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Resumo: Os estudos relacionados com os canais fluviais na atualidade ganham 
importância, sobre tudo, pelos impactos antropogênicos presentes nos rios e pela 
escassez hídrica das águas em mananciais. Este trabalho discute as magnitudes da 
erosão marginal registrada ao longo de três seções transversais de estudos durante um 
período de monitoramento englobando cheias e estiagens. A área de estudo compreende 
o córrego do Cedro, localizado na porção sul do município de Presidente Prudente/SP, 
que drena áreas urbanas e rurais deste município. Para avaliação espacial e temporal da 
erosão marginal no córrego do Cedro, foram aplicados os métodos dos pinos, método 

das estacas e o método das perfilagens sucessivas. Os resultados apresentados neste 
trabalho vêm contribuir para o entendimento da dinâmica fluvial, em especial para o 
monitoramento e identificação dos processos de erosão de margens, que em sinergia 
com outros estudos pode subsidiar a análise ambiental dos rios e para ações de 
planejamentos e recuperação. 
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Introdução 

 
Os estudos dos processos de erosão marginal têm suma importância no 

entendimento da dinâmica dos canais fluviais, ao longo do tempo e do espaço. O estudo 
das magnitudes e variabilidade espacial na ocorrência destes processos têm também 
possibilitado o entendimento do relacionamento com a intensidade das alterações 
antrópicas na bacia hidrográfica. 

Para Rocha (2002) os processos de erosão nas margens estão entre os elementos 
mais dinâmicos da paisagem e o entendimento dos mecanismos de atuação é 
fundamental para a explicação da evolução dos diversos elementos da geomorfologia 
fluvial, que por sua vez é determinante na evolução dos ecossistemas de canais fluviais 
e das planícies de inundação. 

O conhecimento adequado desta dinâmica permite a identificação dos principais 
impactos decorrentes dos processos de degradação impostos pela ação antrópica. Os 
custos ambientais e econômicos para a sociedade em virtude da alteração dos ambientes 
fluviais são expressos, por exemplo, na escassez ou disponibilidade dos recursos 
hídricos, nas enchentes e nos processos de assoreamento. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise no espaço e no tempo dos 
processos de erosão marginal, identificados e monitorados em três seções transversais 
nos trechos do médio e baixo curso do córrego do Cedro em Presidente Prudente, São 
Paulo, Brasil. 
 



Caracterização da área de estudos 
 
A área de estudo está inserida no domínio do planalto ocidental paulista, região 

Oeste do Estado de São Paulo. O córrego do Cedro, objeto deste estudo, é um afluente 
direto do rio Santo Anastácio, que por sua vez deságua no alto curso do rio Paraná. As 
três seções transversais estão situadas ao longo do médio e baixo curso deste rio, sua 
bacia hidrográfica drena áreas urbanas e rurais de Presidente Prudente/SP1 totalizando 
uma área2 de 31,41 km² e localiza-se na margem direita do alto curso do rio Santo 
Anastácio (Figura 01). 

 

 
Figura 1. Localização da área de estudos.  

 
A região de Presidente Prudente, localizada na porção central da bacia 

sedimentar do Paraná, encontra-se no domínio de afloramentos de arenitos do grupo 
Bauru3, de acordo com o Mapa Geológico do IPT (1981a). A área de estudo abrange 
afloramentos da Formação Adamantina Ka e apresenta características litológicas como 
“... arenitos finos e muito finos, podendo apresentar cimentação e nódulos carbonáticos 

com lentes de siltitos arenosos e argilitos ocorrendo em banco maciços, estratificação 

plano-paralela e cruzada de pequeno a médio porte”. Mapa Geológico do IPT (1981a: 
48). No leito fluvial de alguns canais mais incisivos, apresenta também afloramentos da 
Formação Santo Anastácio, estas rochas apresentam como características arenitos 
marrom-avermelhados a arroxeados, de granulação fina a média ocorrendo 
predominantemente em bancos maciços. 

                                                
1 A cidade de Presidente Prudente localizada no extremo oeste do Estado de São Paulo, na latitude 
22°7’S. e longitude. 51°22W. Gr., com uma altitude de 480m. 
2 A bacia do córrego do Cedro anteriormente a construção da represa da Sabesp tinha como afluente o 
córrego do Cedrinho, esta bacia drena uma área com 7,75 km² totalizando as duas áreas de 40,36 km². 
3 O grupo Bauru é dividido nas formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. 



O Clima regional de Presidente Prudente é tropical de transição. Esta região é 
caracterizada pela presença de um período de inverso (seco), sob a influência de 
sistemas polares e um período chuvoso (verão). 

A geomorfologia da bacia do córrego do Cedro e o córrego do Cedrinho aparecem 
entalhados entre interflúvios laterais largos e mais alongados Sudo (1980). Identifica-se 
por meio de análise de perfis topográficas, que as vertentes localizadas nas seções 
transversais são suavemente convexas e retilínea-convexas, associadas à formação de 
planície de inundação com vale de fundo chato, na Seção 3 Foz identifica-se uma 
alargamento da planície de inundação até o sopé da vertente que caracteriza-se 
diferencialmente pela declividade superior a 20 % nesta encosta Araujo (2007).  
 
Metodologia 
 

Para avaliação dos processos de erosão marginal no córrego do Cedro, foram 
utilizadas as propostas metodológicas desenvolvidas por Hughes (1977) e Hooke (1980), 
adaptadas para estudos em rios de climas tropicais por FERNANDES (1990); ROCHA 
e SOUZA FILHO (1996) e ROCHA (2002). Estes autores citam três principais métodos 
para serem utilizado no monitoramento da erosão de marginal, dentre os métodos são 
medições diretas nos campo (método dos pinos, método das estacas e no método das 

perfilagens sucessivas). 

A periodicidade da tomada de dados de campo iniciou-se em janeiro de 2007 
com a instalação dos equipamentos/instrumentos, com campanhas mensais4 finalizando 
em setembro de 2007. Os métodos para medição das taxas de erosão marginal 
empregados foram aplicados de forma complementar, a partir das perfilagens sucessivas, 
realizada no início e no final do trabalho observou-se a evolução da geometria da seção 
transversal bem como os processos atuantes erosivos e deposicionais e a estimativa da 
erosão de margens da Seção 3 Foz, em virtude da indisponibilidade de empregar o  
método dos pinos. Já os dados obtidos pelos métodos dos pinos associados a estacas 
foram registrados mês a mês na Seção 1 Dhama e Seção 2 Ana Jacinta, sendo sua 
quantificação realizada por seção. 

Os materiais e equipamentos utilizados para execução das campanhas destes três 
métodos são: marreta, régua, trena de 3 e 30 metros, nível e nível de cantoneira, balisas, 
prancheta , pinos, estacas, maquina fotográfica. 
 Também foram avaliados dados pluviométricos no município e hidrológicos nas 
seções amostradas, como velocidades de fluxo e vazão. Posteriormente os dados foram 
utilizados para o entendimento da variabilidade espaço-temporal dos processos erosivos 
marginais. 
 
Descrição dos métodos 
 

O Método das Perfilagens Sucessivas: também utilizado por Rocha e Souza 
Filho (op. cit), consiste no levantamento de perfis nas margens monitoradas e dão a 
ilustração da evolução progressiva de seus perfis. Este método é utilizado como maneira 
gráfica para evidenciar a evolução da face do barranco e morfologia da seção 
transversal, ao longo do período monitorado.  Neste caso foram 2 perfilagens em cada 
ponto de amostragem, desde a parte submersa, até a superfície do barranco junto às 
estacas/marcos. As medidas foram realizadas através de régua graduada de 2,5m de 

                                                
4 As datas das campanhas de monitoramento foram nos dias 28 de fevereiro, 31 de março, 23 de abril, 27 
maio, 27 de junho, 25 de julho, 21 de agosto e 25 de setembro. 



comprimento e trena flexível de 20m no inicio da pesquisa e ao término da pesquisa 
para observar a evolução do traçado. 

O Método de Pinos utilizado por (HOOKE; ROCHA e SOUZA FILHO, 1980, 
1996) e por inúmeros outros pesquisadores, consiste na inserção de pinos na face das 
margens, cujo recuo é medido pelo grau de exposição que os pinos apresentam. Os 
pinos utilizados possuem ter um metro de comprimento e 8 milímetros de diâmetro, 
inserido com distribuição vertical em cada seção/ponto de amostragem, deixando 10 cm 
para fora do barranco para facilitar sua localização. A Quantidade de pinos instalada nos 
barrancos foi definida a partir das observações de campo da calha e na morfologia da 
seção transversal do córrego do Cedro.  

Instalados os pinos, realizou-se campanhas mensais ao longo do trabalho. Os 
Pinos foram instalados em janeiro e dados de erosão marginal foram obtidos a partir de 
fevereiro. Para medir o recuo das margens, utilizou-se uma régua graduada, a após 
anotar os dados de recuo/grau de exposição dos pinos, volta-se os mesmos aos 10 cm 
iniciais com o uso de uma marreta.  

Foram instalados 5 pinos Seção 1 DHAMA, 3 Seção 2 ANA JACINTA e 2 na 
Seção 3 FOZ. Na Seção 3 FOZ o método dos pinos após a primeira campanha foi 
substituído pelos métodos das estacas e perfilagens sucessivas em virtude das 
características morfológicas da seção transversal e pela perca dos pinos no primeiro mês 
de acompanhamento neste ponto.  

O Método das Estacas: empregado por Rocha e Souza Filho (1996) e 
inicialmente por Hughes (1977), consiste na instalação de estacas de madeira na 
superfície do barranco. À distância entre elas e a margem é medida e mostra o resultado 
do processo. Esse método só permite a quantificação do recuo da borda do barranco. 
 Para execução deste método utiliza-se de marcos definidos em cada seção ou de 
instalação de estacas na margem de comprimento variado por 8 centímetros de diâmetro 
e 40 cm de comprimento em cada margem. Realizou-se medias de recuo de margens a 
partir dos marcos com usos de uma trena dependendo dos processos de erosão atuantes, 
como por exemplo, desmoronamentos. Este método foi utilizado, sobretudo na Seção-3 
FÓZ, em substituição aos métodos dos pinos.  
 
Resultados e Discussão 
 

A avaliação por meio do método das perfilagens sucessivas possibilitou o 
conhecimento das mudanças morfológicas das seções transversais a partir dos 
marcos/estacas. Com a sobreposição das perfilagens realizadas no início do trabalho e 
no final o resultado foi à composição das formas passadas e presentes do canal em cada 
seção transversal de estudo, o que possibilitou a identificação dos processos de erosão e 
acreção marginal e os processos deposicionais atuantes nas margens e no leito.  

A Figura 2 apresenta o tratamento dos dados das perfilagens nas três seções 
monitoradas (Seção 1, Seção 2 e Seção 3); as formas das seções no mês de setembro 
mostram a evolução do leito e margens do córrego do Cedro, assim como contribuem 
para confirmar os recuos registrados nos pinos e mostrar os outros pontos não 
instrumentalizados por pinos. 

 

 

 

 



 

 
FIGURA 02: Perfilagens sucessivas das três seções 
Fonte: Trabalho de Campo, janeiro e setembro 2007. 
Desenho: Alex Paulo de Araujo 

 

Identificam-se pelas perfilagens sucessivas os diversos processos fluviais 
atuantes nas seções transversais, no que se refere aos processos erosivos e deposicionais 
que modificaram a geometria destas e o leito do canal. Na Seção 1 Dhama caracterizou-
se pela variabilidade dos processos, ora erosivo, ora deposicional; Na Seção 2 Ana 



Jacinta ocorreu erosão com pouca intensidade no leito, apenas com alterações 
significativas na margem esquerda do córrego: Na Seção 3 identificam-se processos 
erosivos intensos nas laterais das margens aumentando a largura do leito; a perda de 
pinos nesta seção no início do trabalho demonstra a intensidade dos processos atuantes.  

As taxas de erosão acumulada nas seções variaram sazonalmente durante as 
campanhas de monitoramento, alcançando taxas entre 50 a 100 cm de recuo acumulado 
nas seções de estudo durante a primeira etapa entre janeiro a setembro de 2007 (Figura 
03) apresenta os totais acumulados da erosão nas margens do córrego do Cedro nos 
períodos de monitoramento nas Seções 1 Dhama, Seção 2 Ana Jacinta e Seção 3 Foz. 
Observa-se que as taxas de erosão nas seções variam, atingindo próximos de 100 cm de 
recuo nas margens da Seção 1 Dhama e acima de 100 cm nas margens da Seção 3 Foz5.   
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Figura 03: Erosão marginal acumulada nas seções transversais amostradas 

 

A distribuição sazonal das taxas de erosão acumuladas nas seções Seção 1 
Dhama e Seção 2 Ana Jacinta está sistematizada na Figura 4. Em resumo, as maiores 
taxas de erosão registradas ocorreram nos meses de março e julho, sendo que no mês de 
junho não houve registro de erosão marginal. 

As taxas de erosão registradas variaram de acordo com o período observado, isto 
pode estar relacionados às variáveis como intensidade de chuvas, velocidades de fluxos 
e vazão em cada seção. As chuvas concentradas refletem diretamente nos picos de 
cheias do córrego do Cedro influenciando as vazões e velocidades de fluxos. 

 Na Figura 5, observa-se as variações pluviométricas da estação chuvosa (verão) 
para as outras estações como menores precipitações na cidade de Presidente Prudente. A 
intensificação dos processos de erosão marginal pode estar relacionada com as 
magnitudes e intensidades das chuvas na bacia de drenagem dos rios. 

                                                
5 Os valores de erosão obtidos na Seção 3 Foz, foram calculados a partir da sobreposição das perfilagens 
sucessivas. 
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Figura 4: Distribuição sazonal das taxas de erosão marginal nas seções 1 e 2.  
 

Observa-se também na (Figura 5) a existência de disritmias pluviográficas, 

como uma intensa chuva no mês de julho. Entende-se as disritmias como eventos 

excepcionais com intensidade e concentração de precipitação em alguns dias ou horas 

como, por exemplo, a elevada precipitação ocorrida em três dias de julho (23, 24 e 25) 

com 136,6 mm de precipitação. 
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Figura 5: Pluviograma das chuvas de Presidente Prudente. 
Fonte: Estação Meteorológica da FCT/Unesp, 2007. 
 

 Ao relacionar a variável velocidade do fluxo e vazão das três seções de estudos 

(Figura 06) observa-se que, sobre tudo, na Seção 1 Dhama e Seção 3 Foz as variações 

entre aumento de diminuição das velocidades e vazões ocorrem simultaneamente.  



 

 
Figura 06: Relacionamento entre velocidades e vazão por seção  
 
 As taxas de erosão registradas sazonalmente na Seção 2 Ana Jacinta pode está 
relacionada ao aumento das velocidades de fluxos, para Seção 1 Dhama, este 
relacionamento pode ser apontado no mês de julho com registros intensos de taxas de 
erosão associados à alta velocidade e vazão presente na seção.  
 
Considerações finais 
 

O monitoramento possibilitou compreender que a erosão marginal se caracteriza 
pela distribuição espacial e temporal de forma ampla, ou seja, a distribuição das taxas de 
erosão marginal demonstrou-se registros de intensidades diferentes no espaço e no 
tempo, ao longo da mesma margem e entre as diferentes margens das seções do rio 
monitorado. A distribuição da erosão marginal no tempo está vinculada a fatores como, 
velocidades de fluxos, forma da seção (geometria), vazão, disritmias pluviométricas e 
enchentes, dentre outras. A sazonalidade das chuvas no ciclo hidrológico, que ira 
contribuir como a intensidade de energia no sistema fluvial, tem um significado 
importante, sobre tudo em pequenos rios.  

Os resultados deste trabalho possibilitaram uma avaliação, ao longo de um ano 
hidrológico nas três seções de estudo, dos principais processos fluviais atuantes no 
córrego do Cedro, podendo contribuir para a compreensão dos processos de 
ajustamentos deste rio as alterações e degradações presentes na paisagem.  
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