João Basílio, Dra Laura Gomes e Msc Alberto 
Melo, que estiveram sempre ao meu lado oferecendo ajuda, materiais, bibliografia, e 
conselhos profissionais. Muito obrigada!  

Aos meus irmãos Lívia e Leo, pelo companheirismo, amizade, amor e palavras valiosas 
porque vêm de alguém que nos ama forte de verdade.  

Aos meus amigos-irmãos Antônio de Pádua, Thiago Menezes e Kátia Sirlene, 
companheiros que me deram muita força a toda hora, a vida toda. Obrigada, mais uma 
vez...      



 
vi   

...Tem um ditado antigo 
Do poeta pescador: 

Quando Canafisteira floresce 
É sinal que o rio repontou...  

Em começo de outubro 
O rio começa a altear 

Com suas águas barrentas 
Que é o adubo natural 

Produzindo camarões e peixes 
Para o pescador pescar.  

Enchendo as grandes várzeas 
Era lindo se apreciar 

Cupins, formigas, grilos, ratos 
Nas águas começam a boiar 

Tornando-se alimentos 
Para os peixes engordar.  

Neste grande equilíbrio 
Quem ganhava era a população 

Tanto dos peixes e das aves 
Como de nós, cidadãos 

Porque não precisava de adubos 
Para fazer plantação.  

... Hoje a coisa já mudou 
Do melhor para o ruim ...  

Fecharam quase todas as várzeas 
Barragens, foi por demais 

Acabou-se a produção de peixes 
Já se foram os animais 

Agrotóxicos matam os passarinhos 
Saúde não existe mais.  

O rio que era forte 
Hoje está para morrer 

Clamando pelo nosso amor 
Pedindo para viver...

   

Antônio Gomes dos Santos, Seu Toinho . 
(Presidente da Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas)   
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RESUMO  

O baixo curso do Rio São Francisco na divisa dos Estados Sergipe e Alagoas tem sido 
submetido desde a década de 70 a fortes impactos ambientais. Estes têm sido gerados, 
principalmente, por alterações do regime hidrológico e sedimentológico do rio, em 
resposta à construção de grandes barragens e avançada destruição da sua mata ciliar. A 
calha do rio e suas margens sofrem com a erosão acelerada que causa alargamento do canal 
(recuo da margem) e assoreamento do leito. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
eficiência do controle da erosão na margem de um trecho do rio pela aplicação de técnicas 
de bioengenharia para a estabilização do talude marginal e posterior recuperação da mata 
ciliar. O modelo de bioengenharia utilizado foi o de associação de biotêxtil Fibrax® 400 
BF com gramínea Brachiaria decumbens e espécies florestais arbóreas em espaçamento de 
1,00 m entre as linhas de pioneiras e climax, e de 2,00 m entre as mudas em cada linha, 
associada ao uso de retentores de sedimentos (bermalongas ) ao longo da linha d água. 
Para as espécies arbóreas utilizadas, Caesalpinia leiostachya, Cassia grandis, 
Enterolobium contortisiliquum, Erythrina velutina, Schinus terebinthifolia e Tapirira 
guianensis foram analisados o desenvolvimento das mudas, a taxa de crescimento relativo 
da altura da parte aérea e diâmetro da copa. As alterações morfológicas no talude foram 
acompanhadas a partir da realização de perfilagens transversais em várias seções nas áreas 
com e sem biotêxtil. Após 07 (sete) meses da instalação do ensaio, observou-se a eficiência 
do biotêxtil no controle de erosão fluvial e da erosão superficial do barranco marginal. 
Quanto ao desenvolvimento das espécies florestais com exceção da espécie Erythrina 
velutina, houve melhor desenvolvimento das mudas plantadas na área sem biomanta. O 
ganho em altura e copa mostra que houve um maior desenvolvimento das espécies 
Enterolobium contortisiliquum e Caesalpinia leiostachya. Observou-se também que todas 
as espécies, com exceção da Erythrina velutina, desenvolveram mais na área sem 
biomanta. A grande densidade de Brachiaria e de outras espécies nativas de herbáceas na 
área com biomanta, prejudicou o desenvolvimento inicial das mudas de arbóreas. A 
espécie Cassia grandis não se desenvolveu satisfatoriamente em nenhuma das duas áreas. 
A erosão marginal avançou substancialmente na área sem o tratamento da bioengenharia, 
ao contrário da margem protegida pelo biotêxtil.  

Palavras-chaves: Baixo São Francisco, erosão marginal, biotêxtil, mata ciliar.           
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ABSTRACT 

Since the 70s, the lower São Francisco river basin, in the border of Sergipe and Alagoas 
States (Northeast/Brazil), has been submitted to strong environmental impacts that changed 
in the hydrological and sedimentological  regimen  as a result of dam s construction and 
degradation of the riparian vegetation. Bank erosion has caused enlargement and 
sedimentation of the channel (margin withdraw). The objective of this work was to 
evaluate the bank erosion control in a river margin site through the use of bioengineering 
to stabilize the river bank and the restoration of the riparian vegetation.  Biotextile Fibrax® 
400 BF associated to Brachiaria decumbens grass, trees and a line of bermalongas

 

in the 
river water line were used. The tree species of Caesalpinia leiostachya, Cassia grandis, 
Enterolobium contortisiliquum, Erythrina velutina, Schinus terebinthifolia and  Tapirira 
guianensis were evaluated by seedling  development, relative growth rate of the height in 
the plant dossel and crown diameter. The river bank morphological changes were 
monitored by transverse topographic profiles in some parts of the river bank with and 
without bioengineering technique. After seven months, the efficiency of the biotêxtil 
controlling bank erosion was measured. Regarding to the development of plant species, 
besides Erythrina velutina, there was a better development in the experimental area 
without the biotextile. Related to plant height and crown there was a better development of 
the Enterolobium contortisiliquum and Caesalpinia leiostachya species. It was also 
observed that and the Erythrina velutina was the only species to show a better development 
in the area with in comparison to the area without biotextile, and the Cassia grandis did 
not reach a significant development, according with all measured parameters. A strong and 
destructive bank erosion process was observed in the site without bioengineering technique 
application.  

Key Words: Lower São Francisco River, bank erosion, biotextile, riparian vegetation.                         
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1  INTRODUÇÃO  

Ecossistemas são sistemas fechados pelo fato de que as entradas, saídas e trocas de 

energia e matéria com outros sistemas, formam um ciclo fechado, equilibrado 

(CHRISTOFOLETTI, 1999), que possuem mecanismos de absorção das oscilações de 

entradas e saídas de energia. As atividades humanas interferem no equilíbrio dos 

ecossistemas, já que esta espécie faz parte dos mesmos.   

Mudanças ocorridas no interior de uma bacia hidrográfica podem ser causadas por 

grandes oscilações naturais, como tempestades, terremotos, vulcões ou maremotos. 

Grandes desequilíbrios também são causados pelo homem, pela construção de grandes 

barragens e/ou desmatamento, principalmente a mata ripária, desestruturando, por tempo 

indeterminado, a bacia, seus sub-sistemas e sistemas adjacentes.   

Grandes barragens alteram o equilíbrio dinâmico químico, físico e biológico a 

montante e a jusante, rompendo a sustentabilidade dos recursos naturais que o rio oferece. 

O baixo curso do Rio São Francisco é exemplo desse impacto em conseqüência, dentre 

outras razões, da regularização da sua vazão resultante dos barramentos construídos para a 

geração de energia. O impacto mais grave é a erosão acelerada das margens, que destrói 

lotes residenciais e agrícolas, diques e estradas, tornando o canal do rio cada vez mais 

largo e raso (CASADO et al, 2002).  

A regularização da vazão do rio, à jusante das hidrelétricas, levou a diminuição da 

altura do nível da água (cota o rio), expondo o talude marginal, que, dominado por solos 

arenosos de baixa coesão, contribuiu para a acelerada interferência na dinâmica do rio. O 

fluxo de água em contato com o talude marginal, e o embate de ondas na sua base, leva ao 

solapamento, desencadeando movimentos de massa na forma de grandes blocos, levando à 

verticalização das margens. A retirada da mata ciliar também acelera a erosão marginal no 

Baixo São Francisco.   

O presente trabalho é parte de um amplo programa de pesquisas que a Universidade 

Federal de Sergipe, através do grupo de pesquisa Gestão Hidroambiental do Baixo São 

Francisco , na linha de pesquisa erosão marginal , vem executando desde 1998. Estudos 
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realizados por este grupo destacam o processo erosivo das margens (BANDEIRA, 2005; 

CASADO, 2000; HOLANDA et al, 2002), os mecanismos de desestabilização dos taludes 

marginais (SANTOS, 2002), caracterização da mata ciliar (SANTOS, 2001), impactos 

geomorfológicos a jusante de grandes barragens (FONTES, 2002), indicadores ambientais 

(GUIMARÃES, 2004), e impactos da erosão marginal acelerada sobre a vegetação ciliar 

(HOLANDA et al, 2005), destacam a problemática da degradação ambiental no Baixo São 

Francisco como extremamente grave. Esses estudos despertam a atenção para uma melhor 

compreensão das relações entre a dinâmica do canal do rio e a erosão marginal, apontando 

para a necessidade de se desenvolver medidas mitigadoras que considerem os aspectos 

sócio-econômico e ambientais, para o controle da erosão (conseqüentemente do 

assoreamento) e restauração desse ecossistema.      

A partir destes estudos pôde-se delinear o perfil de degradação das margens e canal 

do rio em seu baixo curso, levantando questões para o desenvolvimento de medidas 

mitigadoras. A recomposição da vegetação da bacia, principalmente das margens dos rios, 

é colocada como uma das medidas mitigadoras de maior sustentabilidade para a 

recuperação hidroambiental do Baixo São Francisco. O trabalho realizado por SANTOS 

(2001), de levantamento das principais espécies da mata ciliar no Baixo São Francisco, foi 

de grande importância para o desenvolvimento do presente trabalho e para futuros projetos 

de restauração da biodiversidade da bacia ou das margens do rio.  

A mata ciliar tem o papel fundamental na dinâmica fluvial, na conservação das suas 

margens e profundidade do canal do rio, isso porque impede o alargamento do mesmo, 

conseqüentemente, evitando o seu assoreamento. O sistema radicular da vegetação ciliar, 

além de dificultar o cisalhamento do solo, forma uma rede de canais que permite a 

interação da vazão com a margem, ou seja, a água fluvial consegue percolar através do 

solo marginal, reduzindo a taxa de erosão e permitindo, conseqüentemente, a estabilização 

da margem.   

Atualmente as medidas para conter a erosão acelerada no Baixo São Francisco são 

realizadas pela CODEVASF 

 

Companhia de Desenvolvimento do Rio São Francisco e 

Vale do Parnaíba - através de enrocamentos. Trata-se de camadas de rochas, com 

granulometria e arranjos específicos, colocadas ao longo das margens, que exigem um 
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esforço como o destinado a obras civis, grande necessidade de mão-de-obra para transporte 

e instalação, além de se caracterizarem como obras de alto custo financeiro. Essa medida 

modifica sensivelmente a paisagem e são ecologicamente problemáticas, dificultando a 

regeneração natural da mata ciliar e recuperação ambiental do ecossistema. De acordo com 

Bandeira (2005), no Baixo São Francisco são eficientes no controle da erosão, com 

algumas exceções.   

Como alternativa a essa obra civil, a bioengenharia se apresenta como uma 

alternativa tecnológica ambientalmente mais sustentável para contenção de erosão de solos 

em suas diversas condições de declividade, granulometria e composição, inclusive para 

margens de corpos d água como reservatórios, canais de irrigação e rios. Consiste na 

utilização de materiais vivos ou inertes de natureza vegetal, associados ou não a rochas, 

concreto ou metais. O solo estabilizado e os matérias vivos utilizados permitem o 

desenvolvimento da cobertura vegetal iniciando ou possibilitando o processo de sucessão 

ecológica natural, facilitado pela degradação dos materiais bio e fotodegradáveis utilizados 

na bioengenharia.  

Esta pesquisa teve como objetivo testar um modelo para a restauração da margem 

do rio São Francisco em seu baixo curso, para controlar a erosão marginal acelerada e 

facilitar o desenvolvimento da vegetação ciliar através do uso da bioengenharia e plantio 

de mudas de espécies florestais nativas. Além disso, identificar aquelas com melhor 

desenvolvimento e adaptação para uso nestas margens degradadas.   
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2.1 - Políticas de desenvolvimento adotadas na Bacia do rio São Francisco e as 

conseqüências para o desenvolvimento sustentável no seu baixo curso  

A região do Baixo São Francisco apresenta os recursos naturais bastante 

comprometidos em função das diretrizes adotadas pelas políticas públicas de 

desenvolvimento, especialmente com a implantação de barragens ao longo do rio. Estas 

ações ignoram os vários impactos ambientais negativos, como a retirada da mata ciliar, o 

acelerado processo erosivo marginal, o assoreamento da calha principal do rio, a perda de 

áreas produtivas e a escassez de recursos pesqueiros. O desenvolvimento adotado para esta 

região é condizente com o paradigma global capitalista, pois priorizou a utilização das 

águas do Rio São Francisco para a produção de energia elétrica.  

O Banco Mundial condicionou a concessão de empréstimos a CHESF (Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco) para a construção das hidrelétricas, ao combate, por parte 

mesma, dos efeitos negativos oriundos da construção dos reservatórios e de sua operação 

(CODEVASF, 1975). Porém, as conseqüências desta política de desenvolvimento na bacia 

do São Francisco, foram devastadoras e irreversíveis. A produção de energia através de 

hidrelétricas, sem um planejamento que contemple a minimização dos impactos de seu 

funcionamento, e a construção de mais de uma dezena de grandes hidrelétricas em um 

único rio, é um exemplo de insustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental. 

Milhares de Km2 de recursos naturais, históricos e culturais foram perdidos pela 

inundação. Além de sua vazão tornar-se artificial, o rio foi danificado centenas de 

quilômetros a montante da barragem. A jusante, os impactos são mais fortes, chegando até 

a plataforma continental, comprometendo a complexa rede ecológica da biodiversidade do 

rio, do estuário e da costa adjacente (GUERRA e CUNHA, 2001; CHRISTOFOLETTI, 

1999; FONTES, 2002).  

Para minimizar o impacto, foi elaborado o Projeto Emergência para o Baixo São 

Francisco, que objetivava a construção de diques ao longo do rio e estações de 

bombeamento, para restabelecer as condições de irrigação natural proporcionada pelo rio 

anteriormente. Foram desenvolvidos na região, três projetos de irrigação: Própria, Betume 

e Contiguiba/Pindoba. A erosão acelerada causada principalmente pela regularização das 

vazões (FONTES, 2002) destruiu o 1º dique de proteção, lotes dos perímetros irrigados, e 
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já avança no 2º dique construído (FONTES, 2002), como mostra a Figura 2.1. Segundo 

este autor, os focos de erosão acelerada estão distribuídos ao longo de todo o rio, mas os 

trechos mais críticos, com taxas de erosão e recuo da margem mais elevados, estão 

localizados nos Perímetros Irrigados Cotingiba-Pindoba e Betume.  

A alteração no regime hidrosedimentológico e da dinâmica fluvial causada pelas 

barragens também gerou grave problema social na desembocadura do rio, onde houve um 

recuo significativo da linha de costa e o Povoado Cabaço foi inteiramente erodido 

(FONTES, 2002).   

Em países pobres, a falta de políticas ambientais e a inacessibilidade da grande 

massa da população à informação, a degradação ambiental é muito grave. O agravante 

maior é que estes países se concentram nos Trópicos, onde também estão as florestas 

tropicais, que cobrindo originalmente apenas cerca de 7% da superfície da Terra, 

concentram mais da metade dos seres vivos do planeta. Além das florestas, os Trópicos 

deste planeta possuem alta biodiversidade em vários outros biomas, como na Amazônia e 

nos recifes de corais, por exemplo (WILSON, PETER e PENNA, 1997). Os Trópicos 

também são uma das maiores potencias em recursos hídricos do mundo.  

A avançada degradação ambiental, comprovada na região da bacia hidrográfica do 

Baixo São Francisco por Fontes (2002), Guimarães (2004), Holanda et al (2001), Santos 

(2000), Santos (2001) e Ismerim (2005) vêm evidenciar o quadro desolador em que este se 

encontra, vítima da ação antrópica, sob pretexto do desenvolvimento econômico das 

regiões ribeirinhas, cujos benefícios não compensam os inúmeros impactos ambientais, 

socioeconômicos e culturais de grande relevância, a sustentabilidade da Bacia corre grande 

risco.     

A sustentabilidade ecológica aparece como um critério normativo para a 

reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e um 

suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da 

produção. O conceito de sustentabilidade surge, portanto, do reconhecimento da função de 

capacidade de suporte da natureza, condição e potencial do processo de produção (LEFF, 

2001). 
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FIGURA 2.1: Histórico da erosão da margem no Perímetro Irrigado Cotinguiba-Pindoba, de 1962 a 2001, construído a partir de mapas e    

fotografias aéreas.  FONTE: Fontes (2002). 
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De acordo como o MMA (2000):  

Desenvolvimento sustentável deve significar 

desenvolvimento social e econômico estável, 

equilibrado, com mecanismo de distribuição de 

riquezas e com capacidade de considerar a fragilidade, 

a interdependência e as escalas de tempo próprias e 

específicas dos recursos naturais.   

2.2  A Bacia hidrográfica no contexto da gestão ambiental   

Bacia hidrográfica é uma área do continente onde a água precipitada drena para 

uma saída comum ou ponto terminal (GUERRA e CUNHA, 2003). Formam-se redes que 

drenam água contendo material sólido e dissolvido, das partes mais altas, que são os 

limites da bacia (divisor de drenagem ou divisor de águas) para a mais baixa, que pode ser 

outro rio de hierarquia igual ou superior, lago ou oceano.  

Desta forma, uma bacia integra as partes altas do continente com as mais baixas, 

rios e oceanos. Do ponto de vista ecológico, são sistemas fechados pelo fato de que as 

entradas, saídas e trocas com outros sistemas, de energia e matéria, forma um ciclo 

fechado, equilibrado (CHRISTOFOLETTI, 1999). Dentro de um sistema há sistemas 

menores, neste caso, as sub-bacias, e micro-bacias. As bacias e suas sub-bacias são 

ecossistemas, onde se relacionam ciclos biológicos, químicos e físicos.   

Os ecossistemas, em sua estrutura e funcionamento, alcançam uma organização 

ajustada às condições das forças controladoras, denunciando um estado de equilíbrio. 

Mantendo-se as condições externas, os sistemas permanecem em seu estado ajustado, em 

estabilidade (CHRISTOFOLETTI, 1999). Estabilidade não é indicador de equilíbrio 

estático, o sistema é considerado mais estável à medida que apresentar menores flutuações 

e/ou recupera-se mais rapidamente.   

As principais forças controladoras são externas: eventos atmosféricos e radiação 

solar. Os sistemas naturais possuem mecanismos de absorção das oscilações destas 
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variáveis. Outra força controladora, não natural, e interna ao sistema é a população 

humana. Esta exerce grande força na entrada e saída dos sistemas naturais, que por sua vez, 

não têm mecanismos para absorver-los na velocidade com que são impostas. O auto-ajuste 

das bacias hidrográficas integra o comportamento das condições naturais juntamente com 

as atividades humanas neles desenvolvidas, contudo, mudanças significativas em 

qualquer uma dessas unidades, podem gerar alterações, efeitos e/ou impactos a jusante e 

nos fluxos energéticos de saída (descarga, cargas sólidas e dissolvida)... tipos de leito e de 

canais podem ser alterados (GERRA e CUNHA, 2003).   

As mudanças ocorridas no interior de uma bacia hidrográfica podem ser causadas 

por grandes oscilações naturais, como grandes tempestades, terremotos, vulcões ou 

maremotos. Entretanto, geralmente, e constantemente, é o homem o fator de desequilíbrio 

destes sistemas, principalmente quando constrói grandes barragens e/ou destroem a floresta 

ripária, desestruturando, por tempo indeterminado, a bacia e seus sub-sistemas. Dessa 

forma, deixam de ser um sistema fechado, pois a entrada e saída de energia estão 

significantemente desequilibradas. Quando um ciclo fechado perde seu equilíbrio, torna-se 

aberto, interferindo diretamente nos sistemas adjacentes, gerando uma reação em cadeia, 

atingindo não só o âmbito ambiental, ecológico, mas os sócio-econômicos, e culturais.  

A indicação de bacias hidrográficas como unidades básicas de monitoramento e 

planejamento dos recursos hídricos foi estabelecida pela Lei Federal nº 9.433 de 08 de 

janeiro de 1997 (BRASIL, 1997). Baseado em experiências francesas, foi instituída a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, e criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos que regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, 

tornando-se um instrumento valioso para pesquisas dentro de cada ecossistema, a fim de 

integrar todos os aspectos envolvidos no desenvolvimento sustentável da região.         



Capítulo 2  Referencial Teórico 

 
11

 
Segundo Fonseca (1988):  

Estudos que visam oferecer subsídios ao planejamento de 

ações que tenham por objetivo a promoção do 

desenvolvimento regional sustentável, necessariamente devem 

levar em consideração a questão dos recursos hídricos e, 

assim, é indispensável que as pesquisas que tenham como base 

analisar as bacias hidrográficas como unidade de estudo.  

A cobertura vegetal tem uma importância fundamental no equilíbrio hídrico e 

sedimentológico da bacia, pois facilita a infiltração de água no solo, reduzindo o 

escoamento superficial e, conseqüentemente, a erosão da camada superficial do solo. 

Retendo e absorvendo água do escoamento superficial, a floresta, juntamente com a 

serrapilheira, evita a turbidez excessiva da água e o assoreamento dos leitos dos rios e das 

nascentes. A taxa de infiltração de água no solo florestal pode ser de 10 a 15 vezes maior 

do que em uma pastagem e 40 vezes mais que em solo descoberto (DAVIDE et al, 2000). 

Esta infiltração recarrega os aquíferos subterrâneos; assegura a perenidade das fontes e 

nascentes; melhora a qualidade e aumenta o volume de água para consumo humano e 

agrícola (DAVIDE et al, 2000).   

A retirada da cobertura vegetal provoca alterações das características ligadas ao 

arranjamento das partículas de solo, diminui a permeabilidade e altera sua densidade, 

diminui consideravelmente a sua aeração e coesão, aumentando assim, sua força de 

cisalhamento.    

Além disso, a cobertura vegetal filtra os agentes poluentes (defensivos, corretivos 

e fertilizantes) decorrentes da agricultura. As matas ciliares retêm uma grande quantidade 

de sedimentos, nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, e produtos tóxicos 

(BOTELHO E DAVIDE, 2002). Segundo Davide et al (2000), estas matas conseguem 

reter cerca de 80% do fósforo e 89% do nitrogênio provenientes do escoamento superficial 

das áreas adjacentes. Ressaltam ainda, que o excesso de P e N na água provoca a 

eutrofização dos corpos d água, com o crescimento exagerado de algas e plantas aquáticas, 
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podendo alterar o nível de oxigênio com conseqüente mortalidade de peixes e outras 

formas de vida aquática.   

2.3  Vegetação ciliar e sua função na bacia hidrográfica   

A mata ciliar, ou floresta riparia, é entendida como a vegetação que se desenvolve 

nas margens de rios, e recebem o nome de ciliar por exercer a função de proteção física e 

química do rio funcionando como um filtro, assim como os cílios dos olhos. As matas 

ciliares, como previsto no art. 2o da Lei no 4771/65, são áreas de preservação permanente, 

assim como as florestas e demais formas de vegetação existentes ao redor dos rios, lagos, 

nascentes, lagoas e reservatórios. A largura mínima da faixa marginal considerada de 

preservação varia de 30 a 600m, dependendo da largura dos cursos d água. No caso das 

nascentes, mesmo que intermitentes, o raio mínimo de vegetação deverá ser de 50m. Para 

as lagoas e reservatórios, naturais ou artificiais, situados em áreas rurais, a largura mínima 

deverá ser de 50m, para aqueles com área de inundação de até 20ha, e de 100m para os 

demais. Em áreas urbanas, a faixa de preservação deverá ser de 30m (BRASIL, 1965). 

Embora previsto em lei, pouco ou quase nada se cumpre no tocante a preservação dessas 

áreas.   

Mesmo com clima favorecendo outros tipos de vegetação, a altitude e as condições 

locais do substrato, permitem ilhas de mata úmida (RIZZINI, 1997). A heterogeneidade 

das condições ambientais nas margens dos cursos d´água define um mosaico vegetacional 

como resultado da atuação diferencial da umidade (RODRIGUES e SHEPERD, 2000). 

Segundo estes autores, os principais fatores que atuam na seletividade das espécies, 

condicionando a distribuição e composição florística, são aqueles que definem a dinâmica 

da água do solo (relevo e fatores físicos do solo). Vários outros trabalhos tem reforçado a 

importância de outros fatores como: características geológicas e geomorfológicas, 

deposição de sedimento, remoção ou soterramento da serrapilheira e, portanto, do banco de 

sementes, modelo hidrológico do rio (definindo duração e volume de água durante a 

elevação do rio), presença de remanescentes à montante fornecendo propágulos de espécies 

hidrocóricas, dentre outros fatores bióticos e abióticos. Entretanto, apesar da 
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particularização destes fatores, todos são dependentes direta ou indiretamente da elevação 

do nível da água dos rios.    

O ecossistema de mata ciliar não possui uma comunidade específica. Este depende 

do bioma onde está inserido, ou seja, da disponibilidade de sementes que suportem as 

condições do ambiente ribeirinho. A vegetação ripária possui estrutura e composição 

influenciadas pelo curso d água. Muitas vezes, o clima local favorece um determinado tipo 

de vegetação, mas a umidade, composição, estrutura e fertilidade do solo ribeirinho, 

permitem o desenvolvimento de outras espécies de floresta úmida. Segundo Rizzini 

(1997), tanto as matas ciliares quanto as ilhas de florestas úmidas (Capões), são extensões 

mediterrâneas da grande Floresta Atlântica.   

As matas ciliares ocupam, geralmente, áreas relativamente favoráveis quanto à 

disponibilidade hídrica e de nutrientes, e estão em condições muito específicas do 

ambiente que acabam por diferenciá-las das formações de interflúvio (não ciliar). Esse fato 

favorece algumas características como a seletividade de espécies adaptadas aos micro 

habitats, mosaico vegetal pouco definido, elevada diversidade, entre outras (RODRIGUES 

e NAVE ,1999).  

A heterogeneidade dos ambientes ribeirinhos refletem um mosaico de condições 

ecológicas distintas, cada qual com suas particularidades fisionômicas, florísticas e/ou 

estruturais, sendo resultantes de fatores físico/climáticos e biológicos do ambiente, 

diretamente relacionados com a presença do rio e suas especificidades. Por isso, as matas 

ciliares não podem ser consideradas unidades fitogeográficas (RIZZINI, 1997; 

RODRIGUES e NAVE ,1999; RODRIGUES e SHEPERD, 2000).  

As espécies ripárias são adaptadas à solos úmidos e adjacentes à cursos de água 

corrente. Pó ocuparem essa posição, elas protegem as margens contra a erosão, pois atuam 

na estabilização de taludes através da grande malha de raízes que dá estabilidade aos 

barrancos. Além da absorção de água e nutrientes, reserva de carboidratos e fixação, o 

sistema radicular também exerce importantes funções para estabilização do solo e cursos 

d água. Há diferenças consideravelmente grandes entre a erosão em áreas com 

remanescentes de mata ciliar e margens desprotegidas, tendo as protegidas taxas de erosão 
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bem menores (BANDEIRA, 2005; BOTELHO e DAVIDE, 2002; CASADO, 2000; 

DELÉO, 2001; FONTES, 2002; GUIMARÃES, 2004; SANTOS, 2000 e SANTOS, 2001). 

A Figura 2.2 exemplifica o caso do Baixo São Francisco, mostrando trecho da margem 

protegida pela mata ciliar e outro sem proteção.   

As matas ciliares proporcionam também uma provisão de água, alimento e abrigo 

para um grande número de espécies de pássaros e pequenos animais, além de funcionarem 

como corredores de fauna. Ao se estender em faixa por longas distâncias, a vegetação ciliar 

cria condições favoráveis para a sobrevivência e manutenção do fluxo gênico entre 

populações animais que habitam faixas ciliares ou fragmentos florestais por elas 

conectados (KREBS, 1996; PIANKA, 1994)  

Também a vida aquática dos rios e lagos é beneficiada pela presença da vegetação 

ribeirinha.  O sombreamento regula, gradativamente, ao longo do dia, a temperatura da 

água. Além disso, as raízes das árvores formam sítios de proteção aos animais aquáticos.          

a)              b)         

FIGURA 2.2: Margem direita do Baixo São Francisco. Em a, trecho da margem protegida 

por mata ciliar; e em b, talude desprotegido com grave erosão marginal. 

Março de 2003.   

       FONTE: Autora.   
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Muitas espécies presentes nas matas ciliares têm importância primária nas cadeias 

tróficas estabelecidas nos cursos d água, fornecendo folhas, flores, frutos e sementes, que 

fazem parte da dieta de muitos animais aquáticos e terrestres. Além disso, fornece abrigo a 

um grande número de aves e animais silvestres. Sua destruição tem levado à mudança de 

hábitos ou desaparecimento desses animais em algumas áreas (WILSON, PETER e 

PENNA, 1997). Lins (1994), em sua pesquisa na região de Brasília, afirma que não só a 

ocorrência de aves florestais, mas também a sobrevivência de espécies de áreas abertas, 

são dependentes da existência das matas ciliares.  

Apesar de serem protegidas pela legislação federal há quatro décadas através do 

Código Florestal Brasileiro de 1965, e contemplada na Constituição Federal de 1988, as 

matas ciliares vêm sendo devastadas intensamente, seja para retirada de madeira, para 

agricultura ou simplesmente pela ocupação indiscriminada da população humana. Por 

possuírem solos férteis e úmidos, as matas ciliares são comumente substituídas pela 

agricultura.    

2.4 - Restauração de áreas degradadas  

São consideradas áreas degradadas, as extensões naturais que perderam a 

capacidade de regeneração após sofrerem distúrbios. A degradação é geralmente 

provocada pelo homem, ou por acidente natural, e diminui a atual e futura capacidade 

produtiva do ecossistema (MOREIRA, 2004). Caracteriza-se por solos empobrecidos e 

erodidos, com instabilidade hidrológica, produtividade primária e diversidade biológica 

reduzidas (BOTELHO e DAVIDE, 2002; DAVIDE et al, 2000 Kobiyama, Minella e 

Fabris, 2001).   

Embora, na maioria dos conceitos, área degradada esteja relacionada com solo ou 

terra, esta engloba, além disso, a água, o ar e os organismos (KOBIYAMA, MINELLA E 

FABRIS, 2001). Kobiyama et al (1993) definiram degradação como processos e 

fenômenos do meio ambiente, naturais ou antropogênicos, que prejudicam as atividades de 

um ou mais organismos.  
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O solo é local onde as esferas hidrológicas, biológicas, atmosféricas e geológicas se 

interagem (Figura 2.3). Nesse sentido, Reinert (1998) usou o solo como base para 

classificação de área degradada, e dividiu a degradação do solo em três categorias (Figura 

2,4):  

 

degradação física: refere-se às alterações de características ligadas ao arranjamento das 

partículas de solo, tendo como principais parâmetros a permeabilidade, a densidade, a 

estrutura, a aeração e a coesão. Alto grau de compactação, baixa aeração, alta 

friabilidade, alta susceptibilidade à erosão, baixa retenção de água e alteração 

topográfica do terreno, são exemplos de degradação física do solo;  

 

degradação biológica: este tipo de degradação demonstra a baixa ou nula atividade da 

micro, meso e macrofauna e flora no solo. Isto pode ser conseqüência de baixos teores 

de matéria orgânica no solo (KOBIYAMA, MINELLA E FABRIS, 2001), aumento da 

temperatura e diminuição da diversidade de espécies vegetais superiores. Cada espécie 

tem uma comunidade microbiana diferente atuando simbioticamente em seu sistema 

radicular (WILSON, PETER e PENNA, 1997), aumentando-se a diversidade da 

cobertura vegetal, aumenta-se a diversidade microbiana do solo, melhorando assim, sua 

qualidade.  

 

degradação química: ocorre quando há introdução de elementos que, de forma 

qualitativa ou quantitativa, não conseguem ser total ou parcialmente ciclados pelo 

ecossistema, ou que atinjam, de forma aguda ou crônica, a saúde dos organismos, 

podendo atingir toda a cadeia trófica. A degradação química do solo também se dá pela 

perda de elementos essenciais ao equilíbrio deste.          
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FIGURA 2.3: Interação das esferas hidrológicas, atmosféricas, biológicas e geológicas. 

Fonte: Szabolcs (1994) IN Kobiyama, Minella e Fabris (2001)  

Kobiyama, Minella e Fabris (2001) ressaltam que o uso dos termos que se referem 

ao caminho inverso à degradação é importante para aqueles que desejam escolher o melhor 

termo que definirá o processo adotado na área a ser trabalhada, além de facilitar a 

comunicação entre os interessados. A possibilidade do uso de alguns destes termos irá 

depender do grau de degradação em que se encontra o ambiente e as expectativas a serem 

alcançadas.  

Juntamente com o nova terminologia degradação ambiental, surgiram na literatura, 

as terminologias: recuperação, reabilitação, restauração, regeneração, revegetação, 

recomposição, entre outros. Entretanto, os termos recuperar e restaurar são os mais 

conceituados na bibliografia e legislação brasileira. Neste sentido, serão relatadas 

abordagens sobre recuperação e restauração:        
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FIGURA 2.4: Diagrama de classificação de área degradada, em termos de solo. Fonte: 

Reinert (1998)   

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

 

IBAMA, define recuperação ambiental como o retorno do sítio degradado a uma forma de 

utilização de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo. Isso implica na 

obtenção de uma condição estável em conformidade com os valores ambientais, estéticos e 

sociais da circunvizinhança, significando também, que o sítio degradado terá condições 

mínimas de estabelecer um solo e uma nova paisagem.  

A complexidade dos processos de degradação e de recuperação do ambiente deve-

se aos inúmeros fenômenos biológicos e físico-químicos envolvidos. Sendo assim, o 

trabalho interdisciplinar de profissionias de diferentes áreas do conhecimento deve buscar 

o entendimento dos mecanismos e o desenvolvimento de técnicas de recuperação de áreas 

degradadas (KOBIYAMA, MINELLA e FABRIS, 2001), inclusive os que estudam 

ciências humanas nas áreas sócio, econômico e cultural, que estão intimamente 

entrelaçadas na teia da vida dos ecossistemas.  

A restauração, por sua vez, significa o retorno da topografia original e o 

restabelecimento do uso prévio do recurso. De acordo com a Soil Conseration Society of 

America (SCSA), o termo refere-se ao processo de restauração das condições do terreno 

como era antes de ter sido perturbado . 
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Mais que um simples conceito, é preciso compreender a importância do processo de 

restauração. Além de servir como forma alternativa às práticas conservacionistas através da 

criação de habitats para comunidades vegetais e animais ameaçadas, a restauração é uma 

importante peça na pesquisa da ecologia. A prática da restauração proporciona uma 

excelente oportunidade para avaliação do nível de conhecimento sobre o funcionamento 

dos ecossistemas.   

2.4.1  Modelos de restauração ambiental   

As primeiras tentativas de recuperação de áreas degradadas baseavam-se, em 

geral, no simples plantio aleatório de espécies nativas e exóticas (RODRIGUES e 

GANDOLFI, 1996). Estudos conduzidos posteriormente estabeleceram o uso de modelos 

de recuperação, levando em conta os conceitos de sucessão secundária.   

Existem várias técnicas de restauração de áreas degradadas, que devem ser 

utilizadas a depender do grau de degradação do solo e da atividade que se deseja 

desenvolver sobre elas - agricultura, pecuária, reservatório de água, recomposição e 

preservação da cobertura florestal ou mata ciliar. Para cada situação, podem ser utilizadas 

diferentes técnicas para a restauração, como regeneração natural, regeneração artificial ou 

sistemas agroflorestais (KOBIYAMA, MINELLA e FABRIS, 2001). Se o objetivo for a 

restauração apenas do ecossistema solo, para produção agrícola, a rotação e consórcio de 

culturas são opções.   

Em caso de áreas profundamente degradadas, onde a necessidade mais urgente é o 

recobrimento do solo, outras técnicas podem ser executadas, deve-se utilizar espécies que 

apresentam desenvolvimento satisfatório naquelas condições, sem se preocupar, 

inicialmente, com a composição florística. Em alguns casos, o número de espécies 

plantadas é muito reduzido, podendo às vezes ser composto apenas com espécies exóticas 

(DAVIDE et al, 2000). Após a estabilização inicial do solo, pode-se desenvolver uma 

restauração mais sustentável, que interaja com a flora e fauna dos ecossistemas adjacentes, 

ou seja, restaurar com espécies nativas.  
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A restauração ambiental das margens de um rio através da recomposição da mata 

ciliar pode ser feita de duas formas: regeneração artificial, através do plantio de mudas ou 

semeadura direta, ou regeneração natural. Nos locais onde o solo é degradado e a 

regeneração natural encontra-se muito baixa ou nula, principalmente quando há processo 

de erosão acelerada, há a necessidade de implantação de mudas de espécies nativas de 

diferentes grupos ecológicos. Criando-se um bosque rico em espécies nativas com 

potencial de atração de animais nativos dispersores de sementes, que vindos de áreas 

vizinhas, podem trazer novas sementes, acelera-se o processo de recuperação do ambiente 

degradado e de uma condição de auto perpetuação.  

A seleção cuidadosa de espécies vegetais e práticas de manejo, baseadas no 

entendimento da sucessão natural e dos processos de ciclagem de nutrientes para a 

plantação de florestas, são importantes instrumentos para a recuperação de solos 

degradados. Neste caso, deve-se utilizar a sucessão secundária de grupos ecológicos, 

fundamental para o sucesso de restauração de florestas tropicais (SIQUEIRA e RIBEIRO, 

2001). Para isso, segundo estes autores, o reflorestamento deve ser misto e composto por 

espécies de diferentes estágios da sucessão, assemelhando-se à floresta natural, onde 

diferentes grupos desempenham diferentes papéis de sombreadoras ou sombreadas, de 

modo que as espécies pioneiras dão condições de sombra àquelas de clímax.   

As espécies clímax são as de ciclo muito longo, de centenas de anos, que formam a 

copa das florestas em seu estado maduro. Estas espécies, em sua fase jovem, desenvolvem-

se melhor à sombra. As pioneiras e secundárias, de ciclo de vida curto (15 -25 anos) 

(DAVIDE et al, 2000), desenvolvem-se bem sob radiação direta, após desenvolvidas, as 

espécies climax conseguem se desenvolver à sombra delas (DAVIDE et al, 2000; 

SIQUEIRA e RIBEIRO, 2001).  

A escolha das espécies deve ter como ponto de partida estudos de composição 

florística da vegetação remanescente da região. A criação de um modelo de revegetação é 

um processo em constante aprimoramento, que é alimentado não só pelos conhecimentos 

básicos sobre ecologia, demografia, genética, biogeografia, mas também pelas informações 

sobre o ambiente físico e biológico da região onde irá ser implantado. A interação dos 

conhecimentos teóricos básicos, informações sobre a área e tecnologia disponível, é que 
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vai determinar qual o modelo mais adequado para cada situação (KAGEYAMA e 

GANDARA, 1999).  

2.4.2  Regeneração natural  

A regeneração natural da vegetação ocorre através de processos naturais, como 

germinação de sementes e brotação de tocos e raízes, sendo responsável pelo processo de 

sucessão na floresta (BOTELHO e DAVIDE, 2002). O uso da regeneração natural pode 

reduzir significativamente o custo de implantação da mata ciliar, por exigir menos mão-de-

obra e insumos na operação de plantio. A revegetação fica condicionada à existência de um 

banco de sementes no solo, à proximidade de fonte de sementes, à presença de dispersores 

e às condições do ambiente onde as espécies se desenvolverão (ALVARENGA, 2004; 

DAVIDE et al, 2000). Em termos de nascentes, na maioria dos casos, a adoção desta gera 

bons resultados, além de ser fácil e barata, bastando para tal o isolamento da área com 

cercas (DAVIDE et al, 2000), como constatou Alvarenga (2004) em seus resultados de 

regeneração natural em nascente.  

Deve-se considerar que a implantação de uma floresta de proteção através da 

regeneração natural transcorrerá de forma mais lenta, quando comparada à implantação 

pelo método convencional (regeneração artificial). Este último utiliza sementes e mudas 

com alta qualidade morfológica e protegidas de fungos, parasitas e formigas, até o plantio 

ou semeadura no campo, tendo assim, uma alta probabilidade de se desenvolver em relação 

às sementes, muitas já parasitadas, depositadas naturalmente e que as mais sadias têm 

grande chance de serem ingeridas por animais antes de estarem cobertas e fixadas 

naturalmente pelo solo. Além disso, as mudas que conseguirem germinar em lugares 

impróprios, como locais muito próximos a uma planta competidora mais resistente, ou com 

condições de radiação solar impróprias para sua espécie, não sobreviverão. Já na 

regeneração artificial, as mudas e/ou sementes são plantadas e/ou semeadas em pontos 

estratégicos.     
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2.4.3  Regeneração artificial  

Na regeneração artificial, os modelos de implantação também baseam-se no 

conceito de sucessão secundária. É feita através do plantio de mudas ou semeadura direta. 

Pode ser empregada em área total, nos locais onde não existe vegetação arbórea, ou ainda 

dentro de sistemas de enriquecimento, que são áreas já arborizadas ou de florestas, onde se 

visa aumentar o número de espécies ou de indivíduos de determinadas espécies no local. É 

um dos tratamentos silviculturais que procura estimular, acelerar ou direcionar o processo 

de sucessão natural para áreas com perturbações por fatores ambientais ou antrópicos, 

como fogo e cortes seletivos, ou em áreas em fase inicial de regeneração, onde se deseja 

acelerar o processo da sucessão (BOTELHO e DAVIDE, 2002).   

A regeneração por plantio de mudas é o método mais comum de reflorestamento 

no Brasil. As principais vantagens do plantio de mudas são, principalmente, a garantia da 

densidade de plantio, pela alta sobrevivência, e do espaçamento regular obtido, facilitando 

os tratos silviculturais. Nestes casos, a qualidade morfo-fisiológica da muda pode garantir a 

sua sobrevivência e crescimento inicia. Portanto, é de fundamental importância garantir a 

qualidade da muda utilizada, pelo controle adequado no viveiro da propriedade ou pela 

garantia de qualidade do viveiro de onde vão ser adquiridas.      

A restauração ambiental, através do reflorestamento heterogêneo artificial, 

utilizando espécies nativas e diferentes modelos de plantio, são amplamente discutidos por 

diversos autores, dentre eles: Alvarenga (2004), Aragão et al (2004), Botelho et al (2001), 

Botelho e Davide (2002), Davide et al (2000), Moreira (2004), Siqueira e Ribeiro (2001), 

Souza (2004).   

2.4.4  Modelos de restauração artificial    

Segundo Botelho et al (2001), entende-se por modelos de implantação, o tipo de 

vegetação, sua composição, e arranjo no campo. Inclui desde a definição de uso exclusivo 

de espécies arbóreas ou a combinação de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas até a 

composição, o arranjo e o espaçamento para distribuição das plantas no campo. Diversos 
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modelos tem sido sugeridos e utilizados, devendo ser escolhidos em função da situação de 

cada sítio e do custo de implantação.   

Através do plantio direto, pode-se adotar o modelo de quincôncio, onde se planta 

uma espécie clímax no centro, e em volta, quatro espécies pioneiras (BOTELHO e 

DAVIDE, 2002; DAVIDE et al, 2000; SIQUEIRA e RIBEIRO, 2001). O arranjo consiste 

na distribuição das espécies dos grupos ecológicos no campo. O arranjo em quincôncio 

consiste em plantar as pioneiras em sulcos alternados com as clímax, com alinhamento das 

linhas pares afastado em relação às linhas ímpares de modo que cada muda de clímax 

posiciona-se no centro de um quadrado cujos vértices são compostos por espécies 

pioneiras.   

A Figura 2.5 ilustra alguns modelos onde variam a proporção de espécies por grupo 

ecológico, arranjo e espaçamento. A escolha do modelo vai depender da necessidade de 

rápida cobertura do solo pelas copas, onde a maior proporção de pioneiras e menor 

espaçamento são favoráveis; da existência de remanescentes de florestas nas proximidades, 

como fonte de sementes das espécies dos estágios sucessionais mais avançados, o que pode 

facultar o uso de maior proporção de pioneiras; do método de controle de plantas 

invasoras, onde o espaçamento pode permitir ou não a mecanização, dentre outros aspectos 

locais a serem considerados.   

A princípio, o espaçamento depende da qualidade do sítio, da(s) espécie(s) a 

ser(em) plantada(s) e do(s) objetivo(s) do plantio. Cada espécies respondem de forma 

diferente ao espaçamento do plantio (BOTELHO e DAVIDE, 2002; SIQUEIRA e 

RIBEIRO, 2001; SOUZA, 2002). No caso das florestas de produção, como as de 

eucaliptos e pinus, onde o objetivo principal é a exploração econômica da floresta, quanto 

pior a qualidade do sítio, maior deve ser o espaçamento (menos plantas por hectare), 

evitando uma competição muito intensa entre as plantas por espaço, água e nutrientes. 

Assim a floresta plantada teria sustentabilidade e maiores chances de proporcionar um 

retorno econômico compensador. No entanto, quando trata-se da implantação de uma 

floresta de proteção, nesses sítios piores, deve-se adotar espaçamentos menores (mais 

plantas por hectare), já que os objetivos iniciais são: 1) o rápido recobrimento do solo, o 
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qual apresenta-se, geralmente, com algum tipo de degradação e, portanto, mais suscetível 

aos processos erosivos; e 2) sombreamento das espécies exigentes de sombra, 

proporcionado pelas copas das espécies exigentes de luz (BOTELHO E DAVIDE, 2002).   

Em sítios de melhor qualidade pode-se trabalhar com espaçamentos maiores, já que 

o bom crescimento das plantas proporcionaria o recobrimento do solo em um tempo 

desejável, mesmo estando as plantas mais distanciadas entre si. Entretanto não existem 

ainda, para as nossas condições, estudos conclusivos sobre qual ou quais os espaçamentos 

mais adequados. Além disso, resultados obtidos em plantios experimentais nem sempre 

podem ser extrapolados para outros locais, devido à heterogeneidade de ambientes, micro-

ambientes, práticas silviculturais e espécies usadas (BOTELHO e DAVIDE, 2002).   

De modo geral recomenda-se plantar de 1.110 a 2.700 mudas por hectare, 

utilizando-se espaçamentos como 3x3m; 3x2,5m; 3x2m; 2,5x2m; 1,5x3m; 2x2m e 

1,5x2,5m, sendo que o primeiro valor de cada espaçamento se refere à distância entre os 

sulcos ou linhas de plantio e o segundo à distância entre as mudas, nos sulcos.   

Botelho e Davide (2002) recomendam o uso de modelos com 100% pioneiras, em 

espaçamento 3 x 3m, com arranjo regular, em locais com alto potencial de regeneração 

natural, e com 50% pioneiras / 50% clímax ou 75% pioneiras / 25% clímax, em arranjo 

regular (Figura 2.5), onde for necessária a introdução de espécies clímax por falta de 

propágulos para sua regeneração natural.             
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FIGURA 2.5. Esquema na parte superior é representativo do modelo 50% pioneiras, 50% 

clímax em linhas intercaladas, espaçamento 1,5 x 3,0 m, arranjo quincôncio. 

O esquema abaixo é representativo do modelo com 75% pioneiras, 25% 

clímax, grupos intercalados nas linhas pares e linhas ímpares só com 

pioneiras, espaçamento 3x3m, arranjo regular.  

Fonte: Botelho e Davide (2002)     
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2.5 

 
Desenvolvimento de mudas em reflorestamento   

O crescimento das mudas depende das condições físicas e químicas e biológicas do 

ambiente. Cada espécie tem uma necessidade de absorção de luz, água e nutrientes. 

Também necessita de um determinado espaço para seu sistema radicular e sua parte aérea. 

Os indivíduos inter e intraespecíficos próximos uns dos outros competem por estes 

recursos e acabam não adquirindo sua quantidade ótima, não aproveitando sua capacidade 

máxima de desenvolvimento (KREBS, 1994; RICKLEFS, 2003).    

Vários estudos comprovam a influência do espaçamento entre espécies arbóreas no 

seu desenvolvimento (ARAGÃO et al, 2004; BOTELHO e DAVIDE, 2002; RONDON, 

2002; SOUZA, 2004). Aragão et al (2004), em pesquisa realizada no Baixo São Francisco 

sergipano, concluiu que a espécie Caesalpinia leiostachya BENTH (Pau-ferro), apresenta 

diferentes respostas de crescimento a diferentes espaçamentos.  

O uso de espaçamentos mais amplos na implantação de matas ciliares, testados por 

Souza (2002), variando de 3x2 a 3x5m demonstraram que os menores espaçamentos 

promoveram um fechamento mais rápido do dossel e, conseqüentemente, uma menor 

necessidade de tratos de manutenção devido à menor invasão de gramíneas competidoras. 

Foram analisados neste estudo o efeito dos espaçamentos sobre o crescimento de 14 

espécies florestais, 5 pioneiras e 11 clímax exigentes de luz e tolerantes à sombra.     

A escolha entre semeadura direta ou plantio de mudas também influencia no 

desenvolvimento dos indivíduos a depender da espécie. Aragão et al (2004), em pesquisa 

com Caesalpinia leiostachya BENTH, verificou uma maior taxa de crescimento relativo 

das mudas que foram semeadas diretamente no campo, tanto em altura, como em diâmetro 

do coleto, em relação ao modelo plantado com mudas no mesmo experimento.   

Além do modelo de plantio adotado, a competição com plantas daninhas na fase 

inicial das mudas, tem um grande potencial em influenciar negativamente o 

desenvolvimento de espécies arbustivas e arbóreas, que competem, severamente durante o 

primeiro ano de crescimento das mudas, por luz, água e nutrientes. Alguns organismos, 

plantas em particular, podem ser limitados em seus locais de distribuição, por venenos, 
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antibióticos, ou outros agentes químicos liberados por outra espécie, interferindo em seu 

crescimento. Este tipo de intervenção de uma espécie em outra não é efeito de competição, 

é chamada de alelopatia (Krebs, 1994). Pickering (1917), citado por Krebs (1994), 

desenvolveu um experimento que mostra claramente o efeito inibidor de uma espécie de 

gramínea sobre mudas de macieiras. Para isso, observou o crescimento das mudas com 

diferentes tratamentos de regadio: um tratamento com água diretamente no solo da muda, 

outro com água que tinha sido percolada no solo coberto por gramínea, e outro com água 

que tinha sido percolada no solo sem a gramínea. A partir daí, concluiu-se que a água que 

passava pelo solo coberto pela gramínea continha alguma substância que inibia o 

crescimento das jovens macieiras. Alsaadawi et al. (1990), citados por Souza, Velini e 

Maiomoni-Rodella (2003), relataram, em observações a campo, que Euphorbia prostrata 

interferiu fortemente sobre Cynodon dactylon. Análises de fatores físicos e químicos do 

solo indicaram que a competição não foi dominante como um fator de interferência. O solo 

coletado na área de E. prostrata foi inibitório para a germinação de sementes e para o 

desenvolvimento das sementes de algumas espécies-teste, incluindo Cynodon dactylon. 

Isso sugere a presença de compostos inibitórios no solo da área de E. prostrata. 

Experimentos subseqüentes mostraram que extratos aquosos, resíduos decompostos e 

exsudatos de raízes de E. prostrata foram inibitórios para muitas plantas-teste, incluindo 

Cynodon dactylon.    

Embora as substâncias alelopáticas tenham sido comumente encontradas em 

extratos e resíduos das plantas, algumas foram encontradas em exsudatos de plantas vivas e 

gases voláteis liberados através de folhas e rizomas (SOUZA, VELINI E MAIOMONI-

RODELLA, 2003).   

2.6  Restauração das margens de um sistema fluvial  

A vegetação é a proteção física natural das margens dos rios, por esta razão, é a 

forma mais sustentável para restauração deste ambiente, é a mais duradoura e ecológica - 

se insere nos ciclos do ecossistema, estabelecendo trocas de benefícios com o meio para a 

sustentabilidade deste. Além disso, é a única forma conhecida para o controle de erosão 

marginal que não degrada a física e química do solo, e sim melhora; que facilita a 
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circulação da água do rio no solo, a penetração da chuva para o lençol freático, 

assegurando assim a perenidade das fontes e nascentes da bacia, melhora a qualidade e 

aumenta o volume dos cursos d água (BOTELHO e DAVIDE, 2002).   

Restaurar as margens de um rio é bastante complexo devido à sua dinâmica 

hidrosedimentológica, especialmente margens desmatadas e com solos pouco coesivos, 

onde o processo de erosão acelerada é mais rápido do que a estruturação do solo pelo 

desenvolvimento das mudas. Em margens mais estruturadas, em rios de pequeno porte, a 

restauração da mata ciliar através das técnicas de regeneração natural ou artificial, pode ser 

eficiente, mas em rios muito dinâmicos, com alta energia cinética, grandes cheias, e/ou 

processo de erosão acelerada, geralmente, é preciso conciliar os conhecimentos e técnica 

da engenharia florestal com os da engenharia civil ou bioengenharia para estabilização das 

margens. Além disso, espécies da região podem não ser adaptadas para o ambiente 

ribeirinho, sendo necessário uma escolha de espécies baseada em levantamento florístico 

das margens.   

2.7 - Geomorfologia fluvial   

Os rios são concentrações de água do lençol que recobre a bacia, percorrem nas 

reentrâncias que ao longo do tempo vão transformando em vales cada vez mais profundos 

e largos pela ação de três principais processos geológicos: erosão, transporte e 

sedimentação (CHRISTOFOLETTI, 1981, 2000; GUERRA e CUNHA, 2001; SUGUIO, 

1998).   

Para compreender o funcionamento de um curso fluvial é necessário estudar o seu 

perfil longitudinal. Este evidencia um declive bastante acentuado no curso superior, que 

vai diminuindo à medida que nos afastamos da nascente. O curso superior, geralmente, tem 

maior declividade, onde as águas possuem elevada energia cinética, promovem o 

predomínio da erosão torrencial que tende a aprofundar o vale. O curso médio, menos 

inclinado, tem águas mais calmas e vales mais largos do que no curso superior, recebendo 

a contribuição de vários afluentes. Neste trecho, o predomínio é de transporte de 

sedimentos. E na porção mais baixa do rio, chamada de região sedimentar, possui relevo 
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suave e vales largos, o que permite que as águas sejam calmas, favorecendo a 

sedimentação (CHRISTOFOLETTI, 1980, 2000; GUERRA e CUNHA, 2001; SUGUIO, 

1998).    

Os vales fluviais se modificam como conseqüência dos efeitos dos processos de 

erosão, transporte e sedimentação, de forma que o declive vai suavizando, porque o 

processo de erosão é muito mais ativo na parte superior do rio. E vai ficando mais largo 

porque a sedimentação aumenta nas porções mais baixas. Da comparação entre o perfil 

longitudinal e perfil de equilíbrio, podem-se obter importantes informações sobre as 

características morfológicas das bacias hidrográficas e o grau de evolução em que o 

sistema fluvial se encontra. Em sua fase inicial ainda não há o aprofundamento do vale, o 

processo de erosão é intenso no relevo ainda irregular, formando cascatas e corredeiras. Na 

fase da maturidade o perfil longitudinal tem declive menos acentuado. O vale está mais 

aberto e profundo. Sua grande capacidade de transporte apenas permite a sedimentação de 

material grosseiro. E a fase de senilidade é caracterizada por um perfil longitudinal de 

fraco declive e conseqüentemente, pouca capacidade de transporte, predominando o 

trabalho de sedimentação. Apresenta vales de grande largura e vertentes muito desgastas e 

coberta por depósitos aluviais freqüentemente espessos (CHRISTOFOLETTI, 1981).  

2.7.1 - Geometria hidráulica dos canais fluviais  

Os rios modificam a forma de seu leito por erosão ou deposição, para estabelecer o 

equilíbrio entre a energia e a resistência. O que existe na realidade são perfis de equilíbrio 

provisórios, os quais não ocorrem ao longo de todo o rio, mas em determinados setores. O 

perfil de equilíbrio é constituído por um conjunto de pontos interdependentes, isto é, tudo 

que se passa a montante e a jusante de um ponto qualquer do perfil, influi no declive de 

equilíbrio e sobre o nível desse ponto (PENTEADO, 1983).  

A forma do canal reflete o ajustamento do rio aos débitos, considerando que é 

resultante da ação exercida pelo fluxo sobre os materiais componentes do leito e das 

margens. As dimensões do canal serão controladas pelo equilíbrio entre as forças erosivas 

de entalhamento e os processos agracionais que depositam material no leito e nas margens. 

Para ser efetivo, o débito deverá ter a força necessária para realizar o entalhamento e 
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freqüência e duração suficientes para manter a forma do canal. A magnitude dos débitos 

vai se modificando a jusante e convém verificar os aspectos relacionados com a 

distribuição e freqüência dos fluxos (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

As mudanças ocorridas no volume implicam em alterações e ajustamentos em 

diversas variáveis como largura, profundidade, velocidade, rugosidade e concentração de 

sedimentos. À medida que o nível das águas se eleva, o aumento da velocidade e da força 

de cisalhamento criam possibilidades para que as forças erosivas remanejem o material 

sedimentar do leito, promovendo o entalhamento do canal. Em direção a jusante, a 

diminuição gradativa do volume do fluxo vai permitindo a deposição da carga sedimentar 

transportada pelo rio, favorecendo a elevação do nível do leito. O entalhamento e a 

deposição atuam modificando a forma do canal, promovendo o ajuste entre as diversas 

variáveis, em curto espaço de tempo. Quando este tempo equivale a um longo período, 

costuma-se usar os termos degradação e agradação (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

Os canais fluviais podem apresentar ao longo de seu perfil longitudinal as formas 

retilínea, anastomosada e meândrica (GUERRA & CUNHA, 2003). Esta geometria é 

devido ao ajuste do canal à sua seção transversal e reflete o interrelacionamento entre as 

variáveis: descarga líquida, carga sedimentar, declive, largura e profundidade do canal, 

velocidade do fluxo e rugosidade do leito (Figura 2.6).  

As formas do leito dependem das relações entre; vazão, carga sólida, velocidade e 

declividade. O grau de relacionamento dessas variáveis determina a intensidade da erosão, 

transporte ou deposição, logo, a morfologia do leito (PENTEADO, 1983).  

São necessárias algumas condições básicas para a existência do canal 

anastomosado, como a disponibilidade da carga do leito, a variabilidade do regime fluvial 

e a existência de contraste topográfico acentuado. A grande quantidade de carga detrítica, 

grosseira e heterogênea, em conjunto com a flutuação das descargas, permite a seleção, a 

deposição de material e, conseqüentemente, a formação de bancos. Essa topografia do leito 

é a que melhor promove a divergência de fluxos e o ataque às margens. O padrão 

anastomosado dos canais é o que melhor expressa a relação entre o débito, a carga 

detríticae os mecanismos de transporte. A característica principal dos canais 
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anastomosados é apresentar grande volume de carga de fundo que, conjugado com as 

flutuações das descargas, ocasiona sucessivas ramificações, ou múltiplos canais que se 

subdividem e se reencontram, separados por ilhas assimétricas e barras arenosas, que são 

bancos ou coroas de detritos móveis carregados pelos cursos de água e ficam submersas 

durante as cheias (GUERRA & CUNHA, 2003).  

 

Figura 2.6 - Tipos de padrões de canais: (A) padrão retilíneo; (B) padrão 

anastomosado; (C) padrão meandrante. Fonte: Bigarella et al  (1979). 
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Os canais anastomosados apresentam perfil longitudinal largo, raso e 

grosseiramente simétrico, com pontos altos (topos das ilhas e dos bancos) e baixos 

(talvegues dos canais), com contínuas migrações laterais (margens frágeis), devido às 

flutuações das descargas e rápido transporte de sedimentos. São formados quando o rio 

transporta material grosseiro em grandes quantidades e não tem potência suficiente para 

conduzi-lo até o seu nível de base final e deposita-o no próprio leito, o que faz com que o 

rio se ramifique em vários canais, pequenos, rasos e desordenados, devido às constantes 

migrações entre ilhotas (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

A formação de canais anastomosados está relacionada ao transporte de carga 

sedimentar. Rios que transportam cerca de 50% da carga arrastada do leito (material 

grosseiro) não têm energia suficiente para transportá-la até a foz. O material é abandonado 

no próprio leito, para ser retomado no curso de cada cheia. Criam-se obstáculos naturais 

que obrigam a mudança de curso do talvegue ou a ramificação dos talvegues. Surgem 

canais secundários rasos que circundam zonas de deposição, ilhas e cordões de acumulação 

(PENTEADO, 1983).   

Nos meandros, os rios descrevem curvas sinuosas, largas, harmoniosas e 

semelhantes entre si. Ocorre um trabalho contínuo de escavação na margem côncava, onde 

a velocidade é maior, e de deposição na margem convexa, local de menor velocidade Os 

meandramentos são predominantes nos baixos cursos, uma vez que, em direção à jusante, à 

medida que diminui a competência, há um aumento da percentagem de silte-argila na 

composição do material detrítico. Quando predomina a carga em suspensão com materiais 

finos os canais apresentam altos índices de sinuosidade (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

A formação de meandros envolve propriedades inerentes ao fluxo de água, tamanho 

e forma do canal, susceptibilidade a erosão das margens do rio, proporção de carga em 

suspensão para a carga do leito, além de outros fatores. Rios que correm sobre materiais 

passíveis de sofrer erosão tendem a formar meandros, que são curvas largas e regulares. Os 

rios solapam seus bancos ao longo da curva externa dos meandros e constroem baixios de 

areia ou cascalho ao longo da parte interna das curvas. O material erodido das margens é 

geralmente levado rio abaixo por uma curta distância. Com o tempo um rio que meandra 

deslocar-se-á lateralmente, através de toda largura da planície de inundação, ao mesmo 
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tempo em que os meandros migram rio abaixo. Partículas que foram anteriormente 

depositadas em condições de baixa velocidade são arrastadas novamente para a suspensão 

(BLOOM, 2000).   

2.7.2 - Erosão fluvial     

Erosão é a remoção de minerais, rochas ou solo, que pode ser causada pelo vento, 

água pluvial, água fluvial, água subterrânea, corrente marinha, ondas, insolação, animais, 

entre outros fatores (SUGUIO, 1998; GUERRA e CUNHA, 2001; GUERRA e GUERRA, 

2001). O homem é o animal que provoca a erosão acelerada. Guerra e Guerra (2001) 

tratam erosão acelerada como sendo a erosão causada pela ação humana que, em geral, 

ocasiona um desequilíbrio no meio natural.   

A erosão ocorre sob dois aspectos. O primeiro como equilíbrio da superfície 

terrestre, das saliências e reentrâncias, tendendo a um nivelamento, gerando a morfologia 

infra-estrutural do conjunto de relevo, que se resume em traços essenciais em mapas de 

grande escala (GUERRA e GUERRA, 2001). O segundo aspecto é o de destruição dos 

solos, catástrofe, desequilíbrio ambiental, causados pela erosão acelerada, que raramente 

são representadas pelas cartas topográficas (GUERRA e GUERRA, 2001).   

Nos rios, a erosão que ocorre nas margens por ação das chuvas e vento, interfere na 

estrutura e dinâmica das margens. Os tipos de erosão que podem ocorrer nas margens de 

rios são:  

- Erosão laminar: causada por fluxos rasos e espalhados não-canalizados na 

superfície do solo (SUGUIO, 1998). Esse tipo de erosão é bastante minimizado 

pela cobertura vegetal, que diminui a velocidade de escoamento e aumenta a 

infiltração da água em até 40 vezes (DAVIDE et al, 2000).  

 

Ravinamento: a erosão laminar pode provocar incisões em rochas sedimentares 

pouco coerentes, da superfície do terreno, formando valetas. Uma ravina em 

grandes dimensões chama-se voçoroca (SUGUIO, 1998). 
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Erosão eólica: as partículas são transportadas pelo vento. Um solo incoesivo 

(arenoso) é facilmente transportado pelo vento forte.    

A erosão marginal em canais fluviais está intimamente associada com as mudanças 

no curso dos rios e com o desenvolvimento das planícies de inundação, portanto, a 

compreensão dos seus processos é fundamental para se entender o desenvolvimento das 

feições dos rios (CHRISTOFOLETTI, 1999; GUERRA e GUERRA, 1997).    

A evolução do processo de erosão marginal é rápida comparada com muitos outros 

processos naturais geomorfológicos, isso porque a água exerce grande força de atrito nos 

canais dos rios, continuamente. A erosão acelerada das margens ocorrem, então, em 

velocidade muito grande, principalmente em grandes rios, que têm grandes fluxos. A 

complexidade de fatores ambientais hidrológicos, sedimentológicos, geomorfológicos, 

climáticos, biológicos, pedológicos e antropológicos que intervem e participam desta 

dinâmica, é difícil, em muitos casos, estabelecer as causas específicas e as tendências de 

evolução dos processos erosivos e das feições dos rios, como, por exemplo, até que ponto o 

desencadeamento de erosões marginais aceleradas e mudanças acentuadas na morfologia 

do canal são uma resposta do meio às intervenções humanas ou é um fenômeno natural na 

evolução do sistema fluvial (FONTES, 2002).  

O aspecto morfológico do canal depende do equilíbrio entre erosão e deposição. O 

ajustamento morfológico do canal ocorre em intervalos de tempo que podem variar de 

longo, médio e curto prazo. Mudanças climáticas ou influências tectônicas provocam 

ajustamentos de longo prazo que consistem na mudança gradual das características físicas 

do canal em intervalos que variam de centenas a milhares de anos. Já as atividades 

humanas podem criar desequilíbrios em questão de poucos anos. E eventos de extrema 

magnitude, como grandes enchentes, que mudam a feição do rio em questão de horas ou 

dias.  

Os principais fatores que condicionam os processos de erosão, transporte e 

sedimentação nos rios são (CHRISTOFOLETTI, 1999): as velocidades de corrente; as 

características físicas dos sedimentos, especificamente o seu tamanho, densidade e forma; 
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a existência de acidentes ou obstáculos no leito; e as variações da vazão do rio, que por sua 

vez, estão diretamente relacionados com as variações climáticas, isso quando a vazão não é 

controlada por construções civis de barragens, como é o caso do Rio São Francisco.  

1. Velocidade da corrente: é o fator principal de um curso d água para erodir, 

transportar e depositar. Uma elevada velocidade geralmente resulta em erosão e 

transporte, ao passo que uma baixa provoca deposição. Para arrancar partículas do 

leito ou margem é necessária uma velocidade superior a que se requer para 

transportar, que por sua vez é maior do que a velocidade de sedimentação. A 

velocidade de uma corrente de água em um rio depende essencialmente do declive, 

forma ou irregularidades no canal. Quanto maior for a declive do canal, maior será 

a velocidade, logo, visto que as partes mais baixas do continente vão ficando cada 

vez mais planas devido à sedimentação, verifica-se de um modo geral, uma 

diminuição na velocidade de montante para jusante.   

2. Propriedades físicas dos sedimentos: os processos de erosão, transporte e 

sedimentação nos diferentes setores dos cursos fluviais são condicionados pelo 

tamanho, densidade e forma dos grãos. Partículas finas necessitam de pouca 

energia para serem erodidas e transportadas, e mais baixa ainda para serem 

depositadas. Portanto, quanto menor for a energia ou velocidade de um curso 

d água, mais finas serão as partículas depositadas em seu leito, e quanto maior for a 

velocidade da corrente, maior serão as partículas, porque as menores terão sido 

transportadas. Os sedimentos são carregados pelos rios através de três maneiras 

diferentes: dissolvidos na água, em suspensão ou rolando no leito do rio.  

3. Variação da vazão do rio: as variações de vazão alteram os processos de erosão, 

transporte e sedimentação, grandes ou freqüentes variações causam um forte 

desequilíbrio e, geralmente, aumenta a capacidade de erosão.  

A erosão fluvial, também chamada de erosão marginal, ocorre em toda a face do 

canal, visto que é o arraste de partículas pelo fluxo do rio. Esse tipo de erosão aumenta à 

medida que aumenta a quantidade de água e sua velocidade da no canal fluvial. Nas 

margens côncavas a velocidade é maior (GUERRA e GUERRA, 1997).  
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O fluxo de água do canal provoca erosão que atua de três formas: corrasiva, 

corrosiva e pelo impacto hidráulico. A corrasão é o efeito abrasivo que o transporte de 

partículas sobre rochas ou sobre outras partículas provoca, é o desgaste pelo atrito 

mecânico, e que tende a reduzir a rugosidade do leito. A corrosão resulta do processo 

químico de dissolução de material solúvel no decorrer da percolação da água ainda no solo. 

E o impacto hidráulico é a força da água no canal do rio, originada pelo movimento 

turbilhonar do rio (CHRISTOFOLETTI, 1980; GUERRA & CUNHA, 2003).  

Considera-se corrasão vertical o entalhamento do leito pelo movimento da carga do 

leito fluvial e corrasão lateral o alargamento dos lados e margens fluviais. A corrasão 

lateral é efetuada principalmente pelo solapamento nas margens côncavas das curvas do 

rio. (CHRISTOFOLETTI, 1980; GUERRA & CUNHA, 2003).  

A cavitação ocorre somente quando o fluxo d água possui velocidades elevadas e 

as variações de pressão sobre as paredes do canal facilitam a fragmentação das rochas. 

(CHRISTOFOLETTI, 1980; GUERRA & CUNHA, 2003).   

2.8  Movimentos de massa  

Os movimentos de massa envolvem uma massa ou volume de solo ou rocha que se 

desloca em conjunto (MACIEL FILHO, 1997). Movimentos de massa rápidos podem ser 

intermitentes, repentinos ou contínuos. Atividade biológica ou processos físicos resultantes 

de condições climáticas provocam movimentos de massa lentos ou rápidos, porém a ação 

da gravidade é o principal fator para que os mesmos ocorram. A força da gravidade 

adiciona uma componente descendente ao movimentos gerados por outras forças. 

(PENTEADO, 1983).  

Desmoronamento é o termo utilizado para designar a queda de blocos por ação da 

gravidade. Os blocos, deslocados do maciço por intemperismo, caem em queda livre a 

partir de uma elevação, com ausência de superfície de movimentação. O desmoronamento 

pode ser combinado com outros movimentos, como saltos, rotação de blocos, ações de 
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impacto no substrato, resultando em uma fragmentação do material com o progresso da 

movimentação (MACIEL FILHO, 1997).  

Os termos corrasão, desmoronamento e escorregamento rotacional são utilizados 

para descrever os movimentos de massa que envolvem o processo de erosão marginal e 

estão relacionados com o movimento do material que compõe o terreno, à velocidade com 

que ocorre e ao mecanismo do movimento (CASADO, 2000). O processo de corrasão 

consiste no desgaste gerado pelo atrito devido ao turbilhonamento da água carregada de 

elementos sólidos (PENTEADO, 1983). Ocorre uma lenta remoção, grão a grão, dos 

sedimentos que compõe o barranco (Figura 2.7) (FERNANDEZ, 1995).  

  

Figura 2.7 

 

Representação esquemática do processo de 

corrasão.  

Fonte: Fernandez (1995)  

Pode ocorrer o desmoronamento por cisalhamento, quando o bloco, devido ao 

solapamento da base, desmorona, seguindo um plano vertical, devido ao excesso de peso 

da porção do barranco solapado que vence a resistência ao cisalhamento do material, e 

desmoronamento por basculamento, quando o bloco de terra perde o equilíbrio e 

desmorona sem um prévio solapamento, acompanhado pela formação de fendas que podem 



Capítulo 2  Referencial Teórico 

 
38

 
ser originadas da contração do material que compõe o talude (Figura 2.8) (FERNANDEZ 

& FULFARO, 1993). 

 

Figura 2.8 

 

Representação esquemática do desmoronamento por cisalhamento 

(a), desmoronamento por basculhamento (b) e escorregamento 

rotacional (c). Fonte: Fernandez & Fulfaro (1993)  

2.9  Fatores, causas e tipos de erosão marginal   

A erosão fluvial é um fenômeno bastante complexo que envolve vários agentes, 

fatores e processos, sendo extremamente difícil quantificar suas causas, seja ela natural ou 

induzida pelo homem. Sobre o canal do rio atuam fatores hidrológicos como fluxo nas 
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proximidades das margens, forças fluidas de cisalhamento e de arraste (forças trativas), 

viscosidade do fluido, flutuações e distribuição da velocidade do fluxo; fatores 

geomorfológicos como altura e perfil topográfico das margens, formação de faixa de praia 

e de plataforma de abrasão; fatores litológicos; pedológicos; interferência das marés; 

fatores climáticos e ação das ondas produzidas pelo vento; variações sazonais naturais do 

nível do rio; construção e operação de grandes barragens; e a ausência da mata ciliar.   

2.9.1  Forças hidráulicas no canal   

As forças hidráulicas no canal fluvial dependem das propriedades específicas da 

água, como peso específico, temperatura e viscosidade do fluido, e estas propriedades são 

afetadas pela concentração de sedimentos em suspensão (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Outros parâmetros físicos exercidos pelo fluxo aquoso, importantes para a estabilidade do 

talude marginal são, segundo Santos (2002), as forças de cisalhamento e de arraste (forças 

trativas), os valores de velocidade, a distribuição da velocidade na seção transversal e as 

flutuações de velocidade.   

Casado (2000), em sua pesquisa sobre o processo erosivo das margens do Perímetro 

Irrigado Continguiba-Pindoba, concluiu que a velocidade média do fluxo observada 

próxima à margem, era suficiente para desagregar e carrear as partículas que compõem o 

material da margem desmoronado por solapamento. Fontes (2002) comprovou, em sua 

pesquisa, que nos pontos onde o fluxo principal do canal fica aderente à margem, a 

velocidade da corrente aumenta substancialmente, causando inclusive, turbulência no 

fluxo, o que aumenta o seu poder erosivo.   

E ainda há o processo químico da água no canal, é a corrosão de materiais solúveis, 

assim como a retirada de sais e matéria orgânica dissolvida, que diminui a força de 

cisalhamento do solo (CHRISTOFOLETTI, 1980).     
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2.9.2  Fatores geomorfológicos  

A) Posição da margem em relação ao talvegue e às curvas do rio  

Talvegue é uma calha que vai da nascente até a foz do rio, por onde passa o fluxo 

com maior velocidade. Um segmento de margem próximo ao talvegue tem uma alta 

probabilidade de sofrer erosão, cuja magnitude vai depender da velocidade de fluxo, da 

forma de distribuição da velocidade, da variação do nível da água, da quantidade de 

sedimentos em suspensão, das características da margem, como altura, declividade, 

composição e cobertura vegetal do barranco. Todos estes fatores agravantes podem (e 

geralmente o são) ser induzidas e aumentadas pela ação antrópica, passando a desenvolver 

um processo de erosão acelerada das margens.  

A ação das principais linhas de fluxo do canal fluvial, que acompanham as linhas 

de e moldam a geometria do canal, é muito importante na intensidade e distribuição 

espacial da erosão marginal (CHRISTOFOLETTI, 1980; GUERRA & CUNHA, 2003; 

FONTES, 2002). O fluxo principal, assim como o talvegue, sofre uma inflexão em direção 

ao banco externo (côncavo) do rio, onde a corrente exerce uma forte pressão de 

cisalhamento sobre o material da margem. A erosão marginal ocorre com maior 

intensidade na margem côncava, onde a velocidade é maior (GUERRA & GUERRA, 

1997).   

Segundo Christofoletti (1980), os canais anastomosados apresentam multiplicidade 

de canais, pequenos e rasos. Estes canais se subdividem e se reúnem aleatoriamente, 

separados por bancos e ilhotas e, devido à sua frágil resistência, as margens são 

rapidamente atacadas pela erosão e, os canais meândricos descrevem curvas sinuosas, 

largas, harmoniosas e semelhantes entre si. A erosão das margens promove mudanças 

temporárias em sua morfologia. Ocorre um trabalho contínuo de escavação na margem 

côncava, onde a velocidade é maior, e de deposição na parte convexa. O entalhamento e a 

deposição atuam modificando a forma do canal, promovendo o ajuste em diversas 

variáveis. As margens passíveis de sofrer erosão tendem a formar meandros. Os rios 

solapam seus bancos ao longo das curvas externas e depositam o material escavado na 
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parte interna das curvas, o que faz com que um rio tenda a se deslocar lateralmente ao 

mesmo tempo em que os meandros migram rio abaixo (BLOOM, 2000).   

O baixo curso do rio São Francisco é um trecho de rio meandrante, porém com 

características de rio anastomosado, devido à formação de croas e bancos de areia ao longo 

do seu curso, resultado da erosão marginal e deposição do material escavado a jusante.    

Quando se trata de proximidade do talvegue da margem, ele pode estar adjacente 

(aderente) ao talude marginal, ou a poucos metros da margem (no baixo curso do Rio São 

Francisco, a proximidade varia entre 1 e 10 m, segundo Fontes (2002). A distância do 

talvegue está basicamente ligada à geometria do canal, que faz com que o fluxo hidráulico 

atue com maior ou menor força e velocidade no talude marginal. O talvegue adjacente 

passa paralelamente a margem do rio, mas incide no final de uma curva côncava, de forma 

perpendicular, causando um forte impacto na base do talude.   

B) Altura e composição do solo das margens  

Os barrancos mais altos ocorrem maiores taxas de erosão. Os barrancos altos 

podem tornar-se instáveis mais rapidamente do que aqueles com altura menor nas mesmas 

condições de declividade. Como o material que compõe o talude possui baixa coesão, 

quando a base do barranco sofre solapamento, o mesmo torna-se instável e sofre 

desmoronamento devido à ação do peso do bloco, que ficou sem sustentação de base. 

Como o peso é maior em barrancos mais altos, ocorre um desmoronamento mais rápido 

(BANDEIRA, 2005; FERNANDEZ & FULFARO, 1993).  

Além da altura do barranco, a composição granulométrica do mesmo é um fator 

determinante no recuo das margens. Hooke (1979) afirma que as características 

sedimentológicas das margens influenciam a distribuição da erosão marginal. Fernandez 

(1990), em estudos realizados no rio Paraná, chegou a conclusão que margens do tipo alta, 

com perfil íngreme e granulometria grosseira 

 

material arenoso 

 

são as que apresentam 

maiores taxas de erosão marginal.  
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C) Formação de faixa de praia  

Assim como a altura do barranco marginal, a declividade também influencia 

diretamente na taxa de erosão. Declividades mais suaves dissipam mais facilmente a 

energia do embate das ondas na margem, o fluxo se dissipa sobre o solo. Margens 

verticalizadas sofrem o impacto da onda em uma área menor, causando maior pressão.  

As margens de um rio com declividades suave, quase planas, são chamadas de 

faixa de praia fluvial.    

2.9.3  Carga sólida e dissolvida   

Os sedimentos são transportados pelos rios de três maneiras: em solução, suspensão 

e arrastados no fundo. Os constituintes intemperizados das rochas de toda a superfície da 

bacia e dos lençóis freáticos, são transportados em solução e se chamam carga dissolvida 

dos cursos d água. A quantidade de matéria em solução depende da contribuição relativa 

da água subterrânea e do escoamento superficial. A carga dissolvida é transportada na 

velocidade da água e é carregada até onde a água chegar; a deposição desse material só se 

processa quando houver a saturação (por evaporação, por exemplo) (CHRISTOFOLETTI, 

1980).   

Já os sedimentos precisam da turbulência da água para não se depositarem. Quanto 

maior a partícula maior é a taxa de sedimentação. As partículas de granulometria reduzida 

(silte e argila) conseguem se manter em suspensão pela correnteza dos corpos d água, por 

isso são chamadas de carga em suspensão, que é transportada na mesma velocidade da 

água até que esta atinja um limite crítico que diminua sua energia, em trechos de águas 

muito calmas ou lagos (CHRISTOFOLETTI, 1980). Com a diminuição da velocidade 

grande parte desta carga entra em processo de sedimentação, em água totalmente parada, 

até a menor partícula de argila é depositada.   

Os sedimentos chamados de areia, e os maiores como cascalho, são rolados ao 

longo do leito dos rios, formando a carga do leito do rio. Esta carga move-se muito mais 
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lentamente do que o fluxo da água. A maior quantidade de detritos de determinado 

tamanho que um rio pode deslocar como carga de leito corresponde à sua capacidade, e o 

maior diâmetro encontrado entre os detritos da carga do leito assinala a competência do rio 

(CHRISTOFOLETTI, 1980).   

A granulometria dos sedimentos fluviais diminui em direção de jusante, o que 

representa a diminuição na competência do rio, este fato acontece não pela diminuição da 

velocidade do fluxo, porque esta geralmente aumenta, o motivo é a diminuição do 

cisalhamento no leito do rio, que é igual ao produto da multiplicação da declividade do 

canal pelo raio hidráulico. Como para muitos casos o raio hidráulico é aproximadamente 

igual à profundidade média, pode-se dizer que o poder cisalhante é proporcional ao 

produto da declividade e profundidade média (CHRISTOFOLETTI, 1980). Embora nos 

cursos d água haja um aumento da profundidade a jusante, a declividade diminui muito, o 

que faz com que a competência do rio diminua, passando adiante apenas os sedimentos de 

granulometria menor.   

Segundo Christofoletti (1980), nos rios brasileiros, a carga em suspensão é bem 

maior que a carga dissolvida, principalmente nos meses de estação chuvosa. Como 

exemplo tem-se as medidas do Rio Parnaíba, que transporta, a cada metro cúbico de água, 

43 g de carga dissolvida, e 550 g de carga em suspensão durante a estação da seca e  10 g 

de material dissolvido contra 1.200 g de material em suspensão no período de chuvas.    

2.10  Degradação ambiental a jusante de grandes barragens  

Um sistema apresenta um evento catastrófico no sentido de que se movimenta de um 

estado inicial de estabilidade, passa por uma fase dramática de reorganização e retorna a 

um estado de estabilidade, em grau semelhante ao anterior ou a um estado diferente. 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). A construção de barragens em vales fluviais rompe a 

seqüência natural do rio afetando grande parte de seu percurso. Segundo Guerra e Cunha 

(2001), os efeitos se estendem gradualmente a montante e a jusante:  
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A montante, o nível de base local é levantado, alterando a forma do canal e a 

capacidade de transporte sólido quando ocorre o assoreamento da desembocadura 

e no fundo do vale principal e afluentes. Os impactos registrados no local não se 

limitam à área próxima ao reservatório e à faixa de inundação, estende-se ao longo 

dos perfis do rio a montante.  

 

A jusante, o regime do rio sofre fortes modificações devido ao controle artificial 

de descargas da água do rio e dos sedimentos. A mudança no regime das águas 

provoca significativos efeitos nos processos do canal:   

 

entalhe do leito: o abaixamento dos seus níveis de base produz, 

gradualmente, um novo terraço. Alterações na magnitude e freqüência 

dos escoamentos podem mesmo alcançar a foz e afetar a dinâmica da 

linha de costa a ela anexa (GUERRA E CUNHA, 2001;  FONTES, 

2002)  

 

a erosão nas margens: nível de água torna-se bem mais baixo do que 

o normal, deixando o talude marginal exposto (Figura 8). 

 

deposição a jusante, atingindo longas distâncias    

Outros fatores agravantes na degradação do rio causados pelas hidrelétricas: 

- o fim das cheias naturais do rio que enriqueciam planícies ideais para plantio; 

- perda de lotes agrícolas e residenciais por conta da erosão marginal;  

- maior poluição do rio, que perdeu grande parte de sua capacidade de assimilar 

despejos urbanos, agrícolas e industriais 

- incapacidade dos peixes de realizar a piracema (subida do rio para reprodução) 

devido às barragens;   

Fontes (2002) salienta que o tipo de barragem e de sua política de operação, a 

função para qual foi construída, estão diretamente ligados ao tipo e intensidade de 

alterações no regime hidrológico do rio e suas conseqüências na erosão e sedimentação. 

Segundo ele, geralmente, as barragens têm sido construídas para atender um ou mais dos 
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seguintes propósitos: controle de inundação, geração de energia elétrica, irrigação, controle 

de sedimentos, abastecimento humano e suprimento de indústrias.    

Os reservatórios destinados à melhoria da navegação e à irrigação estão associados 

ao aumento das descargas mínimas naturais. Já os associados a usinas hidrelétricas, têm 

por características a flutuação diária e mensal das descargas em decorrência das variações 

de produção de energia elétrica. A variação diária ocorre devido à necessidade de maior 

quantidade de produção de energia elétrica durante o dia do que à noite (FONTES, 2002).   

As hidrelétricas podem ter diferentes portes e potenciais muito variados de 

produção de energia. Podem também funcionar a fio d água , mantendo a vazão à jusante 

semelhante à montante, ou ser regularizadora de vazão à jusante.   

O desequilíbrio ambiental à jusante de grandes barragens é hidrológico, 

geomorfológico e biológico. Os impactos hidrológicos, além da artificialização da vazão, 

são: mudanças na descarga sólida do rio; salinização da água do rio na desembocadura 

(penetração da cunha salina); e descida do nível piezométrico (FONTES,2002).   

Morisawa (1968) citado por Christofoletti (1980) define:  

Um rio equilibrado é aquele que atingiu o estado de 

estabilidade de modo que, sobre determinado período 

de tempo, a água e a carga detrítica que entram no 

sistema são compensadas pelas que dele saem.   

A descarga sólida de um rio é fortemente alterada devido à alta taxa de 

sedimentação nas lagoas artificiais de armazenamento de água. A salinização na 

desembocadura de rios que deságuam em oceanos ocorre devido à diminuição da descarga 

do rio, que com menor força, facilita a penetração da água salgada. E a descida do nível 

piezométrico quer dizer rebaixamento do lençol freático, que pode acontecer à jusante de 

barragens, causando menor disponibilidade de água e salinização do mesmo (FONTES, 

2002).  
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Os efeitos geomorfológicos à jusante das barragens são respostas do sistema fluvial 

às alterações hidrosedimentológicas do canal (CHRISTOFOLETTI, 1999; GUERRA e 

GUERRA, 1997).   

As alterações na vazão do rio influenciam diretamente na taxa de erosão (transporte 

e sedimentação) no canal do rio. Quanto mais bruscas e maiores forem as alterações 

hidrológicas, mas rápida se torna a dinâmica do rio em busca de um novo equilíbrio 

hidrosedimentológico, que quando é artificializado, causa erosão acelerada das margens e 

assoreamento do leito do rio.    

A escassez da carga sólida em suspensão, causada pela sedimentação nas barragens, 

trouxe muitos danos graves a hidrologia, geomorfologia, e comunidade biológica do rio e 

dos ecossistemas costeiros adjacentes.    

A sedimentação na água lêntica do reservatório, torna a água, a jusante da 

barragem, límpida, sem a quantidade necessária de nutrientes que sustentam a vida do rio, 

afetando a base da formação dos dois tipos de cadeia trófica existentes: de produtores e de 

detritívoros.   

O equilíbrio da comunidade fitoplântica (microalgas) e fitobêntica (macroalgas) 

depende, entre outros fatores, da quantidade da entrada de luz na coluna d água. A água a 

jusante de barragens tornam-se mais transparentes, aumentando significantemente a 

entrada de luz.  

E os detritívoros dependem essencialmente da matéria orgânica depositada no 

fundo do canal. Com a barragem, a grande massa de detritos que mantinham não só a base 

da cadeia detritívora, mas outros níveis desta e da outra cadeia de base produtora. 

(KREBS, 1996; RICKLEFS, 2003).  

Guerra e Cunha (2001) citam o exemplo do estudo de Grimshaw e Lewin (1980), 

que compara duas bacias na Grã-Bretanha. Uma delas possuía 54% de sua área represada, 

e a outra encontrava-se em condições naturais. Ambas foram consideradas similares, em 
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tamanho e em características naturais. Medições entre 1973 e 1975 revelaram que a carga 

de sedimentos foi reduzida em 90%, a jusante do rio represado.   

A escassez de sedimentos à jusante das barragens também pode alterar fortemente o 

equilíbrio dos ecossistemas costeiros adjacentes. O Rio São Francisco, por ser um rio de 

grande vazão, fornece grande sedimentação na plataforma de Sergipe, para onde é levada 

toda a descarga deste rio através da Corrente do Brasil (KEMPF, COUTINHO E 

MORAIS, 1967/69), que passa na costa leste brasileira e segue a direção Norte-Sul.    

2.11 - A bacia hidrográfica do Rio São Francisco   

A bacia hidrográfica do Rio São Francisco possui uma área de aproximadamente 

640.000 Km2 (CODEVASF, 2003), corresponde a 7,4% do território brasileiro, 

abrangendo parte dos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas e 

Pernambuco além do Distrito Federal (Figura 2.9), é um rio de integração nacional.   

Esta bacia, que é fisiograficamente dividida em Alto, Médio, Sub-médio e Baixo 

São Francisco (Figura 2.9), abrange uma grande diferença latitudinal, seus 2.700 Km se 

estendem da latitude 21° S, nascente, sudeste do Brasil; até 7° S, sua foz na região 

Nordeste, entre os Estados Sergipe e Alagoas. Os diferentes climas e tipos geológicos 

traçam diferentes biomas, fisiografia do canal bastante distintas, e características 

hidrológicas peculiares (ANA, 2001).   

O Alto São Francisco estende-se desde as cabeceiras, na Serra da Canastra, 

Município de São Roque de Minas, até a Cidade de Pirapora (MG), abrangendo as sub-

bacias dos rios das Velhas, Pará e Indaiá, além das sub-bacias dos rios Abaeté a oeste e 

Jequitaí a leste, que conformam seu limite. Situa-se em Minas Gerais, abrangendo a Usina 

Hidrelétrica de Três Marias, e apresenta topografia ligeiramente acidentada, com serras e 

terrenos ondulados e altitudes de 1.600 a 600 m. O divisor leste é formado pelas 

montanhas da Serra do Espinhaço, estreitas e alongadas na direção N-S, e com altitudes de 

1.300 a 1.000 m. Do lado oeste, destaca-se a Serra Geral de Goiás, cujas cotas oscilam 

entre 1.200 e 800 m. Sobressaem-se, ainda, os escalonamentos de superfícies de erosão até 
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a Depressão São Franciscana, em direção à calha do Rio e dos principais afluentes, cuja 

cota, em Pirapora, é de cerca de 450 m (CODEVASF, 2005). É uma região onde 

predomina o clima úmido, havendo trechos de clima subúmido úmido e subúmido seco, 

sendo, portanto, uma importante região geradora de vazões.  

A vegetação é constituída de florestas e Cerrados. É uma região de muitas chuvas 

(de 1.500 a 1.000 mm anuais) no verão, que caem de novembro a abril, respondendo por 

3/4 do escoamento total do Rio. A temperatura média anual é de 23 ºC, havendo áreas onde 

se registra mínimas inferiores a 0 ºC; a evaporação é de 2.300 mm anuais (CODEVASF, 

2005). As diversas características climáticas classificam a região como tropical úmida. As 

principais cidades são as integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de 

Patos de Minas.  

O Médio São Francisco compreende o trecho desde Pirapora até a cidade de 

Remanso (BA), incluindo as sub-bacias dos afluentes Pilão Arcado a oeste, e do Jacaré a 

leste e, além dessas, as sub-bacias dos rios Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente, 

Grande, Verde Grande e Paramirim, situando-se nos Estados de Minas Gerais e Bahia. 

Suas condições climáticas vão se tornando mais características de uma região tropical 

semi-árida. Sua altitude varia de 2.000 a 500 m e é onde se localizam as planícies eluvio-

coluvio-aluviais da Depressão São Franciscana. O divisor leste é a Chapada Diamantina, 

formada por planaltos com altitudes entre 2.000 e 1.000 m, recortados por profundos vales; 

observam-se abruptas diferenças de nível devido à sucessão de camadas de diferenciadas 

resistências à erosão.   

Os vales são encaixados em fraturas com desenvolvimento de profundas gargantas 

e canyons. Esse contexto orográfico tem direção SSE-NNO e penetra no domínio do Vale, 

formando as Serras de Açuruá, Mangabeira e Azul, até praticamente as margens do lago de 

Sobradinho (CODEVASF, 2005).      
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FIGURA 2.9: Divisão fisiográfica da bacia do Rio São Francisco. Fonte: ANA (2001)    
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A metade sul do lado oeste corresponde ao prolongamento da Serra Geral de Goiás. 

Na metade norte, o coroamento laterizado de topografia ondulada formador da Serra da 

Tabatinga, é divisor de águas entre os rios São Francisco e Parnaíba e suas cotas oscilam 

entre 1.000 e 800 m. Destacam-se, no domínio da Depressão São Franciscana, as serras do 

Boqueirão e Estreito, com altitudes de 800 m e formas alongadas de direção SSE-NNO e 

N-S, respectivamente. A temperatura média anual é de 24 ºC e a evaporação é de 2.900 

mm anuais. As chuvas caem de novembro a abril, com precipitação média anual de 1.400 a 

600 mm (CODEVASF, 2005). A vegetação é dos tipos Cerrado e Caatinga, salvo algumas 

pequenas matas serranas. Uma característica interessante do Médio São Francisco é a 

diferença entre o clima e solo das margens direita e esquerda do rio. A margem esquerda, 

bem mais úmida, com rios permanentes e vegetação perenifólia. Na margem direita, a 

precipitação é menor, os rios são intermitentes e a vegetação é típica de Caatinga. As 

principais cidades são nesta região são: Montes Claros e Januária, em Minas Gerais; 

Formosa, em Goiás; Barreiras, Guanambi, Irecê e Bom Jesus da Lapa, na Bahia, além de 

Brasília  DF.   

A região admite a subdivisão em Médio Superior e Inferior, sendo que o primeiro 

abrange o trecho entre Pirapora e a fronteira com a Bahia, limitado pelos rios Carinhanha a 

oeste, e Verde Grande a leste. O Médio Superior tem características que mais se 

assemelham às do Alto que às do Médio propriamente dito.  

O Sub-médio São Francisco abrange áreas dos Estados da Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe. Estende-se de Remanso até a cidade de Belo Monte (AL), e inclui as 

sub-bacias dos rios Pajeú, Tourão e Vargem, além da sub-bacia do rio Moxotó, último 

afluente da margem esquerda. Nessa região, a altitude varia de 800 a 200 m e se caracteriza 

por uma topografia ondulada com vales muito abertos, devido a menor resistência à erosão 

dos xistos e outras rochas de baixo grau de metamorfismo, onde sobressaem formas 

abauladas esculpidas em rochas graníticas, gnáissicas e outros tipos de alto metamorfismo 

(CODEVASF, 2005).  

A precipitação média anual chega a 350 mm na região de Juazeiro/Petrolina e a 

máxima é de 800 mm, nas serras divisórias com o Ceará. A temperatura média anual é de 

27 ºC; a evaporação é da ordem de 3.000 mm anuais e o clima é tipicamente semi-árido 
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(CODEVASF, 2005). A Caatinga predomina em quase toda a área. As principais cidades 

são: Juazeiro e Paulo Afonso, na Bahia; e Petrolina, Ouricuri e Serra Talhada, em 

Pernambuco.  

O Baixo São Francisco estende-se de Belo Monte (AL) à foz, no Oceano Atlântico, 

compreendendo as sub-bacias dos rios Ipanema e Capivara. Situa-se em áreas dos Estados 

da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. A altitude varia de 200 m até o nível do mar, 

embora, na periferia, algumas serras atinjam 500 m.  

Destacam-se a planície costeira com altitude inferior a 100 m e tabuleiros do Grupo 

Barreiras com altitude entre 200 e 100 m. A temperatura média anual é de 25 ºC; a 

evaporação é de 2.300 mm anuais; e a precipitação média anual varia de 1.300 a 800 mm. 

As chuvas ocorrem de março a setembro, ou seja, no inverno, enquanto no restante da 

bacia as chuvas se verificam no verão.  

Nessa região ocorre, também, uma nítida mudança na distribuição anual das 

chuvas, que nas proximidades do Oceano se distribuem por todo o ano, embora mais 

concentradas no outono e inverno, enquanto que, no seu interior, os meses chuvosos são os 

de verão. A vegetação é de dois tipos: Caatinga no trecho mais alto, Mata Atlântica e 

manchas de Restinga, na região costeira. O clima é considerado tropical semi-úmido. As 

principais cidades são: Própria e Neópolis, em Sergipe; e Arapiraca e Penedo, em Alagoas.  

O Rio São Francisco possui 168 afluentes, dos quais apenas 19 são perenes. O Alto 

e o Médio São Francisco são responsáveis por quase 80% da vazão do rio (ANA, 2001).   

2.12 - Impactos ambientais no canal principal e margens do Baixo São Francisco  

O encadeamento de problemas econômicos e sociais advindos dos impactos 

ambientais produzidos pelas grandes barragens, construídas ao longo do rio São Francisco 

(Quadro 2.1), assume proporções significativas no Baixo São Francisco, sendo esta, 

provavelmente, a região mais impactada pelas intervenções rio acima e a que, de toda a 

bacia, apresenta a maior vulnerabilidade hidro-ambiental (FONTES, 2002). 
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Usina 

hidrelétrica 
Ano de 

inauguração

 
Potencial 
instalado 

(MW) 
Localização 

Paulo Afonso I 1954 180

 
Sub-médio São Francisco BA/AL 

Paulo Afonso II 1961 445

 
Sub-médio São Francisco BA/AL 

Três Marias 1962 396

 

Alto São Francisco MG 
Paulo Afonso III 1971 800

 

Sub-médio São Francisco BA/AL 
Apolônio Sales 
(Moxotó) 

1977 400 

 

Sub-médio São Francisco BA/AL 

Sobradinho 1979 1.050

 

Médio São Francisco BA 
Paulo Afonso IV 1979 2.460

 

Sub-médio São Francisco BA/AL 
Luiz Gonzaga (Itaparica)

 

1988 1.500

 

Sub-médio São Francisco BA/PE 
Xingo 1994 3.000

 

Sub-médio São Francisco SE/AL 

 

Quadro 2.1 

 

Usinas hidrelétricas implantadas no rio São Francisco a partir da criação da 

CHESF (BRASIL, 2003).  

A hidrelétrica de Xingó, construída em 1994, no Sub-médio São Francisco, marcou 

o fim das cheias ou mesmo de picos de vazões elevadas. Contudo, nem Xingo, nem 

Itaparica têm condições de regularizar as cheias naturais do Rio São Francisco. Itaparica 

suporta apenas um aumento de 5,00 m na cota de seu reservatório (FONTES, 2002), e 

Xingó mantém a vazão efluente semelhante à afluente. O que se observou foi que, após a 

construção de Xingó, em 1994, aportaram ao reservatório de Sobradinho vazões naturais 

que poderiam resultar em cheias no Baixo São Francisco (FONTES, 2002). Durante o 

período de 1994 a 98, as vazões afluentes em Sobradinho superaram 5.000 m3/s, chegando 

a 6.000 m3/s (ANA, 2001). Segundo Fontes (2002), a barragem de Sobradinho, que 

continua sendo o único reservatório com capacidade de contenção de grandes volumes de 

água provenientes do Alto e Médio São Francisco, reteve estes volumes de água, evitando 

as cheias.  

Com a construção da cascata de represas no Sub-médio São Francisco, quase todo o 

sedimento vindo a montante fica retido, ficando o transporte de sedimentos do Baixo São 

Francisco restrito ao material depositado localmente pela erosão da superfície das margens 

e erosão fluvial do barranco marginal, que acabam depositados no leito do rio, que não tem 

vazão suficiente para arrasta-los, pois são formados em sua maioria por areia média e 

grossa. 
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A diminuição do volume de água no canal principal do rio, causado pela retenção 

de água nas barragens, provocou uma maior exposição dos taludes marginais, que 

naturalmente apresentam condições de fácil desagregação e desmoronamento (CASADO, 

2000; FONTES, 2002; SANTOS, 2001; SANTOS, 2002). Acrescenta-se o desmatamento 

da mata ciliar do Baixo São Francisco, e tem-se um quadro favorável ao processo erosivo. 

E esta erosão, por sua vez, além de já ter destruído lotes residenciais, agrícolas, diques e 

estradas, em 57 focos de erosão identificados por Fontes (2002), vem provocando a 

diminuição da profundidade do rio em processo acelerado de assoreamento do seu leito.  

A forte erosão marginal acelerada no Baixo São Francisco está também associada à 

escassez de carga sólida vinda da bacia acima, que sedimentam nas várias barragens 

hidrelétricas a montante (Quadro 2.1). Atualmente, nesta região, o rio transporta grande 

quantidade de materiais grosseiros oriundos da erosão acelerada das margens, mas a 

grande massa desta carga fica depositada ao longo do baixo curso do rio devido à sua 

redução de capacidade, que é a maior quantidade de detritos de determinado tamanho que 

um rio pode deslocar como carga de leito (CHRISTOFOLETTI, 19980). Segundo este 

autor, quando o rio transporta material grosseiro em grandes quantidades e não têm 

potência suficiente para conduzi-lo até o seu nível de base final, deposita-o no seu próprio 

leito, formando obstáculos que dividem o fluxo do rio em mais de um canal.   

Casado (2000) e Santos (2002), em pesquisas recentes em seções iguais do Baixo 

São Francisco em anos diferentes (1999 e 2001 respectivamente), relataram nestes dois 

anos, em apenas três pontos de amostragem, 10.614,5 m3 de solo da margem erodido pelo 

rio, o que equivale a 484.049,1 toneladas de solo, muitas vezes produtivo, sendo arrastado 

(SANTOS, 2002). A erosão no Baixo São Francisco tem sido considerada, por estudos 

recentes, como extremamente grave (BANDEIRA, 2005; CASADO, 2000; FONTES, 

2002; SANTOS, 2001 e SANTOS, 2002).  

As características da margem do Baixo São Francisco, atualmente, são muito 

diferentes das suas características naturais. Após a regularização de sua vazão, o regime 

hídrico e sedimentológico foram artificializados. O abaixamento de nível da água, grande 

diminuição na deposição de silte e argila e retirada da mata ciliar provocaram um grande 
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recuo da margem. A vegetação que está na margem hoje não é característica nem adaptada 

a margem de rio, estão lá porque a margem do rio recuou e chegou até elas. O mesmo 

acontece com a granulometria, fertilidade, e percentagem de matéria orgânica do solo, e 

com a altura e declividade da margem. Existem poucos pontos no Baixo São Francisco 

onde a margem natural foi preservada, que são justamente os pontos onde há 

remanescentes de mata ciliar original.  

Fontes (2002), caracterizou a margem direita e esquerda do Baixo São Francisco, 

nos 57 focos de erosão acelerada, quanto à altura, perfil transversal, locação relativa na 

calha fluvial, locação relativa ao talvegue do canal, ao material constituinte, e à cobertura 

vegetal da margem. Dessa forma, identificou 06 (seis) padrões, ou tipos, de margem, da 

foz a montante: A, B, C, D, E e F. Sinteticamente, são caracterizadas da seguinte forma 

segundo este autor:  

 

A margem tipo A, característica da região da foz, ocorre somente na margem 

esquerda, no Pontal da Barra (AL). A margem é alta, chegando a 10 metros de 

altura. Trata-se de um campo de dunas eólicas ativas, constituída de areias finas 

não coesivas, muito friáveis. O canal principal margeia parte destas margens, sendo 

o canal aproximadamente retilíneo, com talvegue profundo e próximo. É 

desprovida de vegetação.  

 

Tipo B: margem direita da região da foz, Povoado Saramem. Perfil suave (faixa de 

praia), portanto com altura entre 1 e 2m. Solo arenoso de natureza erosiva, areias 

finas a médias, não coesivas a semi-coesivas. O talvegue fica distante.  

 

Tipo C: margens baixas e argilosas. São afloramentos de depósitos espessos de 

argila. A face do barranco, que é baixo (0,5 a 1 m), é verticalizada e sua superfície 

plana, onde se desenvolvem gramíneas. O talvegue está bem próximo, causando 

erosão. Entre estes focos erosivos se intercalam com trechos de faixa de praia 

fluvial, onde se proliferam plantas aquáticas na faixa entre marés.  

 

Tipo D: nos Perímetros Irrigados de Betume e Cotinguiba-Pindoba. Parte da 

margem são diques construídos para proteção contra as cheias. São solos 
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compactados, assentados sobre sedimentos arenosos ou argilosos. Na base de vários 

trechos desses diques, foram colocados enrocamentos, blocos de rochas ígneas e 

metamórficas, como medida de proteção contra a erosão marginal acelerada. Estes 

trechos de margem continuam submetidos a esta ação erosiva (BANDEIRA, 2005; 

FONTES, 2002).  

 

Tipo E: A face do barranco é parcialmente vegetada e nos focos mais erodidos 

totalmente desprovida de vegetação, mas com presença de blocos caídos contendo 

ainda solo com tufos de gramíneas e arbustos. Observa-se uma alternância de focos 

erosivos, com os intervalos entre eles (às vezes, na forma de pontais) protegidos 

ainda pela vegetação, mas com suas raízes expostas. As areias apresentam-se 

úmidas, o que, juntamente com a presença de silte e argila na matriz, confere um 

comportamento semi-coesivo. A ausência de faixa de praia é uma característica 

típica deste padrão de margem erosiva, que sempre está associada à proximidade do 

talvegue e a inflexão da corrente principal em direção à margem.  

 

Tipo F: trechos de margem alta com predomínio de sedimentos não coesivos. Se 

posicionam adjacentemente ao talvegue, seja nas curvas da calha ou nos trechos 

mais retilíneos onde o talvegue inflete em direção à margem. As camadas de areias 

finas a médias, muito friáveis, são espessas (entre 2 a 8 metros) e dominantes no 

perfil. Este tipo de margem apresenta a maior taxa de eficiência dos processos 

erosivos, e, portanto recuo mais acentuado da linha de margem. A flutuação do 

nível do rio atinge diretamente as camadas arenosas, entretanto, quando o nível 

regularizado do rio está abaixo do normal, as argilas da base ficam expostas e a 

ação erosiva perde eficiência, pois ocorre em um nível coesivo. Apresentam trechos 

contínuos sob erosão acentuada, totalmente desprovidos de vegetação na face do 

barranco.   

É preciso ressaltar que, após a grande cheia de janeiro e fevereiro de 2004, as 

margens do Baixo São Francisco foram bastante alteradas, passaram de verticalizadas para 

declividades mais amenas (Figura 2.10).  
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A restauração da mata ciliar nas margens do baixo curso do Rio São Francisco foi 

bastante facilitada após esta cheia, deixando de ser verticalizada (Fig. 2.10 a), o que 

dificultava o desenvolvimento natural da vegetação, o controle da erosão e a restauração 

das margens, passando a ter um perfil suave (Fig. 2.10 b). Esta mudança da margem trouxe 

os seguintes benefícios:    

 

 (a)     

                                                                (b)  

Figura 2.10: Margem direita do Baixo São Francisco na região do Perímetro 

Irrigado Cotinguiba-Pindoba (Tipo F). Um mesmo trecho da margem, 

mostrando o talude verticalizado, antes das cheias, em outubro/2003 

(a), e o retaludamento e começo da revegetação, em abril/2004 (b).  

FONTE: Autora.  

1. A taxa de erosão diminui consideravelmente, porque não há 

desmoronamento de grandes blocos, já que a superfície da água está na 

superfície da margem;  
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2. Quanto menor for a declividade da margem, melhor de dissipa a 

energia das ondas sobre ela, tendo assim uma menor taxa de erosão;  

3. A velocidade da erosão mais reduzida dá maior tempo para que se 

desenvolva a vegetação primária herbácea (Figura 2.11), que controla a 

erosão marginal diminuindo consideravelmente a energia da vazão e das 

ondas que chegam na margem, e estruturam a camada superficial do solo 

com a malha do sistema radicular;  

4. passa a existir uma base no nível da água para implantação de obras 

de engenharia ou bioengenharia a fim de combater a força das ondas e 

erosão acelerada;   

Controlando a erosão com bioengenharia, esta base serve para plantio 

direto de mata ciliar, ou seja, plantio de mudas nativas, que poderão se 

desenvolver na margem estabilizada, e garantir sua estabilidade ao longo dos 

anos.          

                   

FIGURA 2.11: Desenvolvimento da vegetação primária em trechos da margem com 

declividades mais suavizadas após a cheia de 2004, no Baixo São 

Francisco.   

   Fonte: Autora. 
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Esta cheia teve outra função bastante importante para a restauração das margens: 

proveu o enriquecimento químico e a deposição de argila e matéria orgânica detrítica nas 

margens, que aumentam a coesão e ajudam a manter o solo úmido. Estes fatores, 

juntamente com a feição de praia, proporcionaram o crescimento de vegetação primária 

densa e diversa em vários trechos da margem do rio (Fig. 2.11). É o início da sucessão 

ecológica para a formação da mata ciliar. E está funcionando como controle da erosão 

marginal. Em outros trechos, principalmente devido a sua granulometria mais arenosa, de 

baixa coesão, e à sua declividade mais elevada, a erosão superficial não possibilitou o 

desenvolvimento da vegetação ripária. Estes focos de erosão, hoje, já estão novamente 

verticalizados, onde continua a erosão acelerada por solapamento da base e 

desmoronamento de grandes blocos (Figura 2.12).   

a)               b)          

FIGURA 2.12: O mesmo trecho da Figura 2.10, mostrando a retomada do processo erosivo 

através do solapamento da base do barranco, e a sua verticalização, em 

novembro/2004. Em a, dia 07 de janeiro de 2005, e em b, 17 de fevereiro 

de 2005. A árvore da margem em a, é a mesma que está dentro do canal 

em b, evidenciando a erosão do talude da margem.  

FONTE: Autora.  

Outro forte impacto causado pela contenção da carga sólida em suspensão, nas 

barragens, é o grande aumento da transparência da água à jusante. Atualmente, a água 

efluente de Xingo está muito transparente em relação às condições naturais do rio 
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(FONTES, 2002; GUIMARÃES, 2004). A profundidade do rio, bastante rasa em muitos 

trechos, juntamente com a grande alteração no regime sedimentológico, aumentou em 

grandes proporções a entrada de luz e a temperatura na coluna d água. Estes dois fatores 

são condicionantes do equilíbrio ecológico do plâncton, nécton e bentos, ou seja, para toda 

a rede biológica que interage com o rio. Casado (2000), Fontes (2002), Santos (2001), 

Santos (2002) citam a grande ocorrência de macrofitobentos (macroalgas). A espécie 

Elodea sp, conhecida popularmente, na região, como cabelo , em função da alteração em 

toda a estrutura natural da água e fundo do rio, teve um crescimento bastante expressivo de 

sua população, que atrapalha a navegação realizada com barco que possuem hélice e a 

pesca com redes. As alterações físico-químicas da água do rio também desencadeiam 

crescimento expressivo de algumas espécies, como impedem o desenvolvimento de várias, 

causando a escassez principalmente de peixes.   

O impacto das construções das barragens na renda e qualidade de vida dos 

ribeirinhos é muito forte. A difícil navegabilidade, a escassez de pescado, a grande perda 

de lotes residenciais e agrícolas por conta da erosão, tornaram a vida desta população mais 

pobre e difícil, principalmente para os ex-moradores do povoado Cabeço, na foz do São 

Francisco, que foi totalmente destruído pela erosão.   

2.13 - Contenção da erosão marginal no Baixo São Francisco   

Com o rápido avanço da erosão marginal em lotes agrícolas, residenciais e estradas 

nos Perímetro Irrigados Cotinguiba-Pindoba e Betume, a Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do São Francisco (CODEVASF), implantou diques de contenção e enrocamentos 

nos locais mais críticos de erosão nas das margens dos seus projetos de irrigação. As 

rochas que são utilizadas nos enroncamentos vêm de outros Estados e por isso estas obras 

requerem recurso financeiro elevado.   

Segundo a avaliação realizada por Fontes (2002) e Bandeira (2005), muitos trechos 

enroncados estão danificados, com ocorrência de erosão acelerada da margem, mostrando 

ser ineficiente da forma como estão sendo implantados. Além disso, têm um baixo valor 

estético-paisagístico e dificultam a restauração ambiental natural ou artificial da margem.  
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Apesar de alguns trechos se encontrarem estabilizados e até mesmo revegetados, a 

colocação de blocos de rochas transportadas de outros locais constituiu pequenos 

enrocamentos de margens do rio São Francisco submetidas à erosão, que continuou a 

solapar a base do enrocamento, levando a falência de certos trechos destas obras (Figura 

2.13).   

 

Figura 2.13: Retomada do processo erosivo após implantação de enrocamento no Perímetro 

Irrigado Betume, localizado nas coordenadas 36

 

33 9,3 oeste e 10

 

25 

34,2 sul (27/3/2004).  

FONTE: Bandeira (2005)  

Segundo Holanda et al. (2003, p. 49):  

Em 19 de junho de 1985, em correspondência interna 
da CODEVASF, o Eng. Manoel de Melo Macedo 
comentava que as soluções até então adotadas, 
protegendo o local em eminente colapso com 
enrocamento, embora efetiva a curto prazo, 
representava uma ação passiva e emergencial, 
justificável diante da escassez de recursos, mas que 
poderia comprometer a segurança do perímetro 
irrigado, destruindo as obras implantadas nas margens 
dos perímetros de Betume (onde situam-se o Povoado 
Serrão e o Município de Ilha das Flores) e Cotinguiba-
Pindoba.    
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Os projetos de enroncamentos deveriam estar associados a projetos de restauração 

das margens, visando assim uma forma mais sustentável (ecológica e duradoura) de 

estabilização das margens deste rio. A Bioengenharia desenvolveu tecnologias que permite 

o controle de erosão acelerada e a restauração ambiental ao mesmo tempo.   

2.14  A técnica da Bioengenharia   

A bioengenharia consiste no uso de elementos biologicamente ativos, em obras de 

estabilização de solo e de sedimentos, conjugados com elementos inertes como concreto, 

madeira, ligas metálicas, polímeros, e mantas confeccionadas com fibras vegetais, que são 

chamadas de geotêxteis ou biomantas. Esta técnica foi desenvolvida e é muito utilizada nos 

países de clima temperado, principalmente pelos EUA e Europa, e é pouco utilizada pelos 

países tropicais (CEMIG, 2002), que naturalmente têm condições necessárias para o 

desenvolvimento vegetal em períodos bem mais extensos ao longo do ano. Segundo 

Schiechlt e Stern (1996), citados por CEMIG (2002), as técnicas de bioengenharia devem 

ser utilizadas como medidas de proteção e recuperação de margens de corpos d água para 

suplementar os métodos convencionais de engenharia civil a fim de se obter uma maior 

eficiência da obra. E ressaltam que, sob certas condições, técnicas de bioengenharia 

podem substituir inteiramente métodos tradicionais, demonstrando-se ainda mais efetivos 

que estas técnicas .  

As funções e efeitos de uso de técnicas de bioengenharia englobam três aspectos: 

técnico, estético e econômico, caracterizados no Quadro 2.2. Existem muitas pesquisas no 

campo da bioengenharia nos EUA e Europa sobre o controle de erosão de vertentes em 

estradas, reservatórios de água e canais artificiais, superfícies de campos agrícolas, grandes 

voçorocas, taludes ou vertentes de morros, e até como aprimoramento estético urbano 

(CEMIG, 2002; GRAY e SOTIR, 1996). No Brasil, ainda há pouca utilização e pesquisa, e 

ainda assim estas são restritas a reservatórios artificiais e taludes em estradas. A utilização 

em grandes rios é bastante complicada devido à complexidade da erosão fluvial nestes 

ambientes, que envolve vários agentes, fatores e processos, sendo extremamente difícil 

quantificar suas causas, seja ela natural ou induzida pelo homem. Para a aplicação desta 
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técnica em grandes rios, é necessário anteriormente, que sejam trabalhadas pesquisas 

científicas com ensaios experimentais em diferentes situações.   

QUADRO 2.2: Funções e efeitos de técnicas de bioengenharia de solos na proteção de 

margens de corpos d água (Adaptado de Gray e Sotir, 1996; Coppin e 

Richards, 1990. IN CEMIG, 2002) 

Efeitos Funções 

Geotécnico

  

Proteção das margens de corpos d água contra a erosão causada por 

escoamento, ação de ondas, chuva, vento e gelo;  

 

aumento da estabilidade de taludes pelo estabelecimento de uma 

matriz solo-raízes e por modificações no teor de umidade; 

 

proteção contra a ação do vento e deslocamento de rochas. 

Ecológico 

 

Ameniza extremos de temperatura e umidade do ar junto à superfície do 

solo, melhorando as condições de crescimento da vegetação e atraindo a 

fauna; 

 

otimização das relações hídricas no sistema solo-planta-atmsofera pela 

drenagem e capacidade de campo 

 

enriquecimento orgânico do solo, o que diminui o cisalhamento do solo 

(efeito geotécnico); 

 

criação de ambiente atrativo para fauna; 

 

criação de abetas para animais e plantas; 

 

purificação da água pela retenção de poluentes na zona radicular das 

plantas; 

 

redução nas taxas de evatrotranspiração. 

Econômico

  

Redução dos custos de execução e de manutenção; 

 

criação e manutenção de áreas adequadas para a agricultura, a 

silvicultura e a recreação. 

Estético 

 

Harmonização e melhoria da paisagem, aproximando-a do natural, 

aumentando ainda seu poder atrativo sobre a fauna. 
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Segundo CEMIG (2002) e Gray e Sotir (1996), deve ser considerado em ações de 

proteção e conservação de margens de corpos d água com uso de técnicas de 

bioengenharia de solos:  

 
Conservação dos padrões naturais de drenagem 

 

Conservação e manutenção das margens de corpos d água 

 

Preservação de áreas de retenção d água e recarga de aqüíferos  

 

Uso de materiais de construção e estruturas vivas 

 

Estabelecimento, desenvolvimento e manutenção da vegetação natural adaptada 

ao local a ser recuperado, e quando o desenvolvimento da vegetação não for 

possível por razões técnicas e/ou econômicas, com características ecológicas 

semelhantes às de espécies nativas. 

 

Manejo sustentável e orientado para o retorno econômico de áreas adjacentes às 

ripárias e sazonalmente inundadas, por sistemas silviculturais que não 

promovam a exposição do solo. 

 

Abordagem sistêmica em todas as etapas do projeto, face à natureza 

multifuncional do corpo d água.  

As técnicas de bioengenharia vão desde a utilização de apenas materiais de 

construção vivos (vegetação herbácea, arbustiva e/ou arbórea), aos consórcios com 

geotexteis, concreto, madeira, ligas metálicas, retentores orgânicos de sedimentos e sistema 

de confinamento celular de polietileno. Entretanto, deve-se evitar a utilização de materiais 

de construção rígidos como aço, concreto e plásticos, devendo ser limitados em seções em 

que os métodos vegetativos se mostrem inadequados para prevenção da erosão (GRAY e 

SOTIR, 1996).    

2.14.1  Materiais vivos - vegetação   

Para o controle de erosão em margens de corpos d água com o uso de vegetação, 

deve-se utilizar seus vários estágios sucessionais. O perfil da margem deve ser estratificado 

em zonas de acordo com variações da umidade e do nível d água. Este fator, juntamente 
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com os estudos de sobrevivência da vegetação, poderá determinar o tipo de vegetação a ser 

estabelecido em cada zona da margem a ser trabalhada (CEMIG, 2002).    

Gramíneas são bastante utilizadas em taludes de rios e estradas com o objetivo de 

estabilizar ou estruturar a camada superficial do solo, melhorando sua coesão, 

permeabilidade e força de cisalhamento. Geralmente são utilizadas em conjunto com 

biomantas, enrocamento, gabiões, entre outros.   

2.14.2  Biomantas ou biotêxteis   

A associação de plásticos e fibras vegetais ou sintéticas, são aplicadaas na 

superfície do solo para favorecer o efeito protetor da vegetação propiciando o reforço 

lateral do solo e pela formação de uma camada composta de solo-raízes-geotêxtil, que atua 

como uma manta superficial (Figura 2.14). Além disso, a vegetação contribui na 

ancoragem e fixação do geotêxtil no solo pela teia de raízes e pela proteção dos geotêxteis 

contra a degradação por raios ultravioleta.   

As biomantas também são denominadas de PRCEs 

 

Produtos em Rolo para 

Controle de Erosão. Eles podem ser classificados em degradáveis ou não degradáveis 

(AUSTIN e DRIVER, 1995). Os PRCEs flexíveis potencializam os efeitos protetores da 

vegetação na redução de processos erosivos, permitindo o estabelecimento da vegetação 

em situações adversas (CEMIG, 2002). Esta melhoria das condições para a vegetação se dá 

principalmente pela melhoria das condições microclimáticas na interface solo-atmosfera, 

tornando-a mais adequada ao desenvolvimento da vegetação. Mas sua principal função é a 

prevenção ou redução da desagregação do solo em nível superficial devido ao efeito 

erosivo do escoamento superficial, que é bastante reduzido pela retenção da água entre as 

fibras vegetais componentes do geotêxtil, aumentando ainda mais os índices de infiltração 

e disponibilizando maior quantidade de água para a camada superficial do solo e 

conseqüentemente para as plantas. CEMIG (2002) ressalta que, segundo Coppin e 

Richards (1990), alguns PRCEs flexíveis de fibras naturais, podem reter umidade em até 

500% (quinhentos por cento) do seu peso seco.  
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FIGURA 2.14: Exemplo de utilização de biomanta na Bioengenharia  

FONTE: GRAY e SOTIR (1996).    

2.14.3 - Concreto   

A bioengenharia também conjuga concreto e espécies vegetais em estruturas de 

contenção modulares e monolíticas; em sistemas de retardamento de vazões pluviais; em 

sistemas de confinamento celular (GRAY e SOTIR, 1996) (Figura 2.15).   

Gray e Sotir (1996) ressalta alguns problemas assossiados à utilização de concreto 

na bioengenharia: alto custo e requerimentos técnicos de execussão; alta alcalinidade do 

concreto, e a sua alta condutibilidade térmica que favorece altas taxas de evapotranspiração 

do solo.   

O confinamento celular em blocos de concreto pré-moldado são placas perfuradas 

fixadas na margem do corpo d água por estacas de metal. As células são preenchidas por 

solo fértil e sementes, formando um conjunto misto de concreto e vegetação (CEMIG, 

2002). Este sistema apresenta como desvantagem o alto custo e a indispoonibilidade de 

modelos para uso em proteção de taludes, predominando blocos para utilização em 

situações planas e semi-planas.     



Capítulo 2  Referencial Teórico 

 
66

 
1          2 

    

3          

FIGURA 2.15: Exemplo de utilização de concreto na Bioengenharia.     

FONTE: GRAY e SOTIR (1996)  

2.14.4  Madeira, estacas vivas e ramos   

Madeiras são utilizadas em sistemas biotécnicos em sua forma inerte (estacas, ripas 

e troncos 

 

Figura 2.16 c) ou viva (estacas vivas) (Figura 2.16 a e b). As estacas vivas 

enraízam e assumem funções biologicamente ativas. Sua combinação com outros materiais 

biotécnicos assume funções de proteção de margens de rios e córregos, recuperação de 

processos erosivos de sulcamento, ravinamento e voçorocamento, drenagem de solos com 

estruturas de contenção como enrocamento, gabiões, sistema de confinamento celular, 

sistemas de solo-reforçado e em paliçadas. CEMIG (2002) ressalta que estes processos de 

drenagem podem ser efetuados pela vegetação em nível superficial e subterrânea através de 

mecanismos biologicamente ativos, como transpiração foliar, e passivos, através da 

percolação em raízes e ramos. 
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Geralmente, as estacas vivas são utilizadas em forma de camadas de ramos de 

espécies arbustivas com comprimento maior que 1,5 m, recobertos pelo solo em média 

80% do comprimento. Normalmente são utilizados 20 a 50 segmentos por m2 (CEMIG, 

2002). Este tapete de ramos vivos em técnicas de bioengenharia de solos em margens de 

corpos d água pode ser conjugada com enrocamento, barreiras de palha, bermalongas, 

gabiões, dentre outros. São extremamente resistentes a forças trativas. Em estudos 

realizados por Florineth (1982) foi verificada uma resistência a forças tração de tapetes de 

ramos vivos após a execução da ordem de 200 N/m2, após 15 meses, da ordem de 300 

N/m2, e após 3 anos, da ordem de 400 N/m2. Podendo assim ser utilizado na proteção de 

cursos d água sujeitos a altas velocidades de escoamento e susceptíveis a danos por 

inundações. Entretanto, ressalta CEMIG (2002), depende do atendimento aos 

requerimentos do material vegetativo e da disponibilidade de material. Requer também alto 

uso de mão-de-obra. 

a)                   

      c)        

b)             

FIGURA 2.16: Exemplo de utilização de estacas vivas e troncos na Bioengenharia.  

FONTE: GRAY e SOTIR (1996) 
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2.14.5  Ligas metálicas   

Segundo CEMIG (2002), as diferentes composições biotécnicas de vegetação com 

ligas metálicas podem ser classificadas basicamente em quatro tipos:  

1. Telas metálicas: utilizadas para georeforço superficial e subterrâneo ou para 

compor estruturas de contenção preenchidas com rochas ou solo adensado (Figura 

2.17); 

2. Pinos e estacas: utilizados como parte de sistemas de atiramento como cavilhas ou 

em diques de contenção com malhas superficiais preenchidas por solo entremeado 

por camadas de vegetação herbácea ou arbustiva. 

3. Trilhos: utilizados como elementos de suporte vertical ou horizontal de estruturas 

paliçadas de dormentes ou madeira roliça; 

4. Chapas de metal: utilizadas como revestimento de muros de contenção de solo.           

FIGURA 2.17: Exemplo de utilização de ligas metálicas na Bioengenharia.  

FONTE: GRAY e SOTIR (1996)   

2.14.6  Retentores de sedimentos   

São estruturas de formato cilíndrico compostas por material orgânico fibroso, como 

fibra de coco beneficiada, serragem, palhada de herbáceas, dentre outros, revestidos por 

telas flexíveis de fibras sintéticas (CEMIG, 2002; GRAY e SOTIR, 1996) (Figura 2.18). 
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São utilizados na retenção de sedimentos em áreas difusas, e para preenchimento de 

espaços vazios no leito de processos erosivos de solapamento e sulcamento. Também são 

utilizados como proteção contra embate de ondas nas margens de corpos d água.              

FIGURA 2.18: Exemplo de utilização de retentores de sedimentos na Bioengenharia.  

FONTE: DEFLOR Bioengenharia (1999)   

2.15 - A vegetação nativa nas margens do Baixo São Francisco   

A cobertura vegetal do Baixo São Francisco foi pouco estudada, os remanescentes 

são escassos e os registros da vegetação original são raros. Santos (2001), através de 

entrevistas com ribeirinhos, resgatou algumas informações acerca de espécies da mata 

ciliar ocorrentes antes do desmatamento. Também realizou um levantamento florístico de 

espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas mais abundantes atualmente na margem direita 

do Baixo São Francisco, a partir de Propriá até a foz do rio.   

No Quadro 2.3 estão relacionadas as espécies arbóreas nativas citadas pelos 

ribeirinhos, na pesquisa realizada por Santos (2001), como vegetação observada por eles a 

2 ou 3 décadas atrás, nos Municípios de Propriá, Santana do São Francisco, Neópolis, Ilha 

das Flores e Brejo Grande. 
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Como não é possível resgatar a composição florística original da mata ciliar do 

Baixo São Francisco, e como houve um grande recuo da margem nos focos de erosão 

acelerada, o estudo das espécies nativas deve ser feito através restauração das margens 

deve ser feito da análise conjunta dos resultados das pesquisas de Santos (2001), Siqueira e 

Ribeiro (2001), que identifica as espécies da Mata Atlântica de Sergipe, Lorenzi (2002), 

que trata da identificação, distribuição e características ecológicas, incluindo hábitat 

preferido de cada espécie de árvore brasileira, e de pesquisas com espécies de Mata 

Atlântica de Sergipe realizadas nesta região, como as de Aragão et al (2004), Rocha et al 

(2004) e Santos et al (2004), e o levantamento florístico REALIZADO POR Santos (2001) 

nos remanescentes de mata ciliar no Baixo São Francisco (Quadro 2.4).   

QUADRO 2.3: Espécies da vegetação ciliar original nas margens do Baixo Rio São 

Francisco, de acordo com questionário aplicado na população local.   

FONTE: Holanda et al (2005) 

Família Espécie Nome popular 

Anacardiaceae Anacardium ocidentale L. Caju 

Anacardiaceae Mangifera indica Mangueira 

Anacardiaceae Spodias dulcis Cajazeira 
Annonaceae Annona cacans Araticum 

Arecaceae Cocus mucifera Coco 
Bignoniaceae Tabebuia caraiba Mart. Craibeira 
Caesalpinaceae Cassia fistula L. Canafístula 

Caesalpinaceae Caesalpinea pyramidalis 

Tull 

Catingueira 

Chrysobalanaceae Couepia impressa Maçãnzeira 
Combretaceae Terminalia catalpa L. Amendoeira 
Meliaceae Cedrela fissilis Cedro 
Mimosaceae Inga edulis Ingazeira 

Moraceae Ficus eximia Schott Gameleira 
Moraceae Cecropia pachystachya Umbaúba 
Myrtaceae Eugenia sp. Cambuí 
Rhamnaceae Zizyphus joazeiro Mart. Joazeiro 
Rosaceae Licania humilis Oiti 

Rubiaceae Genipa americana L. Jenipapeiro 
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QUADRO 2.4: Espécies identificadas em fragmentos da vegetação ciliar, na margem do 

Baixo Rio São Francisco, no Estado de Sergipe, em Dezembro de 2000.   

FONTE: HOLANDA et al (2005)  

Família

 
Espécie

 

Anacardiaceae

 

Anacardium ocidentale L. 

 

Astronium fraxinifolium Schott

  

Schinus terebenthifolius  Raddi

 

Annonaceae

 

Annona cacans

 

Avicenniaceae

 

Avicennia germinans (L)  Steam

  

Avicennia achaweriana Stap & 
Bignoniaceae

 

Tabebuia impetiginosa

 

Burseraceae

 

Protium heptaphyllum (Aubl.)  
Caesalpinaceae

 

Cassia macranthera

  

Cassia grandis

  

Hymenaea sp

 

Capparaceae

 

Caparis flexuosa

 

 Chrysobalanaceae

 

Couepia impressa

  

Pera ferruginea (Schott) Mull. 
Fabaceae

 

Andira fraxinifolia enth. Clitoria 

 

Machaerium augustifolium

 

Mimosaceae

 

Anadenanthera  macrocarpa  

 

Mimosaceae

 

Bauhinia sp

 

Mimosaceae

 

Inga edulis

  

Inga sp1

  

Inga sp2

  

Pithecelobium sp

 

Moraceae

 

Ficus eximia Schott

  

Cecropia pachystachya

  

Campomanesia viatoris  Landrum

  

Psidium sp

 

Papilionaceae

 

Lonchocarpus sericeus

 

Rhamnaceae

 

Zizyphus joazeiro Mart.

 

Rhizophoraceae

 

Rizophora mangle L.

  

Tocoyena formosa

 

Rutacea

 

Esembeckia intermedia

 

Sapindaceae

 

Talisia sp

  

Talisia sp

 

Sapotaceae

 

Bumelia satorum

  

Chrysophyllum marginatum

 

Ulmaceae

 

Celtis sp
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS   

3.1  Caracterização da Área de estudo   

3.1.1  Caracterização geográfica do Baixo São Francisco  

O baixo curso do Rio São Francisco se estende do Município Porto da Folha (SE) e 

Belo Monte (AL) até a linha costeira entre os dois Estados. Abrange parte dos Estados de 

Sergipe, Pernambuco e Alagoas, com uma área de aproximadamente 30.000 Km2, o que 

corresponde a menos de 5% da bacia total (Figura 2.9). Pela sua configuração 

perpendicular em relação ao litoral, apresenta uma perceptível zonação no sentido W/E, do 

semi-árido ao litorâneo úmido (VARGAS, 1999). Apesar de ser uma pequena região, o 

Baixo São Francisco sergipano apresenta uma variedade de solos e tipos climáticos: 

megatérmico subúmido úmido nos Municípios de Brejo Grande e Ilha das Flores, 

megatérmico subúmido úmido e subúmido seco no Município de Neópolis, megatérmico 

subúmido seco (transição para o semi-árido) no Município de Santana do São Francisco, 

megatérmico semi-árido brando no Município de Propriá.  

O Município de Propriá posiciona-se no limite entre o árido e o úmido, entre a 

Caatinga e a floresta mesófila, entre os pediplanos e os tabuleiros, entre os solos litólicos e 

os solos podzólicos, (FONTES, 2002), que são mais suscetíveis à erosão.   

Do Município de Paulo Afonso (BA), no Sub-médio São Francisco, até Própria 

(SE), são terrenos pré-cambrianos cristalinos/metasedimentares, o leito assenta-se sobre 

rochas ígneas e metamórficas pré-cambrianas, e entre Paulo-Afonso (BA) e Pão de Açúcar 

(AL), o rio passa por um canyon em cristalino e o relevo circundante é um pediplano.   

Dos Municípios de Própria (SE) e Porto Real do Colégio (AL) até Neópolis (SE) e 

Penedo (AL), o terreno é sedimentar mesozóico (FONTES, 2002), e o relevo circundante 

ao vale fluvial é constituído por tabuleiros costeiros, área originalmente coberta por Mata 

Atlântica (SIQUEIRA e RIBEIRO, 2001). Nesta região há manchas de depósitos arenosos 

litorâneos (Restinga), onde se desenvolve vegetação de Restinga. 
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De Neópolis (SE) e Penedo (AL) até a linha litorânea, o terreno é de origem 

quaternária pleistocênica e holocênica, no qual se desenvolveu uma feição do tipo deltaica, 

formada por depósitos aluviais e litorâneos, que constituem a planície costeira. Constitui 

uma paisagem monótona, de superfície aproximadamente plana, com ondulações geradas 

por dunas eólicas móveis ou não.  

3.1.2  Características ambientais atuais do Baixo São Francisco   

As sub-bacias do Baixo São Francisco apresentam graves problemas ambientais e 

sócio-econômicos. Foram quase que totalmente devastadas para desenvolvimento de 

atividades de agricultura e pecuária (Figura 3.1) e apresentam depósitos de lixo e esgotos 

distribuídos em suas superfícies (SANTOS, 2004), acarretando danos de erosão, 

assoreamento e poluição dos afluentes do Rio São Francisco nesta região.                    

FIGURA 3.1: Mapa da vegetação atual do Baixo São Francisco. Fonte: 

CODEVASF (2002) 
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3.1.3  Localização e caracterização do sítio experimental  

A área de estudo está localizada na região sedimentar do Baixo São Francisco 

sergipano, no Município de Propriá, onde foi estabelecido o sítio experimental a partir da 

linha d água, no talude marginal, ao longo de 120 m de comprimento e, em média, 10 m de 

largura, compreendendo 1.200 m2. A Figura 3.2 mostra a localização da área de estudo, 

que está entre as coordenadas 10°13 44,1 S, 36°46 11,8 W e 10°13 44,4 S, 36°46 09,3 

W.  

O relevo circundante ao vale fluvial é constituído por Tabuleiros Costeiros, área 

originalmente coberta por Mata Atlântica (SIQUEIRA e RIBEIRO, 2001). O clima é 

definido como Megatérmico Semi-Árido Brando, com temperatura média anual de 26°C, e 

período chuvoso de março a agosto, com precipitação média de 806 mm por ano (ANA, 

2001).  

No vale do rio estão depositados sedimentos holocênicos inconsolidados (areia e 

silte argiloso), mapeados por SANTOS et al (1997) como depósitos fluviais e fluvio-

lagunares. Há também manchas de depósitos arenosos costeiros do Quaternário, chamados 

de Restinga. Especificamente, o sítio experimental possui solo arenoso, classificado como 

Neossolo Quartzarênico. As camadas mais inferiores, próximas à linha d água, na faixa 

entre marés, apresentam-se intercaladas a finas camadas de argila. Segundo a classificação 

de Fontes (2002), a margem é do tipo F: arenosa, pouco coesa, alta, adjacente ao talvegue. 

Neste trecho do sítio experimental, o limite do talvegue passa mais distante, a cerca de 10 

m da margem.   

A mata ciliar nesta região é bastante escassa devido a atividades de agropecuária, 

principalmente de pequenos produtores com agricultura familiar, que vem crescendo 

devido à diminuição do pescado na região.       
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FIGURA 3.2: Localização da área de estudo.   

3.2  Metodologia   

3.2.1  Identificação do sítio experimental   

Foram revisitados os pontos de erosão da margem direita do rio, identificados por 

Fontes (2002), e avaliados quanto à possibilidade da aplicação de técnicas para a 

estabilização dos taludes marginais e posterior recuperação da mata ciliar. Estas avaliações 

foram realizadas com base no tipo de margem, área disponível para a instalação de um 

ensaio experimental, estágio sucessional da vegetação, aceitação do proprietário do 

terreno, dificuldades e custos de acesso ao local. Foi escolhido o trecho da margem que 

tivesse as seguintes características para instalação do sítio experimental:  

 

margem em processo de erosão acelerada, para testar a eficiência do modelo de 

contenção da erosão desta pesquisa; 

 

distância do talvegue de aproximadamente 10 m, para que a erosão não fosse mais 

rápida do que a estabilização da margem através do metodologia da pesquisa; 
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altura do barranco menor que 5 m e com declividade menor do que 50%, para que a 

implantação das técnicas e materiais da bioengenharia fosse mais simplificada, 

visto que ensaios como este nunca foram realizados anteriormente; 

 
solo arenoso, para testar a eficiência das técnicas e materiais utilizados, no tipo de 

solo mais comum da margem no Baixo São Francisco; 

 

cobertura vegetal somente herbácea e escassa, para se implantar a pesquisa em 

solos desprotegidos; 

 

área disponível com as características acima suficientes para a instalação do ensaio 

experimental; 

 

facilidade de acesso por estradas.    

3.2.2  Seleção de espécies  

Foram selecionadas espécies pioneiras arbóreas e clímax nativas do Baixo São 

Francisco sergipano, e nas pesquisas realizadas por Aragão et al (2004) e Santos et al 

(2004), no Baixo São Francisco, e Siqueira e Ribeiro (2001), sobre a Mata Atlântica de 

Sergipe. Também se levou em consideração indicações de espécies para restauração de 

áreas degradadas e adaptadas à beira de rios nas pesquisas e levantamentos realizados por 

Davide e Botelho (2002). As espécies selecionadas estão listadas no Quadro 3.1.   

QUADRO 3.1: Espécies utilizadas nesta pesquisa. 

Nome

 

N. popular

 

Família

 

G. E.

 

Caesalpinia leiostachya Benth.

 

Pau-ferro

 

Leguminosae-Caesalpinaceae

 

C

 

Cassia grandis L. f. Canafístula Leguminosae-Caesalpinoideae C 
Enterolobium contortisiliquum Tamboril Leguminosae-Mimosoideae C 
Erythrina velutina Willd. Mulungu Fabaceae P 
Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira Anacardiaceae P 
Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Anacardiaceae P 

G. E. = Grupo ecológico; C = Clímax exigente de luz; P = Pioneira  

Descrição das espécies utilizadas no presente trabalho:  

 

Caesalpinia leiostachya Benth.: é uma planta semidecídua, heliófita, característica 

da Mata Atlântica, ocorre do Piauí à São Paulo, está na lista das espécies da Mata 
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Atlântica de Sergipe. Tolerante ao plantio em áreas abertas de crescimento rápido, e 

de alta produção de sementes viáveis anualmente, sendo uma boa opção para 

plantios mistos destinados à recomposição de áreas degradadas (LORENZI, 2002).   

 
Cassia grandis L. F.: É uma planta decídua, heliófita, característica da mata 

secundária e da floresta primária aberta, produz anualmente grande quantidade de 

sementes viáveis (LORENZI, 2002).  

 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.): presente nas florestas pluviais semidecídua, 

incluindo a Mata Atlântica de Sergipe (SIQUEIRA e RIBEIRO, 2001). Planta 

decídua no inverno, heliófita, dispersa em várias formações florestais. Não produz 

sementes todos os anos e sua freqüência é maior em capoeiras e estágios mais 

adiantados da sucessão secundária (LORENZI, 2002). Alguns autores a classificam 

como pioneira (LORENZI, 2002; SIQUEIRA e RIBEIRO, 2001), outros como 

clímax exigente de luz (DAVIDE e BOTELHO, 2002).  

 

Erythrina velutina Willd.: espécie pioneira, é uma árvore com espinhos, 

característica de várzeas e beira de rios da região semi-árida do Nordeste brasileiro, 

decídua e heliófita. Ocorre preferencialmente nas formações secundárias, 

apresentando, entretanto, dispersão irregular e descontínua (LORENZI, 2002).  

 

Schinus terebinthifolia Raddi: ocorre em várias formações vegetais desde 

Pernambuco até o Rio Grande do Sul, perenifólia, heliófita e pioneira, é uma das 

espécies mais procuradas pela avifauna. Cresce em terrenos secos e de baixa 

fertilidade, é amplamente disseminada por pássaros, tem uma ótima regeneração 

natural (LORENZI, 2002).  

 

Tapirira guianensis Aubl: ocorre em todo o território brasileiro, principalmente em 

terrenos úmidos, em quase todas as formações vegetais. Árvore perenifólia, 

pioneira, heliófita, característica de florestas ombrófilas de planície. É também 

muito encontrada em várzeas e beira de rios, como também em ambientes secos de 

encosta, mas é na várzea úmida onde esta melhor se desenvolve (LORENZI, 2002).  
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3.2.3  Utilização da bioengenharia   

Para desacelerar este processo de corrasão, foi trabalhada a técnica de 

bioengenharia com biotêxtil e revegetação, com espécies herbáceas e arbóreas para 

aumentar a coesão e a resistência ao cisalhamento do solo com a densidade de raízes; o 

biotêxtil foi implantado associado a retentores de sedimento (ou bermalongas) na faixa da 

linha d água para absorver a energia das forças de fluxo e refluxo das ondas.  

O biotêxtil escolhido para esta pesquisa foi o modelo Fibrax® 400 BF, isso porque, 

segundo suas especificações técnicas, é adequado para qualquer tipo de declividade, a 

margem de cursos d água de alto fluxo, e a solos com alta suscetibilidade à erosão. Além 

disso, este material se degrada enquanto a vegetação desenvolve entre suas fibras. Permite 

que a radiação solar atinja o solo e que espécies mono e dicotiledônea se desenvolvam 

entre suas fibras. Este biotêxtil é fabricado com 100% de fibra de coco e entrelaçado com 

fios resistentes e fotodegradáveis de polipropileno (Quadro 3.2). Tem duração de 48 a 60 

meses em condições de uso. Essa técnica tem um ótimo efeito paisagístico, sua instalação e 

transporte são consideravelmente simples, e sua matéria prima é de grande disponibilidade 

na região da área de estudo.  

Os bermalongas

 

são cilindros flexíveis com comprimento e diâmetro variados, 

composto por fibras vegetais desidratadas e prensadas, envoltas em rede de polipropileno 

fotodegradável. São utilizados em terrenos íngremes com a finalidade de reter sedimentos 

da erosão superficial, por isso são também denominados de retentores de sedimentos. 

Funcionam também como absorvente de energia de onda nas margens de um corpo d água. 

Para este fim, há registros de sua utilização em rios de pequeno porte, reservatórios e 

canais artificiais (CEMIG, 2002; GRAY e SOTIR, 1996).    

Para testar a eficiência do Biotêxtil no controle da erosão marginal e no 

crescimento das mudas de espécies florestais, o sítio experimental foi dividido em duas 

áreas semelhantes, com o mesmo tratamento de plantio, diferenciando entre elas a 

utilização da bioengenharia. Então, a área foi assim dividida, no sentido montante a jusante 

do rio: área testemunha (sem bioengenharia) com 50 m de comprimento; e tratamento com 

bioengenharia, com 70 m de comprimento (Figura 3.3). 



Capítulo 3  Materiais e Métodos 

 
80

 
QUADRO 3.2: Especificações técnicas do Biotêxtil Fibrax 400 BF®.  

Fonte: DEFLOR  Defesa Florestais (2005) 

Biotêxtil Fibrax 400 BF® 
Matriz orgânica 100 % fibra de coco

 
Comprimento 33,40 m

 
Largura 1,5 m

 

Área da bobina 50,1 m2

 

Diâmetro da bobina 0,40 m

 

Gramatura da matriz 
orgânica 

400 g/m2

 

Peso da bobina 20 Kg

 

Longevidade 48 60 meses

 

Resistência à tração 70 Kgf/m

    

O plantio seguiu o modelo de sucessão ecológica, onde as espécies pioneiras 

crescem mais rapidamente e fazem sombra para as espécies clímax, que crescem 

lentamente e têm ciclo de vida mais longos. Para isso, plantou-se duas filas longitudinais 

de pioneiras, com uma de clímax no meio, em modelo de quincôncio, de modo que uma 

clímax fica entre quatro pioneiras. O espaçamento entre as pioneiras foi de 2,0 m, entre 

pioneiras e clímax, 1,0 m, e entre as clímax, 2,0 m. Este espaçamento foi utilizado para que 

fosse obtido dentro do sítio experimental um mínimo de três blocos com cinco indivíduos 

por espécie em cada bloco. Foram utilizadas seis espécies em cada bloco, sendo três 

espécies pioneiras e três clímax. O sítio experimental comportou 4 blocos de repetição com 

bioengenharia, e 3 testemunhas, compondo cada bloco, 15 indivíduos pioneiros e 15 

indivíduos do grupo climax.   

3.3  Delineamento experimental  

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições para o 

tratamento com biomanta e 3 repetições para a área sem a bioengenharia, sendo as médias 

comparadas pelo teste T-student ao nível de 5% de probabilidade. A distribuição das 

espécies dentro de cada bloco e na bordadura foi aleatória, realizada por meio de um 

sorteio. O experimento foi composto por um total de 210 mudas dentro da área útil e 110 

na área de bordadura (Figura 3.3).   



Capítulo 3  Materiais e Métodos 

 
81

 
a) 

PfC CC CC PfPfPf Pf PfPf TTTT TT
M MMMPp Pp A A Pp Pp A Pp A M Pp M

C C T T Pf T C Pf C Pf T Pf C T Pf T Pf
Pp M A A Pp M M Pp A M A A Pp M A M M

Pf T T T T

A M MPpPpPpPp PpPp AA AA APp PpPpPpA M MPp AA AA A

A M M MPpPpPpPp PpPp AA A APp PpPpPp AA M M MPp AA A A A

A

C
M M

Pf T C C

Pf

Pf PfC C C

MM

Pp

T T

C

T

C

Pp

A

A

Pp
Pf

A

Pp
C

C

C

C

CC CC
Pp

Pf Pf

Pf

PfPf Pf

TT

TTTTT
AAAA MMMMMMMMPp Pp Pp Pp Pp

Pf C C C C T T Pf T T C Pf Pf
Pp Pp M A A A Pp A M Pp A A Pp Pp A Pp A

C Pf Pf T Pf Pf C Pf Pf T C C

Pp A A AM APp Pp PpA Pp

M

A

A Pp A A A AA MM M MMPp MM MPp PpAA A A A AA MM M MM MM MA

Pp PpA
T T Pf C

A

A

Pf T

M

A

T
Pp A A Pp Pp Pp

C

T

Pf

Pf T

C

C

Pp

Pp

A

A

M

M

Pp

Pp

C

Pf

T

A

A

Pp

Pp

C

T

Pf

M

Pp

A

A

Pf

Pf

Pf

M

M

A

A

T

T

Pf

A

A

AA

Pp
Pf

C

Pf

T

C

T

     

b)      

c)         

FIGURA 3.3: Croqui do ensaio experimental. Em a, o sítio completo; em b, área com 

biotêxtil; e em c, área sem biotêxtil.   

3.4 - Instalação do ensaio no sítio experimental   

A área foi cercada com três fios de arame farpado, presos em estacas colocadas a 

cada 2 metros. Esta proteção teve como objetivo principal o impedimento da entrada de 

animais como caprinos, bovinos e eqüinos e trânsito constante de pessoas, que poderia 

danificar o Biotêxtil e mudas.  
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Antes da instalação do Biotêxtil na superfície do solo, foram semeadas sementes da 

gramínea Brachiaria decumbens, para a melhor fixação do Biotêxtil no solo, que se 

desenvolveu entre suas fibras. Esta gramínea não foi semeada na área sem biotêxtil.   

O Biotêxtil utilizado foi fabricado em bobinas de 33,4 m de comprimento e 1,5 m 

de largura, conferindo assim uma área de 50 m2 cada, e foram desenrolados no sentido 

longitudinal do barranco, fixados no solo com grampos de ferro (Figura 3.4). 

Primeiramente foi colocado o Biotêxtil da parte mais baixa do barranco, havendo 

sobreposição de no mínimo os 20cm entre eles.     

Os Bermalongas® foram colocados na base do barranco em contato com a água 

para diminuir o impacto das ondas na margem. Foram fixadas com estacas de madeira.  

A)           B)          

C)            D)         

FIGURA 3.4: Implantação do Biotêxtil no talude (A); fixação do Biotêxtil com grampos de 

ferro (B); fixação dos bermalongas na linha d água (C); talude coberto por 

Biotêxtil (D). 
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3.5  Plantio das mudas florestais  

Passados 30 dias da semeadura, quando o Biotêxtil já estava melhor fixado pela 

gramínea Brachiaria, foram plantadas as mudas das espécies florestais (Figura 3.5). Para 

isso, na área coberta por Biotêxtil, foi realizado um corte em forma de cruz para cavar a 

cova (Figura 3.5). As covas apresentaram as dimensões de 25 cm de diâmetro e 30 cm de 

profundidade. No fundo de cada cova foi colocado 180 g do adubo Super Fosfato Simples, 

importante para estimular o enraizamento das espécies plantadas.  

a)       

     c)         

b)          

FIGURA 3.5: Plantio das espécies florestais um mês após a instalação do Biotêxtil. Em a, 

detalhe da cova no solo coberto por Biotêxtil; em b, detalhe do plantio de 

muda na área sem Biotêxtil, espécie Cassia grandis; e em c, muda de 

Schinus terebenthifolius na área com Biotêxtil. 
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Cada espécie apresentou um tamanho médio das mudas diferenciado. As mudas de 

Pau-pombo tinham em média 65 cm de altura; Tamboril, 55 cm; Canafístula, 55 cm; 

Aroeira, 75 cm; Pau-pombo, 36 cm; e Mulungu, 45 cm.   

3.6  Desenvolvimento das espécies florestais   

As mudas foram inicialmente irrigadas duas vezes por dia durante no período de 25 

de setembro a 01 de novembro, depois uma vez por dia a cada dois dias. O regadio foi 

extremamente necessário devido ao fim do período chuvoso em setembro, para garantir a 

sobrevivência das mudas ainda na fase de adaptação.   

Na área sem Biotêxtil, nos pontos onde havia vegetação herbácea, os 30 cm de raio 

ao redor de cada muda foram mantidos sem vegetação, por meio de coroamento, para que 

não ocorresse competição por água, luz e nutrientes. O coroamento não foi realizado na 

área com biotêxtil devido às injurias que poderiam ser causadas a Biotêxtil, promovendo 

rasgos que poderiam expor o solo.  

Após 60 dias do plantio foi realizada a adubação de cobertura com 70g de sulfato 

de amônia e 50 g de cloreto de potássio ao redor de cada muda.   

A coleta de dados sobre o desenvolvimento das mudas foi realizada somente dentro 

dos blocos, e quinzenalmente. Os parâmetros medidos foram:  

a) altura - medida com trena graduada em centímetros, que vai do colo até a parte 

vegetativa mais alta;  

b) diâmetro maior da copa, medido com trena graduada em centímetros.  

Foi calculada a Taxa de Crescimento Relativo (TCR), que é a percentagem de 

crescimento em relação ao tamanho inicial, da altura da parte aérea e do diâmetro da copa, 

a partir da média aritmética dos indivíduos de cada espécie em cada bloco de repetição, 

para analisar o desenvolvimento destas na área com e sem Biotêxtil.    
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3.7 - Monitoramento e coleta de dados da erosão fluvial marginal   

A análise dos dados da erosão fluvial marginal no sítio experimental foi realizada 

qualitativamente, através de observações no campo, registros fotográficos e levantamento 

de perfis transversais da margem.   

Foram levantados perfis transversais da margem em 3 pontos na área com Biotêxtil 

e em 4 pontos na área testemunha, quinzenalmente. As seções escolhidas foram nos pontos 

mais críticos de erosão. A Figura 3.6 localiza as seções de perfis no croqui do sítio 

experimental.    

O monitoramento da evolução progressiva do recuo das margens através do Método 

das Perfilagens Sucessivas, proposto por Hudson (1981), consiste no levantamento de 

perfis nas margens monitoradas e ilustra de maneira gráfica a evolução progressiva da 

erosão na face do barranco. As medições foram realizadas desde a base do barranco até o 

topo, com o auxílio de uma régua portátil, colocada verticalmente em cada ponto de 

medição, e uma trena na posição horizontal. As diagonais de cada trecho delineiam o perfil 

transversal da margem. Os perfis foram amostrados mensalmente.    

PfC CC CC PfPfPf Pf PfPf TTTT TT
M MMMPp Pp A A Pp Pp A Pp A M Pp M

C C T T Pf T C Pf C Pf T Pf C T Pf T Pf
Pp M A A Pp M M Pp A M A A Pp M A M M

Pf T T T T

A M MPpPpPpPp PpPp AA AA APp PpPpPpA M MPp AA AA A

A M M MPpPpPpPp PpPp AA A APp PpPpPp AA M M MPp AA A A A

A

C
M M

Pf T C C

Pf

Pf PfC C C

MM

Pp

T T

C

T

C

Pp

A

A

Pp
Pf

A

Pp
C

C

C

C

CC CC
Pp

Pf Pf

Pf

PfPf Pf

TT

TTTTT
AAAA MMMMMMMMPp Pp Pp Pp Pp

Pf C C C C T T Pf T T C Pf Pf
Pp Pp M A A A Pp A M Pp A A Pp Pp A Pp A

C Pf Pf T Pf Pf C Pf Pf T C C

Pp A A AM APp Pp PpA Pp

M

A

A Pp A A A AA MM M MMPp MM MPp PpAA A A A AA MM M MM MM MA

Pp PpA
T T Pf C

A

A

Pf T

M

A

T
Pp A A Pp Pp Pp

C

T

Pf

Pf T

C

C

Pp

Pp

A

A

M

M

Pp

Pp

C

Pf

T

A

A

Pp

Pp

C

T

Pf

M

Pp

A

A

Pf

Pf

Pf

M

M

A

A

T

T

Pf

A

A

AA

Pp
Pf

C

Pf

T

C

T

 

          7      6       5  4       3       2                         1    

FIGURA 3.6: Localização das seções de perfis transversais monitorados da margem no  

sítio experimental       
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO   

4.1  A granulometria do solo e a estabilidade do talude marginal   

De acordo com a granulometria realizada no presente trabalho, o solo do talude 

marginal da área de estudo é composto por cerca de 90% de areia (média, fina e muito 

fina), como mostra a Figura 4.1. As seções do talude marginal, também monitoradas por 

CASADO (2000) e SANTOS (2002), caracterizam o este tipo de solo como de muito baixa 

coesão, baixa resistência ao cisalhamento e alto ângulo de atrito (de 17 a 25º), com um 

Fator de Segurança menor que 1,0, sendo então classificados como Instáveis.                   

FIGURA 4.1: Valores da granulometria do solo do sítio experimental.   
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A erodibilidade de um solo, ou a susceptibilidade do solo ao processo erosivo, pode 

ser avaliada em função da facilidade com que os torrões se desfazem em água pura, sem 

dispersantes químicos (SALAS e ALPANES, 1975). Solos cujos torrões (ou agregados) 

desfazem facilmente em água são erodidos muito rapidamente pelo rio. A erosão acelerada 

leva a desestabilização dos taludes marginais, provocando grandes movimentos de massa.   

A massa de solo encontra-se em condições iminentes de ruptura generalizada, isto 

é, equilíbrio-limite (FS = 1). O Fator de Segurança (FS), é resultante do quociente de 

forças resistentes e forças atuantes, tratando-se de um método interativo. Com essas 

definições, considera-se que um talude é instável para valores de fatores de segurança (FS) 

inferiores a unidade. O Fator de segurança indica o grau de instabilidade de um talude 

qualquer com base nas grandezas Coesão e Ângulo de atrito (SUGUIO, 1998). Esta é 

usualmente expresso em termos de parâmetros efetivos (coesão e ângulo de atrito), que 

explicam os fatores de segurança (FS) na estabilidade e plano de escorregamento dos 

taludes.    

Um talude de altura constante, produziria o mesmo efeito geral que uma variação 

de altura em um talude de material com resistência constante. Portanto pode-se admitir que 

as deformações e rupturas de taludes de diferentes alturas, formados do mesmo material 

são comandados em grande parte pela natureza do material subseqüente a base do talude. 

A erosão ocorre de maneira particularmente rápida em taludes formados por solos com 

pouca coesão, como siltes e areias muito finas (TSCHEBOTARIOFF, 1978).   

As forças de fluxo e refluxo do embate constante de ondas na base do talude 

estudado, de baixa coesão, causam um acelerado processo de solapamento que, na área 

sem biotêxtil, desencadearam o desmoronamento de blocos que se desagregam facilmente 

devido ao baixo valor de Fator de Segurança. A ação do próprio peso de um pequeno bloco 

foi suficiente para seu desmoronamento, que caindo na base do talude é carreado pelo rio, 

iniciando um novo ciclo de solapamento de sua base. O processo de solapamento ocorreu 

pela ação da corrasão (Figura 4.2) é o processo de arraste dos sedimentos da margem 

através das forças de fluxo e refluxo gerados pelas ondas.   
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FIGURA 4.2: Sítio experimental (área sem biotêxtil) em 17/02/05. Processo de corrasão na 

base do talude.   

4.2  Utilização de retentores de sedimento    

A carência de relatos na literatura com trabalhos semelhantes, principalmente em 

grandes rios, e a variação inesperada da cota do rio durante o período de condução dos 

trabalhos de campo, fez com que a fixação de retentores de sedimentos, com estacas, não 

se mostrando uma boa alternativa de arranjamento desse tipo de bermalonga, pois esta 

estrutura foi destruída pelo movimento de fluxo e refluxo das ondas. A quantidade de 

bermalongas instalados, em somente uma linha, foi insuficiente para promover a proteção 

esperada.   

As fibras das palhas de gramíneas, que compõem os bermalongas utilizados tiveram 

pouca durabilidade, principalmente nas condições da pesquisa, com fatores intensos que 

contribuíram para sua destruição. O bermalonga composto por fibras de coco parece ser 

uma opção mais duradoura para margens de rio, uma vez que suas fibras são mais 

resistentes.   

A proteção da margem com bermalongas na linha d água durante o período em que 

eles se apresentavam inteiros, se mostrou fundamental no controle inicial da erosão 

marginal na área de estudo, onde há fortes e constantes embates de ondas na margem. 

Após a destruição dos mesmos, ocorreu erosão em partes danificadas do biotêxtil, nas 

áreas em contato com a água do rio. Foi possível perceber que a presença dos bermalongas 
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teria minimizado significantemente esta erosão, diminuindo o processo de corrasão e 

solapamento da base. Com a proteção do biotêxtil no talude, a presença dos bermalongas 

se mostra ainda mais eficiente devido à grande intensidade de ondas na margem.   

Nos estudos de caso de bioengenharia em margens de corpos d água apresentados 

por Gray e Sotir (1996), geralmemente, em margens de grandes rios, na base do talude 

utiliza-se enrocamentos ou gabiões (rochas confinadas em tela metálica) na faixa entre-

marés, associados ou não com estacas vivas. Estas opções são mais resistentes e 

duradouras do que os bermalongas, que são orgânicos, degradam-se rapidamente. Contudo, 

o recobrimento do solo com rochas tornam as margens artificiais, afetando a micro, macro 

e megafauna que vivem ou utilizam a faixa entre-marés para alimentação, abrigo ou 

reprodução, e a vegetação natural que se desenvolve nesta área. A utilização de materiais 

biodegradáveis possibilita a restauração ambiental da margem, ou seja, o retorno do 

equilíbrio geomorfológico e ecológico do rio.    

4.3  Utilização da gramínea Brachiaria decumbens   

Esta gramínea contribuiu para o recobrimento do solo na área com biotêxtil da 

base do talude até o topo, e para a estabilização física do solo, fixação da biomanta e 

enriquecimento orgânico do solo, embora tenha apresentado problemas relacionados com a 

submersão na época das cheias. As gramíneas nativas, fisiologicamente adaptadas à 

condição de inundação, sobreviveram sem problemas, embora não se desenvolvam 

naturalmente na face do talude. A brachiaria apresentou boa resistência no período seco, 

promovendo boa cobertura do solo.   

A agressividade como planta invasora e seus efeitos alelopáticos sobre as mudas 

florestais em sua fase inicial de crescimento, como relatado por Pitelli e Marchi (1991), 

Toledo et al (2003a e 2003b), Dias, Alves e Dias (2004) e Souza, Velini e Maiomoni-

Rodella (2003), podem ter inibido o desenvolvimento de espécies nativas e suprimido o 

crescimento das mudas florestais, no ensaio com biotêxtil. Esta situação foi favorecida pela 

ausência de tratos culturais como o coroamento das mudas, uma vez que tal prática poderia 

danificar ainda mais o fragilizado biotêxtil ao longo dos meses. Deve ser ressaltado o 



Capítulo 4  Resultados e Discussão 

 
91

 
muito importante papel da Brachiaria na fixação do biotêxtil, porém, devido à fragilidade 

do mesmo, os movimentos de massa não foram totalmente contidos mesmo com a 

adicional proteção da gramínea.   

Pitelli e Marchi (1991) e Toledo et al (2003a e 2003b) comprovaram a interferência 

negativa imposta por esta espécie na fase inicial de crescimento do Eucalyptus grandis; e 

Dias, Alves e Dias (2004), que concluiram que, esta mesma planta daninha, suprime o 

crescimento das mudas de café (Coffea arábica).    

No trabalho realizado por Souza, Velini e Maiomoni-Rodella (2003), pode-se 

concluir que as matérias secas de várias plantas daninhas testadas inibiram o 

desenvolvimento das mudas de Eucalyptus grandis, mas a matéria seca de Ageratum 

conyzoides e Brachiaria decumbens, nas proporções máximas (3% p/p), reduziu, de forma 

mais acentuada, o desenvolvimento das plantas de eucalipto; as mínimas proporções de B. 

decumbens, incorporadas ao solo, que apresentaram efeito inibitório, foram de 0,5 e 1%. 

Na região de Botucatu, no Estado de São Paulo, foi constatada uma redução no 

desenvolvimento inicial de mudas de eucalipto (E. grandis) plantadas em antigas pastagens 

de capim-braquiária (B. decumbens). Com base nessas informações, pode-se inferir a 

ocorrência de possíveis efeitos alelopáticos da B. decumbens no desenvolvimento das 

espécies florestais no sítio experimental na área com bioengenharia, diferentemente ao 

ocorrido na área sem bioengenharia, onde não foi plantada a B. decumbens.  

                                                                                                                                                                                                               

4.4  Utilização do biotextil na proteção do talude marginal   

A utilização do biotextil FIBRAX 400 BF® foi avaliada a partir de aspectos 

relevantes como a sua fixação, contribuição para o desenvolvimento da cobertura vegetal, 

eficiência no controle da erosão marginal, durabilidade e resistência frente aos movimentos 

de massa no talude da margem do rio.      
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4.4.1  Fixação do biotextil no solo    

Após 40 dias da instalação do experimento, observou-se o início do 

desenvolvimento da cobertura vegetal na biomanta, como mostra a Figura 4.3. Espécies de 

gramíneas e dicotiledôneas atravessaram sua malha de fibra de coco, mostrando que esta 

cobertura não se constituía em empecilho para o desenvolvimento de vegetação mono e 

dicotiledôneas, por entre suas fibras.  

a)     b)                 

FIGURA 4.3: Sítio experimental em 13/ago/04. Em a, detalhe da gramínea Brachiaria 

decumbens; em b, espécies dicotiledôneas nativas.     

O biotextil atenua a erosão hídrica, absorvendo a energia do impacto das gotas de 

chuva e retendo água entre as fibras vegetais que o compõe, conservando a umidade e 

melhorando ainda mais a infiltração do solo (CEMIG, 2002), como também pode 

promover a diminuição da movimentação do solo por desmoronamento de pequenos 

blocos, por isso, a área com biotêxtil apresentou desenvolvimento de uma cobertura 

vegetal mais densa do que na área sem biotêxtil.    

Além da proteção física da camada superficial do solo, o biotextil promoveu a 

melhoria das condições microclimáticas na interface solo-atmosfera e, pela retenção e 

conservação da umidade, conservou maior quantidade de água para a camada superficial 
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do solo e conseqüentemente para as plantas. No sítio experimental, na área com biomanta, 

desenvolveu-se uma rápida e densa cobertura vegetal, como mostra a Figura 4.4, que 

apresenta os estágios de implantação do biotêxtil. No estágio inicial (Figura 4.4 a), 

percebe-se a ausência de vegetação e uma certa suavização do talude necessária a 

implantação da biomanta. No segundo momento, um mês após a implantação, a vegetação 

composta pela B. decumbens e outras herbáceas cobriam o biotêxtil parcialmente. Em 

outubro de 2004 a área com biotêxtil já estava completamente coberta pela vegetação, com 

grande densidade de Brachiaria decumbens.  

             a)           b)       

              c)          d)            

FIGURA 4.4: Sítio experimental com biotextil. a) jul/04; b) ago/04; c) out/04; d) jan/05.   

4.4.2 - Eficiência no controle da erosão marginal   

Após 40 dias de implantação do ensaio experimental, já foi possível observar a 

eficiência do biotêxtil no controle da erosão na área de estudo, através da comparação com 

o processo erosivo por solapamento da base que já avançava de forma acelerada, na área 

sem o tratamento, como mostra a Figura 4.5.  
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    a)       

b)             c)       

FIGURA 4.5: Sítio experimental em 27 de agosto de 2004. A linha tracejada representa a 

divisão da área com biotextil (a esquerda) e sem biotextil (a direita), 

mostradas em detalhe em b e c.   

A erosão acelerada por solapamento da base do talude ocorreu em todo o sítio 

experimental onde não havia a proteção da manta (Figuras 4.5, 4.6 a, 4.7). Na área com 

biomanta, os pontos cortados para plantio de mudas que ficaram em contato com a linha 

d água, também foram erodidos pela ação da corrasão (Figura 4.6), ocorrida após a 

destruição dos retentores de sedimentos, que antes protegia a base do talude do 

solapamento.     
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a)               b) 

           

FIGURA 4.6: Sítio experimental em 27 de agosto de 2004: em a, a linha tracejada marca o 

início da área coberta pela biomanta. Os círculos mostram a erosão ocorrida 

através das aberturas feitas na biomanta para plantio de mudas, sem a 

presença dos retentores de sedimentos. Em b, o detalhe da erosão nos cortes 

feitos na biomanta.  

Pode-se observar na Figura 4.7 a diferença do processo erosivo no solo com e sem 

o tratamento. No solo desprotegido aconteceu o desmoronamento de blocos, ou seja, o 

arraste do material da base do talude causou desmoronamento de blocos por ação de seu 

próprio peso, depositando-se na base do mesmo. Posteriormente este material foi carreado e 

dando início a um novo ciclo de solapamento e desmoronamento, contribuindo para o 

assoreamento do rio.   

Inicialmente, na área com biomanta, ocorreu solapamento da base mas não houve 

desmoronamento sucessivos de blocos do talude. Apesar do solapamento da base, o bloco da 

camada superior do solo não sofreu o imediato cisalhamento, como na área sem biomanta. 

Isso porque o sistema radicular da cobertura vegetal proporcionou maiores forças de coesão 

e melhor resistência ao cisalhamento, gerando uma camada espessa e resistente do solo 

tratado com bioengenharia, mantendo o perfil transversal e declividade do talude, 

semelhantes aos medidos no início do ensaio experimental. A Figura 4.7 mostra a diferença 

na densidade da cobertura vegetal e do recuo da margem causado pela erosão marginal, entre 

os dois tratamentos.   
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 a)                    c)                       

                                                                                         

 b)            d)                                 

FIGURA 4.7:.Sítio experimental em dezembro de 2004 (em a e b) e em fevereiro de 2005 

(c e d). Em a e c, a linha tracejada separa a área com biotêxtil (acima da 

linha), da área sem biotêxtil; b e d trazem detalhes da área com biotêxtil.   

4.4.3 - Durabilidade e resistência do biotextil frente aos movimentos de massa na 

margem do rio.    

A FIBRAX 400 BF® foi instalada no talude como prática para a diminuição dos 

desmoronamentos de blocos da margem. Este tipo de biotêxtil se mostrou de baixa 

durabilidade, resultando também em uma baixa resistência para suportar os movimentos de 

massa de taludes marginais instáveis.   

O biotextil se apresentou bastante degradado após 07 (sete) meses de instalado no 

sítio experimental, antecipando a longevidade informada pelo fabricante (48 a 60 meses). 

A grande incidência de luz e altas temperaturas da região, além da necessidade de regadio, 
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a movimentação de pessoas para a coleta de dados sobre o  desenvolvimento das mudas e 

sobre os perfis transversais da margem, ocasionaram danos à sua estrutura comprometendo 

ainda mais a sua durabilidade.   

Os cortes feitos na manta para plantio das mudas de espécies florestais, 

contribuíram para diminuir sua resistência e durabilidade, criando mais possibilidades para 

a movimentação de massa, através destas aberturas. Isso também tornou sua estrutura mais 

frágil, não resistindo ao pisoteio de pessoas e animais que transitaram indesejadamente no 

sítio experimental.    

4.5  O impacto do aumento da vazão na estabilidade do talude no sítio experimental   

Ao final de fevereiro de 2005, a vazão regularizada foi aumentada, devido à alta 

pluviosidade nas cabeceiras do rio, levando os reservatórios de Três Marias e Sobradinho à 

capacidade máxima de armazenamento de água sem folga para acumulação extra. A vazão 

no Baixo São Francisco alcançou 4.000 m3/s, superando muito os 1.800 m3/s de vazão 

normal para a época. A cota passou de 3 para 5,5 m (CODEVASF, 2005) e causou grande 

aumento dos movimentos de massa nas margens degradadas. Esse aumento de vazão, 

embora contribuindo para o avanço da erosão por encontrar na área experimental um talude 

em processo de estabilização, se mostrou importante como teste da resistência do biotêxtil 

aos movimentos de massa promovidos em situações como essa, em um solo de muito baixa 

coesão. Foi possível observar também que a elevação da cota do rio fez avançar a erosão de 

forma bastante expressiva na área sem biotêxtil (Figura 4.8 b), destruindo a área plantada 

com espécies florestais, comprovando a relativa resistência do uso da biomanta FIBRAX 

400 BF.    

Como mostra a Figura 4.8, a área sem biotêxtil, após as cheias, apresentou o perfil e 

a paisagem bastante alterados. A margem que tinha uma declividade média de 33%, passou 

a ser totalmente verticalizada, levando ao desmoronamento de grandes blocos, quando a 

base foi solapada. Toda a extensão da área sem biomanta foi erodida e verticalizada a partir 

do processo de cisalhamento, como mostra a Figura 4.8.  
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a)          b)                            

Linha d água              

FIGURA 4.8: Sítio experimental. Em a, área com biomanta após a cheia de fev/2005; em 

b, área sem biomanta no mesmo período.    

4.6  Evolução do processo erosivo na área com biotêxtil   

Como mostra a Figura 4.8, a área com biotêxtil, após as cheias, apresentou o perfil 

e a paisagem melhor conservados do que a área sem proteção. Mas, a fragilidade do 

biotêxtil FIBRAX 400 BF frente aos movimentos de massa como os gerados no sítio 

experimental e a degradação da manta causada pela realização dos 150 cortes com cerca de 

30 cm de diâmetro cada, para o plantio das mudas, diminui sua resistência física.    

Como conseqüência das cheias, nas áreas mais danificadas do biotêxtil, ocorreram 

tombamentos de blocos que danificaram ainda mais o biotêxtil (Figura 4.9), que já se 

encontrava bastante fragilizada pela degradação natural de suas fibras. Em futuros ensaios 

com biomantas nestas margens, além de utilizar biotêxteis mais resistentes, não danificá-los 

nem cortá-los, parece ser uma melhor alternativa para associação de biotêxtil com espécies 

arbóreas, a semeadura direta, visto que nesta pesquisa observou-se o desenvolvimento de 

plântulas dicotiledôneas, emergentes do banco de sementes natural do solo, através da 

malha da biomanta. Na semeadura direta a estrutura da biomanta teria sido melhor 

conservada, a taxa de erosão e de perda de mudas poderiam ser mais reduzidas.    

A movimentação de massa nesta área durante as cheias ocorreu principalmente 

através dos processos de basculamento (Figura 4.9). Nesta área também ocorreu processos 

Cerca do sítio experimental 
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de solapamento da base e posterior desmoronamento por cisalhamento, onde o solo estava 

descoberto, promovendo a ação da corrosão e conseqüentemente solapamento da base do 

bloco.              

FIGURA 4.9: Área com biomanta após a cheia de fevereiro de 2005, e a ocorrência do 

processo de basculamento.     

As seções de levantamento de perfis transversais 05, 06 e 07 (Figuras 4.10, 4.11 e 

4.12), localizadas na área com biomanta, sofreram baixa taxa de erosão antes do período 

das cheia. Pôde ser observado que a cheia de fevereiro de 2005 provocou pequenas 

alterações nas seções 6 e 7, e uma grande alteração na seção 5 devido à danificações na 

biomanta nesta seção, onde houve processo de desmoronamento por basculamento. Em 

alguns pontos da margem na área com biotêxtil, a ausência dos retentores de sedimentos 

contribuiu para a suscetibilidade do barranco a erosão em sua base (solapamento), 

causando desmoronamentos pelo processo de cisalhamento.   

Nas Figuras 4.10 a 4.16, que exibem os perfis transversais da margem em 

diferentes seções da área de estudo, as diferenças na altura do barranco indicam as 

diferenças nas cotas do rio entre os momentos em que foram medidos os perfis.       
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FIGURA 4.10: Perfil transversal da margem na seção 5, área com biotêxtil.              

FIGURA 4.11: Perfil transversal da margem na seção 6, área com biotêxtil.  
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FIGURA 4.12: Perfil transversal da margem na seção 7, área com biotêxtil.   

A biomanta exerceu em parte a função de diminuir a corrasão do solo com menor 

agravamento do processo de solapamento da base do talude, mantendo a declividade da 

margem nas seções 6 e 7. A vegetação herbácea teve um papel fundamental na 

estabilização do talude marginal, principalmente no aumento da força de resistência ao 

cisalhamento do solo.   

4.7  Evolução do processo erosivo na área sem biotêxtil   

Somente no trecho com formação de faixa de praia fluvial houve uma cobertura 

vegetal mais densa, no restante da extensão do barranco, onde a declividade era semelhante 

à da área com biotêxtil (cerca de 30%), a erosão superficial e desmoronamentos de 

pequenos blocos por processo de basculamento, deixou o solo descoberto, que sofreu 

erosão acelerada das margens com taxas bem mais elevadas do que no ensaio com 

biotêxtil, como mostra as representações esquemáticas da evolução do perfil transversal da 

margem, nas Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 das seções com biotêxtil e as Figuras 4.13 a 4.16, 

das seções sem biotêxtil. 
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Pode-se observar na Figura 4.9 que, com a cheia, ocorreu erosão por basculamento 

em alguns pontos do barranco da área com biotêxtil, e em trechos intercalados, nas partes 

cortadas ou degradadas da biomanta, diferentemente da erosão ocorrida na área 

testemunha, onde ocorreu o solapamento na base do barranco, através do processo de 

corrasão, esquematizado na Figura 2.7, abrangendo de uma forma contínua toda a extensão 

do talude, mantendo-o verticalizado (Figura 4.8 b).    

Foi observada uma grande diferença da taxa de erosão (recuo da margem) entre os 

dois tratamentos, assim como do processo e distribuição da erosão no talude, destacada 

pela relativa resistência da biomanta na estabilização ou controle da dinâmica dos 

processos erosivos da margem. Esta diferença da taxa de erosão se refletiu na diferença da 

perda de mudas causada pela erosão do solo nas duas áreas estudadas. Após 25 dias da 

ocorrência da cheia, foi contabilizada a perda de 76,67% mudas dos blocos sem biomanta, 

e 51,10% das mudas dos blocos com biomanta.      

As seções 1, 2, 3 e 4 (sem biotêxtil) apresentaram comportamentos diferentes. As 

seções 2, 3 e 4 tiveram seus perfis transversais bastante alterados no período antes da 

cheia, sendo a margem quase que completamente verticalizada no período da cheia. As 

seções 5, 6 e 7 são da área com biotêxtil e tiveram seus perfis preservados com exceção da 

seção 5, que era uma área danificada da biomanta e por isso sofreu movimentação de 

massa e conseqüentemente alteração no perfil transversal.   

As seções 3 e 4 (Figuras 4.13 e 4.14), foram bastante erodidas principalmente pela 

ação corrasiva das ondas na margem. A alta declividade nestas áreas (33%) ocasionou a 

alta taxa de erosão através do solapamento da base do talude e conseqüentemente 

desmoronamentos por cisalhamento. A cheia erodiu todo o barranco marginal da área de 

estudo nestes pontos (Figura 4.8 b).       
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FIGURA4.13: Perfil transversal da margem na seção 3, área sem biotêxtil               

FIGURA 4.14: Perfil transversal da margem na seção 4, área sem biotêxtil   

Na seção 01 (Figura 4.15) a margem é do tipo faixa de praia fluvial, talude baixo e 

de inclinação suave, por isso, a erosão ocorreu na superfície do solo marginal, onde se 

dissipa a energia das ondas é dissipada neste tipo de margem, gerando uma baixa taxa de  
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erosão e a alteração pouco expressiva do perfil da margem. Não houve assim, o recuo da 

margem neste local. Com a cheia houve uma pequena alteração no seu perfil. Formou-se 

um barranco com morfologia que se assemelha a pequenos terraços, como mostra a Figura 

4.15.   

A seção 02 foi um trecho que sofreu erosão pelo intenso embate de ondas, mas que 

não sofreu grande recuo e maior taxa de erosão devido à densa vegetação de gramínea 

nativa na faixa entre marés. No entanto, a cheia de fevereiro de 2005 alterou, 

consideravelmente, o seu perfil. A Figura 4.16 mostra os perfis da margem desta seção em 

três momentos diferentes.           

FIGURA 4.15: Perfil transversal da margem na seção 1, área sem 

biotêxtil.         
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FIGURA 4.16: Perfil transversal da margem na seção 2, área sem 

biotêxtil.    

4.8 

 

Influência do tratamento na área com biotêxtil no desenvolvimento das mudas 

florestais.   

As taxas de crescimento relativa da altura da parte aérea (TCR-A), e do diâmetro da 

copa (TDR-C), revelaram o melhor desenvolvimento das mudas plantadas na área sem 

biomanta, antes do avanço mais expressivo da erosão, com exceção da espécie Erythrina 

velutina Willd. As diferenças nas taxas de crescimento do diâmetro da copa foram maiores 

entre os dois tratamentos. A densa cobertura de vegetação herbácea na área com biomanta 

pode ter ocasionado competição por espaço, água, nutrientes e luz. Além disso, a espécie 

Brachiaria decumbens provavelmente interferiu negativamente no desenvolvimento das 

mudas de espécies arbóreas, concordando com os estudos realizados por Dias, Alves e 

Dias (2004), Pitelli e Marchi (1991), Toledo et al (2003a e 2003b).    

Na área sem biotêxtil, a menor densidade de vegetação herbácea juntamente com o 

coroamento inicial que foi realizado em cada muda nas áreas com vegetação concorrente, e 

a ausência de Brachiaria, ocasionaram maior crescimento das mudas.  
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Algumas espécies descritas por Lorenzi (2002) e Siqueira e Ribeiro (2001) como de 

crescimento rápido em áreas abertas, não apresentaram tais características na área de 

estudo, como Cássia grandis (Canafístula) e Tapirira guianensis (Pau-pombo). O tipo de 

solo, a disponibilidade hídrica e de nutrientes, parecem ter interferido no ritmo de 

desenvolvimento das mesmas. Mesmo sendo nativas, estas duas espécies podem não ter se 

adaptado às novas características físicas, químicas e biológicas do solo apresentadas como 

conseqüência da degradação ambiental das margens do Baixo São Francisco, com destaque 

para a espécie Tapirira guianensis principalmente, pois se desenvolve melhor em 

ambientes úmidos.    

A retirada da cobertura vegetal do solo, erosão marginal, abaixamento do nível da 

água e carência de depósitos de argila e nutrientes através de cheias periódicas, 

transformou as margens em barrancos altos e verticalizados, com material arenoso de baixa 

coesão e bastante friável. A presença da mata ciliar é um dos principais fatores na 

atenuação desta degradação das margens, visto que tem um papel muito importante na 

estruturação física, no enriquecimento químico do solo e no equilíbrio térmico e hídrico do 

microclima da interface solo-atmosfera. A pesquisa sobre o desenvolvimento de espécies 

nativas nas margens do rio São Francisco, por meio dos estudos realizados por Aragão et 

al; Rocha et al; Santos et al (2004), Santos (2001), são importantes para identificar quais 

as que se desenvolvem mais facilmente, e sob quais condições, para a futura realização da 

restauração ambiental.  

4.8.1  Desenvolvimento em altura da parte aérea   

Como mostra a Figura 4.17, as espécies Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

(Tamboril), Caesalpinia leiostachya Benth (Pau-ferro) e Erythrina velutina (Mulungu), 

apresentaram maiores diferenças em valores médios entre os dois tratamentos, sendo que 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) e Caesalpinia leiostachya Benth apresentaram 

maiores taxas de crescimento na área sem biotêxtil. A espécie Erythrina velutina 

apresentou melhor desenvolvimento na área com biotêxtil.  
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FIGURA 4.17: Taxa de crescimento relativo de altura da parte aérea das espécies florestais 

utilizadas no experimento.   

Houve diferença significante ao nível de 5% de probabilidade entre os dois 

tratamentos, com exceção das espécies Pau-pombo e Canafístula. Sendo a maior taxa de 

crescimento relativo da altura na área sem biotêxtil. Somente a espécie Mulungu 

apresentou maior crescimento na área com biotêxtil.  

4.8.2  Desenvolvimento do diâmetro da copa   

A taxa de crescimento relativo do diâmetro da copa das espécies Enterolobium 

contortisiliquum (Vell.) (Tamboril), Caesalpinia leiostachya Benth (Pau-ferro) e Schinus 

terebenthifolius Raddi (Aroeira) se destacam apresentando valores muito mais elevados na 

área sem biotêxtil em relação às outras espécies e em relação aos seus valores na área com 

biotêxtil.     

O desenvolvimento do diâmetro da copa está diretamente relacionado com a 

morfologia específica da copa da planta, e ao espaço físico livre para crescimento e 

absorção de luz. Na área com biotêxtil, devido à não realização de coroamento nas mudas, 
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para preservação da integridade da biomanta, e o rápido desenvolvimento da gramínea, 

foram determinantes para o fraco desenvolvimento da copa das mudas nesta fase inicial de 

crescimento. Na área sem biotêxtil, além do coroamento realizado, a baixa densidade de 

vegetação proporcionou um espaço livre para o desenvolvimento da copa, como mostra a 

Figura 4.18.  
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FIGURA 4.18: Taxa de Crescimento Relativo do diâmetro da copa das espécies florestais 

plantadas na área de estudo.   

A espécie Erythrina velutina (Mulungu), foi novamente a única espécie a 

apresentar maiores valores de crescimento na área com biotêxtil, indicando ser mais 

tolerante a intervenção de espécies gramíneas daninhas como a Brachiaria decumbens em 

alguns casos.   

As espécies Tapirira guianensis (Pau-pombo) e Cassia grandis (Canafístula), como 

discutido anteriormante, apresentaram valores baixos de crescimento, sem diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade, entre os dois tratamentos. Para a restauração 

ambiental das margens com características semelhantes às da área de estudo, é importante 

que sejam escolhidas para plantio espécies de desenvolvimento rápido para auxiliar na 
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estruturação física do solo através de seu sistema radicular, cobertura e enriquecimento 

orgânico do solo, e uma melhor fixação da muda para resistir a eventos de cheias e erosão 

superficial do solo. Estas duas espécies não atenderam a estas necessidades, parecendo 

pouco indicadas para restauração neste tipo de margem, com estas possíveis adversidades.   

4.8.3  Desenvolvimento de Caesalpinia leiostachya Benth (Pau-ferro)   

A espécie Caesalpinia leiostachya Benth (Pau-ferro) teve bom desenvolvimento na 

área de estudo em relação à maioria das espécies pesquisadas. Sua taxa de mortalidade por 

causas naturais foi de 0,0%, obteve a segunda maior TCR da altura da parte aérea na área 

sem biomanta, e a maior em diâmetro da copa nos dois tratamentos.   

Tanto para a TCR da altura como do diâmetro da copa, esta espécie apresentou 

diferença significativa entre os dois tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. Seu 

desenvolvimento foi muito mais expressivo na área sem do que na área com biotêxtil: 

média da TCR da altura 5,6 vezes maior, e do diâmetro da copa 12,13 vezes maior. Estes 

dados mostram que o coroamento influencia expressivamente em seu desenvolvimento. E 

que a Brachiaria pode ter inibido seu desenvolvimento, como relatado por diversos autores 

(DIAS, ALVES e DIAS, 2004; PITELLI e MARCHI,1991; TOLEDO et al, 2003a e 

2003b) sobre o efeito desta espécie sobre culturas de Café e Eucalipto, pode ter suprimido 

o desenvolvimento das mudas de Pau-ferro.    

A média da TCR da altura da parte aérea na área com biomanta foi 7,00%. 

Enquanto que o ganho nos blocos sem bioengenharia foi 5,6 vezes maior: 39,19%. 

Comparando-se os valores apresentados na Figura 4.17, observa-se que esta espécie teve o 

segundo melhor desenvolvimento em altura na área sem biotêxtil e o segundo menor na 

área com biotêxtil, deixando claro a grande diferença de seu desenvolvimento em altura 

entre os dois tratamentos. Também apresentou o segundo melhor desenvolvimento da copa 

tanto na área com biotêxtil como na área testemunha. A média da TCR na área com 

biotêxtil foi 22,91%, enquanto que na área sem biotêxtil, foi 12,13 vezes maior: 277,91%, 

indicando sua necessidade de maiores espaçamentos e radiação solar para o 

desenvolvimento de sua copa.   
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O rápido desenvolvimento do diâmetro da copa desta espécie é importante para 

promover um fechamento mais rápido do dossel da floresta, e conseqüentemente o rápido 

recobrimento do solo, diminuindo a suscetibilidade aos processos erosivos; e para 

sombrear as espécies exigentes de sombra, que no processo de sucessão ecológica, 

desenvolver-se-ão sob as copas das espécies exigentes de luz (BOTELHO E DAVIDE, 

2002; SIQUEIRA e RIBEIRO, 2001). Esta grande diferença entre o desenvolvimento da 

copa nas áreas com e sem biotêxtil deixa claro a importância da realização de coroamento 

com no mínimo 40 cm de raio para melhor desenvolvimento da copa desta espécie, como 

foi realizado na área sem biotêxtil.    

4.8.5  Desenvolvimento de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) (Tamboril)   

A espécie Enterolobium contortisiliquum (Vell.) teve um dos melhores 

desempenhos na área de estudo em relação às espécies pesquisadas. Sua taxa de 

mortalidade foi de 0,0% na área com biotêxtil, e de 13,3% na área sem biotêxtil. Tanto 

para a TCR da altura como do diâmetro da copa, esta espécie apresentou diferença 

significativa entre os dois tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. A média de seu 

ganho em altura foi muito maior do que qualquer outra espécie plantada neste experimento, 

atingindo uma média de 70 cm na área com biotêxtil e 86,4 cm na área sem biotêxtil, no 

total, seis indivíduos ultrapassaram a medida de 1 m de altura, uma das mudas, na área sem 

biotêxtil chegou a medir 1,62 m com seis meses do plantio.    

O rápido desenvolvimento da Enterolobium contortisiliquum (Vell.) destaca 

vantagens para utilização de restauração ambiental das margens nesta região, visto que é 

uma espécie que ocorre com maior freqüência em Capoeiras e estágios mais adiantados da 

sucessão secundária (LORENZI, 2002) e se adaptou bem nas margens degradadas, em 

estágio sucessional primário, do Baixo São Francisco sergipano.    

A média da TCR da altura da parte aérea na área nos blocos com bioengenharia foi 

61,97%. Enquanto que o ganho nos blocos sem bioengenharia foi 1,65 vezes maior: 

102,27%. Comparando-se os valores apresentados na Figura 4.17, observa-se que esta 

espécie apresentou o melhor desenvolvimento em altura na área com e sem biomanta, 
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apresentando valores muito mais elevados do que as outras espécies estudadas. E a Figura 

4.18 mostra que esta apresentou o terceiro melhor desenvolvimento da copa na área com 

biotêxtil, e o segundo, juntamente com o Mulungu, na área sem biotêxtil. Sendo que a 

média da TCR na área com bioengenharia foi 13,56%, enquanto que na área sem 

bioengenharia foi 5,65 vezes maior: 76,56%, indicando sua necessidade de maiores 

espaçamentos e radiação solar para o desenvolvimento de sua copa.  

4.8.6  Desenvolvimento de Cassia grandis L. f. (Canafístula)   

A espécie Cassia grandis L. f., apesar de ser uma espécie bastante comum na 

região e geralmente possuir bom desenvolvimento em áreas abertas, não se adaptou às 

características do solo degradado da margem da área de estudo. Sua taxa de mortalidade 

foi baixa, 13,3% na área com biotêxtil e 0,0% na área sem, tendo no total uma taxa de 

mortalidade igual a 5,7%, contudo, não apresentou desenvolvimento significativo nestes 

seis primeiros meses de plantio, suas mudas se mostraram pouco e a maioria perdeu e 

permaneceu sem suas folhas durante quase todo este período.   

Comparando-se as Figuras 4.17 e 4.18 percebe-se o baixo desenvolvimento desta 

espécie em relação às outras estudadas, foi a que menos se desenvolveu, apresentando 

valores de crescimento pouco significativos em relação às outras espécies plantadas. 

Mesmo com taxas de crescimento tão baixas nos dois tratamentos desta pesquisa, a 

Canafístula apresentou desenvolvimento na área sem biotêxtil maior do que na área com 

biotêxtil. A concorrência por luz, espaço, água e nutrientes principalmente com a espécie 

gramínea B. decumbens, foi uma forte influência nesta diferença, principalmente pelo 

pequeno tamanho de suas mudas (em média 45 cm ao final do experimento), sendo quase 

que totalmente sombreadas pela B. decumbens.   

A média da TCR da altura da parte aérea na área com bioengenharia foi 0,64%, 

enquanto que na área sem bioengenharia foi duas vezes maior: 1,24%. Foram as menores 

TCR-A dentre todas as espécies. A diferença entre os dois tratamentos foi considerada 

estatisticamente não significativas ao nível de 5% de probabilidade, assim como os valores 

de crescimento do diâmetro da copa, que também foram muito baixos em relação ás 

demais espécies, como mostra a Figura 4.18. 
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4.8.7  Desenvolvimento de Schinus terebinthifolia Raddi (Aroeira)   

A espécie Schinus terebinthifolia Raddi apresentou um excelente desenvolvimento 

na área de estudo. Sua taxa de mortalidade foi de 0,0%. Tanto para a TCR da altura como 

do diâmetro da copa, esta espécie apresentou diferença significativa entre os dois 

tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. Seu desenvolvimento foi mais expressivo na 

área sem biotêxtil do que na área com biotêxtil: média da TCR da altura 2,0 vezes maior, e 

do diâmetro da copa 5,65 vezes maior.    

A média da TCR da altura da parte aérea na área dos blocos com bioengenharia foi 

14,52%, enquanto que o ganho nos blocos sem bioengenharia foi 2 vezes maior: 28,84% 

em relação ao tamanho inicial. Observando as Figuras 4.17 e 4.18, observa-se que esta 

espécie teve o terceiro melhor desenvolvimento em altura nas duas áreas, com e sem 

biotêxtil, e o segundo melhor desenvolvimento da copa na área sem biotêxtil. Na área com 

biotêxtil o desenvolvimento da copa foi muito baixo em relação às outras espécies com 

exceção da Canafístula e Pau-Pombo, que não tiveram ganhos expressivos da copa nesta 

área.    

A média da TCR-C na área com biotêxtil foi igual a 8,41%, enquanto que na área 

sem biotêxtil foi 9,5 vezes maior: 79,93%, indicando a necessidade de maiores 

espaçamentos e radiação solar para o desenvolvimento de sua copa.   

4.8.8  Desenvolvimento de Tapirira guianensis Aubl (Pau-pombo)   

A espécie Tapirira guianensis Aubl., assim como a Cassia grandis L. F. 

(Canafístula), não apresentou bom desenvolvimento na área de estudo em relação à 

maioria das espécies pesquisadas. Apesar de sua taxa de mortalidade de 0,0% para os dois 

tratamentos, não obteve uma taxa de crescimento relativa significativa para o diâmetro da 

copa e baixos valores para a altura da parte aérea, como pode-se observar nos resultados 

apresentados nas Figuras 4.17 e 4.18. Não houve diferença significante ao nível de 5% de 

probabilidade entre os dois tratamentos, que apresentaram baixas taxas de crescimento. 

Provavelmente por se desenvolver melhor em terrenos úmidos, segundo Lorenzi (2002), e 

ser mais exigente em nutrientes. 
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Os valores de TCR-A foram 10,45% na área com biotêxtil, e 15,9% na área sem 

biotêxtil. Observando-se a Figura 4.17 percebe-se que, seu desenvolvimento em altura não 

se destacou em comparação com as outras espécies estudadas.    

Sua taxa de crescimento da copa na área com biomanta foi nula, e na área sem 

biomanta não foi muito expressiva, com valor muito baixo em relação às outras espécies, 

1,32%, como mostra a Figura 4.18.   

4.8.9  Desenvolvimento de Erythrina velutina Willd. (Mulungu)   

A espécie Erythrina velutina Willd. foi a única espécie a apresentar maiores valores 

de crescimento, tanto em altura como no diâmetro da copa e do colo, na área com biotêxtil. 

Apresentando diferença significativa entre os dois tratamentos ao nível de 5% de 

probabilidade. Relativamente, obteve-se valores elevados de TCR-A na área com biotêxtil, 

e valores pouco expressivos na área sem biotêxtil (Figura 4.17). Sua taxa de mortalidade 

foi maior em relação às outras espécies: 11,4% no total, sendo igual a 10% na área com 

biotêxtil e 13,3% na área sem biotêxtil. Aparentemente, a Brachiaria decumbens não 

interferiu negativamente no seu desenvolvimento, como é possível que tenha acontecido 

com as outras espécies, que apresentaram valores mais reduzidos na área com o 

tratamento.   

A média da TCR da altura da parte aérea na área com bioengenharia foi 40,11%, e 

sem bioengenharia foi 2,60%. Observando-se os resultados apresentados na Figura 4.17, 

percebe-se que esta foi a única espécie a apresentar um valor elevado de crescimento na 

área com biomanta e baixo valor na área sem biomanta. Esta espécie parece ser mais 

resistente aos efeitos alelopáticos da Brachiaria, ao sombreamento e à densidade de 

herbáceas.   

Os valores de desenvolvimento da copa do Mulungu foram bastante reduzidos 

(Figura 4.18). A média da TCR-C na área com biomanta o foi 12,87%, e na área 

testemunha foi 0,93%. Assim como as taxas de crescimento em altura, a TRC-C também 

foi bem mais elevada na área com biotêxtil do que sem biotêxtil.  
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5  CONCLUSÕES   

1) A implantação de bioengenharia na margem do Rio São Francisco em seu baixo curso 

se apresentou como alternativa viável tecnicamente e ecologicamente.   

2) Apesar de não ter solucionado integralmente o problema da erosão acelerada e 

verticalização da margem, principalmente devido à fragilidade do biotêxtil FIBRAX 400 

BF® e rápida destruição dos bermalongas, os resultados comprovaram sua eficiência como 

facilitadora do desenvolvimento da vegetação ciliar, e como ferramenta para diminuição na 

taxa de erosão por solapamento da base do talude marginal.  

3) O modelo adotado para restauração ambiental das margens do Baixo São Francisco não 

resistiu aos movimentos de massa causados por basculamento ou solapamento da base do 

talude.   

4) Os cortes realizados para plantio de mudas acarretaram na corrasão acelerada do solo 

nestes pontos e na desestruturação do biotêxtil.  

5) As espécies Caesalpinia leiostachya Benth. (Pau-ferro) e Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) (Tamboril) e Schinus terebinthifolia Raddi (Aroeira) apresentaram rápido 

desenvolvimento na área de estudo, tanto em altura como em diâmetro da copa.  

6) As espécies Cassia grandis L. f. (Canafístula) e Tapirira guianensis Aubl. (Pau-pombo) 

foram as que apresentaram menor desenvolvimento entre as espécies estudadas.  

7) Com exceção da espécie Erythrina velutina Willd. (Mulungu), as demais espécies 

obtiveram melhor desenvolvimento na área sem biotêxtil do que na área com biotêxtil.   

8) A maior densidade de vegetação herbácea na área com biotêxtil, principalmente pela 

presença da gramínea utilizada para a fixação do biotêxtil, provocou sombreamento para as 

mudas e competição por espaço, nutrientes e água, além do provável efeito inibidor 

alelopático da Brachiaria decumbens sobre as espécies arbóreas. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Com base nos resultados desta pesquisa, quanto aos processos erosivos 

desenvolvidos na área com biotêxtil, sugere-se como um modelo mais eficiente para a 

restauração ambiental neste tipo de margem, estruturas mais resistentes na base do talude, 

para suportar o intenso embate de ondas e a ação do fluxo e refluxo que causa forte 

corrasão, e sobre a biomanta, para suportar o peso de blocos que venham a desmoronar por 

escorregamento, basculamento ou cisalhamento. Na base do talude é aconselhável a 

utilização de um forte arranjo de bermalongas de fibra de coco ou enrocamento, ambos 

associados à amarração com estacas vivas. Sobre a biomanta podem ser utilizadas redes 

resistentes de fibra vegetal associadas a materiais vivos como espécies herbáceas, 

arbustivas e arbóreas nativas.    

Arranjos com uma maior densidade de retentores de sedimento, amarração entre 

eles mais resistente e uma melhor fixação no solo através de associações com estacas vivas 

devem ser experimentados e analisados quanto a suas resistências nas margens do Baixo 

São Francisco e quanto a suas eficiências no controle ou prevenção do solapamento da 

base de taludes característicos da área de estudo.   

Para este tipo de solo de baixa coesão, a integridade da biomanta é extremamente 

importante para exercer efetivamente sua função de estabilização do talude marginal, para 

isso, deve-se adotar técnicas de plantio como a semeadura direta ou plantio de estacas 

causam menos danos à estrutura da manta em relação ao plantio de mudas, auxiliando na 

sua eficiência contra a erosão, já que os cortes realizados para plantio de mudas 

acarretaram na corrasão acelerada do solo nestes pontos e na desestruturação do biotêxtil.   

Os resultados do desenvolvimento da Caesalpinia leiostachya Benth na área de 

estudo, e sua característica de crescimento rápido em áreas abertas e com alta produção de 

sementes anualmente (LORENZI, 2002), apontam para esta espécie como uma opção 

eficaz para a restauração ambiental das margens do Baixo São Francisco. Assim como a 

espécie Schinus terebinthifolia Raddi (Aroeira), que, além do desenvolvimento atingido 

neste experimento, possui alta produção de sementes anualmente e é uma das espécies 
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mais procuradas pela avifauna, sendo assim amplamente disseminada por pássaros, tem 

uma ótima regeneração natural (LORENZI, 2002). Considerando que esta foi uma das 

espécies com melhor desenvolvimento da copa, do recobrimento e enriquecimento 

orgânico do solo na área sem bioengenharia, sugere-se que para obter um bom desempenho 

na recuperação de solos degradados e empobrecidos pela erosão, deve-se manter um 

espaço livre e sem sombreamento para melhor desenvolvimento de sua copa, adotando 

técnicas de coroamento que garantam uma área aberta ao seu redor de pelo menos 40 cm 

de raio, além de evitar a associação com plantio de B. decumbens.  


