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RESUMO 

 
A implantação de grandes projetos hidrelétricos na Bacia do Rio São Francisco tem 
provocado modificações no regime hídrico e alterado o comportamento de descarga e 
transporte da carga sólida do rio, e, assim, gerado impactos ambientais ou potencializado 
outros. A acelerada erosão marginal é considerada uma das mais graves alterações 
ambientais nesta bacia hidrográfica e tem levado à implementação de várias alternativas 
para o seu controle e do conseqüente assoreamento. Este estudo teve como objetivos 
monitorar as taxas de recuo da margem direita do rio São Francisco, no período de janeiro 
de 2004 a fevereiro de 2005, em quatro seções localizadas no trecho entre o município de 
Propriá e a foz do rio, estudar as causas do processo e verificar a eficiência dos 
enrocamentos implantados no controle da erosão no trecho em estudo. Para quantificação 
das taxas de erosão foi utilizado o Método das Estacas e para descrição do processo 
erosivo atuante na margem o Método das Perfilagens Sucessivas em quatro diferentes 
seções (A, B, C e D). As seções foram instrumentadas com Indicadores de Nível D’água – 
INAs, para o estudo da interação das águas superficiais e subterrâneas na interface dos 
taludes marginais. O recuo do topo do talude, nas seções estudadas foram de 2,06 m na 
seção A, 4,06 m na seção B, 4,35 m na seção C e 10,03 m na seção D. São números bem 
inferiores em relação aos anos anteriores, explicados pelo retaludamento promovido pelas 
cheias de janeiro de 2004, que temporariamente promoveram uma desaceleração do 
processo. A variação das taxas de erosão aconteceu em função da localização das seções, 
da composição granulométrica do material que compõe a face dos taludes, da altura dos 
barrancos, da pequena variação mensal da cota do nível d’água, da ação dos ventos e 
conseqüente formação de ondas, da velocidade do fluxo próximo à margem e devido ao 
sentido do fluxo hidráulico nos taludes, do solo para o rio. Os enrocamentos têm evitado o 
avanço do processo erosivo na maioria dos pontos em que foram implantados. Porém, 
poderá haver um futuro colapso da estrutura, em conseqüência do solapamento de sua base 
devido ao impacto das ondas. Os dados obtidos servirão para subsidiar decisões voltadas 
para o planejamento e gestão ambiental da região que busquem minimizar os impactos 
ambientais negativos resultantes das políticas públicas de utilização dos recursos hídricos 
da Bacia do Rio São Francisco. 
 

Palavras-chaves: erosão marginal, enrocamento, fluxo hidráulico, rio São Francisco. 
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ABSTRACT  
 

 
The construction of big electrical power dams on the São Francisco river channel have led 
to changes in its hydrological system and altered its discharge and sediment’s transport 
behaviour, and then generating some environmental impacts and potencialized others. The 
accelerated bank erosion is considered one of the most harmful ones leading to application 
of various of alternatives in order to control it and consequently the channel sedimentation. 
This research was developed in order to monitor bank erosion process in the right margin 
of the Low San Francisco River, during January 2004 until February 2005, in four different 
sites located from Propriá to the river estuary, studying the possible causes and also the  
riprap efficiency in order to control the river bank erosion. The pegs methods was used to 
measure erosion rate and to describe it  the profiling method was used in four different 
sites (A, B, C and D).  Water Level Indicators in three of the studied sections was installed 
in order to study the subterranean waters flux on the river banks. The annual rates of bank 
erosion was 2,06 meter to site A, 4,06 meter to site B, 4,35 meter to site C and 10,03 meter 
to site D. They are lower numbers then was recorded in previous years, explained by the 
redesign of the bank morphology promoted by the occurenc of January 2004 flood, which 
promotes an apparent stabilization of the erosion process. The variation of erosion among 
the sites was related to the localization, soil texture, the bank height climate and 
hydrological features, also wind speed, monthly amplitude waves near the edge and the 
hydraulic flux from soil to the river. The behavior of riprap constructed in order to control 
the erosion is efficient in the most of locals they were implanted, although they could 
collapse in the future because of lack of studies related to the river morphological changes 
near them. These data can subsidy public decisions in order to minimize the environment 
negative impacts caused by unsustainable natural resources uses in the San Francisco River 
Basin. 
 

Key Words: bank erosion, riprap, hydraulics flux, San Francisco River. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A ação do homem, através da exploração dos recursos hídricos, minerais, vegetais e 

animais, em toda a bacia do rio São Francisco durante anos trouxe danos, alguns 

irreparáveis, a toda a região. Assoreamento, desmatamento, erosão e poluição são 

problemas enfrentados pela população do vale há vários anos.  

 

Existe uma constante busca de equilíbrio entre descarga líquida, erosão, transporte 

e deposição de sedimentos. As atividades humanas desenvolvidas no trecho de um rio 

podem alterar, de diferentes formas e intensidade, a dinâmica desse equilíbrio, com a 

construção de reservatórios e canalizações, substituição de mata ciliar por terras cultivadas, 

urbanização e exploração de alúvios, modificando o comportamento da descarga e da carga 

sólida do rio.  

 

 As políticas públicas de desenvolvimento regional adotadas e a opção por um 

modelo de desenvolvimento que prioriza o uso das águas do rio para irrigação e geração de 

energia, em detrimento dos demais usos, através da implantação de grandes projetos 

hidrelétricos, têm provocado profundas alterações na bacia do rio São Francisco, rompendo 

o equilíbrio dinâmico natural do sistema fluvial, principalmente à jusante das barragens 

administradas pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF.  

 

A construção de barragens e formação de grandes reservatórios, e sua forma de 

operação, tem resultado em alterações do padrão e características dos fluxos efluentes das 

usinas hidrelétricas. A modificação brusca no regime hídrico e no comportamento de 

descarga e transporte de carga sólida do rio tem contribuído para um forte desequilíbrio, 

gerando impactos ambientais negativos em todo vale, principalmente no baixo curso do 

rio, que apresenta maior vulnerabilidade hidro-ambiental. A operação dos reservatórios 

contribuiu para o desenvolvimento da região, porém, ao mesmo tempo, também gerou um 

grande passivo ambiental e sócio-econômico, causando impactos negativos no ecossistema 

fluvial e na vida da população ribeirinha. 

 

A regularização da vazão, conseqüência da operação das barragens, tem provocado 

impactos na atividade pesqueira e no cultivo do arroz na região do Baixo São Francisco. 
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Alterações provocadas nas lagoas e várzeas naturais, onde ocorria a reprodução e captura 

dos peixes, e onde, tradicionalmente, se fazia a plantação de arroz, ameaçam a 

sobrevivência de espécies naturais e provocam profundas alterações nas formas de geração 

de renda da  população local. 

 

Entre os problemas ambientais do baixo curso do rio São Francisco, resultante da 

intervenção antrópica, a erosão na sua margem se destaca pela sua visibilidade, amplitude, 

distribuição e conseqüências sócio-econômicas, associada ao assoreamento do leito do rio 

e à devastação da mata ciliar para o cultivo das terras próximas às margens.  

                      

A erosão marginal tem destruído os diques de proteção contra as cheias, 

construídos para proteger os perímetros irrigados, casas, obras de engenharia e estradas, 

diminuindo a área dos perímetros irrigados e de faixas de terra agricultáveis, implicando na 

perda de produção agrícola e piscícola, decréscimo da produtividade, inundação de 

povoados e ônus extras com obras de infra-estrutura. As estradas internas, construídas ao 

lado dos diques de proteção, também são destruídas, prejudicando o acesso aos lotes e a 

ligação dos projetos com povoados e sedes municipais, obrigando ao emprego de soluções 

de engenharia, como medidas de caráter emergencial. 

 

A exemplo das ações implementadas em grandes rios no mundo, têm sido 

implantados enrocamentos ao longo das margens do rio São Francisco desde a década de 

80, como alternativa para conter o processo de erosão marginal nas áreas dos Perímetros 

Irrigados Cotinguiba-Pindoba e Betume. Os enrocamentos são maciços de pedras, 

destinados a proteger as margens do rio dos efeitos da erosão. A execução da camada de 

enrocamento de proteção compreende o retaludamento da margem do rio e posterior 

revestimento com material granular com granulometria dimensionada para absorver o 

impacto das ondas.  

 

Atualmente, faz-se necessária uma avaliação sobre a eficiência dos enrocamentos 

implantados ao longo das margens do rio São Francisco, para conter o processo de 

destruição no trecho, entre o Município de Propriá e a foz do rio, uma vez que em vários 

trechos de margem, onde previamente foram implantados, já se percebe uma retomada do 

processo erosivo. Estas importantes obras civis, têm sido justificadas como controladoras 
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da erosão nas margens dos rios, porém, no Baixo São Francisco, ainda não foram avaliadas 

quanto à sua real eficiência.  

 

A quantificação do processo erosivo se faz necessária e constitui ferramenta 

indispensável para a realização de um diagnóstico sobre seu avanço, assim como serve de 

subsídio para discussão das medidas mitigadoras a serem implantadas na margem do rio e 

a elaboração de políticas que visem resolver ou minimizar os problemas.   

 

Estudos têm sido realizados desde 1998, a partir dos trabalhos de Casado (2000) e 

de Holanda (2001), inicialmente com o monitoramento e caracterização da erosão na faixa 

de margem do rio correspondente ao Perímetro Irrigado Cotinguiba/Pindoba. Esses estudos 

tiveram continuidade com Santos (2001), Santos (2002), Fontes (2002) e, mais 

recentemente, Guimarães (2004), que conduziram importantes trabalhos do Grupo de 

Pesquisa em Gestão Hidroambiental do Baixo São Francisco.  

 

As informações geradas pelo presente trabalho vêm dar prosseguimento às 

pesquisas realizadas anteriormente e têm como objetivo fazer um diagnóstico da evolução 

do processo erosivo na margem direita do Rio São Francisco, no trecho entre o município 

de Propriá e a foz do rio, e da eficiência dos enrocamentos implantados no controle da 

erosão no trecho em estudo. 

 

Foram quantificadas as taxas de recuo da margem, descrito o processo erosivo 

atuante, suas possíveis causas e realizado um estudo sobre a interação das águas 

superficiais e subterrâneas na interface dos taludes. Foi analisado também o papel dos 

enrocamentos no controle da erosão marginal. 

 

O Capítulo 2 do trabalho aborda a crise do desenvolvimento e suas origens e o 

conceito de desenvolvimento sustentável. Também é realizada uma revisão sobre a 

dinâmica dos cursos d’água em uma bacia hidrográfica e da superfície freática. O capítulo 

encerra com a apresentação de alguns métodos que podem utilizados para contenção da 

erosão marginal no Baixo São Francisco. 
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No Capítulo 3 é apresentada a caracterização da área de estudo e a metodologia 

utilizada para desenvolvimento da pesquisa em questão. 

 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados encontrados durante o estudo, a 

classificação dos processos erosivos atuantes na margem direita do baixo curso do rio São 

Francisco, a caracterização das seções monitoradas, a quantificação das taxas de erosão 

mensal e anual, a dinâmica da superfície freática e sua influência no processo erosivo. É 

apresentado também um breve histórico sobre a implantação de enrocamentos nos taludes 

marginais, para conter o processo erosivo, a retomada da erosão em alguns pontos e novas 

soluções propostas para melhoria da eficiência dos enrocamentos. 

 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões e sugestões de medidas a serem 

adotadas e que servirão para subsidiar decisões voltadas para o planejamento e gestão 

ambiental da região. 
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2.0 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO 

 

A posição da sociedade, diante das questões ambientais, não foi sempre a mesma. 

À medida que a relação da sociedade com a natureza foi sendo construída, foram 

ocorrendo mudanças nas concepções do homem sobre o significado da natureza (Santos, 

2001). A afirmação da oposição homem-natureza se deu, no corpo da complexa História 

do Ocidente, em luta com outras formas de pensamento e práticas sociais (Gonçalves, 

1998). Tradições filosóficas, científicas, políticas ou religiosas marcaram todo pensamento 

totalizante das inter-relações da natureza e da sociedade. A história da constituição dessas 

totalizações é, portanto, a da integração das tradições em sistemas ideológicos e políticos 

coerentes (Acot, 1990). 

 

A degradação ambiental emerge do crescimento e da globalização da economia. A 

escassez generalizada se manifesta não só na degradação das bases de sustentabilidade 

ecológica do processo econômico, mas como uma crise de civilização que questiona a 

racionalidade do sistema social, os valores, os modos de produção e os conhecimentos que 

o sustentam (Leff, 2001). A degradação ambiental é um problema social (Blaikie & 

Brookfield, 1987), fruto das relações entre a sociedade, a natureza e o desenvolvimento, e 

não deve ser analisada apenas sob o ponto de vista físico. Para que os problemas 

ambientais possam ser entendidos de forma global e integrada, deve-se levar em conta as 

características da sociedade causadora de tais problemas. 

 

A modernidade que eclodiu a partir do século XVI passou a estabelecer uma 

relação de oposição entre cultura/civilização e natureza (Goldemberg, 1992). A questão 

ambiental parece exigir um novo paradigma, onde natureza e cultura não se oponham uma 

a outra. Não pode ser reduzida ao campo específico das ciências da natureza ou das 

ciências humanas, mas diz respeito ao modo como a sociedade se relaciona com a 

natureza: as relações sociais e as complexas relações entre o mundo físico-químico e o 

mundo orgânico (Gonçalves, 1998). 

 

2.1.1 - Crise do desenvolvimento x meio ambiente 



Capítulo 2 – Referencial Teórico                                                                                                                       8 

 

A crise que atualmente atravessa-se é provocada pelo impacto das sociedades 

industriais sobre o meio ambiente (Soffiati, 1987). É preciso questionar as raízes desta 

crise. 

 

Segundo Soffiati (1987), a civilização ocidental tem, nas suas raízes mais remotas, 

duas posturas intelectuais básicas: i) o teocentrismo, onde tudo gira em torno da idéia de 

Deus e, ii) o antropocentrismo, que coloca o homem como centro absoluto do universo, e 

perpetua, ao longo da história, um movimento pendular entre teocentrismo e 

antropocentrismo. Na primeira fase da civilização ocidental, a Idade Média, prevalece uma 

atitude teocêntrica, onde o homem deveria passar por provações para se purificar e 

alcançar a salvação. Porém, em relação à natureza, o homem se posicionava como senhor.  

 

Na antiguidade grega existiam dois conceitos que dominavam a época: de um lado, 

a natureza (physis) estava em uma posição contrária à arte e ao artesanato (tecnhe), que era 

a capacidade humana de construir coisas, casas e outros instrumentos. A physis 

representava o cosmos, o universo, a vida orgânica como um movimento circular de 

nascer, crescer, envelhecer e morrer (Kesserling, 1992). 

 

Na época pré-socrática, os deuses eram considerados como parte integrante da 

natureza. Não havia distinção entre natureza animada e inanimada, tudo tinha alma. Algum 

princípio inteligente pertencia à physis. Durante o apogeu da democracia grega, Platão e 

Aristóteles começam a privilegiar o homem e a idéia, em detrimento da natureza. Inicia-se 

uma mudança no conceito de physis, que pouco a pouco se reafirmará, até atingir a 

concepção de natureza desumanizada. Com a influência judaico-cristã, a oposição homem-

natureza, espírito-matéria, adquiriu maior dimensão. A cristalização da separação entre 

espírito e matéria será decorrente da assimilação aristotélico-platônica que o cristianismo 

fará em toda Idade Média (Gonçalves, 1998). 

 

No período seguinte, no decorrer do século XVI, com o Renascimento, predomina 

uma visão antropocêntrica. Configuram-se, então, o racionalismo, o experimentalismo, o 

empirismo, o naturalismo e o individualismo. Descortina-se um vasto campo às 

especulações científicas (Soffiati, 1987). A grande mecanização em certos setores da 
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produção e o desenvolvimento notável do sistema bancário internacional fazem com que a 

transformação da natureza intensifique-se consideravelmente em relação aos séculos 

precedentes (Acot, 1990). 

 

Até então, a sociedade e a natureza eram entidades distintas, mas, de certa forma, 

interpenetravam-se. A partir daí, René Descartes lança as bases da filosofia moderna, 

conferindo à natureza e à sociedade caráter antagônicos. Foi com Descartes que a oposição 

homem-natureza se tornou mais completa. A modernidade foi marcada por dois aspectos 

da filosofia cartesiana: i) o caráter pragmático, onde o conhecimento vê a natureza como 

um recurso, um meio para se atingir um fim, e, ii) o antropocentrismo, no qual o homem é 

visto como o centro do mundo, sujeito em oposição ao objeto, à natureza (Gonçalves, 

1998). 

 

Segundo Goldemberg (1992, p. 12): 

 

A ciência moderna, surgida com Francis Bacon, 

Newton e Descartes, passou a ver a natureza como um 

mecanismo a ser controlado, uma máquina a ser 

investigada, dominada, subjugada. Assim, tendo 

dessacralizado e profanado a natureza, a ciência 

moderna é vista como a cunha que cinde, separa, a 

cultura humana da natureza.  

 

A Revolução Industrial, no final do século XVIII gerou sistemas econômicos 

concebidos sobre alicerces declaradamente antiecológicos, que consideram a natureza 

como um espaço amorfo, do qual são extraídos recursos para a produção, circulação e 

consumo dos bens e, no século XIX, a ciência e técnica adquirem um significado central na 

vida dos homens e as ciências da natureza se separam das ciências do homem (Gonçalves, 

1998). 

 

A crise contemporânea do meio ambiente tende a configurar uma crise decorrente, 

sobretudo do esgotamento progressivo dos vários paradigmas de desenvolvimento 

experimentados desde o inicio do século. Trata-se também de uma crise das condições 
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externas, materiais e sociais, de exercício unidimensional da atividade econômica e dos 

dispositivos sócio-institucionais de regulação que lhe correspondem (Vieira & Weber, 

1997). 

 

A crise atual não é meramente econômica, mas, também, social, política e de 

valores. É uma crise absoluta, uma vez que extrapola a sociedade e se define também em 

relação à ecosfera e os problemas ambientais parecem se agravar cada vez mais (Leff, 

2001). O desenvolvimento passa atualmente por uma mudança decisiva na sua relação com 

a biosfera. A crise ambiental veio questionar os paradigmas teóricos que impulsionaram e 

legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. 

 

2.1.2 - O conceito de desenvolvimento sustentável 

 

Segundo Casado (2000), os problemas vivenciados pela sociedade são decorrentes 

das relações com a natureza e perpassam por decisões políticas acerca do modelo de 

desenvolvimento implantado pelas nações. A preservação da própria espécie humana não 

implica em questionar, simples e puramente, o desenvolvimento ou ter de se fazer a 

escolha entre proteção ambiental e desenvolvimento, mas é necessário atentar para que tipo 

de desenvolvimento se deseja implementar. 

 

Na década de 80, o estudioso Ignacy Sachs entende que a satisfação das 

necessidades das gerações futuras deve ser garantida, e sugere o pluralismo tecnológico, 

lançando o conceito de ecodesenvolvimento. Segundo Sachs (1986), o 

ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, em cada ecoregião, deve ter 

soluções específicas para seus problemas particulares, levando em conta os dados 

ecológicos da mesma forma que os culturais e que atenda às necessidades imediatas como 

também àquelas em longo prazo. 

 

Para Leff (2001), a sustentabilidade aparece como uma necessidade de restabelecer 

o lugar da natureza na teoria econômica e nas práticas do desenvolvimento, internalizando 

condições ecológicas da produção que assegurem a sobrevivência e um futuro para a 

humanidade.  
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Segundo Santos (2002), o conceito de desenvolvimento sustentável surge como 

contraponto aos tradicionais modelos de desenvolvimento econômico, caracterizados pelos 

fortes impactos negativos na sociedade e no meio ambiente. Implementar este conceito, na 

prática, implica em mudanças de comportamento pessoal e social, além de transformações 

nos processos de produção e de consumo. 

 

De acordo com o relatório Brundtland (1988, p.46), uma das definições para o 

desenvolvimento sustentável é “... aquele desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem as suas 

próprias”, o que suscita várias polêmicas, a mais central delas girando em torno da 

conciliação entre preservação da natureza e garantia de manutenção do crescimento 

econômico (Goldemberg, 1992). 

 

De acordo como o MMA (2000, p. 17):  

 

Desenvolvimento sustentável deve, portanto, 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. 

 

A principal contribuição deste conceito foi compatibilizar duas grandes aspirações 

desse final de século: o direito ao desenvolvimento, sobretudo para os países de terceiro 

mundo e o direito à vida ambientalmente saudável, para a atual e futuras gerações (Santos, 

2002). 

 

Torna-se possível agora repensar o planejamento, integrando efetivamente todos os 

fatores sociais que participam do processo de desenvolvimento, fundamentado em um 

planejamento participativo em âmbitos global, nacional e local, que diagnostique e analise 

a situação das comunidades, cidades, estados, regiões e países, de maneira que se possa 

planejar seu futuro de forma sustentável. 

 



Capítulo 2 – Referencial Teórico                                                                                                                       12 

O planejamento de desenvolvimento de forma sustentável tem como objetivo o 

progresso econômico, mas de forma sustentável, no que se refere a durabilidade, de longo 

prazo, e sem esquecer, naturalmente, de internalizar as variáveis ambientais e os recursos 

naturais. 

 

Para Daly (1991, p. 14): 

 

... desenvolvimento sustentável é uma melhoria 

qualitativa que não implique um aumento quantitativo 

maior do que o aceitável pela capacidade de suporte, 

ou seja, a capacidade do ambiente de regenerar os 

“inputs” de matéria-prima e absorver os “outputs” 

residuais. 

 

Segundo Sachs (2000), a partir da Conferência de Estocolmo, agregou-se a 

dimensão ambiental, e toda a conceituação de desenvolvimento sofreu uma grande 

transformação, o que significou uma revolução no pensamento, não só pela modificação 

das escalas de tempo e de espaço. Tem-se que pensar o planeta, a biosfera, mas pela 

ampliação da reflexão ética. A finalidade ética é a solidariedade com a geração presente e a 

solidariedade com as gerações futuras. 

 

 Significa mudanças no estilo de vida que permitam manter o capital natural 

constante, isto é, manter inalterados os serviços ambientais, tanto de fonte quanto de fossa 

ou despejo do ecossistema (Cavalcanti, 1999). 

 

É preciso ter consciência da necessidade de mudanças estruturais no padrão de 

desenvolvimento, uma vez que, qualquer avanço econômico, os moldes atuais, parece ser 

inerentemente prejudicial à preservação ambiental (Martine, 1993). 

 

Para Cavalcante (1998, p. 55): 

 

Em meio a um mundo caótico e a uma economia sem 

regulação, há necessidade de se definir os parâmetros, 



Capítulo 2 – Referencial Teórico                                                                                                                       13 

através da participação de todos os seus atores sociais, 

de um novo modelo e estilo de desenvolvimento, 

levando-se em consideração uma combinação ótima de 

seus principais postulados: crescimento econômico 

com equidade social e conservação ambiental, (entre 

outros elementos). 

 

O desenvolvimento sustentável deve ser centrado em princípios como conservação 

ambiental, equidade social, expansão da base econômica com eficiência, etc. Padrão de 

consumo, progresso técnico e distribuição de renda devem ser vividos, implementados e 

praticados de forma mais racional, democrática e solidária. 

 

Segundo Merico (1996 apud Cavalcante, 1998, p. 67), o desenvolvimento com 

sustentabilidade requer um estoque de capital natural constituído pelo conjunto de todos os 

ativos ambientais. Uma alteração neste estoque implica em alteração no nível da 

sustentabilidade. 

 

Enquanto nos anos 70 a preocupação com o impacto que a exploração humana 

provoca no meio ambiente estava na escala da bacia hidrográfica, atualmente o problema 

está na escala do globo terrestre, devido à diminuição da disponibilidade de recursos 

hídricos e a deterioração da qualidade das águas. Como conseqüência, tem aumentado o 

interesse público pelo impacto dos aproveitamentos hídricos sobre o meio ambiente. O 

ideal é o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica, que implica o aproveitamento 

racional dos recursos com o mínimo de dano ao ambiente (Tucci, 2000). 

 

2.2 – A DINÂMICA DOS CURSOS D’ÁGUA EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA 

 

O sistema de drenagem formado pela bacia hidrográfica é considerado como um 

sistema aberto, onde ocorre entrada e saída de energia. Verificam-se constantes ajustes 

internos nos elementos das formas e nos processos associados. Mudanças significativas em 

um de seus componentes podem gerar alterações, efeitos e / ou impactos à jusante e nos 

fluxos energéticos de saída (descarga, cargas sólidas e dissolvidas) (Cunha & Guerra, 

2000). 
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Uma bacia hidrográfica forma um sistema de drenagem, um conjunto de 

componentes relacionados entre si e que podem ser modificados ou substituídos pela 

interferência do homem através de alterações no ambiente natural (construção de 

barragens, canalização de rios, perfuração de poços), estabelecimento de leis (prioridade do 

uso das águas), desenvolvimento de atividades econômicas (agricultura irrigada) e pressão 

política (apelo dos sem terra), conforme comenta Tucci (2000). 

 

Detectar impactos nos sistemas fluviais é desafiador por causa da diversidade 

biológica, química, hidrológica e geofísica dos seus componentes que devem ser estudados 

(Gergel et al., 2002). Existe uma complexidade e adaptação natural do ecossistema fluvial, 

e estudos sobre a revitalização de um rio regularizado é um desafio, pois estes devem ser 

realizados enfocando o sistema como um todo (estrutura, função e dinâmica). Os 

ecossistemas devem ser definidos como uma reunião de componentes que interagem entre 

si, organizados em múltiplas escalas de espaço e de tempo. Pó isso, os ecossistemas 

fluviais estão sempre sofrendo mudanças. Possuem estágios de equilíbrio, quando passam 

naturalmente por ciclos regulares de auto-organização, alternados com períodos de 

colapso. Esses estágios antagônicos dependem da natureza e da intensidade das interações 

entre os ecossistemas componentes (Poudevigne et al., 2002).  

 

Segundo Mackin (1948 apud Christofoletti, 1981, p. 103): 

 

O rio equilibrado é um rio em equilíbrio; a sua 

característica básica está no fato de que qualquer 

mudança, em qualquer um dos fatores controlantes, 

causará um deslocamento do equilíbrio em certa 

direção que tenderá a absorver os efeitos da mudança. 

 

Segundo Leopold & Maddock (1953 apud Bloom, 2000, p. 88): 

 

Rio em equilíbrio é aquele que mantém, em um período 

de dez anos, as características de declividade e canal, 

delicadamente ajustadas para prover, com vazão 
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disponível, a exata velocidade requerida para o 

transporte do suprimento de carga, proveniente da 

bacia de drenagem. Tal rio é um sistema em equilíbrio; 

sua característica diagnóstica é que qualquer 

mudança, em qualquer dos fatores de controle, causará 

deslocamento do equilíbrio em uma direção tal, que 

tenderá para a absorção do efeito da mudança. 

 

Segundo Morisawa (1968 apud Christofoletti, 1980, p. 99): 

 

  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. O 

estado de estabilidade é atingido e mantido pela 

interação mútua das características do canal, tais 

como declividade, forma do perfil transversal, 

rugosidade e padrão do canal. Ele é um sistema auto-

regulador; qualquer alteração nos fatores controlantes 

causará um deslocamento em certa direção que 

tenderá a absorver o efeito da mudança. 

 

Quando um rio possui energia tal que permita apenas o simples escoamento das 

águas, quando seu poder erosivo é diminuído ao máximo, diz-se que este rio alcançou o 

seu perfil de equilíbrio (Leinz & Amaral, 1978). O nível onde cessa o trabalho erosivo é 

chamado de nível de base. O nível de base de todos os rios que desembocam no oceano é o 

próprio nível do oceano. 

 

Os cursos d’água se encontram sempre em busca de seu perfil de equilíbrio, 

erodindo seus leitos em determinados pontos, transportando sedimentos de um ponto a 

outro e depositando-os em trechos à jusante. Sem nenhuma intervenção do homem, a 

tendência natural do rio é erodir à montante e depositar à jusante (Pimenta, 1981). 
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Os rios estão em equilíbrio com seus fluxos, havendo um balanço entre a descarga 

líquida, o transporte de sedimentos, a erosão e a deposição. O vale do rio desenvolve um 

perfil longitudinal específico, dinâmico e em constante busca de um balanço equilibrado 

entre descarga líquida, erosão, transporte e deposição de sedimentos. As atividades 

humanas têm aumentado sua influência sobre as bacias de drenagem e sobre os canais 

constituintes. Têm ocorrido modificações no canal fluvial para controlar as vazões, para 

armazenamento das águas em reservatórios ou desvios de águas, ou para alterar a forma do 

canal, impostas por obras de engenharia, visando estabilizar as margens, atenuar os efeitos 

de enchentes, inundações, erosão ou deposição de material, retificar o canal e extrair 

cascalhos. Essas obras alteram a seção transversal do canal fluvial, seu perfil longitudinal e 

o padrão do canal, além de outras modificações (Cunha & Guerra, 2003). 

 

Os processos em ação no ciclo hidrossedimentológico moldam as feições das bacias 

hidrográficas, dando-lhes as formas que são conhecidas hoje (Figura 2.1). Todas as feições 

de uma bacia hidrográfica resultam de um demorado processo de adaptação, produto da 

degradação lenta do relevo sob a ação de processos naturais e sem a influência do homem. 

A erosão geológica das vertentes processa-se em ritmo compatível com a formação do 

solo, garantindo a evolução equilibrada do sistema, mantidas as condições tectônicas e 

climáticas. As inúmeras intervenções do homem no sistema alteram esse quadro e 

aceleram a erosão natural dos interflúvios, acentuam as agressões às calhas dos rios e 

aumentam o depósito de sedimentos e a instabilidade dos leitos fluviais (Tucci, 2000). 
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Figura 2.1 - Sistema fluvial e processos sedimentológicos (Tucci, 2000). 
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As características naturais podem contribuir para a erosão potencial das encostas e 

para os desequilíbrios ambientais das bacias hidrográficas através da topografia, geologia, 

solos e clima. Alguns fatores que controlam as taxas de erosão relacionam-se à cobertura 

vegetal e às características das encostas. A cobertura vegetal reduz as taxas de erosão do 

solo através da possibilidade de reduzir a energia cinética das chuvas, através da 

intercepção de suas copas, da formação de húmus, elementos importantes para a 

estabilidade dos maciços de solo. As características das encostas que afetam a 

erodibilidade dos solos relacionam-se à declividade, comprimento e forma (Cunha & 

Guerra, 2000). 

 

Entre as atividades humanas que mais afetam o ciclo hidrossedimentológico, 

destacam-se o desmatamento, a agricultura, a urbanização, a mineração, a construção de 

estradas, a retificação e o barramento dos cursos de água. Como conseqüência, vêm se 

multiplicando as erosões e depósitos, aumentando os prejuízos ligados tanto à 

redistribuição dos volumes de sedimentos erodidos como à deteriorização da qualidade 

desses sedimentos, a ponto de torná-los perigosos para a vida aquática (Tucci, 2000). 

 

2.2.1 - Variáveis do rio em equilíbrio 

 

O fator crítico para que o rio atinja o estado de equilíbrio é que o mesmo corra 

sobre materiais ajustáveis, de modo que mudanças em uma variável possam produzir 

mudanças apropriadas em outras. Segundo Bloom (2000), devemos considerar pelo menos 

dez variáveis na tendência do rio para manter seu estado de equilíbrio, que são divididas 

em três classes: independentes, semidependentes e dependentes.  

 

I - São variáveis independentes: vazão, carga sedimentar e nível da base final. O rio 

possui pouco controle sobre estes fatores, pelo contrário, deve se ajustar a eles.  

 

a) Vazão: influenciada pela precipitação e evaporação na área de alimentação, 

permeabilidade do solo, quantidade e tipo de vegetação e área de alimentação.  
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b) Carga sedimentar: muitos dos fatores climáticos, biológicos e de solo que 

influenciam a vazão também determinam a quantidade de sedimentos que as encostas 

liberam para os rios. 

 

c) Nível de base final da erosão: a energia potencial do rio é estabelecida pela 

altitude acima do nível do mar, onde ocorrem as precipitações, e a distância percorrida. 

Um rio perde a sua identidade quando alcança o mar. Quando os rios atingem o mar, a 

energia potencial de queda d’água é zero. Portanto, o nível do mar e sua projeção no 

sentido do terreno é chamado nível de base final da erosão fluvial. Porém, a maioria dos 

rios penetra no mar com grande velocidade, possuindo energia cinética suficiente para 

erodir seus canais bem abaixo do nível do mar, o que não invalida o uso do nível do mar 

como referência para o limite de conversão de energia potencial. Portanto, o nível de base 

final é controlado pelo (Penteado, 1983). 

 

II - São variáveis semidependentes: largura e profundidade do canal, aspereza do 

leito, tamanho das partículas da carga sedimentar, a velocidade e a tendência do rio em 

formar meandros ou anastomosar-se. As variáveis semidependentes agem entre si para 

adquirir o estado de equilíbrio. São semidependentes porque são parcialmente 

determinadas pelas três variáveis independentes, mas são também parcialmente capazes de 

se auto-regularem mutuamente (Penteado, 1983). 

 

III - É variável dependente somente o declive da superfície aquosa ou gradiente do 

leito fluvial, que é sujeito às influências de todas as outras variáveis. Deposição de uma 

parte do canal, escavação à jusante ou alteração do comprimento do canal através da 

formação de meandros podem mudar o gradiente do canal. Como todas estas modificações 

são demoradas, o valor do gradiente constitui-se, usualmente, no ajuste final dos cursos 

d’água ao adquirirem o estado de equilíbrio (Bloom, 2000). 

 

2.2.2 - Carga líquida, carga sólida e carga dissolvida 

 

Segundo Cunha & Guerra (2003), o canal fluvial é constituído de descarga líquida 

ou vazão, descarga sólida e descarga dissolvida: 
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a) Descarga líquida ou vazão: é representada pela equação Q = A.V, onde A é a 

seção do canal (largura x profundidade média) e V é a velocidade da corrente.  

 

Por meio da vazão são definidas a competência, que é o tamanho máximo do 

material a ser transportado, e a capacidade do rio, que é o volume de carga que pode ser 

transportado. 

 

Quando ocorrem mudanças na vazão, ocorrem também, de imediato, alterações e 

ajustamentos em diversas variáveis. Segundo Leopold et al. (1964 apud Cunha & Guerra, 

2003, p. 229), o aumento da vazão, que é uma variável independente, em dada seção 

transversal do canal, provoca aumento nas variáveis semidependentes: largura, 

profundidade média, velocidade média das águas, rugosidade do leito e concentração de 

sedimentos.  

 

b) A descarga sólida é dividida em carga em suspensão e carga de fundo, que 

decresce em direção à jusante, diminuindo sua competência. A carga em suspensão é 

constituída de partículas finas (silte e argila), que se conservam suspensas na água até a 

velocidade do fluxo atingir o menor valor requerido para uma partícula de um determinado 

tamanho movimentar-se.  A carga de fundo é formada, em sua maior parte, por partículas 

de tamanhos maiores (areia, cascalho ou fragmento de rocha) que saltam ou deslizam ao 

longo do leito fluvial. Neste caso, a velocidade tem participação reduzida, fazendo com 

que as partículas se movam lentamente (Cunha & Guerra, 2003). 

 

Os sedimentos que chegam ao curso d’água possuem diversas granulometrias e são 

submetidos a processos de transportes variados de acordo com as condições locais e de 

escoamento. As forças que atuam sobre cada partícula podem mantê-la em suspensão ou 

no fundo do rio. Essa situação é função do tamanho da partícula, do seu peso e da sua 

forma, do tipo de escoamento (laminar ou turbulento), da velocidade da corrente, dos 

obstáculos no leito e de diversas outras funções que estão inter-relacionadas, como 

declividade do leito, forma do canal, temperatura da água, entre outras. À medida que são 

transportados, esses materiais são fracionados, transformando-se em sedimentos de 

granulometria menor, passando a areia grossa, média e fina gradativamente, ao longo de 
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seu percurso para jusante (Oliveira, 2003). A carga sólida depende do tipo de rocha e do 

intemperismo, que envolve condições bioclimáticas (Penteado, 1983). 

 

A carga de sedimento em suspensão é constituída por silte e argila, em partículas 

tão pequenas que se conservam em suspensão pelo fluxo de água turbulenta (Bloom, 

2000). As partículas de materiais sólidos são transportadas em suspensão como se elas 

fossem sustentadas por forças ascencionais capazes de equilibrar seus próprios pesos. As 

águas se turvam pela presença de materiais sólidos em suspensão. As partículas sólidas 

transportadas são constituídas de material de granulometria muito fina, podendo conter, 

entretando, nas camadas inferiores da corrente líquida, grãos de maiores dimensões, da 

ordem de até alguns milímetros (Pimenta, 1981). 

 

O aumento da vazão intensifica a velocidade do escoamento fluvial e a capacidade 

de transporte do rio e, por isso, geralmente, a concentração de sedimentos em suspensão 

transportada pelos rios, possui uma relação direta com a vazão. Sendo assim, o efeito de 

transbordamento ou lavagem das margens fluviais, no início do período chuvoso ou nos 

picos de vazão, acarreta um incremento das concentrações tanto em suspensão quanto em 

transporte junto ao leito (Oliveira, 2003). 

 

A carga de fundo é composta de areias e cascalhos, que são partículas de 

granulometria maior, e são transportadas através de saltação, deslizamento e rolamento na 

sua superfície e move-se muito mais lentamente que o fluxo da água, porque os grãos 

deslocam-se de forma intermitente. Calcula-se que a carga de fundo seja aproximadamente 

de 10% da carga em suspensão, mas pode exceder a 50% da carga total em rios 

anastomosantes (Christofoletti, 1981). A carga de fundo é um componente da carga total, 

chamada em algumas ocasiões de carga de tração e é mais difícil de medir. Igual a muitas 

outras investigações geomorfológicas, a dificuldade está em se fazer medições sem alterar 

o mesmo processo que se está pensando em medir (Rice, 1983). 

 

c) A carga dissolvida é formada por constituintes intemperizados das rochas, que 

são transportados em solução química e é calculada a partir de análises químicas da água e 

dos valores da vazão. A carga dissolvida não afeta as propriedades físicas da água corrente. 

(Bloom, 2000). A carga dissolvida é transportada com a mesma velocidade do curso 
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d’água e até onde a água caminhar, só ocorrendo deposição da mesma quando houver 

saturação, como por exemplo, por evaporação. A quantidade de carga dissolvida depende, 

em grande parte, da contribuição relativa da água subterrânea e do escoamento superficial 

para o débito do rio. A composição química das águas dos rios é determinada pelo clima, a 

geologia, a topografia, a vegetação e o tempo gasto para o escoamento, superficial e 

subterrâneo, atingir o canal. Há também a contribuição proveniente da atmosfera. Apesar 

de não ser visível, a carga dissolvida representa parcela importante da denudação 

continental (Christofoletti, 1981). 

 

2.2.3 - Sedimentação fluvial 

 

Sedimentação designa o processo através do qual as partículas mais finas, 

transportadas em suspensão, tendem a se depositar no leito do curso d’água, sob efeito da 

gravidade. Neste processo, as partículas encontram a resistência do meio fluido em que 

estão envoltas, que as impede ou freia sua descida para o fundo, sobretudo por efeito da 

turbulência (Tucci, 2000). 

 

Os processos de sedimentação e erosivos estão relacionados às formas de relevo 

dos ambientes fluviais. A carga detrítica transportada em suspensão possui características 

granulométricas variadas e se deposita conforme condições diversas na escala tempo-

espacial (Christofoletti, 1981). 

 

Devido ao menor declive existente nas regiões médias e inferiores dos cursos 

d’água, a velocidade do rio diminui, diminuindo também a sua capacidade transportadora, 

iniciando-se, então, a sedimentação do material transportado (Leinz & Amaral, 1978). 

 

Competência do escoamento designa o maior tamanho das partículas sólidas que o 

escoamento pode carrear e capacidade de transporte refere-se à quantidade máxima de 

sólido que um escoamento a superfície livre pode transportar (Tucci, 2000). 

 

A deposição da carga detrítica pelos rios ocorre quando há a diminuição da 

competência ou da capacidade fluvial, causada pela redução de declividade, pela redução 

do volume ou pelo aumento do tamanho da carga transportada (Christofoletti, 1980). 
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Os primeiros elementos a se depositarem são os seixos, formando depósitos 

grosseiros e com estratificação irregular no sopé das montanhas, conhecidos por depósitos 

de piemonte ou leques aluviais, devido ao seu formato. Já os depósitos das planícies são 

mais bem selecionados, com estratificação melhor. Tendo em vista as peculiaridades 

deposicionais e erosivas dos leitos dos rios, formam-se estruturas típicas do ambiente 

fluvial (Popp, 1994). 

 

2.2.4 - 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.  Cada ponto do perfil longitudinal do rio possui 

uma inclinação de equilíbrio, isto é, uma inclinação tal que não aluvione nem cave. Diz-se 

que ele está em perfil de equilíbrio provisório, quando há inclinação necessária para 

evacuar a carga. Esse perfil não é definitivo, pois o rio continua a trazer carga, sinal de que 

há erosão a montante. O que existe, de fato, 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 à 

montante e à 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 

freqüência e duração suficientes para manter a forma do canal. A magnitude dos débitos 

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

distribuição e freqüência dos fluxos (Christofoletti, 1981). 

 

O escoamento fluvial é concentrado em canais e suas formas e depende de uma 

série de variáveis envolvidas no escoamento (Penteado, 1983). Segundo Christofoletti 

(1981), em cursos aluviais, os dois elementos fundamentais na estruturação do sistema de 
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geometria hidráulica são o fluxo e o material sedimentar, que podem ser caracterizados por 

diversas variáveis e atributos. 

 

a) Para o fluxo: 

 

- largura da superfície da camada de água que recobre o canal; 

- espessura do fluxo medida entre a superfície do leito e a superfície da água; 

- velocidade do fluxo; 

- volume ou débito, quantidade de água que escoa por unidade de tempo; 

- gradiente de energia, gradiente de inclinação da superfície da água; 

- relação entre largura e profundidade; 

- área ocupada pelo fluxo no perfil transversal, considerando largura e 

profundidade; 

- perímetro úmido, linha que assinala a extensão da superfície limitante recoberta 

pelas águas; 

- raio hidráulico, resultante da relação entre a área e o perímetro úmido; 

- concentração de sedimentos. 

 

b) Para o material sedimentar: 

- granulometria do material do leito e das margens; 

- rugosidade do leito. 

 

As mudanças ocorridas no volume implicam em alterações e ajustamentos em 

diversas variáveis, tais 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 arraste criam possibilidades para que as ações erosivas remanejem o material 

sedimentar do leito, promovendo o entalhamento do canal. Em direção à 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, 1981). 
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Segundo Guerra & Guerra (1997), utiliza-se o termo degradação do relevo quando 

o processo erosivo se manifesta com grande intensidade, enquanto que agradação ocorre 

quando há acumulação de sedimentos. 

 

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

retilínea, anastomosada e meândrica (Cunha & Guerra, 1997). Essa 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 2.2). 
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Figura 2.2 - Tipos de padrões de canais: (A) padrão 

retilíneo; (B) padrão anastomosado; 

(C) padrão meandrante (Bigarella et 

al., 1979). 
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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). 

 

Somente há poucos anos os pesquisadores têm voltado sua atenção para os tipos de 

leitos. Tradicionalmente, sempre se fez referência aos canais retos, anastomosados e 

meandrantes (Figura 2.2), porém a maior parte da literatura existente fornece informações 

apenas sobre o tipo meandrante (Christofoletti, 1981). 

 

Canais naturais com forma retilínea são pouco freqüentes, representando 

geralmente segmentos de canais curtos. Sua existência está associada à existência de um 

leito rochoso, que oferece resistência à atuação das águas (Cunha & Guerra, 2003). 

 

Nos canais retos, o rio percorre seu trajeto sem se desviar significativamente de sua 

trajetória normal em direção à foz. Possui margens retilíneas e a seção transversal é estreita 

e profunda. São muito raros na natureza, existindo principalmente quando o curso d’água 

está controlado por linhas tectônicas. Sua ocorrência está vinculada a existência de um 

embasamento rochoso, homogêneo, para que o rio não se desvie de sua trajetória Embora o 

canal seja considerado reto, na maioria dos casos, o talvegue, linha que une os pontos de 

maior profundidade do canal, apresenta lineamento sinuoso, que serpenteia de uma 

margem a outra (Christofoletti, 1981). 

 

Canais retos longos são raros, mais comumente existem segmentos retilíneos. 

Considera-se segmento retilíneo o canal reto cuja extensão equivale a 10 vezes a largura do 

leito (Penteado, 1983). 

 

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. Nos 

trechos anastomosados, o leito, as margens, as ilhotas e os bancos são compostos de 

material aluvial, não havendo afloramento de rochas subjacentes (Christofoletti, 1981). 

Algumas condições devem ser lembradas para a existência de um canal anastomosado: 
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a) Devido à existência de grande quantidade de carga grosseira, do leito, ocorre 

deposição, seleção e formação de bancos, promovendo a divergência de fluxos 

e ataque das margens; 

 

b) A variabilidade do regime fluvial pode ser importante, uma vez que as regiões 

que apresentam variações acentuadas, como as semi-áridas encontram-se 

muitos exemplos de rios anastomosados; 

 

c) A junção de áreas com topografias altas e baixas promove a deposição detrítica 

e a ramificação dos canais sobre a superfície aluvial. 

 

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 detrítica 

e os mecanismos de transporte. A característica principal dos canais 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 

(Cunha & Guerra, 2003). 

 

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 energia suficiente para 

conduzi-lo até o seu nível de base final, depositando-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). 
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Admite-se que a carga do leito pode exceder em 50% a carga em suspensão nos rios 

anastomosados (Bloom, 2000). 

 

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, 1981). 

 

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 

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). 

 



Capítulo 2 – Referencial Teórico                                                                                                                       30 

A erosão das margens de um rio proporciona mudanças temporárias em sua 

morfologia. As taxas de migração dos meandros refletem a habilidade que o fluxo 

hidráulico possui para erodir as margens e solos da planície de inundação. O aumento das 

forças hidráulicas resulta no aumento das taxas de erosão e na migração lateral do fluxo 

hidráulico (Micheli & Kirchner, 2002).   

 

O hábito dos rios meandrarem é função da relação largura/profundidade do canal e 

do tamanho das partículas em suspensão (Penteado, 1983). A relação largura/profundidade 

pode definir um canal anastomosante ou em meandros. Por outro lado, tanto a largura 

como a profundidade são funções exponenciais da vazão e, portanto, a vazão deve ser fator 

de produção de canais anastomosantes ou em meandros. A quantidade e tamanho dos grãos 

são mais significantes ainda que a vazão. À medida que a carga de sedimento em 

suspensão aumenta, em proporção à carga do leito, a relação largura/profundidade decresce 

e o canal se estreita e se aprofunda. Mais energia é despendida nas margens e menos no 

leito profundo. A sinuosidade do canal aumenta e formam-se meandros (Bloom, 2000). 

 

Os canais meândricos descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre 

si, possuem um único canal que transborda suas águas na época das cheias e são distintos 

dos outros tipos de canais pelo valor do índice de sinuosidade igual ou inferior a 1,5, que 

representa a relação entre o comprimento do canal e a distância do eixo do vale (Cunha & 

Guerra, 2003). 

 

A proposição feita por Leopold et al (1964 apud Christofoletti, 1981, p. 149) é a de 

que os rios com valores de sinuosidade, relação entre o comprimento do canal e o 

comprimento do eixo, igual ou superior a 1,5 podem ser chamados meandrantes (Figura 

2.3).  
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Figura 2.3 - Considera-se o canal meândrico quando o índice de sinuosidade for 

igual ou superior a 1,5 (Christofoletti, 1980). 

 

Uma das formas que o rio encontra para retornar ao equilíbrio anterior refere-se à 

intensa erosão das margens, assim como a mudança na topografia do fundo do leito (Cunha 

& Guerra, 2000). 

 

2.2.5 – Erosão fluvial 

 

Erosão é o processo de deslocamento das partículas sólidas da superfície do solo ou 

das paredes dos leitos dos córregos e rios, do seu local de origem. Esse deslocamento 

ocorre quando as forças hidrodinâmicas exercidas pelo escoamento ultrapassam a 

resistência oferecida pela partícula em que estão atuando (Tucci, 2000). 

 

Segundo Dias (1999, p. 13):  

 

A erosão dos solos afeta as águas com o aporte de 

sedimentos, carregados de nutrientes, provocando a 

eutrofização, o assoreamento de rios, barragens e 
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lagos, bem com a contaminação por resíduos 

agroquímicos.  

 

A água no seu percurso para o mar é o agente mais efetivo de esculturação das 

paisagens (Penteado, 1983). A erosão fluvial atua em todo curso de água e é resultado de 

um processo de retirada de detritos do fundo do leito e das margens, que passam a integrar 

a carga sedimentar (Christofoletti,, 1981). Erosão fluvial é o trabalho de desgaste das 

rochas pelos rios e conseqüente formação de vales. A escavação erosiva do vale do rio 

ocorre em função da energia que o fluxo d’água possui (Chiossi, 1979). 

 

A erosão fluvial é causada pelas águas dos rios, principalmente na época das cheias, 

sendo muitas vezes responsável pelo desmoronamento ou escorregamento das margens, 

que arrastam uma grande quantidade de solo, contribuindo, assim, para a diminuição da 

fertilidade agrícola, poluição e assoreamento dos cursos d’água, canais, lagos e represas. É 

reconhecida como erosão marginal (Gomes, 1998; Casado, 2000). A erosão marginal, 

como componente da erosão fluvial, é uma variável da dinâmica dos cursos d’água, 

definida como o “recuo linear das margens”, devido à remoção dos materiais do barranco 

(talude) pela ação fluvial (correntes, ondas) ou por forças de origem externa (precipitação) 

(Fernandez, 1990). A erosão marginal é aquela que destrói as margens de um rio, 

desempenhando importante papel no aumento da largura do canal, contribuindo para o 

incremento da carga de fundo, desvalorizando terrenos ribeirinhos e limitando seu uso 

adequado (Thorne & Tovey, 1981). 

 

A altura, a geometria e a estrutura do barranco, as propriedades mecânicas do 

material que compõe a margem, as características hidrológicas do fluxo nas proximidades 

das margens e as condições climáticas são alguns dentre os numerosos fatores que 

condicionam a erosão das margens fluviais (Thorne & Tovey, 1978). 

 

A configuração topográfica do leito e a rugosidade do material detrítico 

componente do leito e das margens oferecem resistência ao fluxo d’água nos canais 

fluviais. Se a dinâmica do fluxo, os mecanismos de transporte e os processos 

morfogenéticos não possuírem forças suficientes para ultrapassar esta resistência, não 
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poderão atuar. A inconsistência do material detrítico facilita a movimentação de 

sedimentos e a esculturação das formas topográficas (Christofoletti, 1981). 

 

A distribuição da velocidade e da turbulência do fluxo dentro do canal definem os 

processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos no canal fluvial, que se alteram 

no decorrer do tempo e espacialmente. Estes processos são dependentes entre si e resultam 

também da carga existente. A capacidade de erosão das margens e do leito fluvial e do 

transporte e deposição de carga depende, entre outros fatores, da velocidade e turbulência 

das águas, do volume e quantidade das partículas por elas transportadas. A modificação da 

velocidade altera, de imediato, essa capacidade (Cunha & Guerra, 2003). 

 

Em canais com padrão retilíneo, a velocidade máxima ocorre no centro do canal, 

diminuindo em direção às margens. Em canais de padrão meândrico, a zona de máxima 

velocidade e turbulência localiza-se nas proximidades das margens côncavas decrescendo 

em direção às margens de menor profundidade, convexa. As menores velocidades e 

turbulências localizam-se junto ao fundo do leito e nas paredes laterais do canal. As 

maiores turbulências refletem as variações verticais do leito, como soleiras, depressões e 

obstáculos, sendo ladeadas, em geral, por uma zona de máxima velocidade (Cunha & 

Guerra, 2003). 

 

A velocidade de um curso d’água varia segundo a topografia, o regime pluvial, 

idade do rio e carga transportada. Sua variação pode ocasionar movimentos turbilhonares. 

O eixo de um rio é o alinhamento onde sua velocidade é maior. Esta velocidade máxima 

encontra-se pouco acima de sua profundidade média, porque ali o atrito é menor (Popp, 

1994).  

 

Nos trechos retos de um rio, seu eixo é situado de maneira simétrica e, como 

conseqüência do maior atrito existente no fundo do rio, aí se localiza a zona de maior 

turbulência, onde o transporte é mais eficiente (Leinz & Amaral, 1978). Nas curvas, a força 

centrípeta faz com que o eixo se desloque para a margem externa da curvatura (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Seção transversal da curvatura de um rio mostrando as relações entre 

velocidade e turbulência, assim como o deslocamento do eixo pela 

força centrífuga, e vista em planta mostrando as zonas de erosão e de 

deposição (Leinz & Amaral, 1978). 

 

Segundo Leighley (1934 apud Christofoletti, 1980, p. 67), em canais simétricos, a 

velocidade máxima da água está abaixo da superfície e centralizada. A partir do centro, em 

direção às laterais estão as velocidades moderadas, porém de alta turbulência. Nas partes 

próximas às paredes e ao fundo, o fluxo apresenta baixas velocidades e turbulência, sendo 

estas maiores nas proximidades do fundo. Em canais assimétricos, a zona de velocidade 

máxima desloca-se do centro para o lado de águas mais profundas, enquanto que os setores 

de máxima turbulência apresentam comportamento diferente, elevando-se o do lado mais 

raso e rebaixando-se o do lado mais profundo, o que explica o deslocamento lateral que se 

verifica na distribuição das velocidades em canais meandrantes (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 - Gráficos transversais mostrando a distribuição 

das zonas de velocidades e turbulências 

máximas em canais simétricos e assimétricos, 

segundo Leighley (1934).  

 

O fluxo da água pode ser turbulento ou laminar. Os fatores que afetam a velocidade 

do fluxo, fazendo com que o fluxo laminar se torne turbulento são: a densidade e a 

viscosidade do fluido, a profundidade da água e a rugosidade da superfície do canal. O 

fluxo turbulento ocorre quando a velocidade excede determinado valor crítico e é 

caracterizado por uma variedade de movimentos, com muitas correntes secundárias 

contrárias ao fluxo principal para jusante, havendo difusão e mistura constante entre as 

camadas. Partículas menos velozes penetram em camadas de maior velocidade e vice-versa 

(Christofoletti, 1981). Os fluxos turbulentos ocorrem quando existem flutuações de 

velocidade, causadas por redemoinhos produzidos por obstáculos e irregularidades 

existentes no leito. A capacidade de transporte atinge partículas maiores (Cunha & Guerra, 

2003). 
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Segundo Christofoletti (1981), a distinção entre fluxo laminar e turbulento é feita 

através da aplicação do número de Reynold (Rn). 

 

Rn  = VRρ / µ 

 

Onde: 

Rn – número de Reynold 

V – velocidade do fluxo 

R – raio hidráulico 

ρ – densidade 

µ - viscosidade 

                                                                   

A partir do número de Reynold foram fixados os seguintes limites para os fluxos: 

 

- menor que 500 = fluxo laminar; 

- entre 500 e 2500 = ocorre tanto o laminar como o turbulento; 

- maior que 2500 = fluxo turbulento. 

 

Quando a velocidade é lenta e uniforme, as águas fluem em camadas, sem haver 

mistura entre elas, é um fluxo laminar, no qual os processos erosivos são mínimos e a 

capacidade de transporte de carga se torna reduzida, deslocando apenas partículas muito 

finas (Cunha & Guerra, 2003). O fluxo laminar ocorre quando a água escoa ao longo de 

um canal reto, suave e a baixas velocidades, fluindo em camadas paralelas acomodadas 

umas sobre as outras. A velocidade máxima ocorre na camada logo abaixo da superfície da 

água. Este tipo de fluxo não pode manter as partículas sólidas em suspensão e não é 

encontrado nos cursos naturais (Christofoletti, 1980). 

 

Segundo Hjulstrom (1935 apud Cunha & Guerra, 2003, p. 233), a menor velocidade 

crítica para remoção de uma partícula é em torno de 20 cm/s, removendo material de 

diâmetro entre 0,1 e 0,5 mm. Partículas de tamanhos menores, como silte e argila, 

necessitam de maiores velocidades críticas de erosão, devido à força existente entre os 

minerais da argila. As partículas permanecem sendo transportadas até atingir a velocidade 
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crítica de deposição, que corresponde a cerca de dois terços da velocidade crítica de 

erosão.  

 

Segundo Winterbottom & Gilvear (2000), o diagnóstico da localização e da 

extensão da erosão marginal continua a ser difícil, apesar da variedade de abordagens e 

métodos existentes. Segundo Machado (2002), existe a necessidade de se tratar as 

paisagens que compõem as bacias hidrográficas de uma maneira global, identificando as 

áreas ambientalmente sensíveis, onde são necessárias diversas práticas de controle de 

processos erosivos, além da proteção dispensada aos cursos d’água por meio da mata ciliar.  

 

2.2.6 - Processos de erosão fluvial 

 

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 e que tende a reduzir a rugosidade do leito (Cunha & Guerra, 

2003). A corrasão pode ser também definida como o processo mecânico de desgaste pelo 

atrito gerado pelo turbilhonamento da água carregada de elementos sólidos (Penteado, 

1983). Considera-se corrasão vertical o entalhamento do leito pelo movimento da carga do 

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

corrasão lateral é efetuada principalmente pelo solapamento nas margens côncavas das 

curvas do rio (Figura 2.6). O material abrasivo depende do que é retirado das margens e 

das vertentes. A erosão fornece, muitas vezes, pelo retrabalhamento de antigos depósitos 

sedimentares, material que é novamente mobilizado e integrado à carga sedimentar. A 

carga em solução e em suspensão não possui poder abrasivo (Christofoletti, 1981). 
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Figura 2.6 – Representação esquemática do processo de corrasão 

(Fernandez, 1995). 

 

A corrosão é o processo químico de ataque às rochas do fundo do leito pela água, 

resultando na lenta decomposição das mesmas (Penteado, 1983). A corrosão resulta da 

dissolução de material solúvel no decorrer da percolação da água ainda no solo (Cunha & 

Guerra, 2003). 

 

A cavitação é o processo de fragmentação do leito devido ao impacto das elevadas 

e variadas pressões causadas pelas altas velocidades turbilhonares (Penteado, 1983). 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). 

 

Todos estes processos dependem de variáveis hidráulicas, principalmente das 

características físicas do fluxo da água e do tipo de carga sólida (Penteado, 1983). 

 

2.2.7 – 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 
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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 aos movimentos gerados por outras forças 

(Penteado, 1983). 

 

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).  

 

Na corrasão, já citada anteriormente, ocorre uma lenta remoção, grão a grão, dos 

sedimentos que compõe o barranco (Fernandez, 1995). 

  

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 

impacto no substrato, resultando em uma fragmentação do material com o progresso da 

movimentação (Maciel Filho, 1997). Pode haver tanto a queda isolada de um bloco como o 

colapso de enormes complexos rochosos (Guidicini & Nieble, 1983). O desmoronamento é 

um dos movimentos de massa rápidos e se constituem numa porção do terreno que se 

destaca, em massa, sobre um flanco abrupto, deixando uma cicatriz, o nicho de 

arrancamento (Penteado, 1983). 

 

As causas dos desmoronamentos podem ser naturais ou antrópicas, mas geralmente 

está aliada à participação do homem rompendo o equilíbrio morfogenético e acelerando a 

erosão (Penteado, 1983). 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 
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fendas que podem ser originadas da contração do material que compõe o talude (Fernandez 

& Fulfaro, 1993), conforme mostrado na Figura 2.7. 

 

Escorregamentos são movimentos rápidos, de curta duração, em volume bem 

definidos de massa de terreno, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora 

do talude (Maciel Filho, 1997). 

 

Os escorregamentos rotacionais possuem superfície de ruptura circular. É 

considerado escorregamento rotacional de talude quando a superfície de ruptura se 

desenvolve, toda ela, acima do sopé do talude, e escorregamento rotacional de base quando 

a superfície de ruptura passa abaixo do sopé do talude (Maciel Filho, 1997). A superfície 

de ruptura passa por onde a resistência ao cisalhamento do solo é mobilizada pelos 

esforços cisalhantes. 
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Figura 2.7 – Representação esquemática do desmoronamento por cisalhamento 

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

rotacional (c) (Fernandez & Fulfaro, 1993).  

                     

2.2.8 - Erosão marginal no Baixo São Francisco 

 

A erosão marginal é um dos problemas resultantes das intervenções realizadas no 

vale do São Francisco. Um fator determinante para a atual degradação ambiental foi a 

mudança brusca do regime hídrico do rio e os efeitos da redução da disponibilidade de 

água doce, para o seu baixo curso, se refletindo em modificação de vazão, poluição das 
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fontes de abastecimento existentes e mudança no nível do lençol freático (Santos et al., 

2002). 

 

A modificação brusca no regime hídrico e a alteração no comportamento de 

descarga e transporte da carga sólida do rio têm contribuído para um forte desequilíbrio, 

gerando impactos ambientais negativos em todo o vale, como a aceleração da erosão nos 

taludes marginais (Santos, 2002). As grandes barragens, na medida em que estabelecem 

um novo regime hidrosedimentológico, induzem a um novo comportamento 

morfodinâmico para o rio, consideradas como as responsáveis primárias pela atual fase de 

erosão marginal acelerada e de disseminação de focos erosivos. 

 

O desencadeamento de processos erosivos e de assoreamento são evidências do 

complexo reajustamento da morfologia do canal em busca de um novo equilíbrio 

dinâmico. 

 

Os reservatórios existentes à montante da região do Baixo São Francisco têm 

causado a modificação do regime fluvial e de carreação de sólidos em suspensão, que 

aliados a oscilações da maré, alteraram o equilíbrio morfológico que existia naquele trecho 

do rio. Conseqüentemente, o regime de escoamento se adaptou à nova configuração fluvial 

através da redução da declividade e do deslocamento do talvegue para junto da margem, 

aumentando sensivelmente a probabilidade de ocorrência de erosões nas margens, o que 

vem sendo observado em toda região do Baixo São Francisco, comprometendo a infra-

estrutura dos perímetros de irrigação ali localizados (CODEVASF, 2003). 

 

A erosão das margens do baixo curso do rio São Francisco é uma das manifestações 

mais visíveis do complexo reajustamento da morfologia do canal em busca de um novo 

equilíbrio dinâmico e das alterações na dinâmica do sistema fluvial, assumindo proporções 

maiores em dois trechos da margem direita, onde estão localizados os projetos de irrigação 

Cotinguiba-Pindoba e Betume. Somente quando a erosão marginal começou a ameaçar a 

estrutura dos perímetros irrigados, a integridade dos diques de proteção contra as cheias e 

as estações de bombeamento, começaram a surgir os primeiros registros dos problemas 

causados pela erosão marginal no baixo São Francisco. A CODEVASF providenciou a 
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vinda de técnicos da empresa e consultores nacionais e internacionais para opinarem sobre 

o problema e apontarem possíveis causas e medidas mitigadoras (Holanda et al., 2003). 

 

Segundo Guimarães (2004, p. 52):  

 

O processo da erosão marginal no Baixo São 

Francisco apresenta-se bastante acelerado, alterando a 

paisagem e avançando em direção aos lotes do 

Perímetro Irrigado Cotinguiba-Pindoba e Perímetro 

Irrigado Betume, localizados nos Municípios de 

Propriá e Neópolis, respectivamente, diminuindo suas 

áreas agricultáveis, restringindo, em vários pontos das 

margens do rio, o lazer dos ribeirinhos e dificultando o 

acesso ao seu leito e criando dificuldades à navegação 

em razão do conseqüente assoreamento do rio. 

 

A manifestação mais drástica dos processos erosivos vem ocorrendo na foz do rio, 

onde o recuo da margem levou à destruição do povoado Cabeço. Durante o inverno de 

2001, nos meses de junho, julho e agosto, ocorreu um grande recuo da praia do Cabeço, 

mudando completamente seu perfil. Houve uma remoção de sedimentos da praia, sendo 

que parte desses sedimentos foi levada pela deriva litorânea na direção sul, e outra parte, 

mais fina, foi transportada na direção do continente, fazendo a berma da praia recuar, 

provocando a destruição do pequeno povoado que existia no local. O recuo das margens 

localizadas nesta região é causado, principalmente, pela falta da reposição de sedimentos 

devido à ausência das enchentes, que antes supriam o déficit de sedimentos do litoral 

sergipano com material oriundo do litoral alagoano. Como conseqüência, grande parte do 

material transportado ao longo das praias do Sul deixou de ser reposto, provocando uma 

acelerada erosão das mesmas (Oliveira, 2003). 

 

O transporte de sedimentos formou dois esporões nas margens direita e esquerda da 

foz (Figura 2.8). O sedimento depositado na margem esquerda conduziu a um 

prolongamento maior do esporão, de forma semi-submersa, bloqueando a saída dos canais 

mais profundos. Consequentemente, o fluxo do rio, que anteriormente fluía sem nenhuma 
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barreira, foi desviado em direção a margem direita, gerando um desvio do canal da foz do 

rio na direção da Praia do Cabeço, resultando em uma grande erosão nesta praia (Oliveira,  

2003). 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Fotografia mostra o acúmulo de sedimentos na 

margem esquerda do rio São Francisco. 

 

Apesar do recuo das margens ocorrer de forma mais acelerada nos perímetros 

irrigados, muitos outros focos de erosão ativa têm sido identificados ao longo do rio nos 

últimos anos. Fontes (2002) identificou 57 focos de erosão nas margens do Baixo São 

Francisco.  

 

Uma das principais causas da erosão das margens do Baixo São Francisco é o fluxo 

e refluxo entre o aqüífero e a calha do rio durante a oscilação horária dos níveis d’água do 

rio, determinada pelo volume de água liberado pela Usina Hidrelétrica de Xingó, que varia 

de acordo com a demanda para consumo de energia. Durante o rápido rebaixamento do 

nível de água do rio, se produz um grande fluxo subterrâneo na base dos barrancos, 

retirando alguns materiais finos, tornando os taludes marginais mais suscetíveis a 

deslizamentos freqüentes e ao desmoronamento de suas partes superiores. O material 

depositado na base do barranco é então transportado pelas correntes mais intensas nas 
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curvas dos meandros do talvegue do rio para os bancos de sedimentos no meio da calha do 

rio (Oliveira, 2003). 

 

Segundo Fontes (2002), ocorre uma pequena variação sazonal das vazões que se 

traduzem em variações centimétricas diárias no nível do rio ao longo do ano, que embora 

estejam muito aquém dos valores anteriormente alcançados durante os períodos das 

enchentes, contribuem para o fenômeno da erosão marginal, ao produzir marés artificiais. 

A erosão marginal no baixo curso do Rio São Francisco ocorre, em grande parte, em 

condições normais do dia-a-dia, sem cheias ou outros eventos atmosféricos que a 

justifiquem. Em poucos dias percebe-se o recuo da margem em relação a um determinado 

ponto marcado anteriormente, o que se constitui em uma questão desafiante. 

 

O avanço da erosão marginal ocorre de forma mais lenta onde existe a presença de 

qualquer tipo de vegetação, nativa ou não, mais fechada (Guimarães, 2004). Com a 

destruição da vegetação das margens do rio, normalmente ocupando taludes bastante 

verticais e naturalmente instáveis, dada a sua constituição granulométrica 

predominantemente arenosa, contribuindo para a ocorrência da erosão marginal, grandes 

volumes de solo são perdidos. Segundo Alvarenga & Souza (1997) perder o solo é perder 

a chance de recuperar o estabelecimento do ecossistema ou manejá-lo satisfatoriamente. 

 

A importância da mata ciliar na proteção dos recursos hídricos deve-se, 

principalmente, ao papel que a vegetação pode desempenhar no controle do transporte de 

sedimentos, nutrientes e produtos químicos para córregos e afluentes em cada bacia 

hidrográfica (Lowrance et al, 1984). A mata ciliar atua como um dos elos da relação água 

– solo – vegetação. Ela retém sedimentos e poluentes que são carreados para os cursos 

d’água, ajuda a reduzir os processos erosivos e oferece abrigo para a fauna silvestre. Além 

disso, cria oportunidades de lazer e é responsável pela beleza cênica local (Cardoso et al., 

2004). O desmatamento pode propiciar não só o aparecimento de erosão como também 

movimentos coletivos de solos (Guidicini & Nieble, 1983). 

 

2.3 - DINÂMICA DA SUPERFÍCIE FREÁTICA 
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Um aqüífero é uma reserva hídrica presente numa formação geológica, onde a água 

se movimenta em condições naturais e em quantidades significativas (Tucci, 2000). Os 

aqüíferos são alimentados pela água da chuva que se infiltra nos solos (Maciel Filho, 

1997). O volume de águas subterrâneas que pode ser encontrado em uma determinada zona 

dependerá das características do aqüífero situado sob a mesma e da freqüência de recarga 

(Linsley & Franzini, 1978). 

  

A água se eleva, por capilaridade, pelos interstícios de pequenas dimensões 

deixados pelas partículas sólidas além do nível do lençol freático. A altura alcançada 

depende da natureza do solo (Caputo, 1981). A ocorrência de água sob a superfície do 

terreno é distribuída em zonas de saturação e de aeração (Maciel Filho, 1997). 

 

A zona de saturação é a região do aqüífero em que todos os espaços vazios se 

encontram preenchidos por água e está limitada na parte superior pela superfície 

piezométrica e na parte inferior por uma barreira impermeável (Tucci, 2000). A água que 

circula na zona de saturação é comumente denominada de água subterrânea (Maciel Filho, 

1997). Na zona saturada os espaços vazios estão totalmente preenchidos com água, que 

está em contínuo movimento das partes altas do terreno para as partes baixas. Este 

movimento é lento e a superfície freática guarda uma distância variável da superfície do 

solo, em geral eqüidistante e paralela. Nos terrenos que possuem grande permeabilidade, 

em locais de estiagem prolongada, a superfície freática é mais profunda e menos paralela à 

superfície do terreno (Popp, 1994). 

 

Na zona de aeração, os interstícios são parcialmente ocupados por água e 

parcialmente ocupados por ar (Maciel Filho, 1997). O tipo de terreno encontrado pela água 

irá influir na sua percolação. Algumas formações se apresentam com vazios contínuos, 

facilitando o fluxo descendente. Entretanto, se essas formações apresentarem camadas 

menos permeáveis, a água será retardada e preencherá todos os interstícios da região 

sobrejacente, formando zonas saturadas, chamadas lençóis subterrâneos. Quando este 

lençol subterrâneo apresenta uma superfície livre, recebe a designação de lençol freático e 

a superfície livre, onde atua a pressão atmosférica, é chamada superfície freática (Pinto et 

al., 1976). A superfície freática pode ser revelada pelo nível no qual permanece a água em 

um poço que penetre o aqüífero. Ela separa a zona de saturação da zona de aeração (Maciel 
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Filho, 1997). A faixa acima do nível freático, em que os poros do solo estão preenchidos 

até uma altura variável segundo o tamanho desses vazios é chamada de franja de 

capilaridade (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 - Divisão das camadas abaixo da superfície (Maciel Filho, 1997) 

 

A superfície que delimita a água subterrânea chama-se nível hidrostático, ou lençol 

freático, que possui água e ar preenchendo os poros e as fissuras. O excesso de água desta 

região, proveniente das precipitações atmosféricas, migrará em direção aos vales, indo 

alimentar as correntes de água. Devido à lentidão desta migração, causada pelo atrito com 

as partículas rochosas, o nível hidrostático eleva-se em relação ao nível dos rios e lagos, 

acompanhando a topografia do terreno. Quando o terreno é bastante permeável, a tendência 

é que o nível hidrostático torne-se mais plano, devido ao escoamento mais rápido (Leinz & 

Amaral, 1978). 

 

O lençol freático é a superfície da água que está constantemente se ajustando às 

condições de equilíbrio. A posição do lençol freático no subsolo não é estável, mas 

bastante variável. Esta variação depende do clima da região, de forma que, nos períodos de 

estiagem, o lençol freático sofre um rebaixamento, enquanto que no período de cheias a 

posição do mesmo se eleva (Chiossi, 1979). 

 

Segundo Garcez & Alvarez (1988, p. 213):  
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O escoamento subterrâneo não é muito influenciado 

pelas precipitações, mantendo-se praticamente 

constante, garantindo a alimentação do curso de água 

nos períodos de estiagem. 

 

Segundo Linsley & Franzini (1978, p. 101):  

 

Deve-se notar que as águas subterrâneas constituem o 

destino menos prioritário das águas de precipitação... 

Intercepção, armazenamento nas depressões e umidade 

do solo ocorrem antes que volumes apreciáveis de água 

possam percolar até os aquíferos. Somente os longos 

períodos de intensa precipitação podem fornecer 

grandes quantidades de água para recarga dos 

aqüíferos. O abastecimento dos aqüíferos é um 

processo intermitente e irregular. 

 

Existe um relacionamento entre o fluxo d’água do rio e o lençol subterrâneo. Em 

regiões úmidas, os rios são chamados efluentes, porque recebem contribuição contínua da 

água do subsolo e, nas regiões secas, são chamados influentes, por perderem água para o 

subsolo (Christofoletti, 1980). Um mesmo curso d’água poderá operar de forma influente 

ou efluente, o que vai depender das posições relativas de seu lençol freático. Um poço 

perfurado em um aqüífero freático indicará, através do nível d’água, a posição da 

superfície freática naquele ponto (Pinto et al., 1976).  

 

O registro sistemático dos níveis da água, a altura atingida pela água na seção em 

relação a uma certa referência, constitui a base dos estudos fluviométricos, devido à 

facilidade com que podem ser efetuadas as observações. O conhecimento dessa grandeza 

interessa, sobretudo, pela possibilidade de ser correlacionada à vazão (Garcez & Alvarez 

1988). 

 

A instabilidade dos taludes pode estar associada à excessiva carga de água ou 

excessiva pressão da água (Maciel Filho, 1997). Os piezômetros são a forma mais simples 
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de instrumentação para medição de pressões da água e podem ser de vários tipos, 

instalados a distâncias adequadas da face do talude. Os mais simples consistem em furos 

abertos, permitindo a leitura direta do nível da água (Guidicini & Nieble, 1983). A água 

entra pela abertura do tubo e o nível de água aumenta, até que a carga de pressão da água 

dentro do tubo se equilibre com a pressão da água na entrada do tubo. A profundidade da 

água no piezômetro é denominada de pressão piezométrica. A utilização de piezômetros 

permite a medição desta altura em metros (Guerra & Guerra, 1997). 

 

Santos (2002) instalou nos taludes da margem direita do Baixo São Francisco 

Indicadores de Nível d’água – INAs, que são furos abertos com trado manual tipo cunha, 

onde são introduzidos tubos de PVC de 50 mm de diâmetro, fendilhados com serra. 

Através deles foi fácil observar a profundidade na qual se encontrava o nível de água 

subterrânea e verificar a oscilação do mesmo em relação ao nível de água do rio na 

interface com os taludes. Com base nestes registros periódicos foi possível obter a curva do 

nível freático, a linha piezométrica e as profundidades em relação à superfície do solo ao 

nível do rio, o que possibilitou a determinação do sentido do fluxo de água subterrânea e o 

estabelecimento da correlação entre o nível de água do rio e o nível de água subterrânea 

nas seções dos taludes estudados. 

 

Através dos dados levantados, Santos (2002) pode observar que o sentido do fluxo 

hidráulico era do talude para o rio, e que o nível de água esteve sempre presente, durante o 

período estudado, na profundidade correspondente ao da camada constituída por um solo 

de areia fina e que as taxas de recuo da margem na seção com maior porcentagem de silte e 

argila foi menor do que nas outras duas seções, sugerindo que as taxas de erosão também 

estão relacionadas com a composição granulométrica das camadas que compõem a face do 

barranco. 

 
2.3.1 - Erosão subterrânea 

 

Segundo Vargas (1978), a erosão subterrânea é aquela que ocorre quando há 

carreamento de material nos pontos de emergência de água nos maciços de terra, onde há 

percolação de água. 
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A variação do nível das águas tende a produzir fluxos e refluxos. No estágio de 

subida de nível das águas, desenvolve-se um gradiente hidráulico no sentido do canal 

fluvial para dentro do material da margem. No estágio de descida, o gradiente de energia 

reverte o seu sentido e a água move-se em direção ao canal do rio, diminuindo a 

estabilidade do talude marginal. O movimento da água subterrânea em direção ao rio pode 

gerar surgências (“seepage”) nos pontos de afloramento da água subterrânea e pode ser 

acompanhado do transporte de partículas finas (conhecida como erosão subterrânea ou 

“piping”). Este tipo de remoção de partículas pode se constituir em um importante fator de 

solapamento da base e desestabilização do barranco, contribuindo, desta forma, para o 

fenômeno da erosão marginal (Fontes, 2002). 

 

A água que percola no interior de um talude exerce, em virtude de sua viscosidade, 

uma força sobre as partículas de solo, conhecida como força de percolação. Essa força atua 

na direção do fluxo e sua intensidade cresce proporcionalmente à velocidade de 

percolação, que tenderá a provocar uma movimentação ou lixiviação de partículas de solo, 

com maior intensidade ao longo das linhas de fluxo que se dirigem para o pé do talude. A 

tendência ao arraste de partículas pelo fluxo é maior em solos desprovidos de coesão, 

como aqueles onde predomina a fração de areia fina. Como conseqüência desse processo, a 

base do talude atinge uma situação de desequilíbrio, sem resistência à erosão (Santos, 

2002). 

 

A prática tem mostrado que mesmo não havendo influência da presença da água 

sobre o valor do ângulo de atrito interno dos solos, existe a influência da mesma sobre a 

coesão, que diminui com a saturação do solo (Vargas, 1978). 

 

Considerando-se o fluxo de água num meio arenoso, a percolação entre os vazios 

intergranulares se fará superando uma resistência devida à sua própria viscosidade, o que 

resulta na redução da carga piezométrica. A diferença de pressão será absorvida pelos 

grãos do solo. A pressão resultante da água sobre o solo será proporcionalmente maior 

quanto maior for o gradiente hidráulico (Guidicini & Nieble, 1983). 

 

A velocidade de percolação e a força de percolação correspondente são muito 

maiores no pé do que na parte superior do talude. A força de percolação tenderá a provocar 
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a movimentação de partículas de solo com maior intensidade ao longo das linhas de fluxo 

que se dirigem ao pé do talude. Por isso, no pé do talude se atinge mais facilmente uma 

situação de desequilíbrio, por arraste de partículas, do que nas partes superiores, mas, uma 

vez que a base do talude tenha entrado em colapso, a parte superior cederá por perda de 

apoio (Guidicini & Nieble, 1983). A tendência de arraste das partículas é muito maior em 

solos pouco coesivos ou sem coesão.  

 

2.4 – MÉTODOS QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA CONTENÇÃO DA 

EROSÃO MARGINAL NO BAIXO SÃO FRANCISCO 

 

A construção de reservatórios pode reter uma parcela significativa do transporte de 

sedimentos, o que pode aumentar os riscos de erosão do leito e das margens à jusante. Seja 

naturalmente, ou pela mão do homem, os rios estão sujeitos a desequilíbrios que podem 

ser mitigados ou evitados através de obras adequadas (Brandão, 2001). 

 

2.4.1 - Enrocamentos 

 

A erosão das margens no baixo curso do rio São Francisco assumiu proporções mais 

drásticas nos trechos da margem direita onde estão localizados os perímetros irrigados de 

Cotinguiba-Pindoba e do Betume, ambos implantados pela CODEVASF no final da década de 

1970. Nestes trechos, o recuo das margens devido à erosão destruiu obras de engenharia e 

levou à perda de áreas agrícolas, gerando significativos custos financeiros adicionais a 

CODEVASF, que por diversas vezes foi obrigada a reconstruir e proteger, através de 

enrocamentos, os diques de proteção contra cheias que margeiam os perímetros irrigados 

(Oliveira, 2003). 

 

A colocação de uma carga de pedras que possa reter a massa do terreno, mas que 

permita a drenagem da água, é um dos métodos utilizados para controle dos 

desmoronamentos (Penteado, 1983). 

 

Como medida mitigadora, desde a década de 80, o enrocamento com pedras vem 

sendo adotado nos pontos em que está havendo perda de área na margem, caracterizada 
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como uma medida emergencial para a contenção da erosão nos taludes do rio (Holanda et 

al., 2001).  

 

Segundo Barbero (1994 apud Fontes, 2002, p. 105), entre 1981 e 1991 vários 

trechos das margens tiveram que ser protegidos da erosão, cerca de 1 km no Perímetro 

Irrigado Cotinguiba-Pindoba e de 2 km no Perímetro Irrigado do Betume, por meio da 

implantação de enrocamento sobre filtro têxtil.  

 

Enrocamento é um, entre vários, dos métodos de proteção das margens dos rios, 

também chamado de RSP (Rock Slope Protection) ou riprap (Figura 2.10). Consiste em 

uma ou mais camadas de pedra que são colocadas ao longo das margens do rio ou beirando 

mares e lagos como forma de prevenir a erosão. Cada camada é graduada de acordo com 

porcentagens especificadas, dentro de padrões de tamanhos variados. Os enrocamentos são 

flexíveis e as rochas podem se mover para posições mais estáveis pela força do fluxo da 

água, ações das ondas ou da gravidade, sem necessariamente comprometer a estabilidade 

de todo o talude, e o solo pode naturalmente preencher os vazios entre as rochas (Racin et 

al., 2000). 

 

 

 

Figura 2.10 – Fotografia mostrando o enrocamento 

implantado ao longo da margem direita do 

rio São Francisco. 
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Enrocamentos são maciços formados por fragmentos de rocha compactados em 

camadas cujo peso e imbricação colocam entre si a estabilidade do corpo submetido ao 

impulso hidrostático. A palavra enrocamento (rockfill) define um conjunto não coesivo de 

fragmentos de rocha cuja granulometria é constituída em 70% por partículas maiores que 

½” ( 12,5 mm) com uma fração no máximo 30% ( o ideal é 10%) de partículas que passam 

na peneira nº 4 (4,8 mm). Um enrocamento bem graduado, com alguns finos, tem 

resistência maior do que um enrocamento mal graduado,  isto é, uniforme (Costa & Lança, 

2001). 

 

A obra de enrocamento é constituída de material granular, muito grosseiro, com 

granulometria bem distribuída, composta por não menos de 95% em peso de blocos de 

rocha sã ou pouco alterada, desde que suficientemente densos, sólidos e resistentes á 

abrasão, com dimensão média por volta da peneira com malha de ½”, desde que não 

exceda a 10% em peso (AGRAR, 2000). 

 

Enrocamentos são construções que, quando submetidas a uma variação de tensões, 

sofrem transformações estruturais devidas ao deslocamento, rotação e quebra de 

partículas. Para levar em conta essas variações e a sua influência nas características de 

deformabilidade e resistência, é necessário estudar a distribuição das forças de contato e os 

fundamentos da quebra de partículas (Cruz, 1996). Nesta situação, há a necessidade de 

implantar dispositivos para impedir o solapamento da base da camada por erosões do fluxo 

do rio e, conseqüentemente, na ruptura da camada de enrocamento de proteção. 

 

Vale ressaltar que a adoção da proteção da margem através de construção exclusiva 

de uma camada de enrocamento de proteção, ao longo da margem, poderá não ser uma 

solução duradoura, devido à possibilidade de colapso deste dispositivo mediante o 

eventual aparecimento de processos erosivos na base (Junqueira, 2002). 

 

2.4.2 - Alternativas estudadas pela ENGECORPS para contenção da erosão no Baixo 

São Francisco 
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A ENGECORPS (2002) analisou alternativas para a solução do problema da erosão 

da margem direita do Baixo São Francisco. Essas soluções compreendiam a implantação 

de dispositivos que impedissem que as ondas atingissem a margem direita do rio ou que 

conseguissem suportar o impacto das ondas sobre o talude marginal, aliadas a necessidade 

de execução de dispositivos que impedissem a erosão promovida pelo fluxo do rio, 

principalmente no seu trecho côncavo. Dentre as soluções analisadas, destacam-se: 

 

a) Execução de espigões de proteção – compreende a execução de um cordão de 

proteção, com material granular, ao longo dos trechos que estão sujeitos a erosão, ou, 

alternativamente, mediante uma série de espigões transversais à margem. 

 

b) Execução de camada de enrocamento de proteção – compreende o retaludamento 

da margem e posterior revestimento com material granular, com granulometria 

dimensionada para absorver os impactos das ondas. Existe a necessidade de se implantar 

dispositivos que impeçam o solapamento da base do talude e conseqüente ruptura da 

camada de enrocamento de proteção. 

 

c) Execução de colchões de gabião do tipo Reno – compreende o revestimento da 

base do rio com uma camada de gabiões do tipo Colchão Reno, após o retaludamento do 

barranco. Nesta solução também existe a necessidade de se implantar dispositivos que 

impeçam o solapamento da base do talude e conseqüente ruptura da camada de Colchão 

Reno, bem como monitoramento constante para impedir ações de vandalismo às estruturas 

dos gabiões. 

 

d) Execução de parede diafragma ou estacas secantes – compreende a execução de 

uma parede contínua de concreto para impedir a erosão da margem, ou através do muro de 

diafragma ou mediante a execução de estacas secantes. Esta solução é de grande eficiência, 

porém, possui um custo muito elevado. 

 

e) Execução de revestimento com geossintético do tipo Enkmat 7220 – compreende 

a proteção de taludes com até 70° de inclinação com o revestimento.  Nesta solução 

também existe a necessidade de se implantar dispositivos que impeçam o solapamento da 

base do talude e conseqüente ruptura da camada de proteção. 
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f) Revestimento com blocos intertravados – consiste na execução de revestimento 

do barranco, após seu retaludamento, com blocos especiais de concreto intertravados. 

Nesta solução também existe a necessidade de se implantar dispositivos que impeçam o 

solapamento da base do talude e conseqüente ruptura da camada de proteção. 

 

Segundo a ENGECORPS (2002), existem estas e outras soluções tecnicamente 

viáveis, porém, de custo elevado e que necessitam de manutenção, como é o caso do 

emprego de geossintéticos. 

 

2.4.3 – Alternativas sugeridas por Gray (1996) para contenção da erosão em canais 

fluviais 

 

Gray (1996) apresentou algumas alternativas para estabilização dos taludes e 

contenção da erosão marginal utilizadas em várias partes do mundo, cuja vantagem está na 

utilização de soluções de engenharia aliadas ao plantio de revestimento vegetal como uma 

forma não só de proteger a superfície dos taludes, mas também diminuir o impacto visual 

causado quando da utilização de outras soluções. Entre as alternativas apresentadas estão: 

 

a) Implantação de enrocamento no pé do talude e plantio de vegetação na 

sua face – a base do talude é protegida com enrocamento e a sua 

superfície com vegetação, semeada sob uma biomanta, como foi 

executado nas margens do Lago Michigan (Figura 2.11). 
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                                                                                                                               (a)                                                                        

 

                    (b) 

 

Figura 2.11 – Proteção da base do talude com enrocamento (a) e da sua 

face com vegetação (b) 

 

 

b) Riprap vegetalizado – entre o material granular do riprap ou enrocamento, 

implantados para conter a erosão, são colocadas mudas de vegetação, que, após algum 

período, recobrirão os mesmos (Figura 2.12).  
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                                                                                 (a) 

 

 

 

 

                                             (a)                                                                             (b)               

          

Figura 2.12 – Margem protegida com enrocamento logo após sua implantação (a) e oito 

meses depois, vegetalizado (b). 

 

c) Gabiões vegetalizados – da mesma forma que no riprap, são colocadas mudas 

entre o material granular que compõe os gabiões imploantados (Figura 2.13).  

 

 

 

 

Figura 2.13 – Implantação de gabiões com vegetação. 

 

d) Blocos de concreto articulados vegetalizados – são utilizados blocos de concreto, 

que se encaixam, para conter o avanço da erosão, sendo que dentro de cada peça já existe 

local para a colocação de mudas e sementes (Figura 2.14). 
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Figura 2.14 – Margens protegidas com blocos de concreto e revegetadas. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo está situada à margem direita do rio São Francisco, no seu baixo 

curso, abrangendo os municípios de Propriá, Santana do São Francisco, Neópolis, Ilha das 

Flores e Brejo Grande (Figura 3.1). 

 

 

 
  Figura 3.1 - Mapa de localização da área estudada (em azul), limites da 

sub-bacia (traço vermelho) e detalhe do baixo curso do rio 

São Francisco, entre Propriá e a foz (Junqueira, 2002). 
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O Baixo São Francisco situa-se em áreas dos Estados da Bahia, Pernambuco, 

Sergipe e Alagoas, e compreende as bacias dos rios Ipanema e Capivara. Os limites de 

separação da região fisiográfica do Sub-Médio com o Baixo São Francisco é a linha 

divisória que passa próxima à cidade de Belo Monte-AL, seguindo o divisor de águas que 

separa as sub-bacias dos rios Ipanema e Traipu, afluentes da margem esquerda do rio São 

Francisco, e pela margem direita, o divisor de águas entre as bacias do rio Capivara e do 

rio Gararu.  

 

O baixo curso abrange uma área de 19.986,67 m², equivalente a 3,14 % da área 

total da bacia. O comprimento do trecho principal é 140 km, com altitude de 480 m e uma 

declividade de 0,10 m/km, até alcançar a baixa planície do litoral, quando flui mansamente 

para o oceano. O clima da área é quente, do tipo semi-úmido, temperatura média anual de 

25 ºC, e apresenta estação chuvosa entre os meses de março e setembro (Conejo, 2003). O 

trecho que se estende do município de Propriá até a foz é de cerca de 80 km, o que 

equivale a 28 % da extensão do rio São Francisco (Santos, 2002). Os principais afluentes 

da margem direita do rio São Francisco são: Jacaré, Capivara, Gararu e Curituba. O rio São 

Francisco apresenta-se bastante sinuoso a partir do Município de Porto da Folha, 

intensificando-se entre o Município de Propriá e a foz, sendo freqüente a presença de ilhas 

ao longo do seu leito. 

 

A área estudada está localizada nos trechos correspondentes aos Perímetros 

Irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, ocupados principalmente com a 

rizicultura e piscicultura, além da fruticultura, conforme mapa da Figura 3.2 (Holanda et 

al., 2003). 
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Figura 3.2 - Várzeas e Perímetros Irrigados da CODEVASF no Baixo São Francisco ( 

Holanda et al., 2003). 

 

3.1.1 – Clima 

 

Segundo o Atlas de Sergipe (1979), os tipos climáticos definidos para os 

municípios estudados baseados em dados de temperatura e precipitação pluviométrica são: 

megatérmico semi-árido brando em Propriá, megatérmico subúmido seco (transição para o 

semi-árido) em Santana do São Francisco e Neópolis, megatérmico subúmido e subúmido 

seco em Neópolis e megatérmico subúmido úmido em Brejo Grande e Ilha das Flores. 

 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco, no seu baixo curso, entre Sergipe e 

Alagoas, percorre inicialmente uma faixa semi-árida que gradualmente passa a subúmida e 

úmida, a partir de Própria, até atingir a foz. Na faixa ao longo do rio São Francisco, 

durante seis meses do ano, as médias térmicas ultrapassam os 27oC (Holanda et al., 2003). 
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A região apresenta duas estações distintas: a estação úmida, entre os meses de 

março/abril a agosto/setembro, e a estação seca, entre os meses de setembro/outubro a 

fevereiro/março (CODEVASF, 1975). 

 

A precipitação anual está entre 800 e 1.200 mm e a temperatura média anual é de 

25 °C, sendo dezembro o mês mais quente, com temperaturas entre 26 e 27 °C, e junho o 

mês mais frio, com temperaturas em torno dos 23 °C (SEPLANTEC, 1997). 

 

3.1.2 – Pedologia 

 

No Baixo São Francisco, existem duas regiões distintas: na primeira, entre os 

municípios de Paulo Afonso (BA) e Propriá (SE), observa-se grandes manchas de 

Neossolos Litólicos, Planossolos e Luvissolos, na segunda, localizada entre o município de 

Propriá e a foz do rio, destacam-se os Neossolos Quartzarênicos, solos indiscriminados de 

mangue, Argissolos, Espodossolos, Latossolos, Neossolos Flúvicos e Gleissolos, que 

apesar de se apresentarem em maior variedade, têm pouca abrangência (SUPES, 1989). 

 

Segundo Santos et al. (2001), o Município de Propriá apresenta solos das classes 

Neossolo Litótico, Argissolo Vermelho-Amarelo, Neossolo Regolítico eutrófico e 

Neossolo Flúvico, que favorece a presença do ecossistema de caatinga hipoxerófila. 

 

O Município de Santana do São Francisco apresenta Argissolo Vermelho-Amarelo, 

Neossolos Litólicos eutróficos a Neossolos Flúvicos eutróficos, uma zona de transição 

entre o cerrado e a caatinga. 

 

No Município de Neópolis são encontrados solos das classes Argissolo Vermelho-

Amarelo, Neossolo Flúvico e solos hidromórficos, que favorecem a presença dos 

ecossistemas de cerrado e de mata atlântica. 

 

O Município de Ilha das Flores apresenta solos das classes Neossolo Flúvico 

eutrófico, hidromórficos eutróficos e distróficos e Espodossolos, favorecendo a presença 

do ecossistema da restinga e mata atlântica. 

 



Capítulo 3 – Material e métodos 

 
64

No Município de Brejo Grande são encontrados solos das classes hidromórficos 

eutróficos e distróficos, Espodossolos, Neossolos Quartzarênicos e solos Indiscriminados 

de Mangue, que favorecem a presença de mangues e restingas. 

 

3.1.3 – Vegetação 

 

Segundo Conejo (2003), a cobertura vegetal predominante em todo o Baixo São 

Francisco é de floresta estacional semidecidual, mangue e vegetação litorânea. 

 

 Segundo SEPLANTEC (1997), existem três tipos de vegetação comuns a todos os 

municípios estudados: campos limpos e sujos, capoeira e caatinga. No Município de 

Santana do São Francisco é também encontrado o ecossistema de cerrado e remanescentes  

de mata atlântica e no Município de Brejo Grande são encontrados os ecossistemas de 

mangue e restinga.  

 

Todos estes ecossistemas encontram-se fortemente ameaçados pelo desmatamento 

para implantação da atividade agropecuária e agricultura irrigada. A distribuição da 

cobertura vegetal original, de acordo com interpretação de Junqueira (2002), pode ser vista 

na Figura 3.3.    
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Figura 3.3 - Cobertura vegetal original na sub-bacia do Baixo São Francisco 

(Junqueira, 2002). 

 

3.1.4 – Hidrografia 

 

O rio São Francisco, no seu baixo curso, apresenta uma extensão de 

aproximadamente 236 km entre o ponto mais a noroeste e a foz, sendo que o trecho que se 

estende entre o município de Propriá e a foz do rio mede 76 km, o que equivale a 26,5% da 

extensão total do rio.  O rio drena o norte do Estado de Sergipe juntamente com alguns de 

seus afluentes da margem direita: Xingó, divisa com o Estado da Bahia, Jacaré, Capivara, 

Gararu, Curituba e, entre os afluentes da margem esquerda, no Estado de Alagoas, 

destacam-se os rios Capiá, Ipanema, Marituba e Traipú (Santos, 2001). 
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Os principais mananciais presentes na região são: riacho Jacaré, em Propriá, riacho 

Monde da Onça, no Município de Neópolis, Lagoa do Fogo, no Município de Santana de 

São Francisco, riacho Caiçara, no Município de Ilha das Flores e riacho Paraúna, em Brejo 

Grande (SUPES, 1989). 

 

 Entre as sub-bacias hidrográficas do Baixo São Francisco Sergipano, aquelas que 

englobam a área de pesquisa são as dos rios Pilões e Betume/Aterro (Holanda et al., 2003). 

 

A sub-bacia do rio Pilões delimita-se ao norte pelo Rio São Francisco, ao sul e a 

leste pela sub-bacia do rio Betume/Aterro e a oeste pela sub-bacia do rio Jacaré. Possui 

uma área de 312,6 km2 e as nascentes mais elevadas estão a 260m (Deléo, 2001).  

 

A sub-bacia do rio Pilões, formado pelo rio Roncaria, riacho Brejinho e riacho do 

Cajueiro, está localizada no Município de Japoatã-SE. A sub-bacia do rio Pilões apresenta 

largura média de 13,6 km, com gradiente estabelecido de 5,4m/km (0,54%). A extensão do 

seu canal principal é 36 km, com direção geral S-N até a confluência, pela margem 

esquerda, com o riacho Cajueiro. Neste ponto, toma a direção W-E, até sua junção com o 

rio São Francisco, na divisa entre os municípios de Neópolis e Propriá, como sub-bacia de 

5ª ordem (CODEVASF, 2001).  

 

O Perímetro Irrigado do Cotinguiba/Pindoba da CODEVASF, com área de 2.212 

ha, para irrigação por aspersão de culturas perenes e anuais, e irrigação por superfície da 

cultura de arroz, encontra-se em operação nesta sub-bacia (Holanda et al., 2003). 

 

A sub-bacia do rio Betume/Aterro, classificada como de 5a ordem, drena uma área de 

829,4 km2 e nela está localizado o Perímetro Irrigado do Betume da CODEVASF, com 2.800 

ha. A altitude das nascentes, localizadas nos tabuleiros esculpidos da formação Barreiras, está em 

torno de 140m. A drenagem principal apresenta extensão de 78 km, com direção geral NW-SE 

até atingir a planície costeira, onde toma a direção SW-NE até sua confluência com o rio São 

Francisco, no município de Neopólis (Holanda et al., 2003). 

 

3.1.5 – Geomorfologia e geologia 
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O Estado de Sergipe está dividido em três grandes unidades geomorfológicas: o 

Embasamento Gnáissico, a Faixa de Dobramentos Sergipana e as Bacias Sedimentares 

(Santos et al., 1997). 

 

Segundo SEPLANTEC (1997) e SUPES (1989), a geomorfologia dos municípios 

presentes na área de estudo é: 

 

Propriá – relevo dissecado dos tipos colina e tabular, planície fluvial. 

Aprofundamento de drenagem variando de muito fraca a fraca e extensão máxima de suas 

formas 750 m. Suas coberturas fanerozóicas são quaternário: QI, QFL; terciário: TB; 

cretáceo: KBI, KPO; permiano: PA; carbonífero: CBB, CBM e complexo cristalino 

proterozóico: PUPF; rochas graníticas: PGGD. 

 

Santana do São Francisco – relevo dissecado dos tipos colina e crista, superfície 

tabular erosiva. Os tabuleiros costeiros predominam. O centro-sul apresenta-se com uma 

superfície tabular erosiva do tipo aplainado. A oeste, norte e leste os tabuleiros costeiros 

ocorrem dissecados em interflúvios tabulares, com relevo de topo tabular, topo plano e/ou 

aplanado. Os altímetros oscilam de 27 m a 92 m do nível do mar. É composto por 

Formação Barra Itiúba e Formação Penedo, de idade cretácea; Formação Barreiras, da 

idade terciária e sedimentos de aluvião, da idade recente. 

 

Neópolis – relevo dissecado do tipo tabular, superfície tabular erosiva e planície 

fluvial. Aprofundamento de drenagem muito fraca e extensão máxima de suas formas 

1.750 m. Suas coberturas fanerozóicas são quaternário: QT, QFL; terciário: TB;  cretáceo: 

KBI, KPO e jurássico/cretáceo: JKS. 

 

 Ilha das Flores – planícies fluvial e fluviomarinha, relevo dissecado do tipo tabular. 

Aprofundamento de drenagem fraca e extensão máxima de suas formas menor ou igual a 

250 m. Possui coberturas fanerozóicas quaternário: QT2; 

 

Brejo Grande – planície fluviomarinha com coberturas fanerozóicas quaternário: 

QPM, QFL. 
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Segundo Santos et al. (1997), o substrato rochoso da faixa cortada pelo rio São 

Francisco, entre os Municípios de Propriá e a foz do rio é formado por granitóides do tipo 

Propriá e pelas formações Bananeiras (do Jurássico) e Serraria (da idade neojurássica e 

eocretácica) pertencentes ao grupo Perucaba; Barra Itiúba e Penedo (Cretácio inferior), 

ambas do grupo Coruripe. Estas formações são unidades da Bacia Sedimentar Sergipe –

Alagoas, recobertas ao longo da margem direita do rio, por sedimentos superficiais 

recentes inconsolidados (coberturas Quaternárias Holocênicas) e, em alguns locais, por 

sedimentos Terciários do Grupo Barreiras, que formam os platôs ligeiramente inclinados 

em direção à costa.  

 

3.2 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Os procedimentos adotados para a implementação da pesquisa foram: pesquisa 

documental, pesquisa bibliográfica e coleta de dados em campo. 

 

Foram levantadas informações por meio de: 

 

- Visita a órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal, com atuação na 

região; 

- Visita a órgãos não governamentais que atuam na área de estudo; 

- Pesquisa de dados primários já existentes, dados históricos, bibliográficos e 

estatísticos, entre outros, disponibilizados em relatórios técnicos, publicações em 

periódicos, dissertações de mestrado, teses, etc; 

- Pesquisa de campo, através da utilização de piezômetros e medições diretas do 

avanço da erosão; 

- Análises em laboratório (granulometria das camadas de solo). 

 

Investigações adicionais foram realizadas em fontes secundárias, matérias 

jornalísticas na imprensa escrita e contatos diretos com tomadores de decisões e 

“stakeholders”.  
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Um volume considerável de informações referentes às margens submetidas à erosão 

e sobre os fatores e processos atuantes foram obtidos diretamente em campo, em várias 

situações e em intervalos de tempo distintos, através de observações sistemáticas. Foram 

efetuadas descrições, mensurações e levantamentos expeditos. 

 

Durante as diversas campanhas de campo, foram registradas informações a partir de 

acompanhamentos fotográficos.  

 

3.2.1 – Levantamento dos pontos de implantação dos enrocamentos e caracterização 

da área 

 

Sucessivas campanhas de campo serviram para o reconhecimento da região 

estudada, ou seja, o levantamento dos locais onde foram implantados os enrocamentos e 

dos pontos que já apresentam a retomada do processo erosivo. Estas campanhas foram 

realizadas entre o Município de Propriá e a foz do rio, na busca de uma maior abrangência 

de informações. 

 

 Na margem direita do rio São Francisco, nas faixas que compreendem os 

perímetros irrigados Cotinguiba-Pindoba e Betume, foram selecionadas cinco sítios, onde 

estão localizados os enrocamentos, e quatro seções de amostragem, onde foram realizados 

ensaios para monitoramento do processo erosivo e coleta de dados e informações.  

 

Foi dado continuidade ao monitoramento da evolução do processo erosivo e 

avaliação da erosão nas seções “A”, “B” e “C”, iniciados por Casado (2002) e Santos 

(2002), com acréscimo de mais uma seção (seção “D”), e dos sítios onde estão  

implantados os enrocamentos, devidamente georreferenciados (Tabela 3.1). A seção D foi 

selecionada em função da sua localização, no final de um grande trecho de erosão situado  

no Perímetro Irrigado Cotinguiba-Pindoba, onde a altura do talude, é aproximadamente 4 

m e há proximidade do talvegue da margem. 
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Tabela 3.1 – Sítios/seções onde foram realizados os monitoramentos dos processos 

erosivos. 

 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

 

SÍTIO/ 

SEÇÃO 
OESTE SUL 

 

OBSERVAÇÃO 

Sítio 1 36° 47’ 37,4” 10° 13’ 37,6” Espigão próximo à EB-02 

36° 47’ 28,6” 10° 13’ 40,8” Início do enrocamento (Perímetro 

Irrigado Cotinguiba – Pindoba) 

Sítio 2 

36° 47’ 26,1” 10° 13’ 41,8” Final do enrocamento (Perímetro 

Irrigado Cotinguiba – Pindoba) 

Seção “A” 36° 47’ 24” 10° 13’ 43” Seção monitorada por Casado (2000) e 

Santos (2002) 

Seção “B” 36° 47’ 12,6” 10° 13’ 48,3” Seção monitorada por Casado (2000) e 
Santos (2002) 

Seção “D” 36° 46’ 53,4” 10° 13’ 47,3” Nova seção monitorada 

36° 46’ 40,5” 10° 13’ 45” Início do enrocamento (Perímetro 
Irrigado Cotinguiba – Pindoba) 

Sítio 3 

36° 46’ 15,2” 10° 13’ 42,8” Final do enrocamento (Perímetro 
Irrigado Cotinguiba – Pindoba) 

Seção “C” 

 

36° 43’ 27,7” 10° 15’ 56,5” Seção monitorada por Casado (2000) e 
Santos (2002) 

36° 33’ 41,5” 10° 25’ 15,4” Início do enrocamento 
(Perímeto Irrigado Betume)  

Sítio 4 

36° 33’ 9,3” 10° 25’ 34,2” Final do enrocamento 
(Perímeto Irrigado Betume) 

36° 32’ 42,5” 10° 25’ 50,5” Início do enrocamento 
(Perímeto Irrigado Betume)  

Sítio 5 

36° 32’ 30,6” 10° 25’ 57” Final do enrocamento 
(Perímeto Irrigado Betume) 

 

Foi realizada a instrumentação dos taludes para a identificação dos agentes, causas 

e condicionantes que atuam no processo de instabilização existente ou potencial, de acordo 

com o Método das Estacas, e através da instalação de Indicadores de Nível D’água, 

conforme o citado a seguir. 
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3.3 - LEVANTAMENTOS REALIZADOS NOS SÍTIOS/SEÇÕES 

 

3.3.1 - Taxas de erosão mensal e anual 

 

Dando prosseguimento aos trabalhos de monitoramento conduzidos inicialmente 

por Casado (2000) e Santos (2002) e, a partir dos recuos registrados no período de em 

janeiro de 2004 até fevereiro de 2005, foi calculada a erosão média de cada seção, com o 

objetivo de se conhecer o volume total de material erodido.  

 

O método utilizado para quantificação da erosão marginal no Baixo São Francisco 

foi Método das Estacas, empregado por Hughes (1977, apud Casado, 2002, p. 232). Foram 

colocadas estacas de madeira na superfície do barranco, sendo a primeira linha de estacas 

cravadas a uma distância de 3,0 m de distância da borda do barranco e uma segunda linha 

de estacas cravadas a 6,0 m de distância da borda do barranco. Este método só permite a 

quantificação do recuo da borda ou topo do barranco. Com o auxilio de uma trena, mede-se 

o recuo a partir das estacas (Figuras 3.4 e 3.5). A taxa de erosão é calculada com dados 

médios de recuo em cada seção.  

 

 

 

Figura 3.4 - Representação esquemática do 

Método das Estacas (Fernandez, 

1995). 

Rio 

Borda do barranco 

Linha de estacas 

 

Base 
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Figura 3.5 - Medição do recuo da margem através do Método das Estacas 

 

O volume de material erodido para cada seção da margem estudada foi calculado 

pela fórmula (Fernandez, 1990): 

 

Me = H . Er . Em 

 

Onde: 

Me – volume de material erodido (m³/ano); 

H – altura da margem (m); 

Er – erosão média anual (m/ano); 

Em – extensão lateral instrumentada (m). 

 

Para o cálculo do volume foi usada a altura média do barranco, abrangendo uma 

área de 72 m² em cada seção monitorada. 

 

Foi realizado também o monitoramento da evolução progressiva do recuo das 

margens através do Método das Perfilagens Sucessivas, proposto por Hudson (1981), que 

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, e o intervalo entre as medições coincide com a coleta de dados 
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do Método das Estacas. As mudanças na face do barranco foram medidas com o auxílio de 

duas réguas portáteis colocadas, no momento da medição, uma na posição horizontal e 

outra na posição vertical (Figuras 3.6 e 3.7). Através deste método, pode-se verificar 

também a altura e geometria do barranco. Foram realizadas medições mensais para cada 

seção estudada. Como referencial para realização das leituras, foram cravadas estacas de 

madeira ao longo do alinhamento do perfil de cada seção. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Representação esquemática do Método das 

Perfilagens Sucessivas (Hudson, 1981). 

 

Plataforma de abrasão 
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  Figura 3.7 – Levantamento de perfil através do     

Método das Perfilagens Sucessivas. 

 

3.3.2 - Composição granulométrica do enrocamento, características do barranco e 

identificação dos pontos de erosão 

 

Foram analisados os projetos de implantação dos enrocamentos existentes e 

verificados quais os critérios utilizados para especificação das diferentes granulometrias 

apresentadas pelos mesmos. 

 

Foram realizadas campanhas de campo, utilizando barco, no trecho que vai de 

Propriá até a foz do rio, com a identificação dos trechos com enrocamento e os pontos de 

possível retomada do processo erosivo. 

 

3.3.3 – Dados climáticos e características hidrológicas do rio 

 

Os dados de precipitações pluviométricas, velocidade dos ventos e cota do rio na 

área de abrangência da pesquisa foram disponibilizados pelas estações climatológicas e 
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fluviométricas da CODEVASF instaladas na região, e os dados referentes às vazões 

liberadas pela UHE de Xingó foram fornecidos pela CHESF. 

 

Os dados das precipitações pluviométricas e velocidade dos ventos foram 

uttilizados para uma avaliação da sua influência no processo erosivo, uma vez que o vento 

e a chuva contribuem não apenas na remoção de partículas do solo, mas também no 

processo de sedimentação. 

 

Foram analisados os índices de pluviosidade da área e verificados se eles 

proporcionaram um escoamento superficial relevante, o que foi constatado através das 

observações visuais de campo e do levantamento de perfis pelo do Método das Perfilagens 

Sucessivas, que permitiu a observação da erosão laminar e sua contribuição no processo de 

erosão marginal. Segundo Guerra & Guerra (1997), erosão laminar é a erosão causada pelo 

escoamento de água, de forma difusa, nas encostas, também chamada de erosão em lençol. 

Foi analisada também a interferência das taxas pluviométricas no aumento da vazão no 

Baixo São Francisco 

 

Para estudo da influência dos fatores hidrológicos no processo de erosão marginal, 

foram consideradas a cota máxima mensal do nível d’água do rio, a amplitude da cota em 

cada mês e a vazão máxima mensal, além dos dados de precipitação, obtidos no período de 

janeiro de 2004 a fevereiro de 2005. 

 

3.3.4 - Dinâmica da superfície freática 

 

Foi realizado o registro periódico das alturas do nível freático em três das seções 

monitoradas, seções, A, C e D, com o objetivo de determinar suas profundidades. Este 

registro já havia sido feito anteriormente por Santos (2002) nas seções A, B e C. Com base 

nestes registros periódicos, foi possível obter a curva do nível freático, a linha piezométrica 

e as profundidades em relação à superfície do solo ao nível do rio e ao longo das seções 

estudadas. 

 

O monitoramento das seções consistiu em leituras dos níveis do rio e dos níveis de 

água subterrânea nos INAs (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 - Leitura da profundidade do lençol freático. 

 

Foi empregada a mesma metodologia utilizada por Santos (2002). Foram instalados 

piquetes no rio e Indicadores de Nível de Água - INA nos taludes, abertos com trado 

manual tipo cunha e introduzidos tubos de PVC de 50 mm de diâmetro, fendilhados com 

serra. O Indicador de Nível de Água – INA foi utilizado com a finalidade de observar a 

profundidade na qual se encontra o nível de água subterrânea e verificar a oscilação do 

mesmo em relação ao nível de água do rio na interface com os taludes.  

 

Os INAs foram instalados de maneira que os tubos ficaram com a extremidade 

superior no mesmo nível ou acima da superfície do solo, e a inferior abaixo do nível de 

água do solo. As leituras dos níveis do rio foram realizadas com trena comum a partir do 

topo do piquete. As leituras dos níveis freáticos foram realizadas utilizando-se uma trena 

graduada com sonorizador na sua extremidade, introduzido no interior do tubo, que em 

contato com o nível de água emite um sinal sonoro. Nos procedimentos de medida do nível 

de água, as leituras foram relacionadas à cota da boca do tubo, pois, assim, teve-se, 

também a cota do nível de água dentro da perfuração, isto é, a cota do nível freático.  

 

Foi possível o conhecimento de profundidade do lençol freático, da sua elevação 

com relação à elevação do nível de água do rio, o que possibilitou a determinação do fluxo 

de água subterrânea e o estabelecimento da correlação entre o nível de água do rio e o nível 
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de água subterrânea nas seções dos taludes estudados, relacionando com as vazões no rio 

ocorrentes nos dias de coleta de dados. 

 

Para o estudo da interação das águas superficiais e subterrâneas na interface dos 

taludes, foi feita a instrumentação da margem do rio nas seções A,C e D.  Foram instalados 

dois INAs  na seção A e um INA na seção C, prosseguindo o trabalho realizado por Santos 

(2002),  e dois INAs na seção D. A seção B não foi instrumentada porque a profundidade 

do lençol freático na mesma era superior a 6,00 m e a utilização do trado não permitia 

perfuração acima deste valor. 

 

No total foram realizadas 27 leituras na seção A, 25 leituras na seção C e 26 leituras 

na seção D, no período de abril a junho de 2004 e de setembro de 2004 a fevereiro de 

2005. 

 

3.3.5 – Outras soluções empíricas adotadas para o controle da erosão marginal 

 
Durante as campanhas de campo foram observadas e registradas alternativas 

adotadas pela população local e estudiosos, na tentativa de conter o avanço da erosão 

marginal. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados apresentados a seguir compõem uma parte dos trabalhos realizados 

pelo Grupo de Pesquisa em Gestão Hidroambiental do Baixo São Francisco, através do 

Laboratório de Erosão e Sedimentação da Universidade Federal de Sergipe. Ensaios de 

laboratório e reuniões discussivas do grupo de pesquisa foram realizados em suas 

instalações, e todas as campanhas de campo e levantamentos tiveram a participação de 

mestrandos, bolsistas de iniciação científica e pesquisadores do citado grupo. 

 

4.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS NA MARGEM 

INSTRUMENTADA 

 

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. 

Segundo Christofoletti (1981), 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. Ocorre um trabalho contínuo de escavação na 

margem côncava, onde a velocidade é maior, e de deposição na margem convexa, local de 

menor velocidade. 

 

A erosão das margens promove mudanças temporárias em sua morfologia, 

ocorrendo um trabalho contínuo de escavação na base da 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. Conforme 

Bloom (2000), 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 

parte interna das curvas, “point-bar”, o que faz com que, com o tempo, um rio tenda a se 

deslocar lateralmente ao mesmo tempo em que os meandros migram rio abaixo.  

 

Segundo Simons (1982), nas curvas do rio, o fluxo principal sofre uma inflexão em 

direção à margem externa, o mesmo acontecendo com o talvegue, linha de maior 



Capítulo 4 – Resultados e discussões                                                                                                             80                                     

profundidade do rio. A corrente exerce uma pressão de cisalhamento sobre o material da 

margem, e as forças trativas exercidas pela corrente acabam por levantar e arrastar as 

partículas constituintes do material da margem.  

 

Segundo Penteado (1983), os rios modificam a forma do seu leito por erosão ou 

deposição e possuem capacidade não só de transportar os sedimentos a uma determinada 

distância, mas também de erodir o aluvião formado por esses sedimentos, transportando-os 

para mais longe. Além do deslocamento da calha principal do rio para a margem direita, 

lado sergipano, o material erodido tem sido levado para o leito do rio, provocando o seu 

assoreamento, processo geomórfico de deposição de sedimentos (Guerra & Guerra, 1997). 

O canal principal tem se tornado mais raso, provocando o surgimento ou aumento de croas 

e bancos de areia, comprometendo a captação de água para irrigação dos perímetros e até 

mesmo para consumo humano, a navegabilidade e a pesca. 

 

Os movimentos de massa ocorridos nos taludes marginais do Baixo São Francisco se 

destacam como agentes atuantes na evolução do processo erosivo e pelas implicações sócio-

econômicas resultantes da perda de áreas produtivas.  

 

Em todas as seções estudadas – A, B, C e D - houve uma retomada do processo 

erosivo a partir da base do barranco, sendo que na seção D este processo foi mais 

acentuado. 

 

Nas seções A, B e C o movimento de massa predominante foi a corrasão lateral, 

realizado principalmente pelo solapamento da base do talude nas margens côncavas do rio.  

Neste caso, ocorre uma lenta remoção, grão a grão, dos sedimentos que compõem a base do 

barranco (Fernandez, 1995). Ocorreram também pequenos desmoronamentos na face 

desprotegida dos taludes, causados pela ação dos ventos.  

 

Nas seções B e C, ocorreu o desmoronamento por basculamento de uma pequena 

escarpa que se formou, com o retaludamento, no topo dos barrancos, e que, com a 

ausência de vegetação, tiveram sua superfície exposta ao vento e à luz do sol, facilitando a 

perda de umidade do solo e a ação da gravidade, que permitiu que suas partículas, com 

baixa coesão, fossem removidas mais rapidamente. Segundo Fernandez & Fulfaro (1993), 
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o desmoronamento por basculamento ocorre quando o bloco de solo perde o equilíbrio e 

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

podem ser originadas da contração do material que compõe o talude. 

 

Na seção D, o desmoronamento por cisalhamento em conjunto com o início de um 

novo ciclo de transformações foi predominante. A seção D possui altura média do barranco 

de 4,03 m, estando mais sujeita a ocorrência de maiores taxas de recuo da margem do que 

em trechos com altura menor, uma vez que se encontra localizada no final e na parte externa 

de uma curva côncava, com talvegue bastante próximo à margem e as ondas incidem sobre o 

pé do talude de forma perpendicular, favorecendo o solapamento. Com o solapamento da 

base do barranco, o material que compõe o talude é carreado, tornando-o instável. Ocorre, 

então, o desmoronamento por cisalhamento, uma vez que não existe mais sustentação de 

base para conter a ação do peso do bloco. 

 

Segundo Fernandez (1995), o desmoronamento por cisalhamento se inicia a partir 

da ação das ondas na base do barranco, provocando o solapamento. A ação constante das 

ondas, que são intensificadas no período de ventos fortes, provoca a retirada de material da 

base do barranco continuamente, tornando-o instável, sem sustentação. Por ação de seu 

próprio peso, o material que compõe o maciço do barranco desmorona, depositando-se na 

parte inferior do mesmo, sendo posteriormente carreado e dando início a um novo ciclo de 

transformações.Foi possível observar que também tem ocorrido desmoronamentos em 

vários outros trechos da margem, além das seções estudadas (Figura 4.1). 
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 (a)  

 

 

 

 

                                                            
                                                             (b)                                                              

 

Figura 4.1 - Feições de movimentação e trincas no trecho entre as seções A e B 

(março/2004) (a) e desmoronamentos ocorridos no baixo curso do rio 

São Francisco (março/2004) (b).  

 

4.2 – CARACTERIZAÇÃO DAS SEÇÕES MONITORADAS 

 

De acordo com Christofoletti (1981), a velocidade das águas varia de um lugar a 

outro ao longo do perfil transversal do rio e, segundo Leighley (1934 apud Christofoletti, 

1980, p.67), em canais assimétricos, a zona de velocidade máxima desloca-se do centro 

para o lado de águas mais profundas (talvegue), enquanto que a turbulência aumenta em 

direção ao lado mais raso e diminui em direção ao lado mais profundo, o que explica o 

deslocamento lateral que se verifica na distribuição das velocidades em canais 

meandrantes. 

 

Nas seções A, B e C (Figura 4.2), o talvegue encontra-se próximo à margem, 

porém, paralelo, e não perpendicular à mesma, diminuindo, assim, o impacto da velocidade 

do fluxo sobre o talude marginal. 



Capítulo 4 – Resultados e discussões                                                                                                             83                                     

 (a) 

 

 (b) 

 

 (c) 

 

Figura 4.2 – Localização do talvegue próximo e 

paralelo à margem nas seções A (a), 

B (b) e C (c), respectivamente 

(agosto/2004). 

Talvegue 
próximo à 
margem 

Talvegue 
próximo à 
margem 

Talvegue 
próximo à 
margem 
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A região de turbulência que aparece nas fotos indica que o talvegue passa por 

aquele local, onde a velocidade do fluxo do canal principal é maior. 

 

A seção D encontra-se no final de uma curva côncava (Figura 4.3) e o fluxo de 

maior velocidade incide perpendicularmente a ela, provocando a aceleração do processo 

erosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Foto mostra a posição da seção B (36° 47’ 12,6” oeste e 10° 13’ 

48,3” sul) e da seção D (36° 46’ 53,4” oeste e 10° 13’ 47,3” sul), 

localizada no final de uma curva côncava. No detalhe verifica-se a 

localização do talvegue próximo à margem e o solapamento na 

base do talude (fevereiro/2005). 

SEÇÃO D 

SEÇÃO B 

Talvegue 
próximo à 
margem 
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Concordando com Simons (1982), na seção D, o fluxo principal sofreu uma 

inflexão em direção à margem externa, o mesmo acontecendo com o talvegue, e a corrente 

exerce uma força de cisalhamento sobre o material do barranco. As forças trativas 

exercidas pela corrente acabaram por levantar e arrastar as partículas constituintes do 

material da margem. Na seção D, a corrente principal foi deslocada em direção à margem 

côncava, tocando sucessivamente a margem direita. O local da margem de maior 

sinuosidade da curva côncava, como é o caso da seção D, foi onde ocorreu a erosão 

máxima. 

 

Além da sua localização, as quatro seções monitoradas – A, B, C e D – possuem 

características bem diferenciadas no que se refere a sua morfologia, o que pode ser 

evidenciado através dos registros fotográficos realizados e do desenho dos perfis das 

seções monitoradas, indicando as datas em que os levantamentos foram realizados e a cota 

média do nível d’água do rio naquela data. 

 

A seção A apresenta um talude baixo, com inclinação suave, e está localizada na 

margem externa de uma curva côncava, com talvegue e fluxo da corrente paralelos e 

adjacentes à margem. É composta de material não coesivo. Os dados de coesão e ângulo 

de atrito das seções A, B e C foram retirados do trabalho de Casado (2000) e são 

apresentados no Quadro 4.1 

 

Quadro 4.1 – Valores da coesão e ângulo de atrito nas seções A, B e C. 

Seção Coesão (KPa) Ângulo de atrito 

A 12,0 16,8° 

B 15,1 25,0° 

C 11,5 21,5° 

  Fonte: Casado (2000). 

 

Vargas (1978) define coesão como sendo a resistência que a fração argilosa 

empresta ao solo, pelo qual ele se torna capaz de se manter coeso, em forma de torrões ou 

blocos, e ângulo de atrito o ângulo formado entre um plano horizontal e a tangente à 

superfície de ruptura do talude.  
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A seção A possui a face do barranco recoberta com vegetação rasteira, está 

localizada próxima a uma região que possui algumas árvores frutíferas e cultivo de 

bananeiras (Musa spp). Através das Figuras 4.4 e 4.5, pode-se verificar a retomada do 

processo erosivo na base do barranco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Seção A (36° 47’ 24” oeste e 10° 13’ 43” sul), 

com o solapamento da base de seu talude 

(outubro/2004). 

 

As fotos da Figura 4.4 mostram a ação das ondas na base do talude marginal e o 

perfil transversal apresentado na Figura 4.5 evidencia a retomada do processo erosivo a 

partir da base do barranco na seção A. 
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   Figura 4.5 – Perfil transversal da seção A, em diferentes épocas. 

 

Durante os meses de monitoramento verificou-se, na seção A, que a face do talude 

permaneceu com inclinação suave, ocorrendo apenas pequenos desmoronamentos nos 

patamares formados pela ação das cheias, provocados pela ação dos ventos. Ficou também 

evidente a verticalização da base do talude provocada pelo solapamento. As maiores taxas 

de erosão ocorreram no período das cheias de 2004, janeiro e fevereiro, meses em que 

ocorreu maior variação na magnitude das cotas, velocidade média dos ventos e cota 

máxima mensal. 

 

A seção B foi a que apresentou menor taxa de erosão anual, após a seção A, cujo 

monitoramento foi realizado apenas no período de janeiro a maio de 2004. A seção B 

possui um talude alto, 4,32 m, inclinação suave, menor que 30°, e formação de escarpa na 

sua parte superior (Figura 4.6), está localizada na margem externa de uma curva côncava, 

com talvegue paralelo e adjacente à margem. É composta de material não coesivo (Quadro 

4.1) e possui a face do barranco desprovida de vegetação. Na área adjacente foi possível 

constatar a presença de vegetação rasteira e arbustiva e árvores frutíferas – coqueiro 

(Cocos nuciferas L.), cajueiro (Anacardium occidentale L.) , mangueira (Mangifera indica 

L.), araçá (Psidium sp), entre outros. 

  

Cota NArio = 3,49 m 

TALUDE VERTICALIZADO 

Cota NArio = 3,73 m 

Cota NArio = 3,20 m 
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Figura 4.6 – Seção B (36° 47’ 12,6” oeste e 10° 13’ 48,3” 

sul), com inclinação do talude suavizada e 

formação de escarpa na sua parte superior 

(abril/2004). 

 

 Na seção B, o maior recuo do topo do barranco ocorreu no mês de março. Com o 

advento das cheias, o talude marginal desta seção, que se apresentava vertical, alto e 

íngreme, sem vegetação, ficou submerso e sofreu um grande recuo e retaludamento, 

causado pela força do fluxo do rio no período, conforme verificado na medição posterior 

ao rebaixamento das águas. Apesar de possuir grande porcentagem de material arenoso e 

um talude com altura média de 4,32 m, a suavização do talude pode ter promovido uma 

eventual desaceleração no processo erosivo nesta seção, uma vez que ganhou uma nova 

feição, diminuindo a possibilidade imediata de novos desmoronamentos e, 

conseqüentemente levando a apresentar um volume de terra erodido menor do que o 

esperado, sem tais alterações. Como neste local o talvegue se encontra próximo e o fluxo da 

corrente incide de forma paralela, e não perpendicular, à margem, a retomada do processo 

erosivo, com o solapamento da base do barranco, ocorreu de forma mais lenta. Outro fator 

que minimizou a atuação do processo erosivo no topo do talude da seção B foi a presença 

de grossas raízes no local, o que reteve parte do solo que poderia ter desmoronado. 

 

Da mesma forma que na seção A, a Figura 4.7 apresenta o perfil transversal da 

seção B e nos mostra a retomada do processo erosivo e da verticalização do talude. 
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Figura 4.7 – Perfil transversal da seção B, em diferentes épocas. 

 

Na seção B, observa-se também pequenos desmoronamentos na face do talude, 

provocados pela ação do vento sobre os pequenos patamares formados pelas águas das 

cheias e a verticalização da base do talude provocada pelo solapamento.   

 

A seção C apresenta talude baixo, menor que 3 m, com inclinação suave e formação 

de escarpa na sua parte superior. Está localizada na margem externa de uma curva côncava, 

com talvegue e fluxo da corrente paralelo e adjacente à margem. É composta de material 

não coesivo (Quadro 4.1) e possui a face do barranco coberta de vegetação rasteira. Está 

localizada em uma área que possui muitas mangueiras (Mangifera indica L.) e coqueiros 

(Cocos nuciferas L.). 

 

O monitoramento da seção C começou a ser realizado em março, após as cheias, 

sendo que o maior recuo da margem ocorreu no mês de abril, quando a velocidade média 

dos ventos, a cota máxima mensal e a variação de cotas eram grandes. Com as cheias, 

houve uma modificação na característica morfológica desta seção, uma suavização do 

talude, com formação de escarpa no topo do barranco. As maiores taxas de erosão medidas 

foram conseqüência do desmoronamento desta pequena escarpa que se formou e que, com 

a ausência de vegetação, teve sua superfície exposta ao vento e a ação direta do sol, 

facilitando a perda de umidade do solo e a ação da gravidade, que permitiu que suas 

partículas, com baixa coesão, fossem removidas mais rapidamente. Observou-se, também, 

o solapamento da base do barranco (Figura 4.8). 

TALUDE VERTICALIZADO 

Cota NArio = 3,20 m 

Cota NArio = 3,73 m 

Cota NArio = 3,49 m 
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Figura 4.8 – Seção C (36° 43’ 27,7”  oeste e 10° 15’ 56,5” sul), mostrando a 

pequena escarpa formada no topo do barranco e o solapamento da 

base do talude (outubro/2004). 

 

Na Figura 4.9, que apresenta o perfil transversal da seção C, observa-se a retomada 

da erosão marginal.  
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Figura 4.9 – Perfil transversal da seção C, em diferentes épocas. 

 

Da mesma forma que nas seções anteriores, percebe-se a atuação do vento sobre a 

face desprotegida do talude, provocando pequenos desmoronamentos, e a retomada do 

processo erosivo na base do barranco, causado pelo solapamento provocado pela ação de 

ondas. 

 

O monitoramento da seção D também foi iniciado em março de 2004 e as maiores 

taxas de erosão ocorreram nos meses de agosto, outubro e novembro de 2004 e fevereiro 

de 2005. Nessa seção, o talude alto e íngreme, com altura média de 4,03 m. Está localizada 

na margem externa, em um banco de solapamento, no final de uma curva côncava, com 

talvegue adjacente, sujeita constantemente à ação das ondas que incidem 

perpendicularmente. É composta predominantemente de material arenoso e possui a face 

do barranco desprovida de vegetação, embora localizada numa área com vegetação rasteira 

e arbustiva e próxima a uma plantação de bambu (Bambusa vulgaris Schr.). 

 

As Figuras 4.10 e 4.11 mostram como o processo erosivo das margens é rápido e 

devastador, possivelmente resultante do maior aprofundamento do canal e da aproximação 

do mesmo a este ponto da margem. Nestes casos, em que o fluxo principal do canal 

(talvegue) fica mais aderente à margem, a velocidade da corrente aumenta 

substancialmente, causando inclusive turbulência no fluxo, o que provoca o aumento do 

seu poder erosivo. 

Cota NArio = 3,20 m 

Cota NArio = 3,73 m 

Cota NArio = 3,49 m 

TALUDE VERTICALIZADO 

PEQUENOS 
DESMORONAMENTOS 
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 (a) 
 
 
 

 

                                                                     

                                                                (b) 

 

Figura 4.10 - Seção D (36° 46’ 53,4” oeste e 10° 13’ 47,3” sul), mostrando o talude 

verticalizado, antes das cheias (outubro/2003) (a), e o retaludamento e 

começo da revegetação ( abril/2004) (b). 

 

Antes das cheias, o talude da seção D se encontrava verticalizado. Com as cheias, 

ocorreram o retaludamento e a suavização da inclinação da face do barranco e revegetação 

natural com espécies rasteiras e arbustivas. 

 

De acordo com Fernandez & Fulfaro (1993), geralmente, em taludes mais altos 

ocorrem maiores taxas de erosão, pois 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, sua base sofre solapamento, torna-se instável e 

desmorona devido à ação do peso do bloco, que se apresenta sem sustentação de base. 

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

que pôde ser constatado durante este estudo. 
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Com a retomada do processo erosivo a partir da base, o talude tornou-se novamente 

verticalizado e a contínua ocorrência de desmoronamentos provocou um grande recuo da 

margem, 5,57 m (Figura 4.11). 

 

 
                   (a) 

 

 

 

 

 

 

                                                     (b) 

                                                     (b) 

 

Figura 4.11 - Seção D, mostrando o solapamento da base do talude e a sua 

verticalização (novembro/2004) (a). Destaque para a árvore da 

Figura 4. (a), sendo levada pela correnteza do rio (fevereiro/2005).  

 

Diante da retomada do processo erosivo na seção D, e concordando com a 

afirmação dos autores Bloom (2000) e Guerra & Guerra (1997), a formação de meandros 

envolve propriedades inerentes ao fluxo de água, tamanho e forma do canal, 

susceptibilidade a erosão das margens do rio, entre outros. A erosão marginal ocorre com 

maior intensidade na margem côncava, onde a velocidade é maior (Thorne, 1978), e o 

tamanho, a geometria e a estrutura do barranco, as propriedades mecânicas do material que 
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compõe a margem e as características hidrológicas do fluxo nas proximidades são alguns 

dos fatores que condicionam a erosão das margens fluviais.  

 

A localização da seção D, no final de uma curva côncava, e a proximidade maior 

do talvegue fazem com que a corrente incida perpendicularmente à margem, solapando a 

base do talude. As ondas incidem diretamente na base do barranco, originando grandes 

desmoronamentos, principalmente nos meses de maiores velocidades dos ventos, 

provocando o rápido recuo da linha de margem. Quando a corrente principal está distante 

da margem, predominam os pequenos desmoronamentos, gerando recuos menores. 

 

Foi observada também a pequena variação da cota do rio entre os meses de junho e 

novembro, o que indica a permanência da cota no mesmo nível neste período, favorecendo 

o solapamento da base do talude, provocando a sua instabilidade que, aliada a grande 

velocidade dos ventos, favoreceu os desmoronamentos, quando ocorreram grandes taxas de 

recuo da margem na seção D. 

 

Em fevereiro de 2005 ocorreu um aumento da vazão, evidenciado pelo aumento da 

cota do rio, e conseqüentemente um aumento da velocidade do fluxo e da capacidade de 

transporte dos sedimentos que compõe a seção D, promovendo a sua instabilidade que, 

com a grande velocidade dos ventos no período, também provocou grandes 

desmoronamentos. 

  

Uma das principais causas da erosão das margens do Baixo São Francisco é o fluxo 

e refluxo entre o aqüífero e a calha do rio, durante a oscilação diária dos níveis d’água do 

rio, determinada pelo volume de água liberado pela UHE Xingó (Oliveira, 2003). 

Concordando com Guidicini & Nieble (1983), a retomada da erosão marginal ocorre 

porque quando ocorre a elevação da vazão, desenvolve-se um gradiente hidráulico, no 

sentido do rio para o solo. Quando a vazão diminui, o gradiente de energia reverte o seu 

sentido e a água move-se em direção ao canal do rio. A água que percola no interior do 

talude exerce um esforço sobre as partículas de solo, conhecido como força de percolação, 

que atua na direção do fluxo e cuja intensidade cresce proporcionalmente à velocidade de 

percolação. 
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Uma vez que a velocidade e a força de percolação correspondente são muito 

maiores no pé do talude do que na sua parte superior a rede de fluxo gerada tenderá a 

provocar a movimentação de partículas de solo com maior intensidade em direção ao pé do 

talude.  

 

De acordo com Fontes (2002), este processo gera surgências (“seepage”), 

afloramento lento da água subterrânea nas partes mais baixas do barranco, sendo 

acompanhado do transporte de partículas finas do solo (conhecida como erosão subterrânea 

ou “piping”). Como conseqüência, a base do talude atinge uma situação de desequilíbrio, o 

que pode se constituir em um importante fator de solapamento da base e desestabilização 

do barranco, aliado à ação dos ventos e das ondas, contribuindo, desta forma, para a 

retomada da erosão marginal. 

 

É importante lembrar também que em todas as seções estudadas não há presença de 

mata ciliar, sendo este um dos fatores responsáveis pela retomada do processo de erosão 

marginal, aumentando a superfície exposta ao vento e a insolação, facilitando o 

ressecamento causado pela perda da umidade natural do solo. Com isto, a ação de 

gravidade se torna mais forte, acelerando o processo erosivo. 

 

De acordo com os dados referentes à composição granulométrica dos taludes das 

seções A, B e C, levantados por Casado (2000) e Santos (2002) e da seção D, levantados 

durante o monitoramento atual, as camadas que compõem a face dos barrancos apresentam 

maiores porcentagens de material arenoso, de baixa coesão (Quadro 4.1), e menores 

porcentagens de silte e argila, facilitando a ação do vento, da insolação e das ondas que 

incidem sobre os taludes marginais (Quadro 4.2).   
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Quadro 4.2 – Composição granulométrica das seções monitoradas.  
Casado (2000) Santos (2002) Bandeira (2005) Seção Taxa de 

erosão 
(m/ano) 

Alt. Méd 
Barranco  

(m) 

Camada 
Silte+ 
Argila 
(%) 

Areia 
Média + 
Fina (%) 

Silte+ 
Argila 
(%) 

Areia 
Média + 
Fina (%) 

Silte+ 
Argila 
(%) 

Areia 
Média + 
Fina (%) 

   1 15,90 84,10 57,25 42,75 - - 
A 2,06 0,34 2 87,78 12,05 68,71 31,29 - - 
   3 33,42 66,54 93,67 6,33 - - 
   4 0,53 99,30 2,66 97,34 - - 
   1 90,14 9,71 27,85 72,15 - - 
B 4,06 4,32 2 6,91 93,06 50,89 49,11 - - 
   3 11,07 88,93 19,65 80,35 - - 
   4 0,97 95,31 2,97 97,03 - - 
   1 96,95 3,04 92,80 7,20 - - 
C 4,35 2,72 2 14,55 85,44 2,12 97,88 - - 
   3 11,21 88,79 82,38 17,62 - - 
   4 80,58 18,98 10,95 89,05 - - 
   1 - - - - 54,3 45,7 
D 10,03 4,03 2 - - - - 15,6 84,4 
   3 - - - - 17,4 82,6 

 Fonte: Casado (2000); Santos (2002); Bandeira (2005). 

 

Entre outros fatores, a composição granulométrica do mesmo é 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. 

 

4.3 – QUANTIFICAÇÃO DAS TAXAS DE EROSÃO MENSAL E ANUAL E DO 

VOLUME DE MATERIAL ERODIDO 

 

As variações das taxas de erosão nas seções monitoradas dependem das 

características morfológicas e sedimentológicas do barranco e da intensidade dos eventos 

hidrológicos, tais como variação da vazão, da cota e da velocidade do fluxo, e climáticos, 

principalmente a intensidade dos ventos, em cada época do ano. Além disso, a ação das 

ondas e das correntes não são iguais em todos os pontos estudados. 

 

No estudo da influência dos fatores climáticos e hidrológicos no processo de erosão 

marginal, foram consideradas a cota máxima mensal, a amplitude da cota em cada mês e a 

vazão máxima mensal, além dos dados de precipitação e velocidade dos ventos, obtidos no 
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período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005. Os valores referentes à vazão máxima 

mensal foram disponibilizados pela CHESF, as cotas do nível d’água do rio coletados na 

Estação Fluviométrica da CODEVASF EB-03 e as alturas pluviométricas mensais e 

velocidade média dos ventos na Estação da CODEVASF Cotinguiba-Pindoba (Quadro 

4.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 – Resultados e discussões                                                                                                             98                                                                                                                                                 
 

 

Quadro 4.3 – Taxas de erosão mensais das seções monitoradas, dados climáticos e hidrológicos do Baixo São Francisco no período de 

janeiro de 2004 a fevereiro de 2005. 

 
 
Ano 

 
 

Mês 

 
 

Taxas de erosão (m/ano) 

Vazão 
máx 

mensal 
efluente 
da UHE 
Xingó 
(m³/s) 

 

Precipitação 
total (mm) 
 
 

Velocidade 
média do 
vento 

(km/dia)    
  Alt. 

Tanque 
 

Velocidade 
média do 
vento 

(km/dia) 
 Alt. 

Elevada 
 (2 m) 

 
Cota 
máx 

mensal 
(m) 

 
Variação 
da cota 
(m)  

(cota máx 
– cota mín) 

  A B C D       

janeiro 0,78 0,00 - - 7662 551,80 91,4 111,5 6,72 4,11 
fevereiro - - - - 7964 50,30 71,8 87,6 8,02 5,16 
março 0,67 3,32 1,20 0,85 1562 42,00 80,6 98,2 3,04 0,25 
abril 0,13 0,00 1,60 0,00 3870 71,20 76,6 93,4 5,06 2,19 
maio 0,48 0,00 0,00 0,15 3774 139,50 74,2 90,4 5,15 2,04 
junho - 0,62 0,16 0,05 1883 152,30 73,0 89,0 3,17 0,26 
julho - 0,00 0,33 0,03 1870 43,20 81,4 99,3 3,29 0,39 
agosto - 0,00 0,29 1,51 2173 99,60 78,8 96,1 3,63 0,38 
setembro - 0,02 0,58 0,52 2248 101,90 86,3 105,3 3,86 0,36 
outubro - 0,00 0,11 1,35 2425 0,00 103,5 126,1 3,81 0,28 
novembro - 0,10 0,00 2,10 2342 4,60 117,2 142,8 3,87 0,34 

 

 

 

 

2004 

dezembro - 0,00 0,04 0,13 2190 0,00 121,2 147,8 3,85 0,59 
janeiro - 0,00 0,04 0,91 2033 8,20 134,8 164,3 3,58 0,45 2005 
fevereiro - 0,00 0,00 2,43 3991 0,23 128,0 156,1 5,46 2,46 

Fonte: CHESF (2005); CODEVASF (2005). 
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No Quadro 4.3, verifica-se um aumento da vazão e consequente aumento da cota 

do rio nos meses de janeiro e fevereiro de 2004, quando houve um período de cheias em 

consequência de preciptações que ocorreram predominantemente na região do Sub-Médio 

São Francisco, nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe, que provocaram o 

extravasamento de diversos açudes da região, gerando, assim, uma cheia na calha do rio 

(Gondim Filho et al., 2004). No mês de fevereiro de 2005 também foi observado um 

aumento da vazão, devido à liberação de um maior volume de água pela UHE de Xingó. 

 

Segundo Oliveira (2003), as variações de vazão ocorridas no Baixo São Francisco 

acarretaram alterações e ajustamentos em diversas variáveis, como: largura, profundidade 

média, rugosidade do leito e concentração de sedimentos. O aumento da vazão causado 

pelas cheias dos meses de janeiro e fevereiro de 2004 e também em fevereiro de 2005, 

aumentou a cota do nível d’água, intensificou a velocidade de escoamento fluvial e a 

capacidade de transporte do rio.  

 

A variação de velocidade das águas está intimamente relacionada ao trabalho de 

erosão, transporte e deposição que o rio promove (Christofoletti, 1981).  O seu aumento 

acarretou um incremento das concentrações de carga em suspensão devido ao material 

carreado dos taludes marginais em direção ao mar, assim como a diminuição da vazão 

após o período das cheias, e a conseqüente diminuição da velocidade do fluxo, teve como 

conseqüência a deposição da carga sólida à jusante.  

 

À medida que o nível da água se elevou durante as cheias, as forças erosivas de 

entalhamento fizeram com que o canal do rio fosse sendo escavado no sentido da largura e 

da profundidade e grande quantidade de sedimentos fosse coletada a partir dos taludes 

marginais. O aumento da velocidade do fluxo permitiu ao curso d’água uma maior 

capacidade de transporte de sedimentos do que na época das vazões regularizadas, ao 

mesmo tempo em que, em direção à jusante, a diminuição gradativa do volume do fluxo e 

de sua velocidade permitiu a deposição de boa parte da carga sedimentar transportada na 

calha do rio, alterando a morfologia das croas existentes.  

 

A forma do canal é resultante da ação exercida pelo fluxo do rio sobre o leito e as 

margens e, com este evento, houve uma modelagem, uma modificação da paisagem 
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devido à ação dos agentes erosivos, que provocou uma modificação nas características 

morfológicas das margens do baixo curso do rio São Francisco. Alguns taludes marginais, 

que antes se apresentavam verticalizados e íngremes, tiveram o material que compunha a 

sua estrutura, de baixa coesão, carreado, devido ao aumento da vazão e conseqüente 

aumento da velocidade do fluxo da água. Houve um retaludamento, acompanhado do 

recuo do topo dos barrancos e da suavização da declividade dos mesmos, algumas vezes 

com formação de escarpas na sua parte superior. Com estas alterações, as faces dos taludes 

se tornaram sensivelmente menos íngremes e, conseqüentemente, menos suscetíveis aos 

imediatos movimentos de massa, passando a idéia de uma falsa estabilidade. 

 

O aumento da vazão no rio São Francisco devido às cheias, associado à 

composição granulométrica, à altura e declives verticais dos taludes marginais e ao 

desmatamento, potencializou ainda mais a erosão, provocando movimentos de massa, 

principalmente nos trechos de maiores concavidades. A diminuição do nível da cheia 

propiciou a formação de pequenos patamares nos taludes marginais, referentes aos 

diferentes níveis de rebaixamento da cota do curso d’água, testemunhos das diferentes 

vazões liberadas pela UHE de Xingó (Figura 4.12).  
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Figura 4.12 – Patamares formados nas faces dos taludes 

marginais, testemunhas da variação da vazão 

que remodelou a face do talude (março/2004). 

 

Com o tempo, estas marcas deixadas pelas cheias foram desaparecendo devido à 

ação do vento e houve o remodelamento promovido pela ocorrência de pequenos 

desmoronamentos nas micro escarpas formadas, voltando a verticalizar o talude, assim 

como antes das cheias (Figura 4.13).  
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Figura 4.13 – Início da verticalização do talude causada 

pela retomada do processo erosivo 

(outubro/2004). 

 

A ação do vento sobre a superfície exposta dos taludes, contribuindo também na 

formação das ondas que incidem sobre a base do barranco, provocando o solapamento, 

propiciou a retomada do processo erosivo e o reinício da verticalização do barranco. 

 

A velocidade do vento é uma variável de grande importância para a compreensão 

do comportamento dinâmico do talude marginal, e os dados mostram que as maiores 

velocidades do vento na área de estudo correspondem ao mês de janeiro de 2004 e ao 

período de setembro de 2004 a fevereiro de 2005 (ver Quadro 4.2).  

 

De acordo com Leinz & Amaral (1978), o vento por si só é incapaz de produzir 

erosão, mas como possui uma capacidade muito grande de transporte e normalmente 

carrega partículas de areia, o impacto destas contra o solo provoca um desgaste 

considerável. Sua ação transportadora depende de sua velocidade e do tamanho das 

partículas que transporta (Maciel Filho, 1997). O vento passa a ter efeito construtivo 

quando sua velocidade diminui e inicia-se o processo de sedimentação das partículas 

segundo seu tamanho.  
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A maior intensidade do vento provoca uma maior incidência das ondas que causam 

o solapamento da base do barranco e posterior desmoronamento. A permanência das cotas 

do rio num mesmo nível por um longo período, aliada à ação das ondas, é suficiente para 

desagregar e carrear as partículas que compõem o barranco, principalmente quando o nível 

d’água incide sobre uma camada de material com pouca coesão, composto por uma 

porcentagem maior de areia.  Ocorre a desagregação dos blocos desmoronados presentes 

na base do talude e a remoção das suas partículas constituintes, facilitando o reinício do 

ciclo erosivo do barranco (Figura 4.14). 

 

  

 (a) 

 

                                                           (b) 

 

Figura 4.14 – Solapamento da base do talude marginal (a) e a atuação das ondas 

sobre os blocos desmoronados (b). 

 

A regularização da vazão devido à construção das barragens ao longo do curso do 

rio São Francisco, implica na permanência do curso d’água na mesma cota por longos 



Capítulo 4 – Resultados e discussões                                                                                                             104                                     

períodos, fazendo com que as ondas incidam sempre sobre o mesmo local, onde a força 

exercida pela correnteza sobre as margens potencializa os efeitos naquele nível do 

barranco e promove a remoção das partículas do solo, descalçando os taludes.  

 

Para verificar a variação da vazão, a Figura 4.15 apresenta as vazões médias nos 

meses de monitoramento realizado por Casado (2000), de fevereiro de 1999 a janeiro de 

2000, e no estudo atual, de fevereiro de 2004 a janeiro de 2005.  
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Figura 4.15 – Vazões médias correspondentes aos meses de 

monitoramento realizado por Casado (2000) e pela 

presente autora (2004).  

 

É possível identificar uma grande variação no valor da vazão média referente ao 

mês de fevereiro, o que confirma a ocorrência da cheia de 2004, e a pouca variação do 

volume de água liberada pela UHE Xingó nos demais meses. A Figura 4.16 apresenta a 

variação das vazões no baixo curso do rio São Francisco, na estação fluviométrica de 

Propriá, no período de fevereiro 1999 a janeiro 2000. 
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     Figura 4.16 - Variação sazonal das vazões regularizadas no baixo curso do rio São 

Francisco, na estação fluviométrica de Propriá, no período de 

fevereiro 1999 a janeiro 2000 (ANEEL, 2000). 

 

Observa-se que o volume de água liberado permanece dentro da mesma faixa de 

valores que os demais períodos de monitoramento, o que reforça que é muito pequena a 

variação de vazão no baixo curso do rio São Francisco, em função da quantidade de água 

liberada pela UHE Xingó. 

 

Com relação a pluviosidade da região, de acordo com o Quadro 4.2, os maiores 

valores ocorreram nos meses de janeiro, maio e junho de 2004, se confirmando, com 

exceção do mês de janeiro, as características da região, em que as maiores taxas 

pluviométricas ocorrem nos meses de março/abril a agosto/setembro. Os períodos de 

maior pluviosidade no Baixo São Francisco não coincidiram com os meses de maior 

vazão, mostrando que as chuvas da região não contribuem para o aumento da vazão na 

região, mas coincidem com meses de vazões menores. 

 

A Figura 4.17 apresenta a variação das precipitações nos meses de monitoramento 

realizado por Casado (2000), de fevereiro de 1999 a janeiro de 2000, e no presente estudo, 

de fevereiro de 2004 a janeiro de 2005.  
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Figura 4.17 – Precipitação total nos períodos dos 

monitoramentos realizados por Casado 

(2000) e por Bandeira (2005).  

 

Embora o gráfico da Figura 4.17 indique a variação de precipitação local em quase 

todos os meses de monitoramento, a precipitação não contribuiu para a variação do 

processo erosivo, uma vez que não proporcionou um escoamento superficial relevante, o 

que foi constatado pelas observações de campo em ambos os monitoramentos realizados. 

A pluviosidade da área após as cheias, não proporcionou um escoamento superficial 

relevante, o que foi constatado através das observações de campo e do levantamento de 

perfis pelo Método das Perfilagens Sucessivas, que permitiu a observação da erosão 

laminar e sua contribuição no processo de erosão marginal. 

 

4.3.1 – O avanço da erosão na margem do rio 

 

A evolução do processo erosivo tem sido fortemente influenciada pelos eventos 

hidrológicos e climáticos atuantes na região, assim como pelas características 

morfológicas e sedimentológicas do barranco.  

 

Através da utilização do Método das Estacas, no período de janeiro de 2004 a 

fevereiro de 2005, foi possível o cálculo das taxas de erosão mensal e anual nas seções 

estudadas – A, B, C e D (Figura 4.18). 
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Figura 4.18 - Taxas de erosão mensal nas seções monitoradas – A, B, C, D – 

(Período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005). 

 

Verificou-se que a magnitude da erosão não é homogênea nem no espaço, nem no 

tempo. Ocorre uma variação nas taxas erosivas de uma seção para outra, como também há 

uma variação mensal dessas taxas, como já havia sido observado anteriormente por 

Casado (2002), Fernandez (1995) e Rocha (1995). Essas variações ocorrem em função das 

diferentes características morfológicas e sedimentológicas de cada seção estudada, além da 

ocorrência de eventos hidrológicos e climáticos na região. 

 

A Figura 4.19 apresenta a variação das taxas de recuo da margem nas três seções 

monitoradas por Casado (2000), Santos (2002) e durante o presente estudo. 
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Figura 4.19 – Taxas de erosão nas seções A, B e C nos três monitoramentos 

realizados por Casado (2000), Santos (2002) e Bandeira 

(2005). 

 

Os valores das taxas de recuo da margem nos levantamentos realizados por Casado 

(2000) e Santos (2002) mantiveram-se dentro de uma mesma faixa em todas as seções 

monitoradas. Porém, existe uma grande variação nas seções A e B, quando comparados 

com os valores do levantamento atual. Esta variação se deve à ocorrência mais recente das 

cheias, que modificou as características morfológicas dos taludes marginais das seções. 

 

Segundo Santos (2002), durante o monitoramento realizado na seção A, no período 

de 1999/2000, a remoção do material teve participação antrópica devido à utilização de 

máquinas para suavização do talude. Na seção B, o material erodido foi predominantemente 

do corpo do talude. De acordo com os estudos de estabilidade, a seção B apresentou o menor 

valor do Fator de Segurança (FS), que define a estabilidade dos taludes, tanto na cota máxima 

como mínima de água no rio.  

 

Segundo Santos (2002), a coesão e o ângulo de atrito explicam os fatores de 

segurança (FS) na estabilidade e plano de escorregamento dos taludes. Na análise de 

estabilidade dos taludes, as seções A, B e C apresentam fatores de segurança 

diferenciados (Quadro 4.4).  
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Quadro 4.4 – Classificação dos taludes nas seções A, B e C quanto à estabilidade. 

Seção Cota NA solo 

Máx (m) 

Mín (m) 

Fator de 

Segurança 

Estabilidade 

 

A 
3,535 

2,315 

1,256 

1,306 

 

Estável 

 

B 
2,957 

2,377 

0,660 

0,667 

 

Instável 

 

C 
2,151 

2,134 

 

0,975 

 

Instável 

Fonte: Santos (2002). 

 

Os resultados confirmaram o maior volume de terra erodida entre as três seções, 

apresentando maior taxa de erosão (médias mensal de 2,0 metros e anual de 24 metros), 

possivelmente por ser constituída por um material arenoso (95,31 %) na base do barranco. A 

ação de ondas provocavam o solapamento dessa base, ocasionando o desmoronamento do 

material da margem do rio.   

 

A erosão na seção C, na época do levantamento realizado por Casado (2000) e 

Santos (2002), se deu, possivelmente, por causa do maior aprofundamento do canal e da 

aproximação do mesmo à margem, o que provocou o solapamento da base do talude e 

posterior desmoronamentos. Atualmente, como ocorreu um retrabalhamento na seção C, 

embora o talvegue se mantenha próximo e paralelo à margem, o valor da taxa de recuo do 

topo do barranco refere-se ao desmoronamento da pequena escarpa formada na parte 

superior do barranco. 

 

A partir dos dados climáticos e hidrológicos e das observações diretas em campo, 

verificou-se que a associação entre as variáveis: velocidade média do vento, cota máxima 

mensal, amplitude mensal de cota e posição do talvegue em relação à margem são os 

fatores que mais influenciam na distribuição temporal da erosão nas seções estudadas. 

 

A Figura 4.20 mostra as taxas de erosão acumuladas obtidas no período do atual 

monitoramento.  
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Figura 4.20 – Taxas de erosão anual nas seções monitoradas – B, C, D - no 

período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005.  

 

Os valores encontrados foram: 4,06 m na seção B, 4,35 m na seção C e 10,03 m na 

seção D, sendo que, na seção A, o monitoramento através do Método das Estacas foi 

realizado apenas no período de janeiro a maio de 2004 e a taxa de erosão acumulada foi de 

2,06 m. Observa-se que a maior taxa de erosão da seção A ocorreu no mês de janeiro de 

2004, antes de haver o retaludamento natural do barranco devido às cheias.  

 

Como no Método das Estacas é realizada a medição do recuo da margem a partir 

do topo do barranco, as modificações ocorridas na paisagem impediram a continuação do 

monitoramento na seção A, uma vez que a borda do barranco não se encontrava mais bem 

definida após as cheias (Figura 4.21). Passou-se, então, a partir do mês de junho, a se 

realizar o monitoramento da seção A apenas através do Método das Perfilagens 

Sucessivas. 
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Figura 4.21 - Retaludamento da margem do rio na seção A, 

após as cheias (março/ 2004). 

 

O volume de material erodido em cada seção monitorada foi calculado a partir da 

fórmula apresentada no Item 3.3.1, no período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005. 

Para o cálculo do volume foi usada a altura média do barranco em cada seção e o valor de 

12,0 m de extensão lateral da área monitorada. A Figura 4.22 apresenta a variação de 

volume de material erodido entre as seções monitoradas. 
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Figura 4.22 - Volume de material erodido nas seções monitoradas no 

período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005. 
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Verificou-se que a seção D, por possuir um talude com altura média de 4,03 m, 

além de apresentar uma maior taxa de recuo da margem, apresenta também o maior 

volume de material erodido. A seção B, apesar de apresentar taxa de recuo da margem 

menor do que a seção C, possui um maior valor de volume erodido, em função da altura de 

seu talude ser maior do que a da seção C. A Tabela 4.1 apresenta uma comparação dos 

dados atuais com os obtidos por Casado (2001) e Santos (2002). 

 
Tabela 4.1 - Volume de material erodido nas seções atualmente 

monitoradas e dados de Casado (2000) e Santos (2002). 

Volume de material erodido (m³) 

Seção Casado (2000) 
fev/1999 a 
jan/2000 

Santos (2002) 
dez/1999 a 
out/2001 

Bandeira (2004) 
jan/2004 a 
fev/2005 

A 456,40 542,00 8,40 
B 2541,46 6678,40 210,47 
C 114,95 281,20 141,98 
D - - 485,05 

 

Comparando-se com os estudos mais recentes (2004-2005), verificou-se a 

ocorrência de um volume menor de material erodido no levantamento atual. 

 

Houve uma grande defasagem entre os valores do volume de material erodido nas 

seções monitoradas em estudos anteriores e atualmente. Os valores menores apresentados 

no presente estudo, possivelmente, são explicados pela suavização dos taludes, provocada 

pelas cheias de 2004, que promoveu uma aparente desaceleração no processo erosivo nas 

seções, uma vez que os taludes ganharam uma nova feição, diminuindo a possibilidade, 

mesmo que eventual, de novos desmoronamentos e, conseqüentemente, levando à erosão 

de um volume de terra menor do que o esperado sem tais alterações. 

 

Apesar do volume de terra erodido ser menor, quando comparado com dados de 

levantamentos anteriores, ainda é bastante representativo e, de acordo com os dados 

obtidos, pode-se constatar a rapidez com que o processo erosivo ocorre, causando danos 

econômicos, sociais e ambientais à região, uma vez que o material erodido é proveniente 

de áreas irrigadas ou ocupadas por alguma atividade econômica e está sendo carreado para 

o rio, causando sérios problemas de assoreamento, e assim promovendo a formação de 
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extensos bancos de areia, além de deslocamento da calha principal para a margem 

sergipana. O assoreamento do rio São Francisco vem também prejudicando o 

funcionamento e comprometendo a sustentabilidade dos perímetros irrigados, devido à 

diminuição da lâmina d’água curso principal, o que dificulta o bombeamento. 

 

4.4 - DINÂMICA DA SUPERFÍCIE FREÁTICA 

 

A demanda de água para movimentar as turbinas na cascata de usinas implantadas 

ao longo da Bacia do Rio São Francisco levou à regularização da vazão do rio, que, por 

sua vez, levou à variação das cotas do nível de água do rio. As variações de cota do rio na 

área de estudo dependem da vazão do rio São Francisco, que no seu baixo curso é 

controlada pela descarga de água liberada pela Usina Hidrelétrica de Sobradinho, e 

também pela descarga liberada pela UHE Xingó, ambas condicionadas pela demanda para 

a geração de energia elétrica.  

 

 A profundidade da água subterrânea se eleva ou se rebaixa em função destas 

variações de cota e de vazão. Quando a vazão aumenta, ou quando é demandado um 

acréscimo na geração de energia pela UHE Xingó, ocorre uma elevação da cota do rio à 

jusante. Quando a vazão diminui, conseqüentemente, a cota do rio á jusante também 

diminui. 

 

Objetivando entender tais variações de nível de água no rio relacionada à superfície 

freática, foram instrumentadas 3 seções na margem direita (A, C e D), utilizando-se 

Indicadores de Nível de Água – INAs. A seção B não foi instrumentada porque o lençol 

freático se encontra a mais de 6,00 m da superfície do solo e a utilização do trado não 

permite perfurações acima desta profundidade. Devido à morfologia da seção B, os INAs 

teriam que ser instalados a uma distância do canal fluvial onde a altura do nível do lençol 

freático é maior que 6 m. As seções A e C já haviam sido monitoradas anteriormente, no 

período de janeiro a fevereiro de 2002, por Santos (2002), também através da instalação de 

INAs. Através dos INAs foi possível conhecer a profundidade do lençol freático e 

observar a oscilação de sua elevação em relação à variação de elevação do nível de água 

do rio na interface dos taludes e o sentido do fluxo hidráulico. 
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Em todos os INAs a perfuração foi feita até a altura em que se encontrava o lençol 

freático. Os gráficos só apresentam as leituras no período de outubro de 2004 a janeiro de 

2005, pois, embora no período de abril a setembro de 2004 os INAs já tivessem sido 

instalados, todas as vezes que foram realizadas medições neste período, o nível d’água do 

solo se encontrava em uma profundidade superior a profundidade do INA implantado, 

devido ao rebaixamento do lençol freático, impossibilitando a leitura.   

 

As Figuras 4.23, 4.24 e 4.25 apresentam as flutuações dos níveis da água no rio e 

nos INAs no período em que foram realizadas as leituras. 
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Figura 4.23 - Flutuações dos níveis de água no rio e no INA nº 1 da seção A.  

 

As leituras realizadas no INA nº 2 foram interrompidas porque o tubo de PVC que 

reveste o INA foi furtado e substituído por outro no mesmo local que, posteriormente, 

também foi retirado por desconhecidos.  

 

Percebe-se uma aproximação muito grande das curvas que representam os níveis 

de água do rio e do lençol freático no INA nº 1. 

 

Na seção C, como na seção A, percebe-se também uma aproximação muito grande 

das curvas que representam o nível de água do INA nº 3 e o nível de água do rio, com uma 
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amplitude maior entre os dados do que aquela encontrada na seção A, porém, também sem 

ocorrência de dispersão abrupta entre as curvas. 
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Figura 4.24 - Flutuações dos níveis de água no rio e no INA nº 3 da seção C. 

 

A aproximação entre as curvas que representam os INAs nº 4 e nº 5 também se 

mantém sem nenhuma variação abrupta entre as curvas.  
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Figura 4.25 - Flutuações dos níveis de água no rio e nos INAs nº 4 e 5 da 

seção D. 

 



Capítulo 4 – Resultados e discussões                                                                                                             116                                     

O fato de não ter havido nenhuma dispersão elevada entre as curvas indica que não 

houve contribuição pela infiltração devido às águas de chuva. As contribuições, quando 

ocorreram, foram apenas devido às elevações de cota do rio. Não houve ocorrência de 

chuvas, o que poderia promover uma drenagem interna nos dias das leituras ou nos dias 

próximos a estes, nem houve uma variação muito grande na vazão liberada pela UHE 

Xingó no período de estudo, conforme mostra o Quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5 - Dados referentes à precipitação e vazão 

no trecho em estudo, nos dias das 

leituras. 

Data da leitura 
 

Precipitação  
(mm) 

Vazão (m³/s) 
 

8/10/2004 0,00 2200 
18/10/2004 0,00 1999 
5/11/2004 0,00 2212 
10/11/2004 0,00 2123 
17/11/2004 0,00 2163 
19/11/2004 0,00 2275 
25/11/2004 0,00 2202 
26/11/2004 0,00 2156 
9/12/2004 0,00 2190 
9/12/2004 0,00 2190 
7/1/2005 0,00 1639 

                   Fonte: CHESF (2005); CODEVASF (2005). 

 

De acordo com as figuras anteriores, existe uma amplitude maior entre os dados 

coletados na seção C, isto é, o lençol freático na seção C está localizado em cotas mais 

acima do fluxo d’água do rio do que nas outras seções estudadas. Isto se deve ao fato de 

que a seção C possui uma porcentagem maior de silte e argila na composição de suas 

camadas de solo que as seções A e D, conforme citado no Item 4.2 e apresentado no 

Quadro 4.1, dificultando assim a infiltração de água para as camadas inferiores do solo. 

 

A água circula mais livremente nas seções A e D do que na seção C, cujo solo opõe 

resistência a essa movimentação da água, explicada pela composição granulométrica de 

boa parte de suas camadas, com predominância de componentes mais finos e, 

conseqüentemente, porosidade caracterizada por poros menores, que predominantemente 
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armazenam mais água que os poros maiores, que movimentam água e ar, aumentando a 

capacidade de lixiviação.  

 

Nas representações a seguir, as cotas do rio (variável independente) foram plotadas 

no eixo horizontal X e as cotas dos níveis de água no solo (variável dependente) foram 

plotadas no eixo vertical Y. Foram estabelecidas duas relações para cada seção, A e D, e 

uma relação para a seção C. 

 

Na seção A, a primeira relação, estabelecida entre as cotas do rio e as cotas dos 

níveis de água no solo no INA nº 1, localizado a uma distância de 27,08 da margem do rio, 

e a respectiva regressão linear obtida desta relação, é apresentada na Figura 4.26. A 

segunda relação, estabelecida entre as cotas do rio e as cotas dos níveis de água no solo no 

INA nº 2, que se situa a uma distância de 56,81 m da margem do rio é apresentada na 

Figura 4.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Correlação entre o nível do rio e o nível do lençol 

freático na distância de 27,08 m da margem do rio na 

seção A (INA nº 1), a partir dos dados médios. 
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A equação y = 2,516 + 0,0295ex representa a associação entre as variáveis e o 

coeficiente de determinação r² = 0,75 indica que há uma boa correlação entre a cota do 

nível de água do rio e a cota de nível de água do solo. O valor 0,029 da expressão, indica o 

coeficiente angular da reta de regressão, isto é, a razão de crescimento da variável 

dependente y (cota de nível da água no solo) em função da variável independente x (cota 

do rio). Ou seja, quando ocorre a elevação da vazão, uma variação de 1,00 m na cota do 

rio corresponde a uma elevação de 0,029 m na cota do nível do lençol freático do INA nº 

1e desenvolve-se um gradiente no sentido do rio para o solo. Quando a vazão diminui, o 

gradiente de energia reverte o seu sentido e a água move-se em direção ao canal do rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 - Correlação entre o nível do rio e o nível do lençol 

freático na distância de 56,81 m da margem do rio 

na seção A (INA nº 2), a partir dos dados médios. 

 

Verificou-se que à medida que a cota nível d’água do rio aumenta a cota do nível 

d’água do INA nº 2 diminui, o que indica a não existência de correlação entre a cota do rio 

e a cota do lençol no INA nº 2, possivelmente explicada pela grande distância, 56,81 m, 
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entre este e a calha principal do rio. Segundo Santos (2002), o solo é composto por areia 

muito fina, o que explica também a baixa condutividade de água.  

 

No levantamento realizado por Santos (2002), percebe-se uma melhor correlação 

entre os dados referentes ao INA nº 2 da seção A. Porém, na ocasião, também  foi 

observada uma menor influência da elevação da cota do rio no INA nº 2, quando 

comparado com o INA nº 1, explicado por ele como sendo causado pela grande distância 

entre o INA nº 2 e o rio e pela composição granulométrica do solo.  

 

Na seção C foi estabelecida apenas uma associação na interação das águas 

superficiais, águas do rio, e águas subterrâneas no INA nº 3, distante 40,74 m, 

representada na Figura 4.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.28 – Correlação entre o nível do rio e o nível do lençol 

freático na distância de 40,74 m da margem do rio 

na seção C (INA nº 3), a partir dos dados médios. 

 

O valor 0,0108 da equação y = 3,521 + 0,0108ex indica que o do nível do lençol 

freático do INA nº 3 da seção C cresce na razão de 0,0108 m para cada elevação de 1 
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metro na cota do rio. Os dados (r² = 0,87) indicam uma correlação satisfatória entre as 

variáveis envolvidas, as cotas do rio e os níveis de água do solo. 

 

Na seção C, uma variação de 1,00 m na cota do rio corresponde a uma elevação de 

0,0108 m na cota do nível do lençol freático no INA nº 3, menor que a variação de 0,029 

m na cota do nível do lençol freático do INA nº 1 da seção A. Este fato é explicado pela 

granulometria do material que compõe as camadas de solo de ambas as seções. A seção A 

apresenta uma porcentagem maior de areia, mais permeável, enquanto que a seção C 

apresenta uma porcentagem maior de silte e argila, com baixa condutividade de água. 

 

Da mesma forma que na seção A, na seção C, quando a vazão aumenta, 

desenvolve-se um gradiente no sentido do rio para o solo. Quando a vazão diminui, o 

gradiente de energia inverte o seu sentido e a água move-se em direção ao canal do rio, 

provocando a movimentação de partículas de solo com maior intensidade ao longo das 

linhas de fluxo que se dirigem para o pé do talude, provocando uma situação de 

desequilíbrio na base do barranco, facilitando a ação dos ventos e das ondas, o que irá 

contribuir para o solapamento da base e retomada da erosão marginal. 

 

Na época dos estudos realizados por Santos (2002) não foi encontrada correlação 

entre a cota do rio e o lençol freático, não sendo observada nenhuma relação entre essas 

variáveis, uma vez que as cotas do nível de água no solo não correspondiam às flutuações 

da cota do rio, ou seja, permaneceram inalteradas durante o período estudado, deixando 

claro que o solo do material da base do talude na seção C, com uma textura 

predominantemente argilosa, apresenta-se menos permeável que nas outras seções. 

 

Na seção D, foram estabelecidas duas associações na interação das águas do rio e 

as águas subterrâneas. A primeira associação obtida no INA nº 4 foi entre as cotas do rio e 

as cotas dos níveis de água subterrânea no ponto situado a 30,57 m (Figura 4.29). A 

segunda associação obtida no INA nº 5 foi entre as cotas do rio e as cotas dos níveis de 

água subterrânea para o ponto localizado a 94,86 m da margem do rio (Figura 4.30). 
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Figura 4.29 – Correlação entre o nível do rio e o nível do lençol freático 

na distância de 30,57 m da margem do rio na seção D 

(INA nº 4), a partir dos dados médios. 

 

O valor 0,714 da expressão de regressão y = 1,06 + 0,714x indica que, a medida 

que o nível de água do rio se eleva 1 m,  o nível de água no INA nº 4 se eleva 0,714 m, ao 

mesmo tempo que o baixo coeficiente de determinação r² = 0,58 indica que existe uma 

certa correlação entre a cota do rio e a cota do lençol no INA nº 4. Da mesma forma que 

na seção A, quando o nível d’água do rio diminui, o gradiente hidráulico reverte seu 

sentido e move-se em direção ao rio, intensificando a pressão de percolação em direção ao 

canal fluvial, provocando a movimentação de partículas de solo em direção ao pé do 

talude, provocando uma situação de desequilíbrio. 
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Figura 4.30 – Correlação entre o nível do rio e o nível do lençol freático 

na distância de 94,86 m da margem do rio na seção D 

(INA nº 5), a partir dos dados médios. 

 

O coeficiente de determinação r² = 0,22 indica que não existe correlação entre a 

cota do rio e a cota do lençol no INA nº 5. O INA nº 5 está localizado a uma distância 

muito grande da margem do rio, 94,86 m, e por isso não existe uma grande influência da 

variação do nível d’água do rio sobre o nível d’água do lençol freático neste ponto. 

 

4.4.1 – Fluxo hidráulico nos taludes do rio 

 

Os gráficos das Figuras 4.31, 4.32 e 4.33 permitem determinar a direção do fluxo 

hidráulico nas seções A, C e D. Em cada gráfico foram perfilados todos os registros dos 

níveis de água do rio e do solo de uma mesma seção (eixo vertical) em função de sua 

distância em relação à margem do rio (eixo horizontal). 
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Com isso, pode-se determinar uma expressão pela sua representação gráfica e 

definiu-se o sentido de fluxo na interface dos taludes, bem como a posição do lençol 

freático em função da distância da margem do rio. 

 

Na Figura 4.31 estão plotadas as cotas dos níveis de água do rio e do solo da seção 

A. A primeira concentração de pontos à esquerda refere-se às cotas do nível de água do 

rio. A segunda concentração de pontos refere-se às cotas do nível de água do solo a uma 

distância de 27,08 m da margem do rio e a terceira concentração de pontos refere-se às 

cotas do nível de água do solo a uma distância de 56,81 m da margem do rio. 
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Figura 4.31 – Dados de cotas dos níveis de água do rio, INA nº 1 e INA nº 2, como 

referência para indicação da direção do fluxo da água subterrânea na 

Seção A. 

 

O fluxo hidráulico na seção A, representado pela expressão y = 0,0037 ln (x) + 

3,4152, e o lençol freático estão estacionários, ou seja, a direção de fluxo não está 

evidenciada, o que é explicado pela horizontalidade da reta e pelo coeficiente R² = 0,0028. 

 

No gráfico da Figura 4.32, a primeira concentração de pontos refere-se às cotas do 

nível de água do rio e a segunda concentração de pontos refere-se às cotas do nível de 

água do solo a uma distância de 40,74 m da margem do rio, na seção C. 



Capítulo 4 – Resultados e discussões                                                                                                             124                                     

 

y = 0,0505Ln(x) + 3,806

R2 = 0,4647

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

0 10 20 30 40 50

Distância (m)

N
A
 (
m
)

NA

 

Figura 4.32 – Dados de cotas dos níveis de água do rio e do INA nº 3, 

como referência para indicação da direção do fluxo da água 

subterrânea na seção C. 

  

A inflexão da curva para a esquerda indica que o sentido do fluxo hidráulico 

ocorreu, no período de estudo, do solo para o rio e a expressão y = 0,0505 ln (x) + 3,806 

indica que o nível do lençol freático se eleva na razão de 0,0505 m/m na medida em que se 

afasta da margem. 

 

A seção D está representada na Figura 4.33. A primeira concentração de pontos à 

esquerda refere-se às cotas do nível de água do rio. A segunda concentração de pontos 

refere-se às cotas do nível de água do solo a uma distância de 30,57 m da margem do rio e 

a terceira concentração de pontos refere-se às cotas do nível de água do solo a uma 

distância de 94,86 m da margem do rio. 
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Figura 4.33 – Dados de cotas dos níveis de água do rio, INA nº 4 e 

INA nº 5, como referência para indicação da direção do 

fluxo da água subterrânea na seção D. 

 

De acordo com a expressão y = 0,0202 ln (x) + 3,9436, onde R² = 0,1239, o fluxo 

hidráulico e a direção do fluxo na seção D não estão evidenciados , o que é representado 

pelo baixo valor 0,0202 e pelo coeficiente R² = 0,1239. 

 

A regularização da vazão no baixo curso do rio São Francisco, devido à construção 

de barramentos ao longo do seu curso, teve como conseqüência imediata a diminuição do 

nível d’água do rio, o que contribuiu diretamente para o rebaixamento do lençol freático, 

que antes era alimentado pelas águas do rio e dava-se no sentido do rio para o solo. A 

instabilidade dos taludes pode estar associada à excessiva carga de água ou excessiva 

pressão da água.  

 

Atualmente, o fluxo das águas está invertido, ocorrendo no sentido do solo para o 

rio, conforme foi constatado na seção C, fazendo, como já foi citado anteriormente, com 

que a água que percola no interior do talude exerça, em virtude de sua viscosidade, uma 

pressão sobre as partículas de solo, conhecida como pressão de percolação. Esta pressão é 

muito maior no pé do talude que na sua parte superior e que tenderá a provocar a 

movimentação de partículas de solo com maior intensidade ao longo das linhas de fluxo 

que se dirigem para o pé do talude. Por isso, na base do barranco se atinge mais facilmente 

uma situação de desequilíbrio, por arraste de partículas, do que nas partes superiores.  
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Este processo poderá gerar surgências (“seepage”) nos pontos de afloramento da 

água subterrânea, sendo acompanhado do transporte de partículas finas de solos 

desprovidos de coesão (conhecida como erosão subterrânea ou “piping”). Como 

conseqüência, a base do talude atinge uma situação de desequilíbrio, o que pode se 

constituir em um importante fator de solapamento da base e desestabilização do barranco, 

contribuindo, desta forma, para o fenômeno da erosão marginal. 

 

4.5 – ENROCAMENTOS E O CONTROLE DA EROSÃO NO BAIXO CURSO DO 

SÃO FRANCISCO 

 

Seja naturalmente, ou seja, pela mão do homem, os rios estão sujeitos a 

desequilíbrios que podem ser mitigados ou evitados através de obras adequadas (Brandão, 

2001). A colocação de uma carga de pedras que possa reter a massa do terreno, mas que 

permita a drenagem da água, é um dos métodos utilizados para controle dos 

desmoronamentos (Penteado, 1983). 

 

Vale ressaltar que a adoção da proteção através de construção exclusiva de uma 

camada de enrocamento, ao longo da margem, poderá não ser uma solução duradoura, 

devido à possibilidade de colapso deste dispositivo, mediante o eventual aparecimento de 

processos erosivos na base (Junqueira, 2002). 

 

Uma das soluções encontradas para a contenção do avanço da erosão marginal, 

que provoca movimentos de massa e o conseqüente recuo da margem, foi o 

retaludamento, a diminuição do ângulo de inclinação do talude, com o objetivo de 

diminuir seu peso e a ação da gravidade sobre o mesmo, e acomodar melhor o material a 

ser colocado sobre ele, evitando desmoronamentos. Para contornar o problema da baixa 

coesão do solo, foi colocado nos taludes locais material granular com diâmetro médio de 

70 cm. Este material não só retém as partículas que foram arrastadas pela erosão 

subterrânea como absorve o impacto das ondas sobre a face do barranco, evitando o 

solapamento de sua base.  
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O enrocamento da base do barranco foi a solução de engenharia encontrada, em 

caráter emergencial, para conter os movimentos de massa ou o avanço da erosão marginal 

no Baixo São Francisco, e o crescente assoreamento na calha do rio, alterando a feição do 

talude.  

 

4.5.1 - Breve histórico do enrocamento dos taludes no Baixo São Francisco 
 

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.  

 

Poucos anos após a construção do dique de proteção contra as cheias no Perímetro 

Irrigado Cotinguiba-Pindoba (1979/80), um pequeno trecho foi parcialmente destruído 

pela erosão marginal. Nos anos seguintes, a erosão avançou sobre a faixa de margem à 

montante, destruindo mais uma grande parte do dique, o que levou à construção de um 

novo dique recuado 100 a 150 metros do primeiro, entre 1985 e 1986, além da construção 

de espigões e o enrocamento da base do barranco. 
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A Tabela 4.2 apresenta os pontos de implantação dos enrocamentos no Baixo São 

Francisco.  

  

Tabela 4.2 – Localização dos trechos com enrocamento. 

 

Coordenadas 

 

Localização do 

enrocamento oeste sul 

 

Nº da 

figura 

Retomada do 

processo 

erorivo 

Próximo a EB-02, no 

Perímetro Irrigado 

Cotinguiba -Pindoba 

 

36° 47’ 38” 

 

10° 13’ 36,3” 

 

4.41 

 

        SIM 

Próximo a EB-02, no 

Perímetro Irrigado 

Cotinguiba–Pindoba 

(espigão) 

 

 

36° 47’ 38” 

 

 

10° 13’ 36,3” 

 

 

4.37 

 

 

       NÃO 

Perímetro Irrigado 

Cotinguiba–Pindoba 

 

36° 47’ 38” 

 

10° 13’ 36,3” 

 

4.38 

 

       NÃO 

Perímetro Irrigado 

Cotinguiba–Pindoba 

(espigão) 

 

36° 46’ 40,5” 

 

10°13’ 45” 

 

4.35 

 

        NÃO 

Perímetro Irrigado 

Cotinguiba -Pindoba 

 

36° 46’ 14” 

 

10° 13’ 43” 

 

4.36 

 

       NÃO 

Perímetro Irrigado 

Betume 

 

36° 33’ 38” 

 

10° 25’ 20,2” 

 

4.39 

 

       NÃO 

Perímetro Irrigado 

Betume  

 

36° 33’ 40,9” 

 

10° 25’ 13,7” 

 

4.42 (a) 

 

       SIM 

Perímetro Irrigado 

Betume  

 

36° 33’ 34,4” 

 

10° 25’ 21,9” 

 

4.42 (b) 

 

       SIM 

Perímetro Irrigado 

Betume  

 

36° 33’ 30,7” 

 

10° 25’ 23,6” 

 

4.42 (c) 

 

       SIM 

Perímetro Irrigado 

Betume 

 

36° 33’ 9,3” 

 

10° 25’ 34,2” 

 

   4.43 

 

       SIM 
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Através da Tabela 4.2 podem ser verificados os locais aonde fora construídos os 

enrocamentos, a presença ou não de erosão marginal no local e a identificação dos 

respectivos registros fotográficos. Observa-se que em vários pontos da margem direita, 

onde foram implantados os enrocamentos, ocorreu a retomada do processo erosivo. 

 

Perpendicularmente a margem, foram construídos espigões, também compostos de 

material granular, que afastaram o fluxo da corrente da margem direita do canal fluvial, 

diminuindo a ação da turbulência e da velocidade da água no processo de erosão. De 

acordo com Junqueira (2002), os espigões têm a finalidade de impedir que as ondas 

geradas pelos ventos atinjam diretamente a base do barranco, provocando  solapamento, e 

criar uma zona de deposição de sedimentos a jusante, visando a formação de uma praia 

estável (Figura 4.34) e o enrocamento da base do barranco é executado para absorver o 

impacto das ondas sobre a base dos taludes marginais (ENGECORPS, 2002). 
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             (a) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              (b) 

 

Figura 4.34 - Primeiro espigão construído no Perímetro Irrigado Cotinguiba- 

Pindoba, em 1985 (a) e a retenção de sedimentos à jusante do o 

espigão construído (b) (março/2004). 

 

A Figura 4.34 (a) mostra o primeiro espigão construído no Baixo São Francisco, 

com o objetivo de afastar o fluxo da corrente da margem direita do canal fluvial, e a 

Figura 4.34 (b) mostra que, com a construção do espigão, passou a se formar uma área 

onde os sedimentos estão sendo depositados, evitando que as ondas atinjam a base do 

talude e o conseqüente solapamento.  

 

Verificou-se que o primeiro trecho da margem, onde foram implantados os 

enrocamentos, no Perímetro Irrigado Cotinguiba-Pindoba, se encontra estabilizado e 

recoberto por densa vegetação (Figura 4.35), possuindo também faixa de praia fluvial.  

 



Capítulo 4 – Resultados e discussões                                                                                                             131                                     

 

 

 

Figura 4.35 - Talude estabilizado após a implantação do enrocamento no 

Perímetro Irrigado Contiguiba-Pindoba, apresentando no detalhe 

a recuperação de parte da vegetação ciliar (março/2004). 

 

Em 2001, foi iniciada uma nova etapa de obras de contenção da erosão nas 

margens do rio, na altura do Perímetro Irrigado Cotinguiba-Pindoba, consistindo na 

construção de mais um espigão e no retaludamento da margem, diminuição do ângulo de 

inclinação do talude, seguido de enrocamento da base do barranco (Holanda et al., 2003). 

 

Novo espigão foi implantado no Perímetro Irrigado Cotinguiba-Pindoba, no trecho 

à montante, com o objetivo de afastar o fluxo da corrente, região de maior velocidade e 

turbulência, da margem direita (Figura 4.36). Com a deposição de sedimentos à jusante do 

espigão, nova faixa de praia está se formando, evitando a incidência de ondas diretamente 

sobre o talude. 
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Figura 4.36 - Segundo espigão construído no 

Perímetro Irrigado Cotinguiba-

Pindoba (março/2004). 

 

No segundo trecho enrocado foi utilizado o mesmo procedimento que no primeiro, 

ou seja, a construção de um espigão com o objetivo de afastar o fluxo da corrente da 

margem direita e a formação de praia estável e o retaludamento do talude marginal, 

suavizando a sua inclinação, para posterior colocação de material granular, passando a 

camada de enrocamento a ser a própria margem (Figura 4.37). 

 

 

 

 

 

FLUXO DA 
CORRENTE 
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Figura 4.37 - Trecho de enroncamento implantado no 

início do Perímetro Irrigado 

Cotinguiba-Pindoba (março/2004).    

 

 

No Perímetro Irrigado do Betume, a destruição do primeiro dique ocorreu em 

1982, em um trecho com extensão aproximada de 150 metros, que foi em seguida 

recuperado e protegido com enrocamento (Holanda et al., 2003). O mesmo aconteceu em 

um trecho à montante, em 1984, que foi recuperado e protegido de forma idêntica ao 

anterior. Em 1987 foi constatado por um consultor do Bureau of Reclamation, Peter 

Hradilek, que cerca de 250 metros de dique já haviam sofrido grande erosão, tendo sido 

uma boa parte restaurada por meio de enrocamentos. Problemas causados por erosão 

voltaram a ser percebidos com maior intensidade nos anos de 1992 e 1995 e em 1999, 

quando foram construídos novos enrocamentos na base do dique (Fontes, 2002), 

conforme mostra a Figura 4.38. 
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Figura 4.38 - Talude estabilizado e revegetado 

após a implantação do 

enrocamento no Perímetro 

Irrigado Betume (março/2004).   

 

Os trechos de enrocamento possuem materiais de granulometrias diferenciadas 

(Figura 4.39). De acordo com o Engº Pedro Lessa, da CODEVASF, 4ª SR, o mesmo “foi 

colocado de forma aleatória, respeitando as especificações técnicas de projeto”: o 

material colocado e espalhado no enrocamendo é de rocha granítica sã ou pouco alterada, 

resistente à abrasão, não solúvel em água, isento de impregnações de torrões argilosos ou 

vegetais, apresentando diâmetro médio de 70 cm.  
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Figura 4.39 – Fotos mostram os diferentes tamanhos das rochas colocadas nos  

enrocamentos (março/2004). 

 

Quando a vazão liberada pela UHE Xingó for menor que a vazão atual e o nível 

de’água permanecer abaixo do nível em que a camada de enrocamento foi colocada, 

continuará havendo o solapamento da base do talude, que está desprovido de proteção 

neste nível, comprometendo a estrutura implantada e ocorrendo a retomada do processo 

erosivo. 

 

4.5.2 - Erosão nos enrocamentos 
 

 
Em campanhas de campo pelo rio, do Município de Própria até a foz, foi realizado 

um levantamento para a identificação do estado de conservação dos trechos com 
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enrocamento.  Apesar de alguns trechos se encontrarem estabilizados e até mesmo 

naturalmente revegetados, a colocação de blocos de rochas transportadas de outros locais, 

que constituiu pequenos enrocamentos, ainda apresenta solapamento na sua base, levando 

à discussão sobre a completa eficiência de certos trechos destas obras (Tabela 4.2).  

 

Um dos pontos de erosão está localizado à montante do espigão construído 

próximo a estação de bombeamento EB-02, onde o tipo de margem é externa, com 

talvegue paralelo adjacente, talude íngreme, com cerca de 3 metros de altura, sem faixa de 

praia (Figura 4.40). Neste trecho foi contastado o processo erosivo atuando no topo do 

talude. Como não houve o retaludamento, a ação da gravidade, juntamente com a ausência 

de vegetação, provocou desmoronamentos em um barranco com a inclinação muito 

íngreme, aliada ao seu próprio e do material que compõe o enrocamento. Segundo 

Penteado (1983), a ação da gravidade é o principal fator para que os desmoronamentos 

ocorram. Os blocos deslocados do maciço por intemperismo caem em queda livre a partir 

de uma elevação (Maciel Filho, 1997).  

 

 

 

 

Figura 4.40 – Trecho de enrocamento localizado no Perímetro 

Irrigado Cotinguiba-Pindoba, próximo à estação 

de bombeamento da CODEVASF EB-02, antes 

do espigão (março/2004). 
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A Figura 4.41 apresenta a mesma situação no Perímetro Irrigado Betume. Os 

trechos com enrocamentos estão localizados em margem externa, com talvegue paralelo 

adjacente, talude íngreme, com aproximadamente 3 m de altura, sem faixa de praia fluvial. 

 

 

 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

          (b) 

 

 

 

 

 

 

                                        (c)  

 

Figura 4.41– Trechos enrocados que apresentam retomada do processo erosivo no topo do 

talude, Perímetro Irrigado Betume, Povoado Cerrão, em março/2004, (a), (b) 

e (c). 
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Nestes trechos, o processo erosivo se repetiu da mesma forma que no trecho 

anterior, devido à ação da gravidade, ao intemperismo e ao não retaludamento do 

barranco. Observou-se que, aparentemente, a erosão está atuando apenas na parte superior 

dos taludes, em locais em que não houve o retaludamento ou onde ocorreu ação antrópica, 

como desmatamento e deposição de resíduos sólidos.  

 

A Figura 4.42 também apresenta recuo da margem externa, com talvegue paralelo 

adjacente, talude íngreme, com aproximadamente 3 m de altura, com estreita faixa de 

praia fluvial. 

 

 

 

 

Figura 4.42 – Erosão localizada no final do trecho com 

enrocamento do Povoado Cerrão, Perímetro 

Irrigado Betume (março/2004).  

 

Neste caso, a erosão foi causada pelo solapamento da base do talude. Foi possível  

identificar, através da turbulência das águas, a proximidade do talvegue da margem direita, 

onde a velocidade do fluxo d’água é muito grande, provocando um carreamento do 

material que compõe a base do talude, o que vem a comprovar a afirmação de Holanda et 

al (2003), de que a colocação de blocos de rochas transportadas de outros locais constituiu 

pequenos trechos artificializados de margens do rio São Francisco submetidas à erosão, 

Zona de 
turbulência 
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que continua a solapar a base do enrocamento, levando a falência de alguns trechos destas 

obras.  

 

4.5.3 – A melhoria da eficiência dos enrocamentos e novas soluções propostas 

 

As soluções de engenharia civil empregadas para conter o avanço da erosão 

marginal, que se caracterizaram pelo seu caráter emergencial e se constituem no 

enrocamento da base do barranco, ou dos próprios diques de proteção contra cheias, 

carecem de estudos adequados que objetivem a compreensão do comportamento da 

dinâmica fluvial e o conhecimento dos fatores e processos envolvidos e de dados precisos 

de monitoramento hidrosedimentológico e geomorfológico (Holanda et al., 2003). 

 

Segundo CODEVASF (2003), a adoção de apenas uma camada de enrocamento 

colocado ao longo da margem pode não ser uma solução duradoura, devido à possibilidade 

de colapso deste dispositivo mediante o eventual aparecimento de processos erosivos na 

base do mesmo. Este fato vem sendo comprovado em vários trechos onde essa proteção 

foi implantada e houve posteriormente a necessidade de complementação da estrutura com 

mais enrocamento. 

 
A empresa AGRAR – Consultoria e Estudos Técnicos Ltda., no ano de 2000, 

propôs um projeto de contenção da erosão das margens à jusante da tomada d’água da 

Estação de Bombeamento EB-1204, do Perímetro Irrigado de Cotinguiba-Pindoba.  O 

projeto, que não foi executado, previa uma estrutura hidráulica mista, composta de 

enrocamento de pedra e de espigões submersos. Na época, não foram propostas 

alternativas que fossem mais econômicas e ambientalmente menos agressivas (AGRAR, 

2000). 

 
Em 2003, a ENGECORPS – Corpo de Engenheiros e Consultores S/C Ltda., 

também contratada pela CODEVASF, propôs a atualização do projeto elaborado pela 

AGRAR, apresentando várias alternativas viáveis para solução do problema, a 

comparação entre seus respectivos custos e as considerações mais importantes sobre o uso 

de cada uma delas. As alternativas analisadas pela ENGECORPS compreendem a 

implantação de dispositivos que evitem que as ondas atinjam a margem direita do rio, ou 

que, alternativamente, consigam suportar o impacto das ondas sobre o talude marginal e 
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que impeçam a erosão promovida pelo fluxo do rio, principalmente no trecho côncavo da 

margem. 

 

Dentre as soluções analisadas (espigões de proteção, camada de enrocamento de 

proteção, colchões de gabião do tipo Reno, parede diafragma ou estacas secantes, 

revestimento geossintético do tipo Enkamat 7220, revestimento com blocos intertravados, 

muros de alvenaria de proteção, entre outras), optou-se pela construção de espigões de 

enrocamento transversais à margem do rio São Francisco, convenientemente espaçados, 

com coroamento numa elevação que assegure a proteção para permanência da água num 

nível mais baixo, complementada com a eventual execução de uma camada superficial de 

enrocamento de proteção da margem, a ser confirmada durante a execução dos trabalhos. 

Esta foi a alternativa técnica mais atraente para solução do problema e que não exige 

manutenções futuras, porém, não foi executada ainda. 

 

O grupo de pesquisa do Laboratório de Erosão e Sedimentação da UFS também 

tem realizado estudos na região, buscando a utilização da bioengenharia na contenção do 

processo erosivo. Está sendo estudada a possibilidade de recuperação da mata ciliar 

através da regeneração artificial em um sítio experimental localizado às margens do rio, no 

Perímetro Irrigado Cotingiba-Pindoba (Figura 4.43). 
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Figura 4.43 – Biomanta implantada na margem direita do rio São Francisco 

(Gomes, 2005). 

 

Verifica-se, através da Figura 4.43, o crescimento da vegetação após a implantação 

da biomanta e, no detalhe, a retomada do processo erosivo no trecho sem biomanta, na 

região imediatamente à montante. 

 

4.5.4 – Alternativas empíricas para o controle da erosão no Baixo São Francisco 
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Durante as campanhas de campo, foram observadas e registradas alternativas 

adotadas pela população local na tentativa de solucionar o problema do avanço da erosão 

marginal. 

 

Independentemente da atuação dos órgãos públicos no controle da erosão, a 

população ribeirinha, preocupada com o avanço das águas do rio sobre suas terras, tem 

procurado amenizar o processo através de soluções que utilizem materiais que estejam ao 

seu alcance.   

 

Alguns dos materiais utilizados têm sido palha de coqueiro, borracha de câmaras 

de ar entrelaçada e pneus velhos (Figura 4.44 e Figura 4.45).  

 

 

 

              Figura 4.44 - Contenção dos taludes marginais com palhas de coqueiro,  

próximo a Brejo Grande - SE (abril/2004). 
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 (b) 

 

 

 

Figura 4.45 - Contenção dos taludes marginais borracha de câmara de ar 

trançada e pneus velhos nas proximidades do Município de Brejo 

Grande/SE (março/2004). 

 

Durante as cheias do início de 2004, os irrigantes preocupados com o aumento da 

vazão e conseqüente avanço das águas do rio sobre seus lotes, também improvisaram 

algumas soluções como a utilização de manta de polietileno aliada a sacos cheios de areia 

ou, em alguns casos, somente sacos de areia (Figura 4.46).  
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          (a) 

 

 

     

 

                           

          (b) 

 

 

Figura 4.46 - Algumas das alternativas adotadas pelos irrigantes: manta de  

polietileno com sacos e areia (a) e somente sacos de areia (b) no 

Perímetro Irrigado Cotinguiba-Pindoba (março/2004). 
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A CODEVASF deu início, em 1999, a estudos sobre a utilização de bambu 

(Bambusa vulgaris) na contenção da erosão marginal (Figura 4.47), porém, os trabalhos 

não tiveram continuidade e esta área está sob forte processo erosivo. 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 4.47 – Plantação de bambu em uma área na margem direita do rio São Francisco 

(março/2003).  

 

Lamentavelmente, nenhuma das alternativas citadas acima tem sido 

suficientemente eficientes no controle da erosão, que continua avançar sobre as margens 

do Baixo São Francisco de forma bastante acelerada. 

 

4.5.5 – A utilização de enrocamentos em outros locais do Estado de Sergipe 

 

O enrocamento com pedras tem sido utilizado também na contenção da erosão 

provocada pelo avanço do rio ou do mar em outras áreas do Estado de Sergipe, como na 

Praia 13 de Julho, Coroa do Meio, Atalaia Nova e Rodovia José Sarney (Figuras 4.48, 

4.49 e 4.50).  
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Figura 4.48 – Enrocamento implantado na Praia 13 

de Julho (março/2005). 

 

A Praia 13 de Julho está localizada no estuário do rio Sergipe, na sua margem 

direita, e o enrocamento, que foi construído para conter o avanço das águas do rio sobre 

uma área que antes era praia e que, depois de aterrada, se transformou num calçadão com 

quadras de voley, ciclovia, museu e praças, tem cumprido seu papel e, atualmente, tem 

sido eficiente na contenção das águas. 

 

  

 

Figura 4.49 - Enrocamentos implantados Coroa do 

Meio (março/2005). 
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A Coroa do Meio também está localizada no estuário do rio Sergipe, na margem 

direita do rio, porém numa região mais próxima ao mar, e, por isso, a atuação da forças 

das águas sobre a margem é maior, comprometendo a durabilidade da estrutura, que sofre 

constantes manutenções, isto é, reposição do material granular.   

 

Existe também um enrocamento com pedras, implantado na margem esquerda do 

estuário do rio Sergipe, na Atalaia Nova, um espigão, para diminuir a ação das ondas do 

mar sobre a margem do rio, o que provocou a deposição de sedimentos e formação de uma 

faixa de praia à montante, no rio. A margem esquerda do rio também foi enrocada para 

evitar a erosão provocada pelo avanço das águas. A implantação desta estrutura conseguiu 

reverter um quando em que as águas já haviam avançado sobre boa parte da margem 

esquerda do rio e inundado a faixa de praia existente ali anteriormente. 

 

 

 

Figura 4.50 – Enrocamento implantado na Rodovia 

José Sarney (março/2005). 

 

A Rodovia José Sarney margeia a praia do mesmo nome, que está localizada em 

uma região de mar aberto, em contato direto com o Oceano Atlântico, e a força de arraste 

de partículas provocada pelas ondas é muito grande, o que causou a erosão e 

desmoronamento de parte da rodovia. O enrocamento com pedras tem funcionado 

provisoriamente para impedir que as ondas entrem em contato direto com o talude da 

rodovia e continue a carrear o restante do material que compõe a sua estrutura para o mar. 
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5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 – CONCLUSÕES 

 

a) O rebaixamento do nível de água no Baixo São Francisco contribui bastante para 

a instabilidade dos taludes e aceleração do processo erosivo. A pouca variação do nível 

d’água devido à regularização da vazão faz com que exista uma faixa de solo onde as 

ondas entram em choque com a base do talude por longos períodos, provocando o 

solapamento, desagregação e arraste do material de base e ponto de confluência ou 

afloramento do fluxo de água subterrânea na interface do talude entre o rio e o aqüífero;  

 

b) Ocorreu uma retomada do processo erosivo a partir da base do barranco em 

todas as seções estudadas, sendo que na seção D este processo foi mais acentuado. Nas 

seções A, B e C o movimento de massa predominante foi a corrasão lateral, que é realizada 

principalmente pelo solapamento da base do talude nas margens côncavas do rio. Nas seções 

B e C, também ocorreu o desmoronamento por basculamento de uma pequena escarpa que 

se formou no topo dos barrancos. Na seção D, o desmoronamento por cisalhamento em 

conjunto com o solapamento da base do talude foi predominante; 

 

c) A seção B foi a que apresentou menor taxa de erosão anual. A nova feição do 

talude nesta seção diminuiu a possibilidade, mesmo que eventual, de novos 

desmoronamentos no topo do barranco. Como nesta região o talvegue se encontra próximo, 

porém, paralelo à margem, a retomada do processo erosivo, com o solapamento da base do 

barranco, ocorreu de forma mais lenta. A presença de grossas raízes no topo do talude foi 

outro fator que minimizou a atuação do processo erosivo; 

 

d) A seção C apresentou uma taxa de erosão maior do que a da seção B. As 

maiores taxas de erosão medidas foram conseqüência do desmoronamento da pequena 

escarpa formada no topo do talude que, com a ausência de vegetação, teve sua superfície 

exposta ao vento e a insolação, facilitando o ressecamento do solo e a ação da gravidade, 

que permitiu que suas partículas fossem removidas mais rapidamente; 
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e) A seção D foi a que apresentou maior taxa de erosão anual. Além de estar 

localizada no final de uma curva côncava, de estar sujeita constantemente à ação das ondas 

que incidem perpendicularmente a ela, de possuir composição granulométrica com uma 

porcentagem maior de material arenoso, possui também um barranco alto, com altura 

média de 4,03 m;  

 

f) Uma das grandes causas da instabilização dos taludes é a direção do fluxo do 

lençol freático no maciço, aliado ao choque das ondas na base do barranco. Atualmente, o 

fluxo hidráulico na margem direita do baixo curso do rio está invertido, ocorrendo no 

sentido do solo para o rio;  

 

g) Os enroncamentos implantados, dada a sua especificidade, têm se apresentado 

como uma forma eficiente de contenção ao acelerado processo erosivo. Alguns trechos já 

se encontram, inclusive, recobertos por densa vegetação. Esta eficiência pôde ser também 

comprovada após as últimas cheias, quando os enrocamentos não apenas atuaram no 

controle da erosão como também não sofreram modificações visíveis em sua estrutura; 

 

h) A acelerada erosão marginal no baixo curso do rio São Francisco, quando 

avaliada, considerando-se os aspectos de modificação de vazão e mudanças no lençol 

freático, pode ser considerada como extremamente grave, dando origem a um grande 

volume de sedimentos, que se depositam no leito do rio, causando danos econômicos, 

sociais e ambientais à região.  

 

5.2 - SUGESTÕES 

 

Com base nos estudos realizados, seguem algumas sugestões que servirão para 

subsidiar decisões voltadas para o planejamento e gestão ambiental da região que busquem 

minimizar e estabilizar o processo erosivo: 

 

i) Recomenda-se o início imediato de obras de contenção e estabilização marginal 

nos locais de adiantado processo erosivo, realizando-se estudos que visem o emprego de 

uma alternativa em que se utilize enroncamento aliado a soluções de bioengenharia, 

visando a diminuição do custo e do impacto paisagístico, através da menor utilização de 
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material estranho ao ambiente local, um reaproveitamento maior de recursos da natureza, 

um rápido reflorestamento e a utilização de mão de obra local; 

 

ii) Dar início a projetos de revegetação em quase toda extensão marginal 

desprotegida, em paralelo com projetos de educação ambiental junto aos ribeirinhos e 

agropecuaristas locais, que orientem quanto à importância da conservação dos recursos 

naturais, em especial da mata ciliar; 

 

iii) Promoção de cheias artificiais, que não só propiciariam a desobstrução do canal 

principal, como também o aumento do percentual de sedimentos e conseqüente aumento da 

fauna aquática; 

 

iv) Dar continuidade aos estudos sobre o comportamento das diversas variáveis 

hidroambientais, acompanhando a evolução da dinâmica fluvial e dos ecossistemas 

associados, garantindo intervenções seguras, uma vez que várias e constantes interferências 

têm acontecido ao longo de toda bacia, ocorrendo um constante processo de reajustamento 

do sistema fluvial; 

 

v) Pesquisar alternativas para proteção do enrocamento, principalmente no pé do 

maciço, às margens do rio; 

 

vi) Efetuar análise de estabilidade de taludes, considerando a ação do fluxo 

hidráulico no maciço. 
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ANEXO A 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO DE ANÁLISE 

GRANULOMÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LEMC – Laboratório de Materiais da Construção Civil 
ENSAIO DE ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 
 

 

  SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
CETICC – Centro de Educação e Tecnologia Integrado da Construção Civil “Albano Franco” 

Av. Tancredo Neves, 5600 – Bairro América – CEP 49080-470 – Aracaju/SE 
Tel.: (079) 259-1360 – Fax: (079) 259-1105 

 

Margem: Direita do Rio São Francisco 

Trecho: Perímetro Irrigado Cotinguiba Pindoba                                                           

Data da Amostragem: 18/09/2004 

Data do Ensaio: 01/03/2005                                                    

Resumo da Granulometria 
Pedregulho: acima de 20 mm 

Areia grossa: 20 – 0,42 mm 

Areia média e fina: 0,42 – 0,05 mm 

Silte: 0,05 – 0,005 mm 

Argila: abaixo de 0,005 mm 

Arg. Coloidal: abaixo de 0,001 

 

Amostra 1 A – 0 a 0,80 m 
Material: Solo 1 Porcentagem % 

Pedregulho: acima de 20 mm 0,0 

Areia grossa: 20 – 0,42 mm 0,0 

Areia média e fina: 0,42 – 0,05 mm 45,7 

Silte: 0,05 – 0,005 mm 10,0 

Argila: abaixo de 0,005 mm 44,3 

Arg. Coloidal: abaixo de 0,001 - 

 

Amostra 2 A – 0,80 a 1,60 m 
Material: Solo 2 Porcentagem % 

Pedregulho: acima de 20 mm 0,0 

Areia grossa: 20 – 0,42 mm 2,0 

Areia média e fina: 0,42 – 0,05 mm 82,4 

Silte: 0,05 – 0,005 mm 9,6 

Argila: abaixo de 0,005 mm 6,0 

Arg. Coloidal: abaixo de 0,001 - 

 

Amostra 3 A – 1,60 a 3,05 m 
Material: Solo  3 Porcentagem % 

Pedregulho: acima de 20 mm 0,0 

Areia grossa: 20 – 0,42 mm 0,0 

Areia média e fina: 0,42 – 0,05 mm 82,6 

Silte: 0,05 – 0,005 mm 8,2 

Argila: abaixo de 0,005 mm 9,2 

Arg. Coloidal: abaixo de 0,001 - 
 

Técnico Responsável: Marcos Cezar Almeida Reis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

DEFLUÊNCIAS TOTAIS MÉDIAS DIÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M P A N H I A      H I D R O      E L E T R I C A      D O      S A O     F R A N C I S C O      --     C H E S F 
        DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OPERACAO - DO             SUPERINTENDENCIA DE OPERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA - SOC 
                                  DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACAO E PLANEJAMENTO DA OPERACAO - DCO 
                                      DIVISAO  DE  GESTAO  DE  RECURSOS  HIDRICOS  --  D O R H 

 
               DATA - 02/03/2005                                                                         PAGINA - 001 
                                      SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DADOS HIDROLOGICOS 
 

                                                        RESERVATÓRIO DE XINGÓ 
                                            DEFLUENCIAS  TOTAIS  MEDIAS  DIARIAS  (M3/S) 
               AREA DE DRENAGEM (KM2) =                                                                 ANO   =  2004 
 
       DIA     JAN.      FEV.      MAR.      ABR.      MAI.      JUN.      JUL.      AGO.      SET.      OUT.      NOV.      DEZ. 
 
         1    1284      7964      1562      1765      3733      1883      1560      1588      1991      2142      1852      2104 
         2    1199      7960      1455      1879      3774      1684      1467      1757      2074      1853      1777      2042 
         3    1175      7570      1501      1615      3738      1575      1588      1932      2195      1541      2012      2052 
         4    1205      6984      1400      1437      3470      1566      1411      1851      1906      1697      2117      1986 
         5    1141      5770      1455      1599      3453      1591      1596      1810      1825      2123      2212      1648 
         6    1178      5479      1295      1654      3271      1599      1643      1837      1904      2245      2030      2042 

         7    1172      5484      1423      1532      3237      1687      1870      1715      1762      2218      1843      1910 
         8    1167      5497      1383      1556      2996      1766      1836      1597      2053      2200      2053      2010 
         9    1153      5201      1424      1283      2688      1693      1601      1787      1947      2180      2164      2190 
        10    1143      4265      1451      1288      2974      1474      1635      1726      2183      1992      2123      2140 
        11    1153      3737      1486      1289      2696      1585      1365      1703      1920      2178      2127      1961 
        12    1148      3187      1441      1432      2586      1451      1583      1722      1801      2103      2243      1814 
        13    1156      2774      1301      1776      2609      1367      1532      1984      2094      2245      2189      1963 
        14    1145      2154      1305      1694      2242      1482      1803      1998      2248      2139      1953      2117 
        15    1055      2053      1307      1778      1954      1444      1801      1528      2069      2200      1813      1972 
        16    1042      2033      1361      1784      1777      1409      1728      1810      2010      2094      2134      1947 
        17    1076      1885      1337      1719      2068      1475      1575      1896      2196      1840      2163      1956 
        18    1092      1696      1457      1453      1892      1420      1385      1953      2123      1999      2213      1615 

        19    1081      1607      1440      1575      1829      1438      1490      2117      1859      2237      2275      1562 
        20    1098      1375      1298      1684      1714      1329      1454      1954      2087      2218      2342      1835 
        21    1249      1508      1306      1531      1665      1406      1588      2122      2074      2280      1917      2015 
        22    1087      1398      1388      1764      1419      1490      1673      1658      2047      2425      2139      2035 

        23    1091      1384      1370      1745      1649      1378      1816      2019      2177      2122      2237      1978 
        24    1089      1358      1457      1677      1595      1343      1634      1986      2021      1943      2202      1643 
        25    1133      1280      1365      1568      1693      1441      1477      2041      2166      2128      2202      1513 
        26    1140      1598      1392      2200      1746      1510      1658      2069      1940      2191      2156      1456 
        27    1508      1558      1457      2868      1789      1404      1573      2030      1782      2271      2043      1583 
        28    2844      1320      1317      3447      1858      1605      1740      2030      2050      2229      1756      1763 
        29    4432      1531      1482      3870      1682      1577      1808      1807      2107      2047      2130      1680 
        30    5932                1423      3696      1440      1499      1755      2122      2096      1858      2038      1544 
        31    7662                1455                1795                1682      2173                1671                1555 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    MAXIMA    7662      7964      1562      3870      3774      1883      1870      2173      2248      2425      2342      2190 
     MEDIA    1678      3366      1403      1872      2356      1519      1623      1881      2024      2084      2082      1859 
    MINIMA    1042      1280      1295      1283      1419      1329      1365      1528      1762      1541      1756      1456 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                            RESUMO ANUAL 
 

                                                          MAXIMA  =    7964 
                                                           MEDIA  =    1979 
                                                          MINIMA  =    1042    



C O M P A N H I A      H I D R O      E L E T R I C A      D O      S A O     F R A N C I S C O      --     C H E S F 
        DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OPERACAO - DO             SUPERINTENDENCIA DE OPERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA - SOC 
                                  DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACAO E PLANEJAMENTO DA OPERACAO - DCO 
                                      DIVISAO  DE  GESTAO  DE  RECURSOS  HIDRICOS  --  D O R H 

 
               DATA - 02/03/2005                                                                         PAGINA - 002 
                                      SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DADOS HIDROLOGICOS 
 

                                                        RESERVATÓRIO DE XINGÓ 
                                            DEFLUENCIAS  TOTAIS  MEDIAS  DIARIAS  (M3/S) 
               AREA DE DRENAGEM (KM2) =                                                                 ANO   =  2005 
 
       DIA     JAN.      FEV.      MAR.      ABR.      MAI.      JUN.      JUL.      AGO.      SET.      OUT.      NOV.      DEZ. 
 
         1    1504      1639 
         2    1531      1613 
         3    1543      1557 
         4    1894      1569 
         5    1953      1581 
         6    1811      1460 

         7    1639      1472 
         8    1782      1359 
         9    1561      1480 
        10    1919      1519 
        11    1875      1564 
        12    1892      1489 
        13    1892      1546 
        14    1775      1671 
        15    1771      2574 
        16    1498      3129 
        17    1789      3160 
        18    2033      3557 

        19    1682      3879 
        20    1825      3991 
        21    1717      3963 
        22    1633      3977 

        23    1556      3503 
        24    1622      3500 
        25    1809      3454 
        26    1838      2953 
        27    1903      3049 
        28    1995      3031 
        29    1853           
        30    1588           
        31    1547           
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    MAXIMA    2033      3991 
     MEDIA    1749      2473 
    MINIMA    1498      1359 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                            RESUMO ANUAL 
 

                                                          MAXIMA  =    3991 
                                                           MEDIA  =    2111 
                                                          MINIMA  =    1359 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

DADOS RELATIVOS ÀS TAXAS DE EROSÃO E ALTURA 

DO BARRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Tabela C.1- Dados relativos às taxas de erosão e altura do barranco na seção A. 

 

MÊS REPETIÇÕES TAXA DE 
EROSÃO 
(m) 

TAXA DE 
EROSÃO 
MÉDIA (m)  

ALTURA 
MÉDIA DO 
BARANCO 

(m) 
E1 0,80 

E2 0,73 

E3 0,79 

JANEIRO 

E4 0,80 

 

0,78 

 

0,30 

E1 - 

E2 - 

E3 - 

 
FEVEREIRO 

E4 - 

Não foi realizada nenhuma 

medição. Estacas estavam 

submersas devido à cheia. 

 

E1 0,63 

E2 0,71 

E3 0,72 

MARÇO 

E4 0,62 

 

0,67 

 

0,35 

E1 0,37 

E2 0,07 

E3 0,08 

ABRIL 

E4 0,00 

 

0,13 

 

0,35 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

MAIO 

E4 1,90 

 

0,48 

 

0,35 

TOTAL  2,06  
MÉDIA   0,34 

OBS.: A partir de junho o recuo da margem passou a ser monitorado através do 

Método das Perfilagens Sucessivas porque o topo do barranco não se encontra 

bem definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Tabela C.2 - Dados relativos às taxas de erosão e altura do barranco na seção B. 

 

MÊS REPETIÇÕES TAXA DE 
EROSÃO 
(m) 

TAXA DE 
EROSÃO 
MÉDIA (m)  

ALTURA 
MÉDIA DO 
BARRANCO 

(m) 
E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

JANEIRO 

E4 0,00 

 

0,00 

 

4,70 

E1 - 

E2 - 

E3 - 

 
FEVEREIRO 

E4 - 

Não foi realizada nenhuma 

medição. Estacas estavam 

submersas devido à cheia. 

 

E1 0,32 

E2 0,34 

E3 0,32 

MARÇO 

E4 0,32 

 

3,32 

 

3,90 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

ABRIL 

E4 0,00 

 

0,00 

 

4,25 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

MAIO 

E4 0,00 

 

0,00 

 

4,05 

E1 2,30 

E2 0,00 

E3 0,07 

JUNHO 

E4 0,10 

 

0,62 

 

4,60 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

JULHO 

E4 0,00 

 

0,00 

 

4,46 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

AGOSTO 

E4 0,00 

 

0,00 

 

4,66 

E1 0,00 

E2 0,07 

E3 0,00 

SETEMBRO 

E4 0,00 

 

0,02 

 

4,15 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

OUTUBRO 

E4 0,00 

0,00 3,67 

 
 

    



MÊS REPETIÇÕES TAXA DE 
EROSÃO 
(m) 

TAXA DE 
EROSÃO 
MÉDIA (m)  

ALTURA 
MÉDIA DO 
BARRANCO 

(m) 
E1 0,00 

E2 0,39 

  

E3 0,00 

NOVEMBRO 

E4 0,00 

0,10 4,82 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

DEZEMBRO 

E4 0,00 

0,00 4,38 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

JANEIRO 

E4 0,00 

0,00 4,31 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

FEVEREIRO 

E4 0,00 

0,00 4,31 

TOTAL  4,06  

MÉDIA  4,32 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Tabela C.3 - Dados relativos às taxas de erosão e altura do barranco na seção C. 

  

MÊS REPETIÇÕES TAXA DE 
EROSÃO 
(m) 

TAXA DE 
EROSÃO 
MÉDIA (m)  

ALTURA 
MÉDIA DO 
BARRANCO 

(m) 
E1 - 

E2 - 

E3 - 

JANEIRO 

E4 - 

E1 - 

E2 - 

E3 - 

 
FEVEREIRO 

E4 - 

Não foi realizada nenhuma 

medição neste período 

E1 1,30 

E2 1,27 

E3 1,08 

MARÇO 

E4 1,15 

 

1,20 

 

3,05 

E1 1,70 

E2 1,85 

E3 1,60 

ABRIL 

E4 1,25 

 

1,60 

 

2,75 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

MAIO 

E4 0,00 

 

0,00 

 

2,25 

E1 0,12 

E2 0,00 

E3 0,40 

JUNHO 

E4 0,10 

 

0,16 

 

3,30 

E1 0,46 

E2 0,20 

E3 0,40 

JULHO 

E4 0,25 

 

0,33 

 

2,91 

E1 0,46 

E2 0,20 

E3 0,40 

AGOSTO 

E4 0,10 

 

0,29 

 

2,60 

E1 1,49 

E2 0,34 

E3 0,36 

SETEMBRO 

E4 0,15 

 

0,58 

 

2,59 

E1 0,26 

E2 0,00 

E3 0,13 

OUTUBRO 

E4 0,04 

0,11 2,54 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



MÊS REPETIÇÕES TAXA DE 
EROSÃO 
(m) 

TAXA DE 
EROSÃO 
MÉDIA (m)  

ALTURA 
MÉDIA DO 
BARRANCO 

(m) 
E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

NOVEMBRO 

E4 0,00 

0,00 2,55 

E1 0,00 

E2 0,17 

E3 0,00 

DEZEMBRO 

E4 0,00 

0,04 2,63 

E1 0,00 

E2 0,03 

E3 0,08 

JANEIRO 

E4 0,05 

0,04 2,84 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

FEVEREIRO 

E4 0,00 

0,00 2,63 

TOTAL  4,35  

MÉDIA  2,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela C.4 -Dados relativos às taxas de erosão e altura do barranco na seção D. 

 

MÊS REPETIÇÕES TAXA DE 
EROSÃO 
(m) 

TAXA DE 
EROSÃO 
MÉDIA (m)  

ALTURA 
MÉDIA DO 
BARRANCO 

(m) 
E1 - 

E2 - 

E3 - 

JANEIRO 

E4 - 

E1 - 

E2 - 

E3 - 

 
FEVEREIRO 

E4 - 

Não foi realizada nenhuma 

medição neste período 

E1 0,85 

E2 0,83 

E3 0,90 

MARÇO 

E4 0,82 

 

0,85 

 

3,35 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,00 

ABRIL 

E4 0,00 

 

0,00 

 

3,90 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,15 

MAIO 

E4 0,00 

 

0,15 

 

2,95 

E1 0,00 

E2 0,04 

E3 0,00 

JUNHO 

E4 0,15 

 

0,05 

 

3,85 

E1 0,05 

E2 0,00 

E3 0,00 

JULHO 

E4 0,08 

 

0,03 

 

 

4,17 

E1 1,24 

E2 2,81 

E3 1,65 

AGOSTO 

E4 0,35 

 

1,51 

 

5,05 

E1 1,12 

E2 0,00 

E3 0,00 

SETEMBRO 

E4 0,95 

 

0,52 

 

5,02 

E1 0,00 

E2 3,30 

E3 2,00 

OUTUBRO 

E4 0,10 

1,35 4,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



MÊS REPETIÇÕES TAXA DE 
EROSÃO 
(m) 

TAXA DE 
EROSÃO 
MÉDIA (m)  

ALTURA 
MÉDIA DO 
BARRANCO 

(m) 
E1 1,44 

E2 1,66 

E3 3,20 

NOVEMBRO 

E4 2,00 

2,10 4,00 

 

E1 0,00 

E2 0,00 

E3 0,53 

DEZEMBRO 

E4 0,00 

0,13 4,00 

E1 1,30 

E2 1,43 

E3 0,80 

JANEIRO 

E4 0,11 

0,91 4,03 

E1 2,00 

E2 2,47 

E3 2,20 

FEVEREIRO 

E4 3,05 

2,43 4,03 

TOTAL  10,03  

MÉDIA  4,03 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

LEITURAS DOS NÍVEIS D’ÁGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela D.1 - Leitura dos níveis d’água – seção A 

 

DATA HORA HNA 

INA nº 1 

HNA 

INA nº 2 

HNA rio OBS 

24/04/04 8:00 * *  *Altura do NA no INA maior 

que a sua profundidade  

01/05/04 8:00 * *   

15/05/04 7:15 * *   

22/05/04 9:20 * *   

22/05/04 11:50 * *   

22/05/04 15:45 * *   

23/04/04 8:45 * *   

23/05/04 10:35 * *   

23/05/04 16:40 * *   

10/06/04 8:30 * *   

10/06/04 14:10 * *   

26/06/04 8:20 * *   

18/09/04 10:20 * *   

26/09/04 10:00 * *   

02/10/04 10:10 * *   

02/10/04 13:10 * *   

08/10/04 9:45 4,78 3,95 1,50  

18/10/04 9:10 4,43 3,71 1,70  

05/11/04 9:50 4,80 ** 1,52 ** O tubo de PVC deste INA 

desapareceu 

10/11/04 14:40 4,73 ** 1,52  

18/10/04 9:10 4,43 3,71 1,70  

17/11/04 16:50 4,81 4,02 1,66  

19/11/04 12:40 4,54 3,88 1,50  

25/11/04 16:40 4,38 3,80 1,41  

26/11/04 9:10 4,40 3,79 1,40  

09/12/04 8:48 4,77 3,85 1,64  

09/12/04 13:45 4,79 3,85 1,73  

07/01/05 13:05 4,85 ** 1,83 ** O tubo de PVC deste INA 

desapareceu  

28/01/05 9:50 * ** 1,90 *Altura do NA no INA maior 

que a sua profundidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela D.2 - Leitura dos níveis d’água – seção C 

 

 

DATA HORA HNA 

INA nº 3 

HNA rio OBS 

24/04/04 10:30 *   

01/05/04 10:05 *   

15/05/04 11:00 *   

22/05/04 11:20 *  *Altura do NA no INA maior 

que a sua profundidade 

22/05/04 13:20 *   

22/05/04 16:25 *   

23/04/04 8:05 *   

23/05/04 10:20 *   

23/05/04 15:50 *   

10/06/04 11:35 *   

26/06/04 10:15 **  ** O tubo de PVC deste INA 

desapareceu 

18/09/04 8:45 **   

26/09/04 13:30 **   

02/10/04 9:00 **   

02/10/04 13:45 **   

08/10/04 11:10 **   

18/10/04 11:20 4,14 1,22  

05/11/04 14:30 4,33 1,30  

10/11/04 14:25 4,28 1,18  

19/11/04 10:50 4,22 1,15  

25/11/04 10:50 4,19 1,06  

25/11/04 15:45 4,13 1,09  

26/11/04 10:20 4,11 1,03  

09/12/04 10:41 4,32 1,44  

09/12/04 15:20 4,32 1,42  

14/12/04 14:30 4,33 1,40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela D.3 - Leitura dos níveis d’água – seção D 

 

DATA HORA HNA 

INA nº4 

HNA INA 

nº 5 

HNA rio OBS 

24/04/04 8:30 * *  *Altura do NA no INA maior 

que a sua profundidade 

01/05/04 8:30 * *   

15/05/04 9:15 * *   

22/05/04 10:45 * *   

22/05/04 12:40 * *   

22/05/04 16:00 * *   

23/04/04 8:25 * *   

23/05/04 10:50 * *   

23/05/04 16:15 * *   

10/06/04 9:30 * *   

26/06/04 9:30 * *   

18/09/04 9:40 * *   

26/09/04 11:25 * *   

02/10/04 9:30 * *   

02/10/04 13:20 * *   

08/10/04 10:25 * *   

18/10/04 10:15 2,53 4,41 1,05  

05/11/04 12:20 2,87 4,66 1,05  

10/11/04 14:10 2,83 4,61 0,98  

17/11/04 15:25 2,88 4,64 1,12  

19/11/04 11:30 2,77 4,66 0,96  

25/11/04 11:20 2,68 4,60 0,92  

26/11/04 9:50 2,66 4,61 0,89  

09/12/04 9:53 * 4,58 1,10  

09/12/04 14:50 * 4,58 1,15  

07/01/05 12:19 * 4,81 1,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

PROFUNDIDADE / COTA DOS NA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. NA Cota NA Prof. NA Cota NA Prof. NA Cota NA

18/10/04 10:15 1,05 3,95 2,53 4,14 4,41 4,29

05/11/04 12:20 1,05 3,95 2,87 3,80 4,66 4,04

10/11/04 14:10 0,98 4,02 2,83 3,84 4,61 4,09

17/11/04 15:25 1,12 3,88 2,88 3,79 4,64 4,06

19/11/04 11:30 0,96 4,04 2,77 3,90 4,66 4,04

25/11/04 11:20 0,92 4,08 2,68 3,99 4,6 4,1

26/11/04 09:50 0,89 4,11 2,66 4,01 4,61 4,09

09/12/04 09:53 1,10 3,90 4,58 4,12

09/12/04 14:50 1,15 3,85 4,58 4,12

07/01/05 12:19 1,35 3,65 4,81 3,89

*Altura do NA no 

INA maior que a 

sua profundidade

INA nº 5

Tabela E.3 - Profundidade / cota dos NA - Seção D

DATA HORA RIO INA nº 4


