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RESUMO 

 

O processo erosivo nas margens fluviais compromete a infraestrutura hidroviária, 
provocando alterações na seção transversal do rio, que, em consequência, prejudica 
as condições de navegação. Estruturas de proteção de margens são projetadas para 
o controle da erosão. Porém, essas aplicações frequentemente transferem problemas 
de erosão para outras áreas do rio e afetam a integridade ecológica dos cursos d’água. 
Nas últimas décadas, os métodos tradicionalmente utilizados para estabilização de 
margens estão sendo reavaliados no contexto dos impactos ambientais resultantes. 
Em resposta, surge a necessidade de buscar alternativas mais brandas e 
ambientalmente sensíveis às abordagens convencionais de estabilização de margem. 
Logo, esta dissertação tem como objetivo analisar e propor alternativas sustentáveis 
para estabilização de margens de cursos d’água brasileiros, adequadas à sua 
geomorfologia e às suas condições sazonais, e desenvolver um procedimento de 
aplicação. Para tanto, foi elaborada uma metodologia que fornece 12 técnicas de 
bioengenharia como alternativas sustentáveis aos métodos convencionais de 
estabilização de margem. A metodologia proposta reúne orientações quanto aos 
parâmetros necessários para realizar a aplicação dessas técnicas nas margens dos 
rios brasileiros e auxilia profissionais na identificação e seleção da(s) técnica(s) mais 
apropriada(s) para cada local. Como parte da metodologia, uma modelagem 
hidráulica, utilizando o software HEC-RAS, foi realizada para obter alguns dos 
parâmetros necessários para analisar a adequação e aplicabilidade das técnicas. Para 
aplicar a metodologia desenvolvida, um estudo de caso nas margens do rio São 
Francisco foi analisado, no qual foram verificadas a adequação do método de 
estabilização empregado e a aplicabilidade das técnicas de bioengenharia propostas 
nesta pesquisa. Embora o método empregado na estabilização de um trecho da 
margem esquerda do rio São Francisco atenda às especificações que devem ser 
considerados na elaboração do projeto, foram observadas algumas inadequações da 
estabilização durante a visita de campo. A zona de aplicação da técnica não foi 
apropriada, devendo ser prevista uma estabilização inerte na zona abaixo do nível de 
cheia. Para garantir a estabilidade da margem, sistemas de drenagem deveriam ter 
sido previstos no projeto, e a prática do retaludamento adotada não favoreceu as 
condições de navegação do rio, por tornar as margens ainda mais espraiadas. Quanto 
à aplicabilidade das técnicas propostas, verificou-se que duas opções de estabilização 
são apropriadas ao local: a combinação das técnicas de esteira de ramagem e plantio 
conjunto ou a esteira de ramagem combinada com o gabião vegetado. Em ambas as 
alternativas a esteira de ramagem é indicada para estabilizar a zona acima do nível 
de cheia, proporcionando uma proteção imediata à margem. Já o plantio conjunto e o 
gabião vegetado, por fazerem uso de materiais inertes, são indicados para estabilizar 
a zona que enfrenta longos períodos de inundações, abaixo do nível de cheia. Logo, 
verificou-se a inadequação do método de estabilização de margem empregado no 
estudo de caso, e indicaram-se algumas alternativas de solução, demonstrando a 
aplicabilidade da metodologia desenvolvida neste trabalho. 
 

Palavras-chave: Estabilização de margens; Sustentabilidade; Técnicas de 
bioengenharia; Erosão fluvial. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

The erosive process on the streambanks compromises the waterway infrastructure, 
modifying the river cross-section, which, consequently, impairs navigation conditions. 
Streambank protection structures are designed to control erosion. However, these 
applications often transfer erosion problems to other areas of the river and affect the 
ecological integrity of watercourses. In the last decades, the methods traditionally used 
to stabilize streambanks are being reevaluated in the context of the resulting 
environmental impacts. In response, it becomes necessary to look for milder and more 
environmentally sensitive alternatives to conventional streambank stabilization 
approaches. Therefore, this research aims to analyze and propose sustainable 
alternatives for streambank stabilization of Brazilian watercourses, appropriate to their 
geomorphology and their seasonal conditions, and to develop an application 
procedure. For this purpose, a methodology was developed providing 12 
bioengineering techniques as sustainable alternatives to the conventional streambank 
stabilization methods. The proposed methodology addresses guidelines associated to 
the parameters needed to carry out the application of these techniques on the banks 
of Brazilian rivers and assists professionals in the identification and selection of the 
most appropriate technique(s) for each location. As part of the methodology, a 
hydraulic modeling, using the HEC-RAS software, was performed to obtain some of 
the parameters necessary to analyze the adequacy and applicability of the techniques. 
To apply the developed methodology, a case study on the banks of the São Francisco 
River was analyzed, in which the adequacy of the stabilization method employed and 
the applicability of the bioengineering techniques proposed in this research were 
verified. Although the method used to stabilize a stretch of the left bank of the São 
Francisco River meets the specifications that must be considered in the design of the 
project, some inadequacies of stabilization were observed during the field visit. The 
zone of application of the technique was not appropriate, and an inert stabilization 
should be provided for in the zone below stream-forming flow stage. To ensure the 
stability of the bank, drainage systems should have been provided in the project, and 
the practice of slope smoothing adopted did not favor the river's navigation conditions, 
as it made the banks even more spread out. As for the applicability of the proposed 
techniques, it was found that two stabilization options are appropriate for the place: the 
combination of the techniques of brushmattress and joint planting or the brushmattress 
combined with the vegetated gabion. In both alternatives the brushmattress is 
indicated to stabilize the zone above the flood level, providing immediate protection to 
the streambank. As for joint planting and vegetated gabion, as they use inert materials, 
they are indicated to stabilize the area that faces long periods of flooding, below 
stream-forming flow stage. Therefore, the inadequacy of the streambank stabilization 
method used in the case study was verified, and some solution alternatives were 
indicated, demonstrating the applicability of the methodology developed in this study. 
 

Keywords: Streambank stabilization; Sustainability; Bioengineering techniques; River 
erosion. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Formatação do problema  

Os rios são fontes de suprimento à humanidade há séculos, impactando na 

fundação e no desenvolvimento das cidades mais prósperas do mundo, localizadas 

ao longo de seus cursos. A utilização dos rios como fonte de geração de energia, de 

irrigação para agricultura e de transporte de mercadorias e pessoas foi fundamental 

para a evolução dessas sociedades. Assim, por meio de estruturas de engenharia, é 

possível explorar as múltiplas funções e utilizações possíveis dos sistemas fluviais, o 

que contribui para o desenvolvimento das regiões onde estão inseridos (JULIEN, 

2018). 

No que concerne a disponibilidade hídrica superficial, o Brasil ocupa uma 

posição geograficamente privilegiada, dispondo de um sistema extenso de rios e 

lagos, que percorrem 12 regiões hidrográficas e originam uma malha hidroviária 

navegável ou com potencial de navegação de aproximadamente 42 mil quilômetros. 

Destes, somente 18.616 (dezoito mil seiscentos e dezesseis) quilômetros são 

economicamente navegados, o que corresponde a 44,33% do potencial da malha 

hidroviária do país. No entanto, os quilômetros remanescentes, potencialmente 

navegáveis, não são utilizados pelas empresas de navegação interior para o 

transporte de carga e de passageiros (ANTAQ, 2019). 

Tal situação justifica-se pela desconfiança de algumas empresas quanto à 

navegabilidade em determinados trechos, em virtude da variabilidade do regime fluvial 

(ANTAQ, 2018). Entretanto, quando uma hidrovia é projetada, busca-se fornecer 

condições de navegação com profundidades e larguras confiáveis para um trânsito de 

embarcações seguro (POKREFKE, 2012). Ainda, se possível, procura-se garantir o 

tráfego durante o ano todo, independente da época, seja de cheia ou de estiagem. 

Dessa forma, as vias fluviais navegáveis são consideradas hidrovias quando estas 

apresentam infraestrutura que permite a plena navegação de embarcações. 

Em termos de condições de navegação, os cursos d’água devem apresentar 

uma conformação na qual sua seção transversal, declividade e traçado em planta 

sejam constantes e possibilitem a trafegabilidade de embarcações (BERNARDINO, 

2005). Quando essas características são inconstantes e sofrem alterações 

significativas através dos anos, considera-se que o rio está se adaptando ao vale em 
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que se situa ou às condições de escoamento (PINTO, 2017). Logo, define-se que o 

rio ainda não desenvolveu uma configuração estável ou houve o rompimento do seu 

estado de equilíbrio natural (BERNARDINO, 2005). 

O rompimento pode ser provocado por alterações na bacia hidrográfica, 

promovidas pela ação humana, por obras fluviais ou por medidas que envolvam a 

ocupação de áreas ribeirinhas (BERNARDINO, 2005). Intervenções antrópicas, 

especialmente dentro do corredor fluvial, interrompem progressivamente os regimes 

de escoamento natural (MONDAL e PATEL, 2018). A remoção da mata ciliar, assim 

como as mudanças provocadas na climatologia, geomorfologia e hidrologia das bacias 

hidrográficas, que fornecem água e sedimentos aos sistemas fluviais, também 

interferem na dinâmica e estabilidade dos rios (JULIEN, 2018). O referido desequilíbrio 

afeta particularmente as margens dos rios que, devido à sua função delimitadora do 

canal, sofrem com as consequências da erosão (PINTO, 2017).  

A erosão das margens resulta em graves perdas econômicas de terras, 

prejudica a infraestrutura de transporte e degrada a qualidade da água. Os sedimentos 

erodidos são carregados para o leito do curso d’água e depositados a jusante. O 

alargamento do canal, juntamente com a formação de zonas de depósitos de 

sedimentos diminuem a profundidade do rio, dificultando ou até mesmo impedindo a 

navegação. Consequentemente, a erosão das margens fluviais não é simplesmente 

um problema local que afeta apenas alguns proprietários de terra, mas produz 

consequências econômicas e ambientais que afetam toda região (BIEDENHARN et 

al., 1997). 

Desta forma, a fim de melhorar a estabilidade dos cursos d’água, diminuir a 

migração lateral do rio, controlar o assoreamento e a degradação, a engenharia fluvial 

projeta estruturas para proteger as margens dos cursos d’água e impedir a 

correspondente erosão (JULIEN, 2018). O propósito fundamental da estabilização e 

da proteção de margens, sob o ponto de vista hidráulico, é manter a seção do curso 

d’água estável e dentro dos limites estabelecidos para sua utilização, seja como 

hidrovia ou ainda exercendo suas outras múltiplas funções (BRIGHETTI e MARTINS, 

2001). 

Para conter a erosão e evitar ou mitigar suas consequências, técnicas com 

aplicações convencionais de revestimento (Figura 1.1a) são comumente utilizadas na 

estabilização de margens, tais como enrocamento, gabião, placas de concreto, entre 

outras, atuando como uma estrutura de proteção rígida (LYN & NEWTON, 2015). 
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Outra técnica tradicionalmente utilizada é a retificação, que permite reduzir os seus 

meandros e modificar o processo natural de erosão (Figura 1.1b). Entretanto, 

redefinindo o leito principal do rio e limitando a sua planície de inundação, a retificação 

é uma prática agressiva que destrói o equilíbrio dos cursos d’água e causa numerosos 

impactos físicos e ecológicos (LI E EDDLEMAN, 2002). 

Figura 1.1 – (a) Enrocamento e (b) retificação de cursos d’água 

Fonte: (a) Adaptado de USDA (1996) e (b) adaptado de LI e EDDLEMAN (2002) 

 

Nas últimas décadas, os métodos tradicionais de estabilização de margens 

estão sendo reavaliados no contexto dos impactos ambientais resultantes. Além de 

afetarem a integridade ecológica dos cursos d’água, esses métodos frequentemente 

transferem problemas de erosão para outras áreas do rio. Pouca atenção é dada aos 

efeitos secundários ou aos impactos que essas práticas terão nas áreas a montante 

e/ou a jusante dos rios (LI e EDDLEMAN, 2002). Considerando, portanto, os efeitos 

nocivos do enrocamento e da engenharia pesada utilizada na retificação de cursos 

d'água naturais, alternativas mais brandas e ambientalmente sensíveis às abordagens 

convencionais de proteção de margem foram buscadas em resposta às preocupações 

com seus impactos ambientais, denominadas técnicas de bioengenharia (LYN & 

NEWTON, 2015). 

Perante o exposto, o controle da erosão e a estabilização de margens fluviais 

por meio de bioengenharia é desejável não só por melhorar as condições para a 

navegação, mas também por razões de segurança da população local e proteção dos 

terrenos contíguos às margens e, principalmente, por razões ambientais. Portanto, é 
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importante promover a estabilização dos cursos d’água por meio de técnicas de 

bioengenharia, dando ênfase nas medidas de gestão ecológica.  

No que tange à incidência de erosão de margem, o rio São Francisco requer 

atenção especial. As margens desse importante rio brasileiro não suportam as ações 

hidrodinâmicas e as pressões antrópicas que nelas são exercidas, resultando em 

extensas faixas de erosão. Consequentemente, determinados trechos da hidrovia do 

São Francisco deixam de ser navegáveis, visto que alterações na seção transversal 

do rio afetam as condições de navegação. 

Assim como no rio São Francisco, muitos outros cursos d’água no Brasil sofrem 

com a erosão de suas margens, principalmente pela degradação desses 

ecossistemas lóticos. Em busca de propor medidas para revitalizar as margens 

erodidas, esta dissertação analisa, tecnicamente, alternativas sustentáveis para 

proteger e estabilizar as margens dos rios brasileiros e desenvolve um procedimento 

de seleção e de aplicação. Para tanto, 12 técnicas de bioengenharia são propostas, 

contendo todos os parâmetros necessários para realizar a aplicação de cada uma das 

técnicas, incluindo detalhamentos construtivos. Além disso, a dissertação apresenta 

também um estudo de caso nas margens do rio São Francisco, no qual é verificada a 

adequação dos métodos de estabilização instalados na margem e a aplicabilidade das 

técnicas de bioengenharia propostas nesta pesquisa.  

1.2 Justificativa 

No cenário atual, de severa degradação ambiental, a capacidade de renovação 

dos recursos naturais está sendo afetada progressivamente, tornando a preocupação 

com o meio ambiente cada vez mais fundamentada. Para conduzir a sociedade por 

um caminho mais sustentável e resiliente, nas últimas décadas, vêm sendo realizados 

encontros entre chefes de estado para promover um compromisso global com o 

desenvolvimento sustentável. Em 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e elaboraram o documento 

“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, 

que consiste em um plano de ação universal e transformador para todas as pessoas 

e para o planeta (ONU BRASIL, 2015). 

A Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário, indica 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 metas, dentro dos limites do planeta. 
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Alguns desses objetivos estão determinados a proteger o planeta da degradação, 

sobretudo por meio da gestão sustentável dos seus recursos naturais. Uma das 169 

metas é proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água. Ademais, a 

Agenda 2030 também traz uma preocupação com as alterações climáticas, cujo 

objetivo de número 13 é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima 

e seus impactos, tendo como uma das metas integrar medidas da mudança do clima 

nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais (ONU BRASIL, 2015).  

Ao encontro das ações previstas pela Agenda 2030, promover medidas 

sustentáveis de estabilização e proteção de margens fluviais, por meio de alternativas 

ecológicas, próximas à natureza, contribuirá para minimizar a degradação dos rios e, 

consequentemente, atingir alguns dos objetivos estabelecidos. No que tange aos 

objetivos para combater as alterações climáticas, o uso da vegetação para reduzir a 

erosão das margens contribui para a absorção do dióxido de carbono (CO2) em 

excesso na atmosfera (GOLDSMITH et al., 2014). Além disso, estimular a participação 

do modo hidroviário na matriz brasileira de transportes significa reduzir os níveis de 

emissões de CO2 por se tratar de um modo de transporte menos poluente. Tal 

iniciativa pode compensar bastante a emissão de gases de efeito estufa, responsáveis 

pela retenção de calor na superfície terrestre. 

Logo, para incentivar o transporte hidroviário, é fundamental oferecer uma 

infraestrutura ampla e com qualidade, garantindo condições de navegação às 

hidrovias. Segundo ANTAQ (2019), muitos trechos deixam de ser economicamente 

navegados de um determinado período a outro. De acordo com um levantamento 

realizado pela Agência sobre a extensão das vias economicamente navegadas (VEN), 

verificou-se que houve uma diminuição total de 15,5% da extensão considerada no 

ano de 2013 para o ano de 2018. A redução mais expressiva ocorreu na região 

hidrográfica do São Francisco, que, em 2013, possuía 576 quilômetros 

economicamente navegados, enquanto, nos levantamentos referentes aos anos de 

2016 e 2018, a região não foi mais economicamente navegada (ANTAQ, 2019). 

Tal conjuntura justifica a importância de prover as manutenções necessárias às 

hidrovias, garantindo uma boa infraestrutura para mantê-las em plena capacidade de 

navegação. Todavia é de extrema relevância ambiental que essas intervenções nos 

cursos d’água sejam menos agressivas ao meio natural, adotando-se medidas 

ecológicas como alternativa às técnicas tradicionais da engenharia fluvial. Assim, o 
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transporte hidroviário terá oportunidade de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do país. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar e propor alternativas sustentáveis para estabilização de margens de 

cursos d’água brasileiros, adequadas à sua geomorfologia e às suas condições 

sazonais, e desenvolver um procedimento de aplicação visando, principalmente, a 

melhoria das condições para a navegação. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) analisar tecnicamente medidas de bioengenharia para estabilização de 

margens de cursos d’água brasileiros; 

b) desenvolver um procedimento de seleção e de aplicação das técnicas de 

bioengenharia mediante uso do modelo HEC-RAS; 

c) estudar a viabilidade de aplicação das técnicas de bioengenharia a um 

estudo de caso nas margens do rio São Francisco, e verificar a adequação da 

técnica de bioengenharia empregada na estabilização. 

1.4 Delimitações do trabalho 

As estruturas de estabilização são projetadas para proteger as margens dos 

rios e controlar os processos erosivos. Os métodos de estabilização de margens são 

classificados de acordo com duas abordagens diferentes: fortalecimento das margens 

(métodos diretos) e redução das forças hidrodinâmicas (métodos indiretos). As 

técnicas de bioengenharia são métodos de proteção direta, executados diretamente 

no talude das margens. Já as técnicas de redirecionamento do escoamento, como, 

por exemplo, os defletores, são métodos de proteção indireta, instalados a uma certa 

distância da margem para afastar ou desviar as correntes. Esta pesquisa aborda os 

métodos diretos de proteção de margem, reunindo 12 técnicas de bioengenharia. Os 

métodos de proteção indireta não foram incluídos. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

A dissertação está dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo aborda uma 

introdução à problemática envolvida, apresentando as justificativas para a escolha do 

tema estudado, estabelecendo, assim, os objetivos gerais e específicos da pesquisa, 

como também a sua delimitação e estruturação. 

O Capítulo 2 aborda conceitos fundamentais para o desenvolvimento da 

pesquisa, como geomorfologia fluvial, efeitos hidrodinâmicos, processos erosivos, 

efeitos da vegetação, zonas de elevação e bioengenharia para estabilização de 

margens. Uma revisão bibliográfica é realizada contendo os principais estudos 

relacionados ao tema desta dissertação, e vários estudos de caso são abordados. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia proposta para aplicação das 

técnicas de bioengenharia para estabilização de margens e como foi desenvolvida. 

São analisadas, tecnicamente, alternativas sustentáveis para estabilização de 

margens de rios brasileiros, juntamente com a parametrização para aplicação dessas 

medidas. Nesse capítulo, 12 técnicas de bioengenharia são descritas, contendo todos 

os parâmetros necessários para realizar a aplicação de cada uma das técnicas, 

incluindo detalhamentos construtivos. Nessa abordagem metodológica, as condições 

hidráulicas dos cursos d’água também são analisadas, mediante uso do modelo HEC-

RAS, para obter os parâmetros de velocidade do escoamento, tensão de cisalhamento 

e níveis d’água.  

No Capítulo 4, um estudo de caso das margens do rio São Francisco é 

apresentado, no qual são encontrados todos os detalhes do estudo de caso e da 

técnica de bioengenharia empregada na estabilização. 

O Capítulo 5 traz a apresentação e análise dos resultados quanto à modelagem 

hidráulica, ao procedimento de seleção das técnicas bioengenharia, à adequação do 

método de estabilização empregado no estudo de caso, e à aplicabilidade das 

técnicas de bioengenharia propostas nesta dissertação. 

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais baseadas nos 

resultados alcançados nesta pesquisa, além de sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Geomorfologia fluvial 

A geomorfologia fluvial é a ciência que estuda os processos e as formas 

relacionadas ao escoamento dos rios. Para ser designado como rio, o curso d’água 

deve ter uma certa magnitude, contudo é difícil precisar a partir de qual tamanho 

passa-se a utilizar essa designação. Normalmente, o termo rio é reservado para o 

principal e maior dos elementos que compõem uma bacia de drenagem, porém, em 

termos de geologia e geomorfologia, a palavra é aplicada a qualquer escoamento 

canalizado, como também é empregada para se referir a canais destituídos de água. 

Esses canais que se encontram secos durante a maior parte do ano, com escoamento 

de água somente durante e imediatamente após uma chuva, são denominados de rios 

efêmeros. Já aqueles que transportam água durante uma parte do ano, mas tornam-

se secos no decorrer da outra, são chamados de rios intermitentes. Há também os 

rios perenes, que são aqueles que drenam água no decorrer do ano todo 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A água é o mais importante agente processual, modelador do relevo (DURLO 

e SUTILI, 2012). A erosão, o transporte e a deposição são os três (3) processos 

geomórficos que estão envolvidos com o escoamento da água. De modo geral, a 

erosão consiste no desprendimento das partículas de solo, o transporte de sedimentos 

é o movimento das partículas erodidas de solo na água corrente, e a deposição de 

sedimentos, por sua vez, é o assentamento das partículas de solo erodidas no fundo 

do curso d'água (FISRWG, 1998). A deposição pode ser transitória, e os sedimentos 

transportados podem ser advindos da erosão das margens ou do leito, como também 

podem ter alcançado o curso d’água devido aos processos de intemperismo (DURLO 

e SUTILI, 2012). Segundo Christofoletti (1980), os rios são os agentes mais 

importantes no transporte dos materiais intemperizados das áreas mais elevadas 

paras as mais baixas e dos continentes para o mar. 

Todas as alterações que ocorrem na bacia de drenagem, quanto às condições 

climáticas, cobertura vegetal e litologia, repercutem, direta ou indiretamente, nos rios 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). Os agentes modificadores, que provocam mudanças nos 

cursos d´água, são eventos naturais ou atividades antrópicas que ocorrem 

separadamente ou simultaneamente. Individualmente ou em combinação, essas 
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perturbações provocam tensões no escoamento do rio, que têm o potencial de alterar 

sua estrutura e prejudicar sua capacidade de desempenhar funções hidráulicas. Uma 

perturbação ocorrendo dentro ou adjacente a um curso d’água, normalmente, produz 

uma cadeia de causa e efeito (Figura 2.1), que pode alterar permanentemente uma 

ou mais características de um sistema estável (FISRWG, 1998). O conhecimento das 

causas, das formas de ação e das consequências dos processos permite voltar ao 

ponto mais viável na cadeia de causa-efeito para planejar e selecionar medidas 

preventivas, mitigadoras ou corretivas. Caso contrário, as alternativas selecionadas 

podem simplesmente tratar os sintomas em vez da origem do problema (FISRWG, 

1998; DURLO e SUTILI, 2012). 

 
Figura 2.1 – Cadeia de causa e efeito que provocam alterações na estrutura e nas funções 

dos cursos d’água, devido a perturbações 
Fonte: Adaptado de FISRWG (1998) 

 

Uma multiplicidade de eventos pode ser considerada perturbação natural, 

abrangendo uma ampla gama de escalas temporais e espaciais. Entre esses eventos, 

estão as enchentes, os furacões, os tornados, os incêndios, as secas e os 

deslizamentos de terra (FISRWG, 1998). As forças endógenas, capazes de criar 

desigualdades na superfície terrestre, como movimentos da crosta, arqueamentos, 
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terremotos e atividades vulcânicas, também fazem parte desse grupo de perturbações 

naturais (DURLO e SUTILI, 2012).  

As perturbações antrópicas são causadas quando o homem, por interesse ou 

de maneira involuntária, interfere na dinâmica e no equilíbrio dos cursos d’água. O 

homem não tem poder sobre os movimentos endógenos, causadores das 

perturbações naturais, mas é um dos agentes das forças exógenas, capazes de 

interagir com fatores influenciáveis, como o clima e a vegetação, por meio de 

atividades de uso da terra, por exemplo (DURLO e SUTILI, 2012). 

Os efeitos das perturbações podem causar impactos locais ou em pontos 

distantes da origem. Atividades de retificação de cursos d’água, construção de 

barragens, manejo florestal, construção e manutenção de estradas, plantio agrícola e 

irrigação, bem como invasão urbana, são formas de perturbações e podem ter efeitos 

dramáticos na geomorfologia e hidrologia de uma bacia hidrográfica e na morfologia 

e hidráulica de um curso d’água. A modificação da hidráulica do escoamento, por 

exemplo, afeta diretamente o sistema, causando um aumento na intensidade das 

perturbações causadas por inundações (FISRWG, 1998). 

Cada uma das formas de perturbação direta ou indireta deve ser abordada no 

planejamento e no projeto de estabilização de margem para obter resultados bem-

sucedidos. Após entender como várias perturbações afetam um curso d’água e 

compreender os processos geomorfológicos, principalmente os de caráter fluvial, 

pode-se determinar melhor quais ações são necessárias para estabilizar o rio e 

recuperar sua estrutura e função, entendendo a evolução de quais perturbações estão 

afetando o sistema e como o sistema responde a essas tensões (FISRWG, 1998; 

DURLO e SUTILI, 2012). 

2.2 Efeitos hidrodinâmicos sobre a margem 

No escoamento em canais abertos, duas forças externas atuam em paralelo: 

gravidade e atrito. A força de gravidade atua verticalmente e possibilita o escoamento 

das águas, enquanto a força de atrito, exercida pelas superfícies limitantes do canal 

(leito e margens), promove ação de retardamento do escoamento, cuja direção é 

contrária à do fluxo. Essa força de atrito, que tende a separar películas de água, 

também é conhecida como tensão de cisalhamento (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Segundo GreenWorks et al. (2001), a tensão de cisalhamento, geralmente, é mais 
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forte na parte inferior da margem, aumentando com a profundidade da água durante 

as inundações. Tal força pode ser responsável por uma erosão significativa nas 

margens dos rios e pode limitar as opções para projetos de proteção de margens. 

Como resultado da tensão de cisalhamento entre o fluido e as superfícies 

limitantes do canal, a velocidade do escoamento tende a diminuir da superfície para o 

fundo e do centro para as paredes laterais. No perfil de distribuição das velocidades 

(Figura 2.2), as velocidades mínimas estão próximas do leito e das margens, enquanto 

a máxima está localizada logo abaixo da superfície, onde a resistência ao escoamento 

é menor, variando conforme a forma e a sinuosidade dos canais (CHRISTOFOLETTI, 

1981). 

 
Figura 2.2 – Distribuição de velocidade em diferentes seções transversais 

 Fonte: CHRISTOFOLETTI (1981) 

 

FISRWG (1998) complementa que, em canais retos, a máxima velocidade 

ocorre logo abaixo da superfície, perto do centro do canal, enquanto nos meandrantes, 

as velocidades são mais altas na margem externa devido ao momento angular. A 

Figura 2.3 apresenta a distribuição das velocidades em canais retos e sinuosos. As 

diferenças na distribuição da velocidade do escoamento nos cursos d’água sinuosos 

resultam em erosão e deposição na curva do meandro. De acordo com o autor, é 

importante entender a distribuição das velocidades ao projetar estabilização de 
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margens, já que as áreas de velocidades mais altas indicam onde pode ser necessária 

uma proteção de margem mais resistente (FISRWG, 1998).  

 

Figura 2.3 – Distribuição de velocidade em canais (a) retos e (b) sinuosos 
Fonte: FISRWG (1998) 

  

A inclinação do canal afeta diretamente a velocidade do escoamento (FISRWG, 

1998). Quanto maior a inclinação, maior será a velocidade da água e, portanto, maior 

será a capacidade de transporte de sedimentos (DURLO e SUTILI, 2012). Onde as 

correntes do rio são mais rápidas, elas criam a parte mais profunda do rio. O talvegue 

tipicamente serpenteia de um lado do curso d’água para o outro, causando uma zona 

de erosão ao longo da margem mais próxima e uma zona de deposição na margem 

oposta, onde a velocidade não é tão alta (GREENWORKS et al., 2001). 
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Quanto à ação das ondas, Söhngen et al. (2018) afirmam que as forças 

hidrodinâmicas induzidas pelo tráfego de embarcações podem levar à erosão nas 

margens. GreenWorks et al. (2001) complementam que, quando as ondas atingem a 

margem, desagregam o solo, e, à medida que saturam o solo da margem, os finos 

são expelidos pela água através dos poros. A sua energia pode ser dissipada quando 

atingem uma margem menos sólida ou podem refletir na margem e viajar até que sua 

energia seja absorvida. A consequência das ondas acaba sendo amplificada quando 

encontram ondas próximas. 

 Para USDA (2007), os efeitos hidrodinâmicos na estabilidade dos métodos de 

proteção de margem são algumas das questões que devem ser consideradas durante 

o projeto de estabilização para que a sua aplicação seja bem-sucedida. Embora a 

bioengenharia ofereça uma excelente abordagem para solucionar muitos problemas 

com o escoamento, as técnicas, assim como qualquer tecnologia, não são 

apropriadas para todos os locais e situações. Por essa razão, é fundamental analisar 

as condições hidráulicas do curso d’água. 

2.3 Modelagem hidráulica 

A análise das condições hidráulicas de um curso d’água pode ser baseada em 

modelagem matemática, física ou numérica. A modelagem matemática desenvolve 

soluções analíticas, cuja utilização é reduzida. Porém, podem ser úteis para o 

desenvolvimento de análises preliminares ou aproximadas dos casos de estudo. 

Quanto à aplicação de modelos físicos, para um estudo de grande magnitude, o 

modelo tem que ter dimensões gigantescas e por isso são impraticáveis. Há a opção 

de realizar um modelo físico em escala reduzida, contudo a reprodução da cheia 

induzida pode sofrer efeitos de escala. No entanto, quando utilizados em conjunto com 

os modelos numéricos, podem trazer grandes benefícios (ANA, 2018). 

Nas últimas décadas, devido às menores limitações em relação a capacidade 

computacional, os modelos numéricos surgiram como uma via preferencial de análise 

de casos complexos, representado melhor as condições reais que estão sendo 

analisadas. Com um modelo numérico é possível realizar cálculos hidráulicos e 

simular a propagação de cheia em um curso d’água (ANA, 2018). Em seu estudo, 

Monge (2014) analisou, mediante os resultados obtidos através de uma modelagem 

hidráulica utilizando o programa HEC-RAS, a eficiência de medidas de proteção de 
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margem, já implementadas rio Lima, que enfrentam constantes níveis de cheia.  Além 

disso, ao conhecer as forças hidrodinâmicas atuantes, pode-se avaliar o risco do 

desenvolvimento de processos erosivos ao longo do rio (BAIRD et al., 2015).  

2.4 Processos erosivos nas margens 

A vegetação é um revestimento natural que protege e estabiliza as margens ao 

longo dos rios. Quando a margem perde essa camada protetora, o solo fica mais 

exposto às ações da água (PINTO, 2017). De acordo com Durlo e Sutili (2012), as 

constantes forças hidrodinâmicas, em um dado momento, podem superar as forças 

de resistência (coesão e/ou peso das partículas) dos materiais que compõem a 

margem, resultando em um processo erosivo. Solos com partículas maiores, como 

areias e cascalhos, não possuem coesão e, portanto, sua resistência à erosão é 

função apenas de seus respectivos pesos (densidade e volume). Já a resistência à 

erosão dos solos cujas partículas são menores, como silte e argila, é função da força 

de coesão. Em seu livro, Cristofoletti (1981) relaciona a erosão e a deposição de 

sedimentos em função do diâmetro das partículas e da velocidade da água (Figura 

2.4).  

 

Figura 2.4 – Relação entre a velocidade média, tamanho das partículas e processos fluviais  
Fonte: CHRISTOFOLETTI (1981) 



29 
 

 Pode-se verificar que as margens mais erosivas são formadas de solos 

arenosos, enquanto as margens compostas por siltes, argilas e cascalhos são mais 

resistentes (CRISTOFOLETTI, 1981). Essa constatação deve-se ao fato de que as 

areias não possuem coesão e nem peso suficiente para oferecer maior resistência à 

erosão. A Tabela 2.1 traz as resistências ao escoamento para diferentes tipos de solo. 

Segundo Baird et al. (2015), ao conhecer as forças erosivas que atuam em um 

determinado local, estas podem ser comparadas aos valores de tensão de 

cisalhamento e de velocidade que aquele solo suporta, permitindo, assim, avaliar o 

risco de erosão da margem. 

Tabela 2.1 – Valores de resistência ao cisalhamento e velocidade admissíveis para 
diferentes tipos de solos 

Tipo de solo 
Tensão de cisalhamento 

admissível (N/m²) 
Velocidade 

admissível (m/s) 

Areia fina (coloidal)  0,96 - 1,44  0,46 

Areia com turfa (não coloidal) 1,44 - 1,92 0,53 

Silte aluvial (não coloidal) 2,15 - 2,39 0,61 

Silte com turfa (não coloidal) 2,15 - 2,39 0,53 - 0,69 

Turfa resistente 3,59 0,76 

Cinza vulcânica 3,59 0,76 

Argila dura (coloidal) 12,45 0,91 - 1,37 

Silte aluvial (coloidal) 12,45 1,14 

Folhelhos e crosta laterítica 32,08 1,83 

Cascalho fino 3,59 0,76 

Turfa graduada a pedra de mão 18,19 1,14 

Silte graduado a pedra de mão 20,59 1,22 

Cascalho grosso 14,35 1,22 

Pedra de mão 43,54 1,22 

Fonte: BAIRD et al. (2015) 
 

Os autores Cristofoletti (1981) e Julien (2018) acrescentam que o processo 

erosivo gera uma escavação contínua na margem côncava, onde a velocidade é 

maior, e deposição na margem convexa, local de menor velocidade (Figura 2.3), 

provocando a migração lateral do curso d’água. Ainda, segundo Biedenharn et al. 

(1997), tal fenômeno também contribui no incremento da carga de sedimentos e no 

alargamento do canal, resultando no assoreamento do rio. A erosão de margens 

fluviais é um fator que interfere na infraestrutura das hidrovias, visto que a 

consequente diminuição da profundidade é um dos maiores limitantes para a 

navegação. 
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2.5 Efeitos da vegetação na estabilidade das margens fluviais 

Segundo Durlo e Sutili (2012), a vegetação auxilia na estabilização e protege 

as margens dos rios de várias maneiras. De modo geral, as plantas interceptam a 

água das chuvas, aumentam a evapotranspiração, adicionam peso, ancoram o talude 

e recobrem o solo. Para Li e Eddleman (2002), o principal efeito é gerado pelos 

sistemas radiculares. A penetração profunda das raízes em camadas mais estáveis 

ajuda a ancorar a margem. De acordo com USDA (1996), USDA (2007) e Julien 

(2018), o sistema radicular cria uma estrutura de rede de ligação devido à capacidade 

das raízes de unir as partículas do solo, aumentando a estabilidade da margem. 

Para Gray e Sotir (1996) e Julien (2018), as raízes também agem como drenos 

hidráulicos, retirando a água do solo e fornecendo capacidade adicional de infiltração 

superficial. USDA (1996) e USDA (2007) acrescentam que os caules, hastes, galhos 

e folhagens expostos aumentam a rugosidade e, consequentemente, fornecem 

resistência ao escoamento e reduzem as velocidades locais, fazendo com que a 

corrente dissipe energia contra a planta que se deforma em vez de contra o solo. As 

ondas causadas pelo tráfego de embarcações também são amortecidas ou dissipadas 

pela cobertura vegetal da margem.  

Durlo e Sutili (2012) complementam que a vegetação atua também como um 

amortecedor contra a força de impacto das gotas da chuva e reduz a velocidade do 

escoamento superficial da água. Quando densa, a vegetação nas margens do rio pode 

induzir a deposição de sedimentos, causando zonas de velocidade lenta e baixa 

tensão de cisalhamento na margem (USDA, 2007; JULIEN, 2018). Além disso, USDA 

(1996) acrescenta que as plantas podem redirecionar a corrente para longe da 

margem e amortecer o efeito abrasivo de materiais eventualmente transportados pelo 

escoamento. 

De modo prático, Julien (2018) divide a vegetação em três (3) grandes 

categorias: gramíneas, arbustos e árvores. As gramíneas requerem um período mais 

curto para se estabelecerem. As plantas lenhosas oferecem maior proteção contra a 

erosão devido a seus extensos sistemas radiculares, que demoram a se desenvolver. 

Sob algumas condições, o peso da planta em encostas íngremes compensará a 

vantagem do sistema radicular. Para Goldsmith et al. (2014), o uso de espécies 

lenhosas é tradicional, mas cada vez mais se entende o valor de gramíneas e outras 
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plantas herbáceas. Monge (2014) contribui ao observar que o tipo de vegetação e sua 

localização alteram a sua eficiência na estabilização da margem. 

2.6 Zonas de elevação da margem do rio 

Para a escolha da melhor estratégia de estabilização de margens, uma 

abordagem zonal é amplamente aceita. Alguns autores enfatizam a utilidade de 

visualizar as condições das margens de um rio pelas várias zonas de elevação, porém 

ainda é discutível como as diferentes zonas ao longo da margem devem ser definidas 

(ALLEN e LEECH, 1997; GREENWORKS et al., 2001; USDA, 2007). Contudo, 

segundo Lyn e Newton (2015), há um reconhecimento comum de que a zona 

localizada abaixo do nível normal da água é a mais crítica devido a longos períodos 

de inundação. Desta forma, frequentemente, é necessário utilizar uma proteção com 

rochas ou outro tipo de material inerte para estabilizar essa zona.  

De acordo com Allen e Leech (1997), Li e Eddleman (2002) e Julien (2018), as 

várias zonas ao longo da margem podem ser identificadas conforme a Figura 2.5. A 

zona descrita como a mais crítica é chamada de zona submersa. Para USDA (2007), 

as zonas foram definidas de uma forma semelhante, porém sem a zona de respingo 

entre a zona submersa e a zona da margem. Já GreenWorks et al. (2001) dividiram a 

margem em apenas três (3) zonas de elevação, nomeadamente a zona abaixo do 

nível normal d’água, a zona de vegetação herbácea, a cerca de 3 metros acima do 

nível normal d’água, e a zona de vegetação lenhosa, persistente a mais de 3 metros 

acima do nível normal d’água. 

 

Figura 2.5 – Definição das zonas de elevação da margem do rio 
Fonte: LI e EDDLEMAN (2002) 
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A partir do que foi adotado pelos referidos autores, as zonas de elevação foram 

determinadas de acordo com a localização, em relação à linha d'água, que as 

espécies ribeirinhas devem ser plantadas. Assim, é possível identificar qual técnica 

de estabilização é mais adequada para proteger cada zona da margem.  

2.7 Bioengenharia para estabilização de margens  

Nos últimos trinta anos, segundo Goldsmith et al. (2014), as medidas 

sustentáveis ganharam força devido aos benefícios ambientais obtidos e têm sido 

aplicadas frequentemente na prática para estabilizar as margens dos rios e revitalizar 

as bacias hidrográficas. O uso da vegetação para reduzir a erosão oferece os 

benefícios duplos de controlar o movimento de sedimentos e nutrientes nos cursos 

d'água e o aumento da matéria orgânica do solo, que pode compensar bastante as 

emissões de gases de efeito estufa. Julien (2018) afirma que a vegetação é, 

provavelmente, o método mais natural para proteger margens de rios expostas às 

ações da corrente e da precipitação, além de ser autossustentável e econômico. 

Na literatura, diversos termos são usados de forma intercambiável para 

descrever as medidas sustentáveis de estabilização de margens. Os termos 

comumente usados para esse fim incluem: bioengenharia, bioengenharia de solos, 

bioestabilização, engenharia biotecnológica, engenharia ecológica, engenharia 

natural e construção verde. De acordo com Goldsmith et al. (2014), o termo mais 

antigo utilizado nesse contexto foi um termo em alemão, Ingenieurbiologie, que 

apareceu, pela primeira vez, em uma publicação de meados do século XIX. Decidindo 

manter o termo mais antigo, esta pesquisa refere-se às medidas sustentáveis como 

técnicas de bioengenharia, que talvez seja a melhor tradução para Ingenieurbiologie. 

2.7.1 Considerações iniciais 

Para muitos autores, como USDA (1996), McCulloch (2000) e USDA (2007), a 

bioengenharia é definida como um sistema de materiais vegetais vivos e não vivos, 

usados em combinação com materiais de suporte naturais e sintéticos para 

estabilização de margens, controle de erosão, restabelecimento da mata ciliar, 

redução do alargamento dos rios e deposição de sedimentos. Segundo Gray e Sotir 

(1996), essa prática envolve, principalmente, o uso de estacas vivas, que atuam como 
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componentes estruturais e drenos hidráulicos naturais à medida que desenvolvem as 

raízes, controlando a erosão superficial ou deslizamentos de terra. Li e Eddleman 

(2002) afirmam que, ecologicamente, os métodos de bioengenharia oferecem um 

processo de revitalização natural e mantêm ou até aumentam o valor estético dos 

cursos d’água.  

Para Durlo e Sutili (2012), as espécies selecionadas para compor os sistemas 

de bioengenharia devem ser apropriadas para o uso pretendido e adaptadas às 

condições locais, do clima e do solo. A escolha deve recair de preferência sobre 

espécies nativas do local, que estão mais bem adaptadas às suas condições edáficas 

e climáticas. Segundo USDA (1996), para a técnica ser bem-sucedida, são 

necessárias espécies que se enraízam e se propagam facilmente e devem ser 

instaladas em locais ensolarados, durante a estação adormecida. USDA (2007) 

complementa que o período de dormência começa quando as plantas perdem suas 

folhas e termina quando novos brotos de folhas aparecem ao longo dos galhos e 

caules. É fundamental que as estacas vivas sejam colhidas e instaladas enquanto 

estiverem inativas. Uma planta fica inativa devido a mudanças no ambiente, 

normalmente quando diminui a temperatura e a duração do dia.  

Ainda, segundo o autor, muitas espécies de plantas ribeirinhas lenhosas 

originam-se facilmente de estacas vivas adormecidas. Elas se estabelecem 

rapidamente e são plantas de crescimento rápido, com extensos sistemas radiculares 

fibrosos. As estacas vivas, quando colocadas em contato com o solo, germinam raízes 

e, em contato com o ar, brotam caules e folhas. Normalmente, as plantas com maior 

sucesso de enraizamento são os salgueiros (Salix spp.) (USDA, 2007).  

Para USDA (1996), os materiais vegetais são os responsáveis pelas principais 

atrações dos sistemas de bioengenharia: a função e a aparência natural. Li e 

Eddleman (2002) observam que as estruturas vivas são, geralmente, mais agradáveis 

aos olhos humanos e podem melhorar os habitats dos rios. Segundo USDA (2007), o 

sucesso da vegetação ribeirinha depende de vários fatores, incluindo: 

 

• espécies selecionadas; 

• métodos de aquisição; 

• técnicas de instalação e manuseio; 

• época do ano; 

• compactação do solo; 
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• tipo de solo; 

• nutrientes; 

• salinidade; 

• sedimento; 

• carga de detritos; 

• inundação; 

• acessibilidade à água; 

• seca; 

• hidrologia; 

• clima; 

• localização relativa no curso d’água. 

 

De acordo com Jarvis e Richards (2008), os estágios iniciais do 

estabelecimento da vegetação são os mais críticos, o que torna a estabilização 

vulnerável no início. Li e Eddleman (2002) acrescentam que, à medida que a 

vegetação se estabelece, a estabilização fica mais forte. Para USDA (2007), o 

sucesso das técnicas de bioengenharia de solos depende do estabelecimento inicial 

e do desenvolvimento a longo prazo das espécies de vegetação ripária.  

2.7.2 Estudos realizados  

Em termos de métodos de bioengenharia para estabilização de margens, uma 

ampla literatura é encontrada, na qual mais de 100 publicações referenciam e 

reconhecem quatro (4) autores como sendo a base da pesquisa e prática de 

bioengenharia. Esses autores são: Hugo Schiechtl, Robbin Sotir, o Corpo de 

Engenheiros do Exército dos EUA (USACE) e o Departamento de Agricultura dos 

EUA, Serviço de Conservação de Recursos Naturais (USDA-NRCS). Grande parte da 

literatura baseia-se nos livros e manuais escritos por esses autores, como, por 

exemplo, Gray e Sotir (1996), Allen e Leech (1997), USDA (1996) e, principalmente, 

Schiechtl (1980), que se tornou uma das referências mais influentes na área, cuja 

fundação construída no livro “Bioengenharia para Recuperação e Conservação de 

Solos” é referência para muitas publicações após a década de 80. 

O ressurgimento dos métodos de bioengenharia para estabilização de margens 

tem sido bastante consistente, sem um desvio significativo do que é, geralmente, 
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aceito como técnica efetiva. Neste item, serão abordados os principais estudos 

relacionados ao tema, realizados nos últimos anos. Foram selecionados os trabalhos 

com maior pertinência e relevância à pesquisa. Esses serão descritos e detalhados 

na sequência, trazendo, na maioria das vezes, o objetivo de cada estudo, o método 

empregado, os resultados obtidos e suas conclusões. 

Em seu livro, Goldsmith et al. (2014) reuniram um conjunto diversificado de 

estudos de caso de projetos de bioengenharia, de várias regiões dos Estados Unidos 

da América (EUA), para proteção sustentável de margens de rios. O principal objetivo 

desta compilação de 35 estudos de caso é descrever diferentes tipos de projetos 

usando vegetação viva e avaliar seu desempenho. Os autores trazem uma variedade 

de exemplos de medidas ecologicamente ricas e tecnicamente sólidas, capazes de 

estabilizar solos, promover a melhoria do habitat e proteger a qualidade da água. A 

Tabela 2.2 apresenta, resumidamente, os projetos mais relevantes para esta 

pesquisa, os quais serão detalhados a seguir. 

Tabela 2.2 – Estudos de caso de bioengenharia selecionados 

Número do 
projeto 

Nome do rio Tipo de projeto Técnicas empregadas Localização 
Data de 

conclusão 

4 Rio Huron 
Revitalização e 
estabilização da 
margem do rio 

Enrocamento vegetado; 
Feixes vivos; Tecido de 

controle de erosão; 
Revegetação 

Ann Arbor, 
MI, EUA 

2005 

31 
Rio 

Connecticut 

Estabilização de 
margem do rio e 

controle de 
erosão 

Empacotamento de ramos; 
Geogrelha vegetada; 

Estacas vivas 

Northfield, 
MA, EUA 

1995 

32 
Rio 

Cumberland 
Estabilização de 
margem do rio 

Postes adormecidos; 
Estacas vivas; 

Empacotamento de ramos; 
Feixes vivos 

Nashville, 
TN, EUA 

1996 

Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 

 

Um dos estudos de caso apresentados no livro de Goldsmith et al. (2014) 

refere-se a um projeto de média escala, que buscou estabilizar e revitalizar as 

margens do rio Huron, em Ann Arbor, Michigan, EUA. O rio, que tem sua foz no lago 

Erie, drena uma área 1.890 km² e tem uma vazão média diária de 11 m³/s. Em 1968, 

foi registrada uma vazão máxima de 94,3 m³/s na região. 

O local em questão, onde a erosão era um problema constante, está situado 

no bosque da Universidade de Michigan, onde, tradicionalmente, oferece um dos 

principais pontos de acesso e observação do rio. Neste ponto, escombros de concreto 

haviam sido colocados na margem, na tentativa de controlar a erosão, porém os 
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escombros eram ineficazes e esteticamente desagradáveis (Figura 2.6). Para uma 

estabilização e revitalização eficaz, era necessária a remoção dos escombros de 

concreto e a substituição por um sistema de proteção de margem mais natural. Além 

de controlar a erosão, um outro objetivo do projeto era fornecer ao visitante o acesso 

ao rio no local. 

 

Figura 2.6 – Margem erodida com escombros de concreto, antes da revitalização 
Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 

 

Para atender aos requisitos de estabilização e metas do projeto, foi selecionada 

uma combinação de técnicas de proteção, compatíveis com as condições do local, 

que consiste em enrocamento vegetado no pé da margem, combinado com uma única 

linha de feixes vivos colocada acima da camada de rocha e uma manta de controle 

de erosão, colocada a partir do feixe vivo até o topo da margem (Figura 2.7). Antes da 

aplicação da manta, uma mistura de sementes de gramíneas e plantas nativas foi 

espalhada no talude para obter a revegetação da margem. O enrocamento vegetado 

utilizou o método de plantio conjunto, no qual estacas vivas são inseridas entre 

aberturas nas camadas de rochas. Houve uma preocupação para que a vegetação 

não limitasse o acesso ao rio. Dessa forma, foi previsto um conjunto de escadas, 

estendendo-se da margem até a beira da água. 
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Figura 2.7 – (a) Inserindo estacas vivas no enrocamento (b) Aplicando o tecido de controle 
de erosão (c) Feixe vivo estaqueado sobre o tecido de controle de erosão (d) Medidas de 

proteção da margem instaladas 
Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 

  

Quanto ao desempenho das técnicas empregadas, segundo os autores, o 

estabelecimento da vegetação sob a manta de controle de erosão e no feixe vivo foi 

excelente. Contudo, a vegetação no enrocamento não se saiu tão bem. Um ano após 

a instalação, apenas cerca de 30% das estacas vivas sobreviveram e apresentaram 

crescimento de brotos. O enrocamento protegeu o pé da margem em vários eventos 

de cheia, porém não foi testado em inundações que se aproximam da máxima vazão 

já registrada no local. Quanto ao acesso ao rio, as escadas construídas em dois locais 

protegidos proporcionam acesso imediato à beira da água. O projeto foi finalizado em 

2005 e, dois anos após a estabilização, a margem encontrava-se estável, como 

mostra a Figura 2.8.  

(c) (d)

(a) 

(b)
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Figura 2.8 – Margem revitalizada 2 anos após a estabilização 
Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 

 

Outro estudo de caso apresentado por Goldsmith et al. (2014), também com o 

objetivo de estabilizar e revitalizar margens fluviais, está localizado no rio Connecticut, 

em Northfield, Massachusetts, EUA. Desta vez, trata-se de um projeto de grande 

escala. No local do projeto, o rio possui uma vazão média anual de 400 m³/s e uma 

área de drenagem de 18.598,7 km². Tanto a montante, quanto a jusante do ponto de 

estudo, há a presença de barragens de hidrelétricas ou hidroelétricas. Semanalmente, 

as operações da hidrelétrica alteram o nível d’água, variando de 0,9 a 1,5 metro. Essa 

variação é um fator significativo para causar a erosão das margens. O tráfego 

recreativo de embarcações também contribui para a erosão das margens, devido às 

ondas de 0,15 a 0,40 metro que são geradas. 

A erosão do pé da margem, decorrente da constante variação do nível da água 

do rio, causou movimentos de terra na parte superior da margem e até mesmo falhas 

abruptas do talude, o que resultou na perda de árvores maduras que auxiliavam na 

estabilização das margens. Por duas décadas, as tentativas de controlar a erosão 

foram insatisfatórias. Chegou a se pensar que o peso das árvores causou o colapso 

das margens, que acabaram sendo revestidas com pneus usados, amarrados por 

cabos, que mais tarde foram considerados resíduos descartados ilegalmente. Além 

disso, uma proteção de enrocamento foi colocada em uma extensa área, porém 
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muitas de suas rochas afundaram nas areias aluviais profundas ao longo das margens 

íngremes. Tais métodos não funcionaram de maneira eficaz e eram ecologicamente 

ou esteticamente inaceitáveis.  

Em uma nova tentativa de estabilizar a margem, algumas medidas foram 

necessárias. Em certos locais, onde houve a necessidade de adicionar 

preenchimentos de solo à margem, vários materiais de reforço foram usados para 

construir perfis de talude estáveis. Foram empregadas as técnicas geogrelha 

vegetada e empacotamento de ramos para estabilizar mecanicamente o solo. Nas 

zonas inferiores da margem, suscetíveis a inundações periódicas, a técnica da 

geogrelha foi usada para envolver as elevações do solo. Mais alto, nas margens onde 

a inundação era pouco frequente e as tensões de cisalhamento eram menores, uma 

manta de fibra de coco foi usada para proteger o solo. Por fim, estacas vivas foram 

plantadas, normalmente após a instalação das outras medidas de estabilização. 

Essas estacas foram instaladas durante a estação adormecida (Figura 2.9). As 

estacas vivas foram derivadas, principalmente, de salgueiro, amieiro e sabugueiro. 

 

Figura 2.9 – Estacas vivas instaladas na margem 
 Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 

  

Em relação ao desempenho das técnicas, o projeto recebeu monitoramento 

pós-construção, e os autores confirmam que a margem ficou estável e protegida por 

uma densa cobertura vegetal, que estava bem adaptada às flutuações no nível da 
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água do rio (Figura 2.10a). A vegetação obteve uma taxa de sobrevivência na faixa 

de 50 a 90%, considerada apropriada com base nas espécies e no ambiente. Após 

determinado tempo de estabilização, já era possível perceber uma mudança no 

padrão, que antes era de retirada de material da margem, enquanto, após um ano, a 

sedimentação no pé de praticamente toda margem tornava-se evidente (Figura 

2.10b). 

 

Figura 2.10 – (a) 2 anos após a estabilização, margem com cobertura robusta de vegetação 
diversificada (b) Após um ano, as plantas desenvolveram-se, e as margens estavam 

estáveis e acumulando sedimentos 
Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 

  

Um terceiro estudo de caso retirado do livro de Goldsmith et al. (2014) abrange 

um projeto de estabilização das margens do rio Cumberland, Nashville, Tennessee, 

nos EUA. Nesse projeto, considerado de grande escala, o rio se estende por 

aproximadamente 1.130 km e exibe um padrão altamente sinuoso, com margens 

íngremes e pequena planície de inundação, devido à presença de uma série quase 

contínua de grandes barragens construídas principalmente para fins de navegação. O 

tráfego pesado de barcaças é comum no rio, que possui eclusas em todas as 

barragens. O forte rastro das grandes barcaças resulta em severa erosão nas 

margens do rio Cumberland (Figura 2.11). Dezenas de árvores caíram no rio, tiveram 

suas raízes expostas ou foram prejudicadas e ameaçadas pela erosão das margens. 

(a) (b)
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Figura 2.11 – Erosão nas margens do rio Cumberland 
Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 

  

No projeto foram previstas medidas para a proteção de 900 metros de margem 

do rio Cumberland ao longo do parque Shelby Bottoms. Foi realizada uma avaliação 

do local, seguida de uma análise hidráulica que incluiu a modelagem dos efeitos do 

tráfego pesado de barcaças nas margens, a fim de estabelecer os critérios básicos do 

projeto de remediação. Diferentes métodos de bioengenharia foram empregados, e 

cada técnica foi projetada para corresponder às diferentes condições da margem. As 

técnicas consistem na colocação de postes adormecidos, inseridos através de uma 

camada de rochas dispostas no pé da margem, estacas vivas, empacotamento de 

ramos e feixes vivos, além da aplicação de um tecido de controle de erosão.  

Esta camada de rochas no pé da margem foi colocada para fornecer 

estabilidade para a base da margem, onde as raízes das plantas não poderiam 

estabilizar efetivamente o solo e onde os impactos das ondas das barcaças criavam 

intensas forças erosivas. Os postes e estacas vivas foram derivados de salgueiro, que 

é uma vegetação que pode ser propagada plantando estacas adormecidas. Embora 

estacas de diâmetro menor (< 4 cm) cresçam mais vigorosamente do que materiais 

maiores (postes), materiais maiores fornecem melhor proteção mecânica da margem 

durante o período de estabelecimento da planta. Matrizes densas de postes reduzem 

a velocidade da água no local perto da margem.  
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O projeto previa o uso extensivo de salgueiro, que era predominante e 

facilmente colhível na região. Um tecido de controle de erosão foi colocado na 

superfície da encosta e passou por trincheiras rasas cavadas no contorno. Os feixes 

vivos foram colocados nessas trincheiras e fixados no lugar para prender ainda mais 

o tecido (Figura 2.12a). Os feixes vivos ancoraram firmemente o tecido de controle de 

erosão à encosta e impediram que se desenvolvessem pequenas ravinas. O 

empacotamento de ramos foi selecionado para estabilizar as encostas mais íngremes 

e mais altas e que incluíam evidências de infiltração interna. No método do 

empacotamento de ramos, a vegetação foi adicionada em camadas antes de 

depositar o solo para finalizar o preenchimento (Figura 2.12b). 

 

Figura 2.12 – (a) Feixes vivos instalados nas trincheiras e (b) empacotamento de ramos 
colocado diagonalmente na margem 

Fonte: GOLDSMITH et al. (2014) 
  

Portanto, segundo Goldsmith et al. (2014), quanto ao desempenho, os 

diferentes métodos de bioengenharia foram estabelecidos rapidamente e executados 

com sucesso. As espécies arbustivas, em particular o salgueiro, desenvolveram-se 

em muitas partes do pé da margem, adicionando um nível de produtividade biológica 

e valor estético que excedeu as expectativas originais do projeto. 

O livro de Gray e Sotir (1996) fornece uma base geotécnica para medidas de 

bioengenharia para a estabilização de margens fluviais. O capítulo mais abrangente é 

dedicado a oito técnicas de bioengenharia, trazendo esboços de algumas delas nos 

(a) (b)
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apêndices. Cada técnica é descrita, incluindo sua aplicação e objetivos, os materiais 

envolvidos e sua instalação. Estudos de caso também são apresentados, embora 

apenas um caso de bioengenharia para estabilização de margens de rio esteja 

incluído. Trata-se de um estudo de caso localizado no Texas, com margem alta e 

íngreme, sujeita a inundações frequentes. Os períodos prolongados de inundação, 

combinados com solos arenosos e siltosos, com pouca coesão, resultaram na erosão 

da margem (Figura 2.13). A instabilidade da encosta íngreme é agravada pela 

presença de areias finas e infiltração de água na margem. Quando ocorre a diminuição 

do nível d’água do rio, após as inundações, os fluxos de retorno infiltram na margem, 

entre 0,75 e 7,5 m³ de água por dia, provocando erosão. 

 

Figura 2.13 – Margem erodida, antes da estabilização 
Fonte: GRAY e SOTIR (1996) 

  

Para estabilizar a margem, anteriormente, o talude foi revestido com sacos 

cheios de cimento, que além de serem esteticamente desagradáveis, eram também 

ineficazes na prevenção contra erosão. Ao considerar as várias condições e requisitos 

do local, uma nova estabilização foi projetada adotando uma abordagem 

multifacetada. Para a estabilização ser bem-sucedida, o projeto previu o 

redirecionamento da corrente para longe do pé da margem, a reconstrução da 

margem e a estabilização da encosta. Um defletor de rochas foi usado para 

redirecionar o escoamento para longe da margem. A técnica de geogrelha vegetada 
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foi empregada para reconstruir a margem, com uma inclinação relativamente íngreme 

de 63°. Estacas vivas foram inseridas nas bordas e nas laterais do aterro. 

Em virtude da infiltração contínua e da saturação do aterro executado, foi 

prevista a instalação de drenos de chaminé (geodrenos) na parte de trás, entre a 

geogrelha vegetada e a margem natural, para interceptar e conduzir a infiltração até 

uma vala rochosa embaixo da geogrelha vegetada. A água coletada na vala, por sua 

vez, é descarregada no curso d’água por meio de tubulações localizadas nas 

extremidades a montante e a jusante do projeto.  

Em relação ao desempenho da estabilização, o local permaneceu estável 

desde a construção, e a instalação de bioengenharia transformou-se em um denso 

amortecedor ripário, à medida que espécies nativas e naturalizadas de vegetação 

herbácea e lenhosa invadiram o local e se estabeleceram. A margem sobreviveu a 

uma grande enchente durante o segundo ano após a construção, observando-se que 

as hastes flexíveis de vegetação lenhosa na margem inclinavam-se durante a 

inundação e protegiam a margem contra a erosão por abrasão. 

No Reino Unido, as técnicas de bioengenharia também são estudadas. Anstead 

et al. (2012) desenvolveram um estudo para avaliar a eficiência de uma medida de 

bioengenharia para estabilização de margens, o entrançado vivo, que foi implantado 

em março de 2009, buscando compreender o desempenho de tal método, 

particularmente sob condições climáticas variáveis. Em East Anglia, região do estudo, 

as intervenções de engenharia, principalmente durante as décadas de 1960 e 1970, 

período em que muitos rios foram aprofundados e retificados, fizeram com que as 

margens se tornassem mais propensas à instabilidade. Além disso, a crescente 

frequência de eventos extremos de vazão, como consequência das mudanças 

climáticas, impacta na estabilidade dos cursos d’água da região. 

Com base no exposto, os autores escolheram dois (2) locais no rio Stour para 

testar o entrançado vivo como uma alternativa às abordagens tradicionais de proteção 

de margens. O rio Stour tem 108,5 km de extensão e drena uma área de 1044 km², o 

qual foi um dos primeiros rios canalizados na Inglaterra. Em um local de estudo no rio 

Stour, a margem consiste em areias não aderentes e cascalhos que são facilmente 

arrastados pelo escoamento, enquanto a margem do outro local é composta de argilas 

e siltes coesivos, onde as forças interpartículas estão tornando as margens mais 

resistentes à erosão. Nos dois locais do rio, a margem foi submetida a erosão 
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significativa. A margem no local de argila anteriormente erodiu a uma taxa de até 0,3 

m por ano e, no local de cascalho, a uma taxa de até 1,3 m por ano.  

Em cada local do estudo, o entrançado vivo foi instalado em dois estágios 

(Figura 2.14). O estágio inferior foi colocado no nível médio da água no verão e o 

estágio superior foi instalado a 1 metro acima do estágio mais baixo. Os comprimentos 

das estruturas foram os mínimos para apoiar a seção da margem instável em ambos 

os locais. 

 

Figura 2.14 – Vista das margens do rio, olhando para montante: local de argila antes (a) e 
depois (b) da estabilização; local de cascalho antes (c) e depois (d) da estabilização 

Fonte: ANSTEAD et al. (2012) 
 

Para avaliação do entrançado vivo, um ano após a instalação, Anstead et al. 

(2012) analisaram o desempenho biológico da estrutura de proteção, o qual foi medido 

pela sobrevivência das estacas, extensão e aumento no número de brotações. Para 

tanto, uma amostragem biológica foi realizada seis (6) vezes em intervalos mensais, 

entre maio e outubro de 2009. A estrutura de proteção também foi avaliada em relação 
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ao desempenho geomorfológico, este em termos de erosão da base da estrutura e 

erosão do aterro. Para essa operação, levantamentos geomorfológicos foram 

realizados em novembro de 2009 e após os eventos de cheias, em março de 2010.  

Quanto ao desempenho biológico, os autores verificaram que a maioria das 

estacas brotaram dentro de quatro a oito semanas após a instalação, e todas as 

estacas ainda estavam vivas um mês depois. Em setembro de 2009, ocorreu o 

primeiro declínio na sobrevivência das estacas no local de cascalho e apenas cerca 

de 17% das estacas estavam vivas, localizadas nos níveis mais inferiores da margem. 

Com relação ao número de brotações, a brotação inicial na maioria das estacas 

amostradas foi vigorosa, com brotações novas abundantes. No final da temporada, o 

número de brotos vivos diminuiu, e os brotos localizados, principalmente, no topo das 

estacas morreram ou foram removidos por animais em pastejo. Os autores 

perceberam que, inicialmente, o local de cascalho teve melhor desempenho que o 

local de argila. No entanto, devido à maior mortalidade no final da temporada, o 

comprimento final dos brotos no local de cascalho foi cerca de 45 vezes menor no 

nível superior da margem e duas vezes menor na base da margem em relação aos 

mesmos níveis no local de argila. 

Em termos geomorfológicos, Anstead et al. (2012) observaram que, em relação 

aos dois locais de estudo, os processos mais significativos de erosão e sedimentação 

ocorreram no local de cascalho e que, em ambos os locais, a erosão prevaleceu nos 

níveis superiores do entrançado vivo, e a taxa de erosão foi diminuindo a jusante. No 

local de cascalho, mais material foi depositado do que foi erodido dentro da seção 

avaliada.  

Quanto às variações climáticas enfrentadas, a seca durante as primeiras 

semanas após a instalação prejudicou muito a formação e o estabelecimento das 

raízes. Sem o enraizamento das estacas, o brotamento inicial não conseguiu 

sobreviver a longo prazo, e a mortalidade dos brotos ocorreu quando a energia 

armazenada nos tecidos da estaca foi esgotada. Em contraste, nos eventos de cheia, 

o entrançado vivo foi submetido a fortes vazões, causando a perda de solo em torno 

da estrutura, sendo mais significativo no local do cascalho.  

Segundo Anstead et al. (2012), o entrançado vivo, se implementado com 

cuidado, pode ser eficaz na estabilização de margens de rios em East Anglia e tem o 

potencial de fornecer proteção duradoura contra a instabilidade das margens dos rios, 

desencadeada pela intervenção humana e pelos extremos climáticos.  
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Estudos envolvendo projetos de bioengenharia também são encontrados na 

Alemanha. Söhngen et al. (2018) demonstram como usar as novas diretrizes para 

projetar medidas de bioengenharia para proteção de margens, as quais são resultado 

de um trabalho de pesquisa em conjunto do Instituto Federal de Engenharia e 

Pesquisa de Hidrovias da Alemanha (BAW) e do Instituto Federal Alemão de 

Hidrologia (BfG). As diretrizes foram criadas devido à falta de regras confiáveis de 

projetos de bioengenharia para estabilizar margens de grandes cursos d’água, 

geralmente navegáveis, como as hidrovias alemãs, especialmente se a vegetação 

assumir a função de proteção.  

Segundo Söhngen et al. (2018), inúmeras experiências e orientações para 

medidas de bioengenharia estão disponíveis para os cursos d’água sem navegação, 

contudo essas diretrizes são voltadas para os rios com impacto significativo de ondas, 

induzidas por embarcações. Úteis para planejadores de infraestrutura de hidrovias, as 

diretrizes consideram as condições de contorno locais relevantes, aspectos decisivos 

do projeto, impactos hidráulicos e geotécnicos em comparação com os limites de 

resistência, bem como demandas de construções de bioengenharia e aspectos 

ecológicos para encontrar uma solução ideal a partir de uma lista de técnicas 

recomendadas na busca por proteger as margens e não reduzir impactos.  

Novamente nos EUA, Li e Eddleman (2002) investigaram a bioengenharia 

como uma alternativa aos métodos tradicionais de revestimento de margens e 

retificação de cursos d’água. O objetivo foi identificar técnicas de bioengenharia que 

pudessem complementar as deficiências dos métodos de engenharia tradicional e 

avaliar essas técnicas em suas condições aplicáveis, custo, resistência e limitações.  

Os autores revisaram disciplinas como engenharia hidráulica e geotécnica, 

geomorfologia fluvial, hidrologia, biologia, ecologia, botânica e arquitetura de 

paisagem por suas contribuições para as práticas de estabilização de margens. A 

partir dessa revisão da literatura, o estudo analisou e organizou diferentes abordagens 

de estabilização de margens em projetos de engenharia tradicional, geomorfologia 

fluvial, engenharia ecológica e bioengenharia. Pontos fortes e fracos nessas quatro 

perspectivas foram discutidos, alternativas de bioengenharia adequadas foram 

apresentadas e uma matriz custo-resistência de cada técnica foi introduzida. Três 

níveis de custo e resistência, categorizados como baixo, médio e alto, distinguiram as 

técnicas selecionadas. 
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Na Índia, um estudo realizado por Mondal e Patel (2018) traz abordagens de 

revitalização de rios para mitigação de inundação e melhoria da estabilidade do canal. 

Tais técnicas buscam regular os escoamentos e a estabilidade do canal, com 

estratégias de gerenciamento significativas para cursos d’água degradados, afetados 

por inundações e erosão. São apresentados os principais componentes de um projeto 

de revitalização, incluindo os aspectos que devem ser examinados, métodos 

empregados e objetivos.  

Wohl et al. (2015) também publicaram um estudo referente à revitalização de 

rios, no qual revisaram o desenvolvimento histórico das medidas sustentáveis e 

discutiram o escopo atual dos esforços de revitalização, fornecendo perspectivas 

críticas sobre como a comunidade de ciências fluviais conceitua revitalização. 

Analisaram os desafios para implementar projetos ecológicos, os desafios para 

entender a resposta dos rios aos esforços de revitalização e como essa prática mudou 

durante a última década. Além disso, os autores discutiram sobre a importância da 

revitalização dos cursos d’água como um campo de testes fundamental para a 

compreensão científica dos rios e como um reflexo das atitudes da sociedade em 

relação aos rios e à sua capacidade de sustentar ecossistemas funcionais. 

O manual de USDA (1996) também abrange técnicas comuns de 

bioengenharia, cada uma com detalhes sobre aplicações e eficácia, diretrizes de 

construção e instalação e apresenta esboços detalhados das técnicas. No documento 

do USDA (2007), é feito uso efetivo de tabelas para apresentar pontos importantes. 

Por exemplo, uma tabela ilustra a relação entre a tolerância ao movimento da margem 

e a técnica apropriada para a sua estabilização. Outra tabela lista as questões que 

devem ser respondidas para obter uma solução eficaz orientada para a bioengenharia. 

A maioria das perguntas concentram-se no diagnóstico da causa principal. No 

complemento técnico, zonas ao longo da margem são identificadas, e técnicas de 

bioengenharia foram divididas em seções que abordam essas diferentes zonas. 

Após discorrer sobre vários trabalhos que abordam o tema desta pesquisa, 

publicados em diferentes países, evidencia-se a contribuição acadêmica desta 

dissertação, que consiste na elaboração de uma metodologia que forneça alternativas 

sustentáveis para estabilização de margem e que oriente a aplicação prática destas 

técnicas, conforme será apresentado no próximo capítulo. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia proposta tem a finalidade de fornecer alternativas sustentáveis 

para estabilização de margens e reunir orientações técnicas que auxiliem profissionais 

na identificação e seleção da(s) técnica(s) mais apropriada(s) para um determinado 

local que esteja apresentando processos erosivos ou para áreas com risco de 

degradação. Tais orientações atendem a interesses tanto de profissionais da área, 

como de órgãos públicos e empresas privadas, além da sociedade em geral.  

A ideia fundamental da metodologia proposta consiste em se projetar e instalar 

medidas mais sustentáveis de estabilização de margem para que sejam devolvidos 

os aspectos naturais aos ecossistemas lóticos e para que as áreas degradadas sejam 

revitalizadas. Desse modo, a metodologia busca maximizar os benefícios da 

vegetação para obter resultados ecológicos que os métodos convencionais de 

estabilização não conseguem atingir. 

Na revisão bibliográfica realizada, observou-se que a grande maioria dos 

trabalhos publicados sobre bioengenharia para estabilização de margens apresenta 

somente a aplicação de algumas técnicas em determinados estudos de casos ou, 

então, avalia o desempenho de uma técnica específica. Há trabalhos em que as 

técnicas são descritas de forma mais detalhada e algumas especificações técnicas 

são abordadas, contudo esses trabalhos não apresentam uma abordagem completa, 

apresentando várias alternativas para estabilização, principalmente voltadas para a 

aplicação nacional.  

Dessa forma, a metodologia proposta, desenvolvida conforme a Figura 3.1, 

apresenta uma estrutura preparada para as situações em que cada técnica é mais 

apropriada. Devido à necessidade de analisar as condições hidráulicas do curso 

d’água para que a seleção e a aplicação das técnicas de bioengenharia sejam bem-

sucedidas, a metodologia inclui um método que envolve modelagem hidráulica para 

calcular e analisar os efeitos hidrodinâmicos atuantes na margem, que podem 

interferir no desempenho das técnicas de estabilização, além de simular os níveis de 

cheia que ocorrerão para diferentes vazões. Conhecer os níveis de cheia é 

fundamental para determinar as zonas de aplicação das técnicas. A referida 

metodologia foi utilizada no estudo de caso, conforme apresentado no próximo 

capítulo, no qual foi verificada a adequação da técnica empregada na estabilização 
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das margens do rio São Francisco e a aplicabilidade das técnicas de bioengenharia 

propostas nesta dissertação. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma da abordagem metodológica da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.1 Levantamento das técnicas de bioengenharia  

Apesar de serem encontrados registros do termo bioengenharia em uma 

publicação de meados do século XIX, o ressurgimento das técnicas de bioengenharia, 

nas últimas três décadas, tem sido bastante consistente, sem apresentar um desvio 

significativo do que, geralmente, é aceito como uma técnica eficaz. Esse fato fez com 

que fosse possível realizar um levantamento das técnicas existentes, utilizadas ao 

longo dos anos, para estabilizar margens de rios. Além disso, grande parte da 

literatura utilizada para o levantamento reconhece quatro (4) autores como a base da 

pesquisa das técnicas de bioengenharia, fundamentando-se em seus livros e manuais 

(ver item 2.6). 

Desta forma, um conjunto de técnicas de bioengenharia amplamente citadas 

na literatura e aplicadas nos estudos de caso, apresentadas na Figura 3.2, foi 

estudado nesta dissertação. Buscou-se reunir todos os parâmetros necessários para 

realizar a aplicação de cada uma dessas técnicas e desenvolver o arcabouço 

metodológico. O levantamento consistiu na descrição e na caracterização técnica para 

instalação, na inclinação e na altura máxima permitida da margem para aplicação das 

técnicas e nas velocidades e tensões de cisalhamento admissíveis. Também foram 

abordados o campo de aplicação e a eficácia de cada técnica, as zonas de instalação, 

os materiais empregados (inertes e vivos) e o período de execução das técnicas. Para 

essa avaliação, os seguintes autores foram utilizados como referência: Gray e Sotir 

(1996), USDA (1996), Schiechtl e Stern (1997), Allen e Leech (1997), FISRWG (1998), 

Li e Eddleman (2002), USDA (2007), Anstead e Boar (2010) e Pinto (2017). 
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Figura 3.2 – Técnicas de bioengenharia para estabilização de margens fluviais 
Fonte: Adaptado de FISRWG (1998) 

Estacas vivas Feixes vivos

Entrançado vivo Esteira de ramagem 

Empacotamento de ramos Geogrelha vegetada

Postes vivos Plantio conjunto

Rolos de fibra de coco Revestimento de árvores

Muros de suporte vivo Gabião vegetado
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3.2 Adaptação das técnicas de bioengenharia  

Com a realização do levantamento citado no item 3.1, foi possível verificar se 

há necessidade de adaptar as técnicas de bioengenharia à realidade brasileira, quanto 

aos materiais utilizados para a instalação de cada técnica, quanto às espécies de 

plantas empregadas e quanto ao período de execução das técnicas.  

A grande maioria das técnicas faz uso da vegetação em combinação com 

elementos estruturais (materiais inertes) para estabilizar as margens, funcionando de 

maneira mutuamente reforçada. Os componentes estruturais incluem rochas, 

madeira, arame e/ou geossintéticos, que são de fácil acesso em qualquer região do 

país. Quanto à vegetação utilizada, o ideal é empregar espécies nativas da região 

onde a técnica será aplicada (ver item 2.6). Em relação ao período de execução, 

quando a técnica contém uma estrutura inerte, esta geralmente pode ser instalada em 

qualquer época do ano, enquanto a vegetação deve ser aplicada durante o seu 

período de dormência. Há ainda algumas técnicas cuja recomendação é de que sejam 

instaladas em condições de baixa vazão. 

3.3 Análise técnica de alternativas sustentáveis para estabilização de margens  

Após realizado o levantamento completo de cada técnica (ver item 3.1) e 

verificada a necessidade de adaptação das técnicas à realidade brasileira (ver item 

3.2), todas as informações foram reunidas em tabelas, de fácil manuseio, específicas 

para cada técnica, contendo uma descrição detalhada das características técnicas 

para instalação, os parâmetros em relação à resistência e campo de aplicação, os 

materiais utilizados e o período de execução, além de um detalhamento construtivo. 

Embora as técnicas sejam mencionadas individualmente, nada impede de serem 

utilizadas de forma combinada, a fim de maximizar a eficácia de proteção e obtenção 

dos objetivos e metas dos projetos.  

Todas as técnicas indicadas para estabilizar a zona da margem, cuja instalação 

é feita acima do nível de cheia, recomendam uma proteção de rochas (Figura 3.3) 

para estabilizar a zona submersa. Nos detalhes construtivos apresentados para cada 

uma dessas técnicas, a proteção de rocha é incorporada. 
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Figura 3.3 – Proteção de rochas para estabilizar a zona submersa da margem 
Fonte: FISRWG (1998) 

3.3.1 Estacas vivas 

A técnica das estacas vivas envolve a inserção e a compactação de estacas 

vegetativas no solo, que se enraizarão e crescerão. O sistema de estacas cria uma 

camada de raiz que estabiliza o solo, reforçando e ligando as suas partículas e 

extraindo o excesso de umidade. A Tabela 3.1 apresenta mais informações e 

parâmetros referentes a essa técnica de bioengenharia, e a Figura 3.4 traz o 

detalhamento construtivo da técnica. 

Tabela 3.1 – Técnica de bioengenharia: Estacas vivas 
Técnica Estacas vivas 

Características técnicas 

As estacas geralmente têm de 1,3 a 3,8 centímetros de 
diâmetro e 0,6 a 0,9 metro de comprimento. Os requisitos 
específicos do local e a fonte de corte disponível determinam 
os tamanhos. As estacas devem ser oriundas de galhos laterais 
com a casca intacta. Quanto maior a estaca, maior será a 
profundidade em que se desenvolverão as raízes e, portanto, 
maior a estabilidade. As extremidades basais devem ser 
cortadas em ângulo para facilitar a inserção no solo. A sua 
aplicação no terreno deve garantir que a estaca esteja sempre 
em condições de umidade permanente, isto é, que seja atingido 
o nível freático, especialmente no verão. As estacas devem ser 
instaladas no mesmo dia em que são preparadas, com 0,6 a 
0,9 metro de distância, usando espaçamento triangular. A 
densidade da instalação varia de 2 a 4 estacas por metro 
quadrado. Quatro quintos do comprimento da estaca viva 
devem ser inseridos no solo e este deve ser firmemente 
compactado ao redor da estaca, após a instalação. 

 Continua 
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Tabela 3.1 – Técnica de bioengenharia: Estacas vivas 

Continuação 

Técnica Estacas vivas 

Campo de aplicação e eficácia 

É eficaz em locais com condições menos complicadas, 
adequadas para o reparo de pequenos deslizamentos de terra 
que frequentemente estão molhadas. Também é uma boa 
opção quando o tempo de construção é limitado e necessita-se 
de um método mais econômico. Pode ser usada para fixar e 
melhorar o desempenho de tecidos de controle de erosão, 
estabilizar áreas intervenientes entre outras técnicas de 
bioengenharia, melhorar as condições para a colonização 
natural da vegetação local e produzir habitat ribeirinho. 

Inclinação permitida da margem Inclinação máxima de 30°. 

Altura permitida da margem Altura variável. 

Velocidade admissível V = 0,90 a 3,0 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 100 a 240 N/m². 

Zona de aplicação Zona de respingo e zona da margem. 

Materiais 
Estacas vivas de espécies lenhosas com capacidade de 
propagação vegetativa (ex: salgueiros, choupos etc.), tecido de 
controle de erosão e estaca para fixar o tecido. 

Período de execução Durante o período de dormência da vegetação. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), FISRWG 
(1998), LI e EDDLEMAN (2002), USDA (2007) e PINTO (2017) 

 

 
Figura 3.4 – Detalhamento construtivo da técnica de estacas vivas  

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 
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3.3.2 Feixes vivos 

Feixes vivos são longos feixes de estacas vivas unidas em estruturas 

cilíndricas, colocados em trincheiras nas margens dos rios para reduzir a erosão e o 

deslizamento superficial de terra (Tabela 3.2). Opcionalmente, a base de 

assentamento do feixe pode ser revestida com ramagens para proteger a base contra 

a erosão mais acentuada, ao mesmo tempo que promove a sedimentação. A Figura 

3.5 apresenta o detalhamento construtivo dessa técnica de bioengenharia. 

 Tabela 3.2 – Técnica de bioengenharia: Feixes vivos 

Técnica Feixes vivos 

Características técnicas 

Os feixes têm diâmetro de 0,15 a 0,2 metro e variam de 
comprimento, entre 1,6 a 3,2 metros ou mais, dependendo das 
condições do local e das limitações de manuseio. As estacas 
vivas, que formam os feixes, devem ter 0,75 metro de 
comprimento e, são amarradas com todas as pontas de 
crescimento orientadas na mesma direção. A estrutura 
cilíndrica, bem como as estacas vivas, deve ser preparada 
imediatamente antes da instalação. Começando na base da 
inclinação, são cavadas trincheiras de contorno com 
aproximadamente 0,25 metro de largura e profundidade. Os 
feixes vivos são aplicados ao longo das trincheiras. São 
utilizadas estacas de 0,75 metro de comprimento para prender 
os feixes vivos no local desejado. Um tecido de controle de 
erosão é colocado e, estacas vivas são instaladas no lado 
descendente dos feixes vivos. 

Campo de aplicação e eficácia 

Esta técnica é normalmente aplicada acima do nível de cheia 
do curso d’água, em trincheiras de contorno, criando pequenas 
estruturas semelhantes a barragens, reduzindo, assim, o 
comprimento do declive em uma série de declives mais curtos 
para aprisionar e manter o solo na margem. Em locais muito 
pequenos de área de drenagem, onde o declive é molhado, os 
feixes vivos são instalados em trincheiras com um ângulo de 
inclinação para facilitar a drenagem. Quando instalado 
corretamente, esse sistema não causa perturbação no local e 
melhora as condições de colonização da vegetação nativa, 
criando um microclima propício ao crescimento da vegetação. 

Inclinação permitida da margem Inclinação máxima de 45°. 

Altura permitida da margem Altura máxima 3,0 m. 

Velocidade admissível V = 2,5 a 3,0 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 70 a 140 N/m². 

Zona de aplicação Zona da margem. 

Materiais 
Estacas vivas de espécies lenhosas, como salgueiros, que se 
enraízam facilmente e têm galhos longos e retos, arrame ou 
corda, tecido de controle de erosão e estacas para fixação. 

Período de execução Durante o período de dormência da vegetação. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), FISRWG 
(1998), LI e EDDLEMAN (2002), USDA (2007) e PINTO (2017) 
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Figura 3.5 – Detalhamento construtivo da técnica de feixes vivos  

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.3.3 Entrançado vivo 

Esta técnica consiste em uma mistura de artesanato e engenharia, na qual 

longos ramos de salgueiro são entrelaçados em torno de estacas de salgueiro 

cravadas verticalmente no solo, que dão origem a uma estrutura de revestimento que 

se enraizará na margem e crescerá. Os salgueiros são plantas que se reproduzem 

facilmente a partir de estacas e crescem rapidamente, formando ramos longos e 

flexíveis adequados para a tecelagem. Eles toleram inundações, solo relativamente 

infértil e substratos poluídos. A Tabela 3.3 traz mais informações referentes à 

aplicação desse método de bioengenharia, e a Figura 3.6 apresenta o detalhamento 

construtivo da técnica de entrançado vivo. 
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Tabela 3.3 – Técnica de bioengenharia: Entrançado vivo 

Técnica Entrançado vivo  

Características técnicas 

As estacas de salgueiro devem ter pelo menos de 6 a 10 cm de 
espessura e 200 cm de comprimento. Devem ser cravadas no 
solo a cerca de 50 cm de distância umas das outras e pelo 
menos dois terços do comprimento da estaca devem ser 
incorporados firmemente no solo. As estacas devem ser 
inseridas com profundidade suficiente para alcançar o lençol 
freático durante os períodos de seca, para que as raízes em 
desenvolvimento consigam sobreviver. Para evitar que haja 
danos nas estacas, durante o processo de inserção no solo, é 
recomendado executar orifícios prévios na margem. Quanto à 
dimensão dos ramos de salgueiro, devem ser longos o 
suficiente para tecer ao longo de cinco estacas espaçadas, 
normalmente cerca de 2,5 m de comprimento. Assim, para 
construir uma estrutura de 1 m², são necessários 
aproximadamente 20 a 30 ramos de 2,5 m de extensão. Ramos 
de 6 ou 7 m de comprimento podem ser usados para produzir 
estruturas mais fortes. Em relação ao diâmetro dos ramos, 
ramos de maior diâmetro sobrevivem melhor que os menores. 
Recomenda-se usar apenas material recém-cortado, no 
entanto a imersão de ramos e estacas de salgueiro em água 
por até duas semanas podem estimular o crescimento de 
raízes e brotos, aumentando o sucesso do projeto. Após a 
tecelagem, a estrutura deve ser preenchida com solo para 
garantir o sucesso do enraizamento. Ramos expostos podem 
secar e morrer. O solo das margens deterioradas pode ser 
usado para o aterro, embora o material não deva transportar 
quaisquer rizomas ou sementes de espécies de plantas que 
acabariam por competir com o salgueiro estabelecido. 

Campo de aplicação e eficácia 

O entrançado vivo é um método adequado para margens 
íngremes que necessitam de suporte e proteção contra erosão. 
No entanto, recomenda-se que a altura máxima da estrutura de 
salgueiro seja de um metro e caso as margens a serem 
protegidas forem mais altas que isso, o revestimento deve ser 
construído em vários estágios ou com estacas 
consideravelmente mais longas e robustas. Deve-se cuidar 
para que as extremidades da estrutura de salgueiro 
ultrapassem as áreas de influência da erosão. 

Inclinação permitida da margem Margens quase verticais. 

Altura permitida da margem Altura máxima de 3,0 m. 

Velocidade admissível V = 1,5 a 3,5 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 100 a 200 N/m². 

Zona de aplicação Zona de respingo e zona da margem. 

Materiais 
Ramagem viva (varas) e estacas de salgueiros e material de 
enchimento (solo local). 

Período de execução 
Durante o período de dormência da vegetação e em períodos 
de fraca ou reduzida precipitação. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em ANSTEAD e BOAR (2010) e PINTO (2017) 
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Figura 3.6 – Detalhamento construtivo da técnica de entrançado vivo 

Fonte: Adaptado de ANSTEAD e BOAR (2010) e PINTO (2017) 

3.3.4 Esteira de ramagem 

A esteira de ramagem é uma combinação de estacas vivas, feixes vivos e 

recortes de ramos instalados para cobrir e estabilizar margens. A aplicação 

normalmente começa acima do nível de cheia e sobe a inclinação, para controlar a 

erosão. A Tabela 3.4 apresenta mais características dessa técnica, e a Figura 3.7 traz 

o seu detalhamento construtivo. 
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Tabela 3.4 – Técnica de bioengenharia: Esteira de ramagem 

Técnica Esteira de ramagem 

Características técnicas 

São necessários ramos de 1,8 a 2,7 metros de comprimento e 
aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro. Eles devem ser 
flexíveis para permitir instalações que estejam em 
conformidade com variações na face da inclinação. A aplicação 
de estacas vivas e feixes vivos foram descritas anteriormente 
nos itens 3.3.1 e 3.3.2. Neste método, uma trincheira é 
escavada no contorno da base da margem, próximo ao nível de 
cheia, grande o suficiente para acomodar um feixe vivo e as 
extremidades basais dos ramos. Estacas vivas e estacas de 
fixação são instaladas na margem, a uma profundidade de 0,30 
metro, com espaçamento de 0,19 m², e ramificações são 
colocadas em uma camada de 1 a 2 ramos verticalmente na 
inclinação preparada com as extremidades basais localizadas 
na vala previamente escavada. Um arame é esticado 
diagonalmente de uma estaca de fixação para outra, enrolando 
firmemente o fio em torno de cada estaca a menos de 15 cm 
de seu topo, para firmar a esteira de ramagem. Os feixes vivos 
colocados na trincheira são fixados com estacas a cada 0,60 
metro, ao longo de seu comprimento. Os espaços vazios entre 
a esteira de ramos e os feixes vivos são preenchidos com finas 

camadas de solo para promover o enraizamento, deixando a 

superfície superior de ambos levemente exposta. 

Campo de aplicação e eficácia 

Esta técnica forma uma cobertura protetora imediata sobre a 
margem, capturando sedimentos durante as condições de 
inundação. Apropriada para locais onde as margens expostas 
dos rios são ameaçadas por altos níveis d’água antes do 
estabelecimento da vegetação. É útil em cursos d'água 
íngremes e de escoamento rápido. Repõe rapidamente a 
vegetação e o habitat ribeirinho, melhorando as condições de 
colonização da vegetação nativa  

Inclinação permitida da margem Inclinação máxima de 70°. 

Altura permitida da margem Altura variável. 

Velocidade admissível V = 3,0 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 140 a 380 N/m². 

Zona de aplicação Zona de respingo e zona da margem. 

Materiais 

Estacas vivas de espécies lenhosas com capacidade de 
propagação vegetativa, ramos longos e retos, arrame ou corda 
e estacas fortes e firmes para fixar os feixes vivos e a esteira 
de ramagem. 

Período de execução Durante o período de dormência da vegetação. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), ALLEN e 
LEECH (1997), FISRWG (1998), LI e EDDLEMAN (2002), USDA (2007) e PINTO (2017) 
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Figura 3.7 – Detalhamento construtivo da técnica de esteira de ramagem 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.3.5 Empacotamento de ramos 

O empacotamento de ramos consiste em camadas alternadas de galhos vivos 

e solo compactado para preencher pequenos deslizamentos de terra e cavidades 

localizadas nas margens do rio (Tabela 3.5). O sistema de aterro repara os orifícios 

da margem ao mesmo tempo que fornece reforço imediato do solo. A Figura 3.8 

apresenta o detalhamento construtivo dessa técnica. 
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Tabela 3.5 – Técnica de bioengenharia: Empacotamento de ramos 

Técnica Empacotamento de ramos 

Características técnicas 

Estacas de madeira de 1,50 a 2,40 metros de comprimento 
devem ser cravadas verticalmente no solo a uma profundidade 
de 0,90 a 1,20 metro e com 0,30 a 0,50 metro de distância umas 
das outras, começando na parte mais baixa da margem. As 
estacas de madeira variam de 5 a 10 centímetros de diâmetro, 
dependendo da profundidade da depressão ou da cavidade 
específica que está sendo reparada. Uma camada inicial de 
ramos vivos, de 10 a 15 centímetros de espessura, é colocada 
no fundo do orifício, entre as estacas verticais e perpendicular 
à face da encosta. Os ramos podem variar de 13 e 51 
milímetros de diâmetro. Eles devem ser longos o suficiente 
para se estender pela margem reconstruída e tocar o solo 
imperturbado da parte de trás da cavidade. Eles devem ser 
colocados em uma configuração cruzada com as pontas de 
crescimento, geralmente, orientadas para a face da inclinação. 
Algumas das extremidades basais dos ramos devem tocar o 
solo não perturbado na parte de trás da cavidade. As camadas 
subsequentes de ramos são instaladas com as extremidades 
basais mais baixas que as pontas crescentes dos ramos.  Cada 
camada de ramos deve ser seguida por uma camada de solo 
compactado para garantir o contato do solo com os galhos. A 
instalação final deve estar de acordo com a inclinação 
existente. As ramificações devem sobressair apenas um pouco 
da instalação preenchida. 

Campo de aplicação e eficácia 

É um método que fornece reforço imediato à margem, sendo 
eficaz e econômico para reparar pequenos deslizamentos e 
cavidades localizadas nas margens, que variam de 0,60 a 
1,20 metro de altura e profundidade. Normalmente, o 
empacotamento de ramos não é eficaz em áreas de encosta 
com mais de 1,20 metro de altura ou de profundidade. À medida 
que a vegetação se estabelece e começa a crescer, o sistema 
de empacotamento de ramos torna-se cada vez mais eficaz em 
produzir uma barreira que retarda o escoamento e evita a 
erosão da margem. Os sedimentos presos na vegetação 
enchem as depressões localizadas, enquanto as raízes se 
espalham pelo aterro e pela terra circundante para formar uma 
massa unificada, prevenindo a erosão das margens. A técnica 
também melhora as condições de colonização da vegetação 
nativa. 

Inclinação permitida da margem Inclinação máxima de 60°. 

Altura permitida da margem Altura máxima de 1,20 m. 

Velocidade admissível V = 3,0 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 140 a 290 N/m². 

Zona de aplicação Zona de respingo e zona da margem. 

Materiais Estacas de madeira, ramos vivos e solo para aterro. 

Período de execução Durante o período de dormência da vegetação. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), ALLEN e 
LEECH (1997), FISRWG (1998), LI e EDDLEMAN (2002) e USDA (2007) 

 



63 
 

 
Figura 3.8 – Detalhamento construtivo da técnica de empacotamento de ramos 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.3.6 Geogrelha vegetada 

A geogrelha vegetada é uma técnica utilizada para reconstruir e vegetar 

margens erodidas. É semelhante ao método do empacotamento de ramos, exceto 

pelos materiais geotêxteis naturais ou sintéticos que são envolvidos em torno de cada 

elevação de solo entre as camadas de ramos vivos. A Tabela 3.6 apresenta as 

principais diferenças, e a Figura 3.9 traz o detalhamento construtivo dessa técnica de 

bioengenharia. 
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Tabela 3.6 – Técnica de bioengenharia: Geogrelha vegetada 

Técnica Geogrelha vegetada 

Características técnicas 

É necessário escavar uma vala que é de 0,6 a 0,9 metro abaixo 
da elevação do leito do rio e de 0,9 a 1,2 metro de largura. A 
vala é coberta por um tecido geotêxtil e preenchida com pedras 
de 5 a 8 centímetros de diâmetro. A partir do nível de cheia é 
colocada uma camada de 15 a 20 centímetros de espessura de 
ramos vivos sobre a camada de rocha. Os ramos vivos devem 
ter entre 1,20 e 1,80 metro de comprimento, e suas 
extremidades basais devem tocar a parte de trás da margem 
não perturbada. A camada de ramos é alternada com uma 
camada de solo, com 30 centímetros de espessura, envolta por 
um tecido geotêxtil. O processo com camadas alternadas 
continua até que a margem atinja a sua altura original. Este 
sistema deve ser limitado a no máximo 2,4 metros de altura 
total, incluindo 0,6 a 0,9 metro abaixo do leito. Ao longo do 
curso d’água, a geogrelha vegetada não deve exceder 6 metros 
de comprimento. A instalação final deve corresponder à 
inclinação existente. As ramificações devem sobressair apenas 
levemente dos envoltórios de geotêxteis. 

Campo de aplicação e eficácia 

Este método produz uma margem, recém-construída, bem 
reforçada e é usado acima e abaixo das condições de nível de 
cheia, podendo ser complexo e caro. É útil para restaurar 
curvas externas, onde a erosão é um problema. Esta técnica 
captura sedimentos, que contribuem para estabilizar ainda 
mais a margem, produz rápido crescimento vegetativo e 
melhora as condições de colonização da vegetação nativa. 
Seus benefícios são semelhantes aos do empacotamento de 
ramos, mas a geogrelha vegetada pode ser aplicada em uma 
inclinação mais íngreme. 

Inclinação permitida da margem Inclinação máxima de 80°. 

Altura permitida da margem Altura máxima de 1,80 m. 

Velocidade admissível V = 3,0 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 340 N/m². 

Zona de aplicação Zona submersa, zona de respingo e zona da margem. 

Materiais 
Rochas, tecido geotêxtil, material para aterro (solo) e material 
vegetal (estacas vivas, mudas, ramos vivos). 

Período de execução O sistema deve ser construído em condições de baixa vazão. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), ALLEN e 
LEECH (1997), FISRWG (1998), LI e EDDLEMAN (2002) e USDA (2007) 



65 
 

 
Figura 3.9 – Detalhamento construtivo da técnica de geogrelha vegetada 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.3.7 Postes vivos 

Esta técnica consiste em um revestimento permeável, que é construído a partir 

de postes vivos colocados verticalmente e enraizados ao longo das margens dos rios 

em um padrão quadrado ou triangular. A Tabela 3.7 proporciona uma abordagem mais 

completa dessa técnica de estabilização de margens, e a Figura 3.10 apresenta o seu 

detalhamento construtivo. 
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Tabela 3.7 – Técnica de bioengenharia: Postes vivos 

Técnica Postes vivos 

Características técnicas 

Os postes vivos devem ter aproximadamente de 2 a 3 metros 
de comprimento e 8 a 13 centímetros de diâmetro. A 
extremidade basal dos postes devem ser afuniladas para 
facilitar a inserção no solo, que devem ser instalados na linha 
d'água normal ou logo acima dela. Metade a dois terços do 
comprimento do poste deve ser inserido abaixo da linha do solo 
e pelo menos 30 centímetros dos postes devem ser cravados 
em uma camada de solo saturado. Este método é instalado 
usando espaçamento quadrado ou triangular, no qual são 
colocadas duas ou mais linhas de postes espaçadas de 0,6 a 
1,2 metro. Importante evitar danos excessivos na casca dos 
postes e verificar se os postes estão instaladas apontando para 
cima. A instalação pode ser complementada com outros 
sistemas adequados de bioengenharia. 

Campo de aplicação e eficácia 

Pode ser usado para estabilizar falhas rotacionais em margens 
e é adequado para cursos d'água menores, que não sejam de 
cascalho. É útil para estabelecer rapidamente a vegetação 
ribeirinha, especialmente em regiões áridas onde os lençóis 
freáticos são profundos. Este método melhora as condições 
para a colonização de espécies nativas. Além disso, reduz a 
erosão da margem do rio, diminuindo as velocidades do 
escoamento próximo à margem, causando deposição de 
sedimentos na área tratada. Os postes vivos são 
autorreparáveis e podem ser usados em combinação com 
sistemas de bioengenharia do solo. É menos provável que 
sejam removidos por erosão do que as estacas vivas e 
diferentemente de estacas menores, a pós-colheita pode ser 
muito destrutiva para a planta doadora, portanto, eles devem 
ser coletados de locais designados para o corte ou com muitas 
árvores. 

Inclinação permitida da margem Inclinação máxima de 55°. 

Altura permitida da margem Altura variável. 

Velocidade admissível V = 3,0 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 140 a 380 N/m². 

Zona de aplicação Zona de respingo. 

Materiais 
Postes vivos de espécies de plantas apropriadas às condições 
do local (salgueiros e choupos demonstraram altas taxas de 
sucesso). 

Período de execução Durante o período de dormência da vegetação. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), ALLEN e 
LEECH (1997), FISRWG (1998), LI e EDDLEMAN (2002) e USDA (2007) 
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Figura 3.10 – Detalhamento construtivo da técnica de postes vivos 
Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.3.8 Plantio conjunto 

O plantio conjunto ou enrocamento vegetado envolve instalar estacas vivas em 

fendas ou aberturas entre as rochas que foram previamente colocadas em uma 

margem. Como alternativa, as estacas podem ser cravadas no lugar ao mesmo tempo 

em que as rochas são colocadas na face da encosta. A Tabela 3.8 traz mais 

informações referentes à aplicação desse método de bioengenharia, e a Figura 3.11 

apresenta o detalhamento construtivo da técnica de plantio conjunto. 

Tabela 3.8 – Técnica de bioengenharia: Plantio conjunto 

Técnica Plantio conjunto 

Características técnicas 

As estacas devem ter os galhos laterais removidos e a casca 
intacta, devem ter 3,8 centímetros ou mais de diâmetro e o seu 
comprimento deve ser suficiente para as extremidades basais 
se estenderem bem pelo solo não perturbado abaixo das 
rochas. Em uma configuração aleatória, as estacas são 
colocadas nas aberturas da rocha durante ou após a instalação 
do enrocamento. Uma haste de aço pode ser usada para 
preparar um orifício através do enrocamento. A orientação das 
estacas vivas deve ser perpendicular à encosta com as pontas 
crescentes projetando-se levemente da face final da rocha. 

 Continua 
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Tabela 3.8 – Técnica de bioengenharia: Plantio conjunto 

 Continuação 

Técnica Plantio conjunto 

Campo de aplicação e eficácia 

Este método é útil onde o enrocamento é necessário ou já está 
no lugar. Oferece proteção imediata e é eficaz na redução da 
erosão, dissipando parte da energia ao longo do rio. Com o 
tempo, a vegetação cria uma camada de raízes na base do solo 
sobre a qual as rochas foram colocadas. Esses sistemas 
radiculares ligam ou reforçam o solo e evitam a erosão de finos 
entre e abaixo da rocha.  

Inclinação permitida da margem Inclinação máxima de 65°. 

Altura permitida da margem Altura variável. 

Velocidade admissível V = 3,7 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 290 a 380 N/m². 

Zona de aplicação Zona submersa e zona de respingo. 

Materiais 
Rochas e estacas vivas que se reproduzem facilmente a partir 
de estacas e tolerem inundações, como o salgueiro. 

Período de execução 
Durante o período de dormência da vegetação e em períodos 
com condições de baixa vazão. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), FISRWG 
(1998), LI e EDDLEMAN (2002) e USDA (2007) 

 

 
Figura 3.11 – Detalhamento construtivo da técnica de plantio conjunto 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 
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3.3.9 Rolos de fibra de coco 

Os rolos de fibra de coco são estruturas cilíndricas compostas de fibras de 

casca de coco, unidas por um barbante tecido a partir de material de coco, para 

proteger as margens contra a erosão, enquanto prendem sedimentos que incentivam 

o crescimento das plantas no rolo de fibra. A Tabela 3.9 apresenta mais características 

dessa técnica, e a Figura 3.12 traz o seu detalhamento construtivo. 

Tabela 3 9 – Técnica de bioengenharia: Rolos de fibra de coco  

Técnica Rolos de fibra de coco 

Características técnicas 

Esses rolos são comumente fabricados em diâmetros de 
30 centímetros e comprimentos de 6 metros. São estaqueados 
na ponta da encosta, e plantas enraizadas de espécies 
aquáticas são inseridas em fendas cortadas nos rolos. É 
necessário escavar uma vala rasa na ponta da margem até 
uma profundidade ligeiramente abaixo do nível do canal. O rolo 
de fibra de coco é colocado na vala e fixado por estacas de 5 x 
5 x 90 centímetros, cravadas entre o barbante de ligação e a 
fibra de coco. As estacas devem ser colocadas em ambos os 
lados do rolo, a cada 0,6 a 1,2 metro, dependendo das 
velocidades previstas. O topo das estacas não deve se 
estender acima do topo do rolo de fibra de coco. Em áreas que 
enfrentam a ação de ondas, os rolos de fibra devem ser 
prendidos com fio de bitola 16. 

Campo de aplicação e eficácia 

Este método é apropriado onde é necessária uma estabilização 
moderada da base da margem, protegendo contra pequenos 
deslizamentos. Apresenta flexibilidade para moldar a curvatura 
existente na margem, sem muita perturbação do local. Não é 
apropriado para locais com escoamento de alta velocidade e 
por serem flutuantes, os rolos são requerem ancoragem 
segura. Esta técnica tem uma vida útil de 6 a 10 anos e por usar 
um material pré-fabricado, pode se tornar um método caro. Os 
rolos de fibra de coco fornecem um excelente meio para 
promover o crescimento das plantas na beira da água, 
melhorando as condições de colonização da vegetação nativa, 
e ao reter sedimentos, incentivam o crescimento das plantas no 
rolo. Quando apropriado, deve ser usado com outros sistemas 
de bioengenharia para estabilizar a margem superior. 

Inclinação permitida da margem Inclinação < 80°. 

Altura permitida da margem Altura variável. 

Velocidade admissível V = 0,50 a 1,80 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 100 a 200 N/m². 

Zona de aplicação Zona submersa e zona de respingo. 

Materiais 
Rolos de fibra de coco, barbante tecido a partir de material de 
coco, estacas de carvalho e plantas enraizadas de espécies 
aquáticas. 

Período de execução Durante períodos com condições de baixa vazão. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em USDA (1996), ALLEN e LEECH (1997), FISRWG 
(1998), LI e EDDLEMAN (2002), USDA (2007) e PINTO (2017) 
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Figura 3.12 – Detalhamento construtivo da técnica de plantio conjunto 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.3.10 Revestimento de árvores 

Este método consiste em revestir a margem, da base até dois terços da sua 

altura, com árvores inteiras (exceto raízes), que geralmente são cabeadas e 

ancoradas por âncoras enterradas na margem. Tal revestimento utiliza materiais 

baratos e prontamente disponíveis para formar proteção semipermanente. A Tabela 

3.10 traz informações detalhadas referentes à aplicação da técnica de revestimento 

de árvores, e a Figura 3.13 apresenta o detalhamento construtivo dessa técnica de 

bioengenharia.   
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Tabela 3.10 – Técnica de bioengenharia: Revestimento de árvores 

Técnica Revestimento de árvores 

Características técnicas 

São usadas árvores cujos troncos tenham diâmetro de 
30 centímetros ou maior. O melhor tipo são aquelas que têm 
uma parte superior bem ramificada e madeira durável. As 
árvores são colocadas sobrepostas, com as extremidades 
basais orientadas a montante, fixadas com cabos ao longo da 
margem. A sobreposição garante proteção contínua à margem. 
Os troncos das árvores são amarrados por cabos às âncoras 
instaladas na margem. Essas âncoras podem ser substiuídas 
por estacas, se puderem ser inseridas bem abaixo do ponto de 
erosão da base da margem. O tamanho do cabo e o projeto de 
ancoragem necessários dependem de muitas variáveis e 
devem ser projetados de acordo com as condições específicas 
do local. Quando apropriado, deve ser usado em combinação 
com outros sistemas de bioengenharia para estabilizar a 
margem superior e garantir uma fonte regenerada de 
vegetação à beira do rio. 

Campo de aplicação e eficácia 

O revestimento de árvores aprisiona sedimentos, fornece um 
substrato para o estabelecimento de vegetação, melhora as 
condições de colonização de espécies nativas e controla a 
erosão. Possui capacidade de autorreparo após danos 
causados por eventos de inundação, se usado em combinação 
com técnicas de bioengenharia de solos. No entanto, este 
método não é apropriado para revestir margens próximas a 
pontes ou outras estruturas onde há alto potencial de danos a 
jusante, caso o revestimento seja desalojado durante eventos 
de inundação. Também não deve ser usadose as árvores 
ocuparem mais de 15% da área de seção transversal do canal 
no nível de cheia. Além disso, tem vida útil limitada e pode exigir 
manutenção periódica para substituir árvores danificadas ou 
deterioradas, dependendo do clima e da durabilidade das 
espécies de árvores utilizadas. 

Inclinação permitida da margem Inclinação variável (< 80°). 

Altura permitida da margem Altura máxima de 3,70 m. 

Velocidade admissível V = 1,80 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 100 a 200 N/m². 

Zona de aplicação Zona submersa. 

Materiais 
Árvores inteiras (sem as raízes), âncoras e ou estacas de 
madeira e cabos. 

Período de execução Durante períodos com condições de baixa vazão. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em USDA (1996), FISRWG (1998), LI e 
EDDLEMAN (2002) e USDA (2007) 
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Figura 3.13 – Detalhamento construtivo da técnica de plantio conjunto 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 
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3.3.11 Muro de suporte vivo 

Um muro de suporte vivo consiste em uma estrutura de troncos de madeira, em 

forma de caixa. Tal estrutura é preenchida com material adequado para aterro e com 

camadas de estacas vivas, que penetram pelo interior da estrutura e se estendem até 

a encosta. Uma vez que as estacas vivas enraízam e se estabelecem, a vegetação 

subsequente assume gradualmente as funções estruturais dos troncos de madeira. A 

Tabela 3.11 traz mais abordagens referentes a esse método de estabilização, e a 

Figura 3.14 apresenta o detalhamento construtivo da técnica de muro de suporte vivo. 

Tabela 3.11 – Técnica de bioengenharia: Muro de suporte vivo 

Técnica Muro de suporte vivo 

Características técnicas 

A base da margem é escavada, 0,6 a 0,9 metro abaixo do leito 
existente, até que uma base estável de 1,5 a 1,8 metro de 
largura seja alcançada. Para adicionar estabilidade à estrutura, 
recomenda-se escavar a parte de trás da fundação (mais 
próxima da inclinação) 15 a 30 centímetros mais baixa que a 
parte da frente. A estrutura do muro é formada por troncos de 
madeira, com 10 a 15 centímetros de diâmetro ou dimensão. 
Os comprimentos dos troncos variam de acordo com o 
tamanho da estrutura. Com a estrutura de madeira construída, 
as aberturas na parte inferior da estrutura são preenchidas com 
rochas, até atingir a elevação existente do leito do rio. Camadas 
alternadas de estacas vivas e solo são colocadas em cima das 
rochas, até o total preenchimento da estrutura. 

Campo de aplicação e eficácia 

Esta técnica é efetiva em curvas externas dos cursos d’água, 
onde correntes fortes estão presentes. Apropriada para a base 
da margem, onde uma parede baixa pode ser necessária para 
estabilizar o pé do declive e reduzir sua inclinação. É útil 
quando o espaço é limitado e é necessária uma estrutura mais 
vertical, podendo ser instalada acima e abaixo do nível da 
água. Este método mantém a aparência da margem natural e 
fornece excelente habitat. 

Inclinação permitida da margem Margens quase verticais. 

Altura permitida da margem Altura variável (no máximo 1,80 m). 

Velocidade admissível V = 3,0 a 3,70 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 240 a 290 N/m². 

Zona de aplicação Zona submersa. 

Materiais 
Troncos de madeira (pinho), pregos e arame, material de 
enchimento (pedra, solo local), material vegetal (estacas vivas, 
feixes ou raízes). 

Período de execução 
A estrutura inerte poderá ser realizada em qualquer época do 
ano. A vegetação deverá ser aplicada durante o seu período de 
dormência. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), FISRWG 
(1998), LI e EDDLEMAN (2002), USDA (2007) e PINTO (2017) 
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Figura 3.14 – Detalhamento construtivo da técnica de plantio conjunto 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.3.12 Gabião vegetado 

Os gabiões são cestos retangulares, fabricados a partir de uma malha trançada 

e hexagonal de fio de aço fortemente galvanizado, preenchidos com rochas de 

tamanho pequeno a médio. Os gabiões são conectados uns aos outros para formar 

uma parede lateral. A vegetação é incorporada aos gabiões colocando ramos vivos 

em cada camada consecutiva entre os cestos cheios de rochas. Com o tempo, a 

vegetação enraíza-se dentro dos cestos e no solo atrás dos gabiões, consolidando a 

estrutura e ligando-a à encosta. A Tabela 3.12 aborda informações mais completas 

sobre a referida técnica, e a Figura 3.15 apresenta o seu detalhamento construtivo. 
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Tabela 3.12 – Técnica de bioengenharia: Gabião vegetado 

Técnica Gabião vegetado 

Características técnicas 

É necessário remover o material solto da área da fundação, 
para fornecer uma base uniforme, e escavar a parte de trás da 
fundação (mais próxima da inclinação) um pouco mais 
profunda que a parte da frente, para adicionar estabilidade à 
estrutura e garantir que os ramos vivos enraízem bem nos 
gabiões e na margem. Recomenda-se a colocação de tecidos 
geotêxteis sobre a fundação preparada para impedir o 
movimento do solo através dos gabiões. Os cestos vazios são 
colocados em posição, enchidos com rochas, com tamanho 
mínimo de 10 centímetros e máximo de 23 centímetros, e 
depois dobrados e conectados nas extremidades e nas laterais. 
Um a um vão sendo executados e conectados entre si. A parte 
de trás da estrutura é aterrada, e entre os gabiões também é 
colocado solo. Entre uma camada e outra de gabião, é 
incorporada vegetação à estrutura. Os ramos vivos são 
colocados perpendiculares à encosta, com as pontas de 
crescimento orientadas para fora da margem e estendendo-se 
um pouco além dos gabiões. Os ramos devem ter diâmetro de 
1,3 a 6,3 centímetros e devem ser longos o suficiente para suas 
extremidades basais ultrapassarem o aterro na parte de trás 
dos gabiões e se estenderem até a margem imperturbada. O 
processo é repetido até que a estrutura atinja a altura desejada. 
Importante instalar os gabiões de modo que as articulações 
verticais sejam escalonadas entre os gabiões de linhas e 
camadas adjacentes em pelo menos metade do comprimento 
de um cesto.  

Campo de aplicação e eficácia 

Este método é eficaz onde a inclinação da margem é íngreme 
e requer suporte estrutural moderado. Apropriado na base de 
uma encosta, onde pode ser necessária uma parede baixa para 
estabilizar a base da margem e reduzir a sua inclinação. 
Indicado quando o espaço é limitado e é necessária uma 
estrutura mais vertical. Pode ser uma alternativa a projetos de 
enrocamento que exijam um tamanho de rocha maior do que o 
disponível localmente. Quando apropriado, pode ser usado 
com outros sistemas de bioengenharia para estabilizar a 
margem superior e garantir uma fonte regenerativa da 
vegetação da margem do rio.  

Inclinação permitida da margem Margens íngremes. 

Altura permitida da margem Altura variável (no mínimo 2,0 m). 

Velocidade admissível V = 3,0 a 3,70 m/s. 

Tensão de cisalhamento admissível τ = 240 a 290 N/m². 

Zona de aplicação Zona submersa. 

Materiais 

Seixo do rio ou outro tipo de rocha de dimensões adequadas, 
malha trançada e hexagonal de arame de aço galvanizado, 
tecido geotêxtil, ramos vivos com capacidade de reprodução 
vegetativa e solo para aterro. 

Período de execução 
A estrutura inerte poderá ser realizada em qualquer época do 
ano. A vegetação deverá ser aplicada durante o seu período de 
dormência. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em GRAY e SOTIR (1996), USDA (1996), ALLEN e 
LEECH (1997), FISRWG (1998) e USDA (2007) 
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Figura 3.15 – Detalhamento construtivo da técnica de plantio conjunto 

Fonte: Traduzido de USDA (1996) 

3.4 Parametrização das técnicas de bioengenharia 

Após detalhar as características e particularidades de cada técnica de 

bioengenharia, os principais parâmetros necessários para realizar a aplicação dessas 

técnicas foram sintetizados conforme a Tabela 3.13. A parametrização, quanto às 

tensões de cisalhamento admissíveis, às velocidades admissíveis, às características 

geométricas (altura e inclinação) permitidas da margem, e às zonas de aplicação, 

auxilia profissionais na identificação e na seleção da(s) técnica(s) mais apropriada(s) 

para cada local.  
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Tabela 3.13 – Síntese dos principais parâmetros necessários para realizar a seleção e a 
aplicação das 12 técnicas de bioengenharia propostas 

Técnicas de 
bioengenharia 

Tensão de 
cisalhamento 

admissível 
(N/m²) 

Velocidade 
admissível 

(m/s) 

Inclinação 
permitida da 

margem 

Altura 
permitida 

da margem 
(m) 

Zona de aplicação 

Zona 
submersa 

Zona de 
respingo 

Zona da 
margem 

Estacas vivas 100 a 240 0,90 a 3,0 ≤ 30° 
Altura 

variável 
 X X 

Feixes vivos 70 a 140 2,5 a 3,0 ≤ 45° ≤ 3,0   X 

Entrançado vivo 100 a 200 1,5 a 3,5 
Margens 

quase verticais 
≤ 3,0  X X 

Esteira de 
ramagem 

140 a 380 3,0 ≤ 70° 
Altura 

variável 
  X 

Empacotamento 
de ramos 

140 a 290 3,0 ≤ 60° ≤ 1,20  X X 

Geogrelha 
vegetada 

340 3,0 ≤ 80° ≤ 1,80 X X X 

Postes vivos 140 a 380 3,0 ≤ 55° 
Altura 

variável 
 X  

Plantio conjunto 290 a 380 3,7 ≤ 65° 
Altura 

variável 
X X  

Rolos de fibra 
de coco 

100 a 200 0,50 a 1,80 < 80° 
Altura 

variável 
X X  

Revestimento 
de árvores 

100 a 200 1,8 < 80° ≤ 3,70 X   

Muro de suporte 
vivo 

240 a 290 3,0 a 3,70 
Margens 

quase verticais 
≤ 1,80 X   

Gabião 
vegetado 

240 a 290 3,0 a 3,70 
Margens 
íngremes 

≥ 2,0 X   

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em USDA (1996), LI e EDDLEMAN (2002), USDA 
(2007) e PINTO (2017) 

 

A partir do que foi abordado, nesta metodologia, tornou-se possível desenvolver 

um fluxograma de seleção, que será apresentado no Capítulo 5, onde se expõem os 

resultados, para auxiliar na identificação e na escolha da técnica de bioengenharia 

mais adequada para cada caso, conforme as necessidades encontradas. Para que o 

procedimento de seleção seja eficiente, é indispensável analisar as condições 

hidráulicas do curso d’água e conhecer os níveis de cheia para determinar as zonas 

de aplicação das técnicas. Mediante o uso do modelo HEC-RAS, é possível calcular 

e analisar os efeitos hidrodinâmicos atuantes na margem, e simular os níveis d’água 

que ocorrerão para diferentes vazões.  
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3.5 Modelagem hidráulica 

Para que a estabilização seja bem-sucedida, um fator imprescindível é 

conhecer as forças erosivas que atuam na margem e a dimensão dos níveis d’água 

em períodos de cheia (USDA, 2007). De acordo com o item 3.4, tais questões devem 

ser consideradas durante o processo de escolha da(s) técnica(s) de bioengenharia 

que será(ão) empregada(s) no projeto de estabilização. Um método para reproduzir 

as forças hidrodinâmicas e prever situações futuras é por meio de uma modelagem 

hidráulica. Com a modelagem, é possível calcular, para diferentes vazões, os valores 

de velocidades do escoamento e tensões de cisalhamento atuantes na margem, além 

de simular inundações e obter os respectivos níveis d’água (USACE, 2016a). 

Para isto, foi incluído, nesta metodologia, a utilização do modelo HEC-RAS 

(Hydrologic Engineering Center - River Analysis System), um sistema de análise de 

rio, desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo de Engenheiros do 

Exército dos E.U.A. Trata-se de software gratuito e amplamente difundido no meio 

acadêmico, que permite realizar cálculos hidráulicos unidimensionais (1D) e 

bidimensionais (2D) em regimes permanente e não permanente, para uma rede 

completa de canais naturais e construídos (USACE, 2019).  

Para realizar a simulação hidráulica, é necessária, em termos geométricos, 

uma boa caracterização do rio que será analisado. Essa caracterização baseia-se em 

levantamentos topobatimétricos que descrevam detalhadamente qualquer seção de 

interesse à modelagem, que poderá incluir, por exemplo, pontes, ilhas ou alterações 

bruscas de geometria. Para a modelagem hidráulica, quanto mais dados existirem, 

mais precisa será a simulação. Quanto aos dados de entrada, além da geometria do 

canal, é necessário fornecer ao modelo as condições de contorno e vazão, os 

coeficientes de rugosidade de Manning e os coeficientes de contração e expansão.  

Em relação à geometria do canal para o caso do modelo 1D, devem ser 

inseridas, no HEC-RAS, as seções transversais do rio, com informações altimétricas 

e batimétricas, assim como a distância entre os perfis. Essas seções podem ser tão 

largas quanto desejado, podendo incluir planícies de inundação. A distância entre 

cada seção transversal e sua adjacente deverá ser indicada em três pontos: talvegue, 

margem esquerda e margem direita. No software, a numeração dos perfis é feita de 

modo ascendente de jusante para montante. O HEC-RAS é capaz de calcular quatro 

componentes de análise de rios (USACE, 2019): 
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 perfis de superfície d’água em regime permanente; 

 simulação em regime não permanente unidimensional e bidimensional; 

 transporte de sedimentos;  

 análise da qualidade da água. 

 

Para o cálculo de perfis de superfície d’água em regime permanente, o 

procedimento computacional básico do modelo é baseado na solução da equação de 

conservação de energia, segundo condições de escoamento unidimensional. Neste 

caso, perfis de superfície d’água podem ser modelados para regimes de escoamento 

subcrítico, supercrítico e misto. As perdas de energia são calculadas com base no 

somatório das perdas por atrito (equação de Manning) e por contração ou expansão 

(USACE, 2019). 

Os coeficientes de rugosidade de Manning são uma medida de resistência ao 

escoamento exercida pelo canal. Vários fatores afetam esses valores, como a 

rugosidade da superfície, que se refere ao tamanho do material no leito da seção 

transversal, a vegetação, a irregularidade e o alinhamento do canal, as obstruções no 

curso d’água, a erosão e a deposição de sedimentos. Existem muitas formas para 

estimar os valores de Manning. O melhor método é fazer observações no campo e 

comparar esses valores com os dados publicados. As seguintes referências podem 

ser utilizadas para comparar e estimar os valores de Manning: Chow (1959), Barnes 

(1967), Phillips e Ingersoll (1998) e Hicks e Mason (1991). Também é recomendado 

usar o próprio modelo hidráulico e calibrar os valores de Manning para os dados de 

perfil observados (MOODY e HALLBERG, 2014). 

Em um curso d’água, as margens normalmente apresentam resistência ao 

escoamento diferente do canal, fazendo com que os valores de coeficiente de 

rugosidade de Manning (n) mudem das margens para o canal. No HEC-RAS, segundo 

USACE (2016b), essa mudança dos valores de Manning é o critério utilizado para 

subdividir a seção transversal na determinação da capacidade de transporte (K) 

(Figura 3.16). Para o cálculo, o modelo subdivide o escoamento em áreas (A), para 

as quais a velocidade é distribuída uniformemente. O transporte é calculado dentro de 

cada subdivisão (esquerda, canal e direita) e somado, para obter o transporte total 

para a seção transversal. 
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Figura 3.16 – Método padrão de subdivisão das seções transversais 
Fonte: USACE (2016b) 

 

Quanto aos coeficientes de contração e expansão, a Tabela 3.14 apresenta os 

coeficientes típicos para regime de escoamento subcrítico, cujos valores são usados 

durante a simulação para calcular a perda de energia devido às transições entre 

seções transversais (USACE, 2016b). 

Tabela 3.14 – Coeficientes de contração e expansão para regime de escoamento subcrítico 

Transições entre seções transversais 
Coeficientes 

Contração Expansão 

Nenhuma perda de transição calculada 0,0 0,0 

Transições graduais 0,1 0,3 

Seções típicas de ponte 0,3 0,5 

Transições abruptas 0,6 0,8 

Fonte: USACE (2016b) 
 

Após realizar a modelagem hidráulica, os resultados obtidos na simulação são 

comparados com as tensões de cisalhamento e as velocidades máximas admissíveis 

para cada uma das técnicas de bioengenharia propostas na metodologia, cujos 

resultados abaixo desses limites máximos admissíveis indicam uma proteção de 

margem adequada. Os perfis de superfície d’água obtidos na simulação fornecem os 

níveis de cheia para o projeto, os quais delimitam as áreas de aplicação de cada 

técnica na margem. Na modelagem hidráulica realizada para simular os níveis d’água 

e calcular os efeitos hidrodinâmicos atuantes no local do estudo de caso, apresentado 

no próximo capítulo, foi utilizado o HEC-RAS em sua versão mais recente (5.0.7). 
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4 ESTUDO DE CASO: ESTABILIZAÇÃO DE MARGEM NO RIO SÃO FRANCISCO 

Com intuito de realizar uma aplicação da metodologia proposta na presente 

dissertação, um estudo de caso foi realizado nas margens do rio São Francisco. Para 

aplicar a metodologia ao estudo de caso, foi necessário realizar uma visita de campo 

ao local onde a margem estava sendo estabilizada. Durante a visita, foi possível fazer 

inúmeras observações, levantar dados necessários para a modelagem hidráulica e 

analisar visualmente o desempenho da técnica empregada, nos trechos em que já 

havia sido executada a estabilização. Além disso, foi possível realizar um 

levantamento fotográfico bem completo, com várias fases da estabilização, devido aos 

diferentes estágios da obra encontrados durante o período da visita. 

4.1 O rio São Francisco 

Popularmente conhecido por Velho Chico, o rio São Francisco é um dos mais 

importantes rios brasileiros, sendo o maior rio que corre totalmente dentro do Brasil. 

Foi um dos primeiros rios navegados e ocupados desde o início do processo de 

colonização e é conhecido também como rio dos Currais. É chamado dessa forma por 

ter servido de trilha para o transporte e criação de gado em suas margens na época 

colonial. Há alguns anos, o percurso natural do rio vendo sendo afetado por alguns 

problemas de natureza social e econômica (MACHADO, 2009). 

A região hidrográfica do São Francisco compreende, aproximadamente, 

638.466 km² de área de drenagem, correspondendo a 7,5% do território nacional, e 

apresenta uma precipitação média anual de 1.003 mm, muito abaixo da média 

nacional, que é de 1.761 mm. A região abrange 521 municípios em sete Unidades da 

Federação: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, e Distrito 

Federal, e engloba uma parte da região do semiárido nordestino, caracterizada por 

apresentar períodos críticos de prolongadas estiagens, resultado de baixa 

pluviosidade e alta evapotranspiração. Fundamental pelo volume de água 

transportada para o semiárido, a região hidrográfica do São Francisco está dividida 

em quatro unidades hidrográficas: Alto São Francisco, Médio São Francisco, 

Submédio São Francisco e Baixo São Francisco (ANA, 2015; CBHSF, 2016).  

O rio São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra e chega a 

sua foz, no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe, percorrendo cerca de 2.637 km 
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de extensão com vazão média de 2.846 m³/s (ANA, 2015). A região da foz possui uma 

área total de 100 km² com ambientes de planície costeira e com influência direta das 

águas oceânicas. Em decorrência das construções de barragens ao longo do rio para 

geração de energia elétrica, as planícies inundáveis tiveram a dinâmica hidrológica 

comprometida. O processo de barramento no curso d’água interferiu nos pulsos das 

vazões naturais, alterando a dinâmica de suas águas e diminuindo seu fluxo ao longo 

do seu trajeto. Devido à regularização das vazões, a ação do rio sobre o mar está 

lenta, permitindo que as águas costeiras se desloquem rio acima (SANTANA, 2017).  

O aproveitamento hidrelétrico do rio São Francisco representa a base de 

suprimento de energia da região nordeste. Outro papel desempenhado pelo rio São 

Francisco nesta região é o abastecimento público e a irrigação, com vazão de retirada 

de 278,8 m³/s. Em relação aos demais usos, a vazão de retirada que predomina é 

para o abastecimento de agricultura irrigada, que equivale a 213,7 m³/s, 

representando 77% do total de demandas da região (ANA, 2015). Apesar da grande 

importância econômica que a geração de energia elétrica e a irrigação desempenham 

no país, a alteração nos regimes de cheias e vazantes do rio São Francisco causa 

vários problemas socioambientais em toda a sua dimensão, gerando um processo 

contínuo de degradação da bacia (SANTANA, 2017). Portanto, a preservação espacial 

do Velho Chico faz-se necessária e urgente para que ele possa ser útil, também, às 

futuras gerações (MACHADO, 2009). 

4.2 Área de estudo 

O estudo de caso aborda a estabilização de um trecho da margem esquerda 

do rio São Francisco, com 2.800 metros de extensão, localizado na região do médio 

São Francisco, entre os municípios de Ibotirama e Barra, no Estado da Bahia (Figura 

4.1). Nesses municípios, no entorno da área do estudo, estão situadas as estações 

pluviométricas e fluviométricas mais próximas, que forneceram parte dos dados 

hidrológicos e hidráulicos. A iniciativa de estabilizar esse trecho da margem partiu da 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF), cujo projeto de estabilização foi elaborado por uma empresa do ramo. 

A execução do projeto ficou sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, sendo 

realizado pelo 4º Batalhão de Engenharia de Construção (4º BEC). 
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Figura 4.1 – Localização do estudo de caso 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O trecho de estabilização das margens abrange uma área com 21 propriedades 

rurais, nas quais há plantio agrícola, canavial e pastagens, muitas vezes, dentro da 

Área de Preservação Permanente (APP). Nessa região, está localizado um povoado 

denominado Porto Novo, constituído de aproximadamente 30 casas (Figura 4.2). 

Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente é uma 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). Devido a essa ocupação e uso 

do solo, grande parte da vegetação nativa ao longo das margens foi suprimida, 

resultando em uma área com muita degradação.  
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Figura 4.2 – Casas do povoado Porto Novo, as margens do rio São Francisco 
Fonte: 4° BEC 

 

Os processos erosivos que ocorrem nas margens do rio provocam o seu 

alargamento e geram uma carga elevada de sedimentos, que, ao se depositarem no 

canal, formam bancos de areia ao longo do curso d’água (Figura 4.3). Tal fenômeno 

afeta as condições de navegabilidade do rio São Francisco, ao contribuir para a 

redução de sua profundidade, além de gerar grandes eventos de cheias, que refletem 

ciclicamente na erosão das margens. Dessa forma, a obra de estabilização busca 

diminuir o avanço dos processos erosivos, especialmente em áreas degradadas, onde 

a remoção da mata ciliar acelerou o processo natural de erosão. Além disso, tem como 

objetivo mitigar os impactos ambientais causados e favorecer a navegação no rio São 

Francisco. 
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Figura 4.3 – Formação de bancos de areia ao longo do rio São Francisco 
Fonte: 4° BEC 

4.3 Técnica empregada 

Para conter os processos erosivos, o projeto previu a estabilização do solo por 

meio de revestimento vegetativo da margem e da Área de Preservação Permanente 

(APP). De acordo com a Lei nº 12.651/2012, considera-se Área de Preservação 

Permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso 

d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha 

do leito regular, conforme BRASIL (2012), em largura mínima de: 

 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 

a 600 (seiscentos) metros de largura; e 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros. 

 

No projeto de estabilização, foi prevista a revegetação de uma faixa marginal 

de 20 metros de largura, valor inferior à largura mínima considerada APP pela Lei nº 

12.651/2012 para os cursos d’água mais estreitos. No trecho em que está localizado 

o povoado Porto Novo, essa faixa de 20 metros foi interrompida devido à proximidade 

das casas com a margem, não sendo realizada a revegetação nessa extensão. 

Segundo as delimitações da referida Lei, considerando que o rio São Francisco 

apresenta larguras acima de 600 metros, é indicado recuperar e considerar uma APP 

maior, variando em alguns trechos entre faixas de 200 a 500 metros, conforme a 

largura do rio. 

Em termos da técnica empregada para a estabilização, foram executadas obras 

de suavização da inclinação da margem, aplicação de tecido de controle de erosão, 

para cobertura e proteção do solo, e revestimento vegetativo por meio de 

hidrossemeadura e de plantio de mudas de espécies nativas (Figura 4.4). Essa técnica 

apresenta tensão de cisalhamento e velocidade admissíveis de 100 N/m² e 0,5 a 

1,5 m/s, respectivamente, podendo ser aplicada em margens com inclinação e altura 

variáveis (PINTO, 2017). No estudo de caso, a medida de estabilização foi executada 

em todo o talude, sem prever uma proteção inerte para a zona da margem mais crítica, 

abaixo do nível de cheia. 

 
Figura 4.4 – Técnica aplicada no estudo de caso: retaludamento e revegetação da margem 

Fonte: FISRWG (1998) 
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Inicialmente, foi realizada a remoção dos pequenos arbustos isolados que 

resistiram aos efeitos da erosão ou da exploração antrópica (Figura 4.5a). A limpeza 

da área ocorreu de forma manual, preservando as espécies que se encontravam em 

melhores condições. Em sequência, uma equipe de topografia efetuou a demarcação 

das seções transversais ao longo do trecho a ser submetido à terraplanagem (Figura 

4.5b). O corte do talude foi projetado visando obter uma declividade adequada para a 

aplicação da técnica empregada. Com o retaludamento, a margem adquiriu uma nova 

configuração e sua inclinação foi suavizada para 18°.  

 

Figura 4.5 – (a) Remoção de pequenos arbustos isolados e (b) retaludamento 
Fonte: 4° BEC 

 

Posteriormente às intervenções de construção civil, foram iniciadas as etapas 

de revestimento da margem. Devido às pequenas quantidades de nutrientes 

encontrados no solo, cujos nutrientes são necessários ao desenvolvimento das 

plantas, o talude recebeu um fertilizante orgânico em quantidade suficiente para o bom 

desempenho das mudas e da germinação do coquetel de sementes. Na sequência, 

foi lançado um coquetel de sementes, composto por duas espécies diferentes, o 

milheto e a crotalária. O milheto, cujo nome científico é Pennisetum glaucum, é uma 

gramínea que atua como planta de cobertura do solo. Além disso, os nutrientes 

extraídos pela planta permanecem na palhada, sendo liberados no solo, favorecendo 

a cultura subsequente. Já a crotalária, cujo nome científico é Crotalaria Juncea, é uma 

leguminosa, de crescimento muito rápido e vigoroso, que produz a maior quantidade 

de biomassa no menor tempo e, consequentemente, fornece nitrogênio em maior 

quantidade, reduzindo a necessidade de aplicação de fertilizantes nitrogenados.  

O processo foi seguido do imediato assentamento do tecido de controle de 

erosão, de forma que as sementes ficassem protegidas sob o tecido (Figura 4.6a). O 

(a) (b)



88 
 

tecido utilizado para fixar as sementes e proteger o talude contra processos erosivos 

foi uma manta de fibra de coco. A manta foi fixada com grampos de aço, com 4,2 mm 

de diâmetro e 50 cm de comprimento, com espaçamento de 4 m entre eles. Por fim, 

foi realizada o plantio das mudas, com um adensamento de 1,5 m²/muda (Figura 4.6b). 

As mudas das espécies indicadas para os taludes e para a faixa da APP foram 

mantidas em um viveiro instalado no local da obra (Figura 4.6c).  

 

Figura 4.6 – (a) Assentamento da manta de fibra de coco, (b) plantio das mudas e (c) viveiro 
Fonte: 4° BEC 

 

Para melhorar o desenvolvimento da vegetação, foi implantado um sistema de 

irrigação por aspersão, devido aos períodos secos em que as técnicas foram 

aplicadas. Com início no mês de abril e interrupção no mês de outubro, a estabilização 

ocorreu nos sete meses mais secos do ano, durante três anos, justamente por ser o 

período em que os níveis d’água eram os mais baixos. Além disso, para limitar o 

acesso à APP, foram construídas cercas de arame liso com doze fios, deixando 

somente algumas aberturas para a passagem dos animais e moradores até o rio 

(Figura 4.7). 

(b)

(c)(a)
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Figura 4.7 – Sistema de irrigação por aspersão e cercamento da APP 
Fonte: 4° BEC 

 

Para a seleção das espécies de plantas, foi realizado um levantamento florístico 

para identificar as espécies da flora ocorrentes em uma área de amostragem 20 m x 

20 m. A Tabela 4.1 apresenta as espécies utilizadas para a revegetação do talude e 

da APP, e a Figura 4.8 ilustra cada uma delas. 

Tabela 4.1 – Espécies de plantas utilizadas para a revegetação do talude e da APP 

Zona de Aplicação Família Nome Científico Nome Popular 

Talude 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira-preta 

Fabaceae Peltophorum dubium Canafístola 

Anacardiaceae Astronium graveolens Guaritá 

Fabaceae Mimosa tenuiflora Jurema-preta 

Fabaceae Senna rugosa Fedegoso-inrrugado 

Área de 
Preservação 

Permanente (APP) 

Fabaceae Dipteryx alata Vogel Baru 

Myrtaceae Myrcia tomentosa Goiaba-brava 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus Ipê-amarelo 

Bignoniaceae Tabebuia roseoalba Ipê-branco 

Fabaceae Hymenaea courbaril Jatobá 

Fabaceae Mimosa tenuiflora Jurema-preta 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum Tamboril 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 4.8 – Espécies de plantas utilizadas para a revegetação do talude e da APP 
Fonte: Adaptado de BARBOSA (2017) 

  

Ao final da execução do retaludamento, da aplicação de semeadura, do 

assentamento do tecido de controle de erosão, do plantio de mudas e do sistema de 

irrigação, o talude e a APP apresentaram a configuração conforme a Figura 4.9. Após 

a implantação de todas essas medidas previstas no projeto, espera-se que o 

revestimento vegetativo se desenvolva e, em conjunto com a suavização da inclinação 

do talude e o tecido de controle de erosão, possa proporcionar os seus efeitos 

estabilizantes à margem. 
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Figura 4.9 – Configuração da APP após a implantação das medidas estabilizadoras 
Fonte: Registrado pelo autor 

4.4 Visita de campo 

A visita de campo foi realizada no período de 26 de maio a 1º de junho de 2019, 

sendo possível realizar o acompanhamento da obra. Devido ao fato de a aplicação 

das técnicas de estabilização terem iniciado no ano anterior, um trecho já havia sido 

estabilizado entre os meses de abril e outubro de 2018. Nesse trecho, pôde-se avaliar 

o desempenho das técnicas aplicadas. Como a obra se encontrava em diferentes 

fases da estabilização, havia um trecho no qual a vegetação estava em estágio inicial 

de estabelecimento e um último trecho ainda em fase de plantio, onde foi possível 

acompanhar a execução do plantio de mudas, presenciando a parte final da aplicação 

das medidas de estabilização. 

Ao realizar a visita pôde-se perceber as dificuldades encontradas na 

estabilização e analisar os sinais quanto ao desemprenho da técnica empregada. A 

visita de campo também possibilitou ter acesso aos dados levantados na fase do 

projeto, como o levantamento batimétrico, as medições de níveis d’água, as vazões e 

as velocidades, e informações quanto à caracterização do solo ao longo da margem. 

Além disso, foi possível avaliar as condições do local para complementar os dados 

hidráulicos, que foram utilizados para a modelagem. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 Procedimento para seleção de alternativas sustentáveis apropriadas 

Para estabilizar as margens dos rios brasileiros com técnicas de bioengenharia, 

um fluxograma para auxiliar na identificação e na escolha da(s) técnica(s) mais 

apropriada(s) ao local degradado foi desenvolvido (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Fluxograma de seleção de técnicas de bioengenharia (parte 1) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O fluxograma de seleção concebido leva em consideração o nível de erosão 

apresentado, a localização do trecho erodido (trecho curvo ou reto) e a zona em que 

será aplicada a técnica (acima ou abaixo do nível de cheia). Todas as técnicas de 

bioengenharia propostas no arcabouço metodológico, apresentado no Capítulo 3, 

foram analisadas para viabilizar o desenvolvimento desse procedimento de escolha. 

Uma a uma, cada técnica foi verificada, quanto ao nível de erosão para qual sua 

aplicação é indicada, quanto à recomendação em relação a curvatura da margem e 

quanto à aplicação em relação ao nível d’água. 

Para colocar em prática o procedimento de seleção, é imprescindível analisar 

as condições hidráulicas do trecho do curso d’água que se deseja estabilizar. Ao 

realizar essa análise hidrodinâmica, será possível conhecer as forças erosivas que 

atuam no local e compará-las aos valores de tensão de cisalhamento e de velocidade 

que aquele solo suporta, permitindo, assim, avaliar o nível de erosão da margem. Essa 

é uma das etapas do processo de seleção, cujas opções de técnicas dispostas no 

fluxograma foram separadas conforme recomendações da literatura. Para tanto, 

mediante uso do modelo HEC-RAS, devem ser calculados os valores de velocidade 

do escoamento e tensão de cisalhamento atuante na margem. Devem ser simulados, 

também, os níveis d’água que ocorrerão para diferentes vazões para, assim, 

determinar as zonas de aplicação e obter, por meio do fluxograma, as opções de 

estabilização mais apropriadas. 

Depois de percorrer o fluxograma e obter as opções de técnicas apropriadas 

para a estabilização que deseja realizar, avalia-se qual é a melhor escolha de acordo 

com os parâmetros sintetizados na Tabela 3.13, quanto às características geométricas 

da margem. Para dar sequência no procedimento de seleção, um segundo fluxograma 

complementar foi desenvolvido, dessa vez considerando a altura e a inclinação 

permitidas da margem (Figura 5.2). Para tanto, o mesmo processo de criação do 

fluxograma anterior foi adotado. As 12 técnicas de bioengenharia propostas na 

metodologia foram analisadas quanto às especificações da geometria da margem. 

Logo, conforme as recomendações, as técnicas foram separadas e dispostas no 

fluxograma de acordo com as suas características, e, assim, as opções para uma 

estabilização adequada foram obtidas. 
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Figura 5.2 – Fluxograma de seleção de técnicas de bioengenharia (parte 2) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Com a elaboração desses dois fluxogramas de seleção (parte 1 e parte 2), o 

processo de identificação e escolha da(s) técnica(s) de bioengenharia mais 

apropriada(s) para cada caso foi simplificado, auxiliando e facilitando o 

desenvolvimento de projetos de estabilização de margens, com ênfase em medidas 

sustentáveis. 
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5.2 Modelagem hidráulica com o HEC-RAS 

Seguindo a metodologia proposta nesta dissertação, foi realizada uma 

modelagem hidráulica, mediante uso do software HEC-RAS, para estimar as forças 

erosivas que atuam no local do estudo de caso. Esses valores foram comparados com 

os valores de resistência que o solo da margem suporta, avaliando o risco de erosão 

e com os valores admissíveis das técnicas, para verificar, em relação a alguns 

parâmetros, a adequação da técnica empregada na estabilização e a aplicabilidade 

das técnicas propostas. Nessa fase, foram utilizados os dados hidráulicos e as 

observações da visita de campo quanto às condições do local de estudo.  

Para realizar a modelagem hidráulica, foi necessário alimentar o modelo com 

os dados de entrada necessários. Foram inseridos os dados da geometria do canal, 

os coeficientes de rugosidade, os coeficientes de contração e expansão, os dados de 

vazão e as condições de contorno. A simulação foi calculada em regime permanente, 

e os perfis de superfície d’água foram modelados para regime de escoamento 

subcrítico, que tem uma velocidade baixa e é caracterizado pelo número de Froude 

menor que 1 (F < 1). 

Os perfis transversais foram obtidos por meio de um levantamento batimétrico, 

realizado pela empresa contratada para a elaboração do projeto de estabilização. Ao 

total, 53 perfis foram inseridos no HEC-RAS, seção por seção. Destes, 18 perfis 

abrangem o trecho da estabilização, contudo, devido ao fato da margem de estudo 

estar localizada em um trecho do rio onde há uma ilha (Figura 5.3), foi necessário 

inserir perfis que abrangessem não apenas o local da obra, mas também toda 

extensão da ilha, totalizando 13.465 metros (Figura 5.4). A medição da vazão foi 

realizada na seção 53, antes da bifurcação do rio, considerando que a numeração dos 

perfis é feita de modo ascendente de jusante para montante. As distâncias entre os 

perfis transversais variavam entre si. A grande maioria dos perfis apresentaram 

distâncias de aproximadamente 200 metros. Alguns poucos, mais espaçados, 

apresentaram distâncias maiores, em torno de 500 metros.  
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Figura 5.3 – Trecho do rio onde a estabilização da margem está localizada 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 5.4 – Abrangência das seções transversais 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para obter a topografia das margens, um modelo digital de elevação também 

foi inserido no HEC-RAS e incorporado às seções transversais. O Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE), com o projeto Topodata, disponibiliza, em seu Banco 
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de Dados Geomorfométricos do Brasil, o modelo digital de elevação em cobertura 

nacional, elaborados a partir dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 

com resolução espacial de 30 metros (VALERIANO; ALBUQUERQUE, 2010). 

Para a modelagem realizada, os coeficientes de rugosidade de Manning (n) 

foram obtidos combinando os dois métodos citados no Capítulo 3, onde se expõe a 

metodologia. Os valores de n considerados para as margens foram de 0,07 e para o 

canal foi considerado n igual a 0,045. Quanto aos coeficientes de contração e 

expansão, foram adotados os valores que correspondem às transições graduais para 

regime subcrítico, conforme apresentados na Tabela 3.14, no capítulo da metodologia. 

Esses valores correspondem a 0,1 para contração e 0,3 para expansão. 

A condição de contorno, introduzida no extremo a jusante do trecho estudado, 

foi definida utilizando a declividade média do talvegue, que corresponde a 

0,0000413 m/m. Os valores de vazão utilizados para a simulação foram obtidos do 

projeto de estabilização do estudo de caso. A vazão mínima simulada foi de 

1.009 m³/s, a média de longo termo (MLT) foi de 2.553 m³/s e a máxima ocorrência 

anual (tempo de recorrência de 2 anos) utilizada foi igual a 5.850 m³/s. A Tabela 5.1 

apresenta os resultados obtidos na modelagem hidráulica, com o HEC-RAS, para as 

18 seções localizadas no estudo de caso. 

Tabela 5.1 – Resultados da modelagem hidráulica 

Seção 
Transversal 

Vazão 
(m³/s)  

Elevação do 
nível d'água 

(m) 

Velocidade 
do canal 

(m/s) 

Tensão de cisalhamento (N/m²) 

Froude Margem 
esquerda 

Canal 
Margem 
direita 

18 1.009 402,58 0,44 0,11 1,6 0,07 0,07 

18 2.553 404,4 0,71 0,71 3,56 0,72 0,1 

18 5.850 407,01 1,04 2,03 6,85 2,11 0,12 

17 1.009 402,52 0,55 0,17 2,64 0,26 0,1 

17 2.553 404,31 0,84 0,92 5,23 1,46 0,12 

17 5.850 406,92 1,03 2,91 8,04 4,71 0,15 

16 1.009 402,5 0,57 0,31 2,85 0,32 0,11 

16 2.553 404,28 0,85 1,25 5,35 1,67 0,12 

16 5.850 406,81 1,19 3,93 9,82 4,58 0,16 

15 1.009 402,47 0,55 0,16 2,57 0,15 0,1 

15 2.553 404,24 0,83 0,89 5,07 1,13 0,12 

15 5.850 406,76 1,21 2,26 9,28 2,95 0,14 

14 1.009 402,46 0,52 0,28 2,25 0,18 0,09 

14 2.553 404,22 0,82 1,27 4,82 1,26 0,11 

14 5.850 406,72 1,21 2,84 9,24 0,7 0,14 

Continua 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

5.3 Análise quanto à adequação da técnica de bioengenharia empregada 

Após realizar a visita de campo e, por meio da modelagem hidráulica, estimar 

numericamente as forças hidrodinâmicas e prever as situações futuras, foi possível 

Tabela 5.1 – Resultados da modelagem hidráulica   

Continuação 

Seção 
Transversal 

Vazão 
(m³/s)  

Elevação do 
nível d'água 

(m) 

Velocidade 
do canal 

(m/s) 

Tensão de cisalhamento (N/m²) 

Froude Margem 
esquerda 

Canal 
Margem 
direita 

13 1.009 402,29 0,52 0,2 2,3 0,06 0,1 

13 2.553 403,97 0,83 0,95 5,04 0,93 0,12 

13 5.850 406,41 1,23 2,42 9,64 2,67 0,15 

12 1.009 402,27 0,48 0,07 1,85 0,08 0,09 

12 2.553 403,92 0,79 0,73 4,46 1,37 0,11 

12 5.850 406,31 1,2 2,24 9,08 3,77 0,14 

11 1.009 402,24 0,5 0,2 2,07 0,06 0,09 

11 2.553 403,87 0,81 1,11 4,74 0,77 0,12 

11 5.850 406,25 1,2 3,03 9,18 0,51 0,15 

10 1.009 402,21 0,53 0,12 2,43 0,03 0,11 

10 2.553 403,83 0,81 1,06 4,91 0,6 0,13 

10 5.850 406,22 1,15 3,06 8,9 0,64 0,15 

9 1.009 402,18 0,51 0,05 2,39 0,12 0,11 

9 2.553 403,81 0,76 0,94 4,38 1,04 0,12 

9 5.850 406,2 1,07 1,31 7,5 3,26 0,14 

8 1.009 402,15 0,56 0,03 2,8 0,04 0,12 

8 2.553 403,75 0,83 0,97 5,28 2,03 0,13 

8 5.850 406,12 1,19 2,57 9,24 5,12 0,15 

7 1.009 402,1 0,64  - 3,66 - 0,14 

7 2.553 403,66 0,99 1,17 7,46 1,61 0,16 

7 5.850 405,93 1,45 3,36 13,75 1,51 0,19 

6 1.009 402,06 0,66 - 3,92 - 0,15 

6 2.553 403,61 1,03 1,17 8 2,18 0,17 

6 5.850 405,86 1,5 3,41 14,69 6,03 0,2 

5 1.009 402,01 0,7 - 4,39 - 0,16 

5 2.553 403,54 1,07 1,47 8,77 3,15 0,18 

5 5.850 405,78 1,55 4,28 15,87 8,25 0,21 

4 1.009 401,99 0,59 - 2,99 - 0,13 

4 2.553 403,52 0,95 0,74 6,7 1,13 0,15 

4 5.850 405,75 1,42 2,4 13,01 4,24 0,19 

3 1.009 401,97 0,57 - 2,82 - 0,13 

3 2.553 403,49 0,93 0,92 6,38 1,03 0,15 

3 5.850 405,71 1,39 3,02 12,41 3,37 0,19 

2 1.009 401,88 0,64 - 3,71 - 0,18 

2 2.553 403,38 0,97 0,99 7,29 1,33 0,18 

2 5.850 405,6 1,4 2,8 12,94 1,49 0,21 

1 1.009 401,75 0,71 0,02 4,83 0,06 0,22 

1 2.553 403,18 1,02 0,43 8,44 1,19 0,22 

1 5.850 405,34 1,43 1,04 13,88 2,9 0,24 



99 
 

analisar a adequação da técnica empregada no estudo de caso para a estabilização 

das margens do rio São Francisco. Ao comparar os valores de tensão de cisalhamento 

e velocidade máxima admissível da técnica de bioengenharia empregada com os 

resultados obtidos na modelagem hidráulica (Tabela 4.1), pode-se verificar que os 

valores da simulação estão abaixo dos limites máximos admissíveis, indicando uma 

proteção de margem adequada, em relação a esses dois parâmetros. 

Contudo, na visita de campo, foi possível observar que o trecho em que a 

estabilização havia sido realizada em 2018, ao enfrentar o primeiro nível de cheia, 

demonstrou insuficiência na proteção do pé da margem, apresentando uma faixa 

erodida e sem vegetação, conforme pode ser verificado na Figura 5.5. É possível 

perceber que a margem já não apresenta a mesma inclinação que foi obtida pelo 

retaludamento, indicando perda de solo neste local. Embora a resistência ao 

escoamento da técnica empregada seja superior às forças erosivas atuantes na 

margem, a vegetação inserida na zona localizada abaixo do nível de cheia encontra 

dificuldades em se estabelecer, devido aos longos períodos de inundação, o que torna 

a estabilização vulnerável. 

 

Figura 5.5 – Processos erosivos no pé da margem  
Fonte: Registrado pelo autor 
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 Pelo fato de não ter sido prevista uma proteção inerte para essa zona, que 

enfrenta constante oscilação do nível d’água, processos erosivos se desenvolveram 

no pé da margem, o que demonstra a necessidade de combinar técnicas vegetativas 

com elementos estruturais, que suportem as inundações enquanto ou onde a 

vegetação não consiga se desenvolver. Conforme abordado no Capítulo 3, as 

medidas em que a principal estabilização é gerada pelo efeito dos sistemas 

radiculares da vegetação são indicadas para a zona da margem, acima do nível de 

cheia, prevendo uma proteção de rochas, por exemplo, para a zona abaixo desse nível 

d’água.  

 Além das frequentes inundações, as precipitações que atingem a margem e as 

terras adjacentes também interferiram na eficiência da estabilização implementada. A 

ação das chuvas no talude desagrega o solo, causando uma erosão superficial. A 

queda de uma gota de água em uma superfície inclinada produz uma pequena cratera 

e movimenta as partículas de solo no sentido do declive. À medida que a precipitação 

prossegue, as gotas de chuva se juntam e transformam-se em um filme de água, que 

flui de forma laminar, com pequena capacidade de transporte. O revestimento 

vegetativo, em seu estágio inicial de desenvolvimento, ainda não havia adquirido a 

capacidade de atuar como um amortecedor contra a força de impacto das gotas da 

chuva e reduzir a velocidade do escoamento superficial da água. 

De acordo com ensaios de sondagem e granulometria realizados no talude, o 

solo que compõe a margem é caracterizado como solo arenoso fino. Entre todos os 

tipos de solos, a areia fina é o solo mais susceptível à erosão, apresentando os 

menores valores de resistência ao cisalhamento e velocidade permitidos. Devido às 

condições do local, a erosão superficial ocorre antes mesmo da vegetação se 

propagar e revestir o talude. Nesse caso, o mais recomendado é empregar uma 

técnica que ofereça proteção imediata à margem.  

O trecho da margem mais afetado pela erosão superficial (Figura 5.6) está 

localizado nas proximidades do povoado Porto Novo. Neste trecho, a área ao longo 

da margem é ocupada por uma estrada de chão batido, por onde trafegam os 

moradores (ver Figura 4.2). Essa estrada encontra-se dentro da APP e foi o motivo da 

interrupção da faixa de revegetação. Nesse local, devido ao tráfego de veículos e a 

inexistência de vegetação, o solo é bem compactado. Assim, a água da chuva que cai 

sobre a estrada acaba escoando pela margem até alcançar o rio, erodindo o solo e 

carregando consigo muitos sedimentos. Apesar de algumas descidas d’água terem 
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sido implementadas na margem, nenhum tipo de captação da água da chuva foi 

instalado ao logo da estrada para conduzir o escoamento d’água até essas descidas. 

Portanto, principalmente neste trecho do povoado, seria adequado também prever, no 

projeto, a instalação de um sistema de drenagem entre a estrada e a margem, 

limitando a água a escoar somente pelo local apropriado. 

 

Figura 5.6 – Erosão superficial da margem 
Fonte: Registrado pelo autor 

 

Os períodos prolongados de inundação e precipitações, combinados com solos 

arenosos e pouca vegetação, resultaram, além da erosão superficial, na infiltração 

contínua d’água na margem e na saturação do solo, que agrava a instabilidade da 

encosta (Figura 5.7). A infiltração e a saturação ocorrem, principalmente, durante a 

diminuição do nível d’água do rio, após as inundações, devidas aos fluxos de retorno. 

A saturação interfere na resistência do solo e o torna mais propenso a erosão. Dessa 

forma, conforme foi adotado no estudo de caso do livro de Gray e Sotir (1996), seria 

adequado empregar uma técnica prevendo a instalação de geodrenos para interceptar 

e conduzir a infiltração de água até o rio. 
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Figura 5.7 – Infiltração de água na margem (trecho a jusante não estabilizado)  
Fonte: Registrado pelo autor 

 

Em relação à prática do retaludamento, essa solução é uma alternativa eficiente 

para proporcionar mais estabilidade à margem, reduzindo a sua declividade. No 

entanto, ao suavizar a inclinação, a margem assume uma configuração mais 

espraiada, o que contribui para o alargamento do canal. No ponto de vista da 

navegação, espraiar as margens e alargar ainda mais o rio não é uma solução 

favorável. Visando melhorar as condições de navegabilidade, é mais indicado 

empregar uma técnica de estabilização que mantenha ou devolva a inclinação da 

margem, limitando o escoamento para aumentar a profundidade do rio. 

5.4 Análise quanto à aplicabilidade das técnicas de bioengenharia propostas 

No que concerne a aplicabilidade das técnicas propostas na estabilização das 

margens do rio São Francisco, seguindo a metodologia desenvolvida e o fluxograma 

de seleção concebido, verificou-se que há técnicas que poderiam ser empregadas, 

individualmente ou combinadas entre si. Analisando em relação à localização da 

margem erodida no rio, a margem pertence a um trecho reto. Portanto, inicialmente, 

todas as técnicas podem ser consideradas para o projeto. No que se refere à 



103 
 

intensidade do processo erosivo, há erosão superficial na margem, mas também há 

falhas mais abruptas devido às infiltrações de água no solo. Nesse caso, todas as 

técnicas continuam sendo consideradas. Com relação à zona do talude que se deseja 

estabilizar, para a zona acima do nível de cheio, recomenda-se cinco (5) técnicas para 

cobertura do solo: estacas vivas, feixes vivos, entrançado vivo, esteira de ramagem e 

empacotamento de ramos. Já se a zona for abaixo do nível de cheia pode-se 

empregar sete (7) técnicas que resistem a inundações: muro de suporte vivo, 

geogrelha vegetada, revestimento de árvores, plantio conjunto, gabião vegetado, 

postes vivos e rolos de fibra de coco.  

Agora que as opções já foram definidas, é preciso conferir quais das opções 

atendem aos parâmetros técnicos indicados na metodologia. Quanto às 

especificações em relação à tensão de cisalhamento e à velocidade admissível, ao 

comparar os valores admissíveis de cada técnica com os resultados da modelagem 

hidráulica, verifica-se que todas as técnicas resistem a forças erosivas superiores que 

as forças atuantes na margem. Em relação a inclinação permitida da margem, se for 

manter a prática do retaludamento e considerar a suavização da inclinação obtida, 

todas as técnicas atendem a essa especificação. Porém, em virtude do que foi 

apresentado no item anterior (ver 5.3), referente a melhoria das condições de 

navegação, recomenda-se preservar a inclinação original da margem, que chega em 

alguns pontos ao máximo de 55°. Mantendo-se a inclinação original, o número de 

técnicas que se encaixam na especificação diminui para dez, sendo elas: entrançado 

vivo, esteira de ramagem, empacotamento de ramos, geogrelha vegetada, postes 

vivos, plantio conjunto, rolos de fibra de coco, revestimento de árvores, muro de 

suporte vivo e gabião vegetado. Já quanto a altura permitida da margem, a altura 

máxima que a margem atinge é 6,60 metros. Dessa forma, somente cinco técnicas 

podem ainda ser consideradas para o projeto: esteira de ramagem, postes vivos, 

plantio conjunto, rolos de fibra de coco e gabião vegetado. 

Para concluir a seleção das técnicas apropriadas, com base também nas 

inadequações e necessidades que foram abordadas no item 5.3, entre as cinco 

opções finais, pode-se excluir a alternativa dos postes vivos, devido a esta técnica ser 

indicada para estabilizar margens de cursos d’água menores, como se pode excluir 

também os rolos de fibra de coco pelo fato de ser uma técnica adequada para locais 

onde é necessária uma estabilização moderada do pé da margem, protegendo contra 

pequenos deslizamentos. Portanto, seguindo a metodologia proposta, chega-se a 
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duas opções apropriadas para a estabilização das margens do rio São Francisco: 

plantio conjunto combinado com esteira de ramagem ou gabião vegetado combinado 

com esteira de ramagem. Observa-se ainda a recomendação de que ambas as 

alternativas devem prever em seu projeto a instalação de geodrenos, para conduzir a 

infiltração de água até o rio e garantir a estabilidade da margem. 

Em resumo, a esteira de ramagem é uma técnica apropriada para estabilizar a 

zona da margem, acima do nível de cheia, e proporciona proteção imediata à margem. 

Essa técnica atuaria imediatamente contra a erosão superficial, em conjunto com o 

sistema de drenagem mencionado no item 5.3. Para combinar com essa alternativa, 

uma solução adequada seria instalar o plantio conjunto na zona abaixo do nível de 

cheia. Essa técnica faz uso de rochas, que é um material inerte, e não depende 

exclusivamente do desenvolvimento da vegetação para proteger o pé da margem. A 

outra opção é combinar a esteira de ramagem com o gabião vegetado, que assim 

como o plantio conjunto, faz uso de materiais inertes e pode ser instalado abaixo do 

nível de cheia. A margem superior receberia a estabilização e proteção da esteira de 

ramagem, garantindo uma fonte regenerativa da vegetação da margem do rio. 

Visando conter o alargamento do rio, a geogrelha vegetada seria uma boa 

opção para reconstruir a margem, proporcionando uma inclinação mais íngreme, caso 

a altura máxima da margem fosse de até 1,8 metro e o trecho estabilizado não 

excedesse 6 metros de comprimento. Da mesma forma que o muro de suporte vivo 

poderia oferecer à margem uma inclinação quase vertical, se a altura máxima da 

margem fosse de 1,2 metro. Como a margem apresenta alturas que variam de 2,5 a 

6,6 metros, e o trecho da margem estabilizado é de 2.800 metros de extensão, estas 

duas alternativas, apesar de benéficas, acabaram sendo desconsideradas. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 Considerações finais 

A constante degradação dos ecossistemas lóticos prioriza, cada vez mais, o 

debate sobre os impactos ambientais resultantes das alterações antrópicas ao longo 

dos cursos d’água. O aumento da ocupação e a alteração do uso do solo nas áreas 

adjacentes aos rios, com grande parte da vegetação nativa ao longo das margens 

sendo suprimida, resultam em uma crescente degradação dessas áreas e aceleração 

do processo natural de erosão devido à remoção da mata ciliar. Contudo, para conter 

esses processos erosivos, tradicionalmente, são adotados métodos de estabilização 

que não consideram os efeitos da vegetação na estabilidade das margens. No 

entanto, com as técnicas de bioengenharia, a vegetação assume papel central para a 

estabilização das margens, atuando em um rio degradado para devolvê-lo à sua 

condição prévia não perturbada. 

Com o desenvolvimento desta dissertação, buscou-se promover, no Brasil, a 

aplicação de técnicas de bioengenharia como alternativa sustentável aos métodos 

tradicionais de estabilização de margem. Por meio de um levantamento da literatura, 

abordando as técnicas disponíveis e empregadas em outros países, foi possível reunir 

um conjunto de 12 técnicas de bioengenharia: estacas vivas, feixes vivos, entrançado 

vivo, esteira de ramagem, empacotamento de ramos, geogrelha vegetada, postes 

vivos, plantio conjunto, rolos de fibra de coco, revestimento de árvores, muros de 

suporte vivo e gabião vegetado. 

Todas as técnicas foram analisadas buscando fornecer os parâmetros 

necessários para realizar a aplicação de cada uma dessas técnicas, concebendo uma 

metodologia que possivelmente servirá como fonte de consulta e apoio para aplicação 

em futuros projetos da área. As especificações abordadas consistem na descrição e 

na caracterização técnica para instalação, na inclinação e na altura máxima permitida 

da margem para aplicação das técnicas e, nas velocidades e nas tensões de 

cisalhamento admissíveis. Também foram abordados o campo de aplicação e a 

eficácia de cada técnica, as zonas de instalação, os materiais empregados (inertes e 

vivos) e o período de execução das técnicas. Além disso, para cada técnica, é 

apresentado um detalhamento construtivo.  
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Quanto às especificações dos materiais empregados, principalmente as 

espécies de plantas, e o período de execução, foi verificado se havia a necessidade 

de realizar alguma adequação em relação a esses aspectos. Concluiu-se que os 

materiais inertes empregados para a estabilização são de fácil acesso em qualquer 

região do país, como rochas, madeira, arame e/ou geossintéticos. Com relação às 

espécies de plantas utilizadas, embora muitos autores citem a utilização do salgueiro, 

devido às suas características favoráveis de enraizamento, propagação, flexibilidade 

e tolerância a inundações, a literatura recomenda que o ideal é empregar espécies 

nativas da região, onde a técnica será aplicada, por estarem mais bem adaptadas às 

condições locais, do clima e do solo. Em relação ao período de execução, a 

especificação é de que, quando a técnica contém uma estrutura inerte, esta 

geralmente pode ser instalada em qualquer época do ano. Por outro lado, a vegetação 

deve ser aplicada durante o seu período de dormência. Há ainda algumas técnicas 

cuja recomendação é de que sejam instaladas em condições de baixa vazão. 

Como parte da metodologia proposta, uma modelagem hidráulica, utilizando o 

software HEC-RAS, foi realizada para obter alguns dos parâmetros necessários para 

analisar a adequação e aplicabilidade das técnicas. A partir da abordagem 

metodológica, foi desenvolvido um fluxograma que auxilia profissionais na 

identificação e seleção da(s) técnica(s) mais apropriada(s) ao local que se deseja 

estabilizar. Esse procedimento de seleção desenvolvido foi aplicado ao estudo de 

caso da estabilização de um trecho da margem esquerda do rio São Francisco, no 

qual foi analisada a adequação do método de estabilização empregado e a 

aplicabilidade das técnicas de bioengenharia propostas nesta pesquisa.  

Ao comparar os valores de tensão de cisalhamento e de velocidade obtidos na 

modelagem hidráulica, com os respectivos valores máximos admissíveis da técnica 

de bioengenharia empregada na estabilização das margens do rio São Francisco, 

verificou-se que, em relação a esses dois parâmetros, o método empregado atende 

às especificações que devem ser consideradas na elaboração do projeto. Porém 

foram observadas algumas inadequações do método de estabilização de margem 

empregado no estudo de caso durante a visita de campo realizada.  

A técnica demonstrou insuficiência na estabilização do pé da margem, 

apresentando uma faixa erodida e sem vegetação, o que indica que a zona de 

aplicação da técnica não foi apropriada, devendo ser prevista uma estabilização inerte 

para essa zona, que enfrenta constante oscilação do nível d’água. Devido à ocorrência 
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de erosões superficiais no talude, causadas pelas precipitações, deveria ter sido 

empregada uma técnica que oferecesse proteção imediata à margem e sistemas de 

drenagem deveriam ter sido previstos no projeto, além da instalação de geodrenos, 

para minimizar a infiltração de água e a saturação do solo, garantindo a estabilidade 

da margem. Quanto à prática do retaludamento adotada, o método não favorece as 

condições de navegação do rio, tornando as margens ainda mais espraiadas, o que 

contribui para o alargamento do canal e, consequentemente, a diminuição de sua 

profundidade. 

Quanto à aplicabilidade das técnicas propostas, verificou-se que duas opções 

de estabilização são apropriadas ao local: a combinação de esteira de ramagem com 

o plantio conjunto ou a esteira de ramagem combinada com o gabião vegetado. Em 

ambas as alternativas, a esteira de ramagem é indicada para estabilizar a zona acima 

do nível de cheia, proporcionando uma proteção imediata à margem. Já o plantio 

conjunto e o gabião vegetado, por fazerem uso de materiais inertes, são indicados 

para estabilizar a zona mais crítica, que enfrenta longos períodos de inundações. 

Em conclusão, a aplicabilidade da metodologia desenvolvida neste trabalho 

demonstrou-se eficiente em auxiliar na identificação e seleção das técnicas mais 

apropriadas para estabilização de margens, conforme as necessidades de cada local. 

Logo, tornou possível verificar a inadequação do método de estabilização de margem 

empregado no estudo de caso e indicar algumas alternativas de solução dentre as 

técnicas propostas nesta dissertação.  

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Com relação à seleção das espécies de plantas para compor os sistemas de 

bioengenharia, foi abordado, nesta pesquisa, que as espécies devem ser apropriadas 

para o uso pretendido e adaptadas às condições locais e que a escolha deve recair 

de preferência sobre espécies nativas da região, onde será aplicada a estabilização. 

Em virtude do exposto, sugere-se, para trabalhos futuros, estudar as espécies 

indicadas para diversas regiões do país.  

Outra sugestão refere-se à metodologia desenvolvida. Neste contexto, poderia 

ser ampliado o espaço amostral dos estudos de casos (ou seja, analisando outras 

localidades, com diferentes biomas, que enfrentam problemas relacionados à erosão 
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de margem) de forma a ratificar a metodologia proposta, contribuindo, assim, para o 

aumento de sua confiabilidade e validação. 

Sugere-se, também, introduzir um fluxograma de seleção, similar ao concebido 

neste estudo, às técnicas convencionais de estabilização de margem, abordando as 

suas limitações técnicas em termos de inclinação e altura da margem, velocidade e 

tensão de cisalhamento admissíveis, além do componente custo ao longo da vida útil 

para possibilitar uma comparação com as técnicas de bioengenharia. 

No que concerne a estabilidade gerada pelo sistema radicular da vegetação 

incorporada às técnicas de bioengenharia, a última sugestão é analisar, por meio de 

uma modelagem da zona das raízes, o aumento da estabilidade em função do 

enraizamento. Nesse caso, seria possível comparar técnicas semelhantes, cuja 

diferença é a presença de vegetação em sua estrutura, como, por exemplo, gabião 

com gabião vegetado, muro de suporte com muro de suporte vivo, enrocamento com 

plantio conjunto, entre outros. 
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