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RESUMO 

A presente pesquisa resulta de um Projeto do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 

(PIVIC), e tem como proposta analisar o território fluvial urbano de Petrolina/Pernambuco/Brasil e o 

avanço da erosão fluvial, bem como a intensidade, as causas e consequências destes ao meio 

ambiente e a (in) sustentabilidade a nível local por conta da falta de aplicabilidade da legislação 

ambiental que trata da preservação e conservação das margens dos rios e suas respectivas matas 

ciliares. O referido trabalho está subdividido em duas etapas: a primeira etapa já foi concluída onde se 

fez esse mesmo estudo na margem baiana do Rio São Francisco e, a segunda etapa, que se encontra 

em andamento e se estuda a mesma problemática, desta feita, no território fluvial urbano 

pernambucano.  O objeto dessa investigação é basicamente uma área fluvial com cerca de 100 metros 

de extensão horizontal, do território fluvial de Petrolina e, o problema a ser investigado são os impactos 

ambientais naturais e antropogênicos nesses locais, buscando compreender os principais efeitos 

geomorfológicos fluviais decorrentes de múltiplos processos nas margens do rio São Francisco, no 

trecho, foco dessa pesquisa.  Elencou-se como objetivo principal, analisar a intensidade dos processos 

erosivos e suas respectivas implicações para o meio ambiente, visando compreender suas causas e 

consequências para a sustentabilidade local. Para realização de tal pesquisa utilizou-se como 

metodologia a observação in loco no território fluvial petrolinense, num período de um ano, e a 

colocação de pinos de erosão para delimitação e observação da área a ser analisada. Mediante os 

resultados preliminares é possível afirmar que há um elevado processo erosivo, onde a erosão 

antropogênica sobrepõe-se a natural. 
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TERRITORIO FLUVIAL URBANO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL: LA IMPORTANCIA DE LA 

GEOMORFOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

RESUMEN  

En el presente estudio los resultados de la investigación de un proyecto del Programa Institucional 

Voluntarios Iniciación Científica (PIVIC), y tiene como propuesta analizar el territorio urbano vía 

navegable de Petrolina de Pernambuco/Brasil y el avance de la erosión fluvial, así como la intensidad, 

las causas y consecuencias de estas con el medio ambiente y la (en) la sostenibilidad a nivel local por 

falta de aplicabilidad de la legislación de medio ambiente que se ocupa de la preservación y 

conservación de los márgenes de los ríos y sus respectivos bosques ribereños. El trabajo se divide en 

dos etapas: el primer paso ya se ha completado en este mismo estudio en el margen de la bahiana Río 

São Francisco, y la segunda etapa, que está en curso y que se estudia el mismo problema, esta vez en 

el territorio fluvial de la ciudad de Petrolina en Pernambuco. El objeto de esta investigación es 

básicamente una zona de río con unos 100 metros de longitud horizontal, el territorio de río de 

Petrolina, y el problema a investigar son los impactos ambientales naturales y antropogénicos en estos 

lugares, tratando de entender los principales efectos geomorfológicos río derivadas de múltiples 

procesos a orillas del río São Francisco, en los tramos, el enfoque de esta investigación. También 

aparecen como principal objetivo, examinar la intensidad de los procesos de erosión y sus 

consecuencias para el medio ambiente, tratando de comprender sus causas y consecuencias para la 

sostenibilidad local. Para la realización de la investigación científica como una metodología para la 

observación in situ en territorio petrolinense río, en un período de un año, y la colocación de los polos 

de la erosión de la delimitación y la observación de la zona a ser analizado. A través de los resultados 

preliminares y puedo decir que hay un gran proceso de erosión, donde la erosión antropogénico anula 

el natural.  

Keywords: Territorios fluvial; Erosión antropógenas; Socioambientalidad. 

INTRODUÇÃO 

A geomorfologia é de grande relevância para os estudos do relevo nos diferentes campos do 

conhecimento, seja no planejamento urbano e regional, na análise ambiental e territorial, entre outros, 

evidenciando obviamente a estreita relação com a Geografia. Trata-se de um conhecimento específico, 

sistematizado, que tem por objetivo analisar as formas do relevo, buscando compreender os processos 

pretéritos e atuais. Entretanto, a geomorfologia, como componente disciplinar da temática geográfica, 

constitui em relevante subsídio para a compreensão e apropriação equilibrada do relevo, considerando 



a transformação das propriedades geoecológicas em sócio-reprodutoras, se tornando suporte e recurso 

para os atores sociais. 

Dessa maneira, a análise geomorfológica de uma área específica implica necessariamente no 

conhecimento da evolução que as formas de relevo estão dispostas, podendo se obter através do 

estudo dessas formas e das sucessivas deposições de materiais preservadas, resultantes dos 

diferentes processos morfogenéticos1 a que foi submetido. Sendo assim, o relevo assume importância 

crucial no processo de ocupação do espaço, fator que inclui as propriedades de suporte ou recurso, 

cujas formas ou modalidades de apropriação respondem pelo comportamento da paisagem e suas 

consequências (CASSETI, 2005). 

Mediante essas premissas iniciais, é relevante enfatizar que esse trabalho se propôs analisar o 

território fluvial urbano de Petrolina/Pernambuco/Brasil, o avanço da erosão fluvial, bem como a 

intensidade, as causas e consequências destes ao meio ambiente e a (in) sustentabilidade a nível local 

por conta da falta de aplicabilidade da legislação ambiental que trata da preservação e conservação 

das margens dos rios e suas respectivas matas ciliares. 

Como objeto dessa investigação elegeu-se basicamente uma área fluvial com cerca de 100 metros de 

extensão horizontal, do território fluvial de Petrolina e, o problema a ser investigado são os impactos 

ambientais naturais e antropogênicos nesses locais, buscando compreender os principais efeitos 

geomorfológicos fluviais decorrentes de múltiplos processos nas margens do rio São Francisco, no 

trecho, foco dessa pesquisa, utilizando para análise dessa paisagem, diversas ferramentas 

geomorfológicas. 

Portanto, é possível afirmar que a teoria geomorfológica edificou-se com clara vinculação aos campos 

de interesse da geografia e da geologia, assumindo grande relevância ao ser abordada no contexto 

geográfico, considerando sua contribuição no processo de ordenamento territorial, análise de 

paisagens ambientais, planejamento urbano e compreensão dos processos morfodinâmicos2 existentes 

no espaço geográfico. 

1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA PESQUISADA 

                                                           
1 Por processo morfogenético entende-se a relação entre a modalidade de intemperismo e formas correspondentes, que podem variar tanto no 

tempo de elaboração como na extensão territorial, provocando maior ou menor associação na relação processo-forma (CASSETI, 2005). 
2 Por processo morfodinâmico entende-se as transformações evidenciadas no relevo, considerando a intensidade e frequência dos mecanismos 

morfogenéticos no momento atual ou subatual, associadas ou não às derivações antropogênicas. (CASSETI, 2005). Por processo morfogenético 
entende-se a relação entre a modalidade de intemperismo e formas correspondentes, que podem variar tanto no tempo de elaboração como na 
extensão territorial, provocando maior ou menor associação na relação processo-forma (CASSETI, 2005). 
 



A referida pesquisa está sendo realizada no Município de Petrolina, no período de um ano, isto é, de 

maio/2012 a maio/2013, estando agora em fase de análise dos dados obtidos, e suas respectivas 

discussões/comparações com as teorias elencadas. 

O Município foco desta investigação está situado às margens do rio São Francisco, na mesorregião do 

São Francisco Pernambucano, microrregião de Petrolina, dispondo de uma área com cerca de 

4.558,537 km² e uma população em torno de 302.305 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Geograficamente está situado entre as coordenadas latitudinais 

de 9º23’34” S e longitudinais de 40º30’28” W. No que diz respeito aos aspectos geofísicos a área 

estudada possui relevo que pode ser caracterizado como pediplano sertanejo, com a existência 

várzeas e terraços aluviais. (PACHECO; CAMPOS, 2012).  

De acordo com o IBGE (2012), historicamente o território de Petrolina teria sido desbravado 

inicialmente por frades franciscanos e, por volta de 1840, ainda não existia o povoado que dera origem 

ao município. No entanto, o lugar era passagem obrigatória de boiadeiros ou negociantes do interior 

dos Estados de Pernambuco, Piauí e Ceará, e este constituía o local de convergência para a travessia 

do rio São Francisco, em direção ao Estado da Bahia, o que resultou na formação de Petrolina, de um 

lado do rio e, Juazeiro do outro. A travessia entre Estados e posteriormente entre cidades ficou 

conhecida como “Passagem de Juazeiro”. (IBGE, 2012). 

Mapa 1: Município de Petrolina 

 

Fonte: Google Maps (2013) 

O rio São Francisco é considerado como sendo um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e de 

toda a América do Sul. Conforme estudos, sua nascente real e geográfica está localizada no município 



de Medeiros, Minas Gerais/Brasil. Sua área de bacia é de cerca de 641.000 km², com um fluxo em 

torno de 2.943 m³/s, com comprimento que chega a atingir 2.830 km. A bacia hidrográfica do São 

Francisco corta vários Estados - Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e o 

Distrito Federal - e abrange terras de 521 Municípios brasileiros, constituindo uma área de drenagem 

de cerca de 640.000 km². (CBHSF, 2004). 

Mapa 2: Bacia do Rio São Francisco/Brasil 
 

 

                     Fonte: CBHSF (2004). 

 

Grande é a importância dessa bacia, que corta diversos biomas brasileiros – mata atlântica, cerrado e 

caatinga -, promovendo com suas águas a viabilidade de progresso e crescimento econômico de 

muitas áreas, por meio da irrigação, como é o caso do Vale do Submédio São Francisco, onde está 

inserido o Município de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, sendo o primeiro, alvo dessa pesquisa. 

Portanto, é possível afirmar que os processos geomorfológicos podem construir ou modificar as formas 

de relevos, sejam estas fluviais ou não. No entanto, dependendo da intensidade e da vulnerabilidade 

dos solos, os processos erosivos poderão ser mais ou menos agressivos. Esses processos erosivos 

podem ser naturais ou antropogênicos3, onde o segundo tende a originar novas erosões o que poderá 

tornar o local inapropriado para utilização humana e/ou para preservação ambiental (PACHECO; 

CAMPOS, 2012). 

2. BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

                                                           
3
 Ações ou fatores antropogênicos são aqueles causados pela intervenção humana, contrapondo-se às ações naturais no 

planeta. Os processos antropogênicos originados no entorno de um rio, geralmente são: retirada da mata ciliar que protege 
a camada superficial favorecendo a erosão laminar; queimadas; plantações inapropriadas; pisoteio humano e animal, etc.. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=d&biw=853&bih=415&q=rio+s%C3%A3o+francisco+%C3%A1rea+da+bacia&sa=X&ei=HIf5UOOVOIWO8wSbyIDgCw&ved=0CI0BEOgT
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=d&biw=853&bih=415&q=rio+s%C3%A3o+francisco+fluxo&sa=X&ei=HIf5UOOVOIWO8wSbyIDgCw&ved=0CI8BEOgT
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=d&biw=853&bih=415&q=rio+s%C3%A3o+francisco+comprimento&sa=X&ei=HIf5UOOVOIWO8wSbyIDgCw&ved=0CJEBEOgT


Para discutir acerca da relevância da geomorfologia para estudo das paisagens, é indispensável traçar 

algumas definições, nesse caso, nos interessa aqui a geomorfologia fluvial. A Geomorfologia Fluvial se 

interessa pelo estudo dos processos e das formas relacionadas ao escoamento dos rios, e estes 

constituem os agentes mais importantes no transporte dos materiais intemperizados4 das áreas 

elevadas para as mais rebaixadas e dos continentes para os mares e oceanos. 

De acordo com Walter Casseti ao se elaborar um estudo integral do relevo, deve-se levar em 

consideração os três níveis de abordagem sistematizados por Ab’ Saber (1969) que individualizam o 

campo de estudo da geomorfologia: a compartimentação morfológica, o levantamento da estrutura 

superficial e o estudo da fisiologia da paisagem. Segundo Casseti (2005, p. 2), esses três níveis podem 

ser conceituados como: 

- A compartimentação morfológica inclui observações relativas aos diferentes níveis 
topográficos e características do relevo, que apresentam uma importância direta no processo 
de ocupação. Nesse aspecto a geomorfologia assume importância ao definir os diferentes 
graus de risco que uma área possui, oferecendo subsídios ou recomendações quanto à 
forma de ocupação e uso. 
-A estrutura superficial, ou depósitos correlativos se constitui importante elemento na 
definição do grau de fragilidade do terreno, sendo responsável pelo entendimento histórico 
da sua evolução, como se pode comprovar através dos paleopavimentos. Sabendo das 
características específicas dos diferentes tipos de depósitos que ocorrem em diferentes 
condições climáticas, torna-se possível compreender a dinâmica evolutiva comandada pelos 
elementos do clima considerando sua posição em relação aos níveis de base atuais, 
vinculados ou não a ajustamentos tectônicos. 
-A fisiologia da paisagem, terceiro nível de abordagem, tem por objetivo compreender a ação 
dos processos morfodinâmicos atuais, inserindo-se na análise o homem como sujeito 
modificador. A presença humana normalmente tem respondido pela aceleração dos 
processos morfogenéticos, como as formações denominadas de tectogênicas, abreviando a 
atividade evolutiva do modelado. Mesmo a ação indireta do homem, ao eliminar a interface 
representada pela cobertura vegetal, altera de forma substancial as relações entre as forças 
de ação (processos morfogenéticos ou morfodinâmicos) e de reação da formação superficial, 
gerando desequilíbrios morfológicos ou impactos geoambientais como os movimentos de 
massa, boçorocamento, assoreamento, dentre outros, chegando a resultados catastróficos, a 
exemplo dos deslizamentos em áreas topograficamente movimentadas. 

 

 
Partindo desses pressupostos descritos inicialmente, não é difícil identificar como os processos 

morfodinâmicos, morfogenéticos e antropogenéticos evoluem de uma escala de tempo geológica para 

uma escala de tempo histórica ou humana, incorporando gradativamente novas variáveis, que exigem 

maior controle de campo, implicando emprego de varias técnicas, como por exemplo, o uso de miras 

graduadas para controle de processos erosivos, podendo chegar a níveis mais elevados de 

sofisticação de análises específicas, dependendo apenas do grau de aprofundamento das pesquisas e 

das implicações ambientais identificadas no espaço estudado. 

                                                           
4
 O termo intemperizado deriva de intemperismo, que o conjunto de processos operantes na superfície terrestre que 

ocasionam a desagregação e/ou decomposição da superfície das rochas. É em essência uma adaptação dos minerais das 
rochas às condições superficiais, bastante diferentes, daquelas em que elas se formaram.  



No entanto, surge uma indagação: o que é considerado como impacto ambiental ou implicação 

ambiental? Segundo Pearson (2011, p. 186) “entende-se por impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas”. Corroborando com tal afirmação, Braga et al (2005, p. 

251) afirma que “[...] foi a partir da década de 1960 que passou a considerar-se o conceito, hoje 

corrente, de impactos sobre o meio ambiente”. 

Endossando tais definições, o Conselho Nacional de Meio Ambiente do Brasil (CONAMA), em sua 

Resolução nº 001, de 23.1.86, no seu Artigo 1º, considera como impacto ambiental “qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas” que afeta entre outros aspectos, a biota e a 

qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986). Se observarmos, todas as definições mencionadas 

convergem para um mesmo ponto – tudo que modifica um ecossistema alterando ou contribuindo para 

sua degradação, deve ser considerado impacto ambiental. (PACHECO; CAMPOS, 2012). 

Com base nisso, é crucial a busca incessante pela sustentabilidade ambiental e socioambiental, já que 

todas as implicações que ocorrem no meio ambiente, direta ou indiretamente afetam a sociedade. 

Durante a realização da pesquisa se observou como os moradores das áreas fluviais percebem, 

sentem e vivem nesse espaço ribeirinho e buscam por meio do pertencimento com o território onde 

moram, uma interação respeitosa e harmoniosa com o ambiente. 

No entanto, nem sempre há uma sustentabilidade socioambiental nos territórios fluviais, pois de acordo 

com a concepção de Araújo (2009, p. 2002): 

[...] mesmo morando nas ilhas ou na beira do rio São Francisco, eles passam “precisão”. 

Informam que os órgãos ambientais gastam praticamente todo o tempo que dispõem 

perseguindo aqueles que lutam pela sobrevivência, mas fecham os olhos para os 

empreendimentos degradadores que devoram incessantemente as matas, a terra e a água.  

Assim sendo, é possível afirmar que a sustentabilidade busca conciliar a questão ambiental com a 

questão econômica incorporando o principio básico da continuidade e, se assim não ocorrer, não se 

trata de sustentabilidade. Na óptica de Lima (2006, p. 5) “o conceito de meio ambiente construído com 

a concepção de sustentabilidade forte é sistêmico e global, onde a dependência do ecossistema é 

fundamental para a ocorrência da sustentabilidade”, seja ela a nível global, regional ou local dos 

territórios. 



Por território fluvial se entende como sendo o espaço ou paisagem5 dominada por um rio, incluindo os 

seus leitos, o corredor ribeirinho e a planície de inundação. É um espaço considerado amplo, contínuo, 

inundável e sujeito a erosão, compatível com a utilização deste pelos humanos não defendidos nem 

urbanizados. 

Na área investigada - o território fluvial urbano do rio São Francisco (Petrolina/PE) -, é público e notório 

os processos de degradação do seu leito, das suas margens e da qualidade de suas águas. Todos os 

sujeitos que vivem no/do rio observam cotidianamente sua paisagem sendo modificada, não por 

fenômenos naturais, mas pelos grandes projetos agrícolas no seu entorno, pela transposição de suas 

águas, pela necessidade de revitalização de sua bacia, isto é, pelo processo de degradação ambiental 

que avança dia após dia e pela falta de políticas públicas e de gestão ambiental efetiva que venha 

dirimir esses grandes entraves.  

De acordo com a concepção de Sarmento (2005, p. 77): “a degradação ambiental da Bacia do São 

Francisco é uma realidade dolorosa e inquietante, por se saber que a reversão do quadro relativamente 

a determinados ecossistemas [...] é impossível; persiste o uso predatório e insustentável dos recursos 

naturais da bacia”.  Atualmente o que é notório acerca desse rio, é a sua importância para geração de 

energia, para o abastecimento de água para irrigar monoculturas, caracterizando uma realidade infeliz, 

que são os desmatamentos da vegetação ciliar que o margeia e os conflitos pela exploração do seu 

corpo hídrico trasnsfronteiriço6 a nível regional no Brasil. 

Portanto, é crucial o entendimento da dinâmica territorial urbana no entorno do rio São Francisco para 

melhor compreender os processos que ocorrem, sejam eles naturais ou antropogênicos. Como afirma 

Milton Santos, o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistema de coisas 

superpostas, pois este deve ser entendido como um território utilizado e não apenas o território em si. 

O “território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence”. (SANTOS, 2006, p. 14).  É por conta de todos esses atributos que é primordial uma 

interrelação sustentável entre os sujeitos e os territórios a que pertencem e se sentem pertencentes. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

A área da pesquisa corresponde a 100 m, na faixa fluvial urbana da cidade de Petrolina, entre as 

coordenadas geográficas de 9°24'14.07"S e 40°30'0.69"W, no espaço de acesso à grande 

                                                           
5 Troll (1950 Apud Casseti, 2005) sintetiza a paisagem como uma combinação dinâmica dos elementos físicos e humanos, conferindo ao território 

uma fisionomia própria, com habitual repetição de determinados traços. 
6 O termo transfronteiriço aqui aborda a nível interno de Brasil, quando as águas do rio São Francisco banha vários Estados 
e estes são os reguladores de fronteiras e precisam adotar uma governança local harmônica de acordo com sua jurisdição,  
para utilização das águas de maneira equitativa e adoção de conflitos.  



movimentação diária, que é o trecho de atracamento das barquinhas que fazem o translado diário de 

pessoas entre as cidades de Juazeiro no Estado da Bahia e Petrolina no Estado de Pernambuco. Vista 

a partir da ferramenta Google Earth a área da pesquisa está assim disposta. 

Imagem 1: Trecho da Orla Fluvial Urbana de Petrolina 

 

         Fonte: Google Earth (2013). 

Mediante tais pressupostos cartográficos, adentramos no que diz Triviños (1992, p. 96): "Qualquer que 

seja o ponto de vista teórico que oriente o trabalho do investigador, a precisão e a clareza são 

obrigações elementares que deve cumprir na tentativa de estabelecer os exatos limites do estudo". 

Fundamentada em tal afirmação tentar-se-á nesse trabalho obter o maior rigor metodológico possível, a 

fim de seguir o referencial metodológico que embasa este trabalho. 

Entretanto, de acordo com Lakatos e Marconi (1991, p.27) “analisar significa estudar, decompor, 

dissecar, dividir, interpretar. A análise de um texto refere-se ao processo de conhecimento de 

determinada realidade e implica o exame sistemático dos elementos [...]”, compreendendo a 

decomposição dos elementos essenciais e sua classificação, isto é, verificação dos componentes de 

um conjunto e suas possíveis relações. (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.28).  

Partindo dos pressupostos elencados, é válido enfatizar que para um curto período de investigação 

geomorfológica, emprega-se a fotogrametria terrestre ou se utiliza pinos de erosão. Devido às suas 

vantagens, a colocação de pinos de erosão tem sido o método mais popular entre os pesquisadores 

que trabalham com a erosão das margens fluviais, sendo este utilizado nesse trabalho. (CUNHA, 

2002). 



Dessa maneira, a análise das implicações ambientais envolveu três etapas: a revisão de literatura, a 

pesquisa em campo e a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo. Na revisão de literatura 

buscou-se aprofundar na temática abordada para uma fundamentação teórica eficaz. Na pesquisa de 

campo, visitou-se o local previamente, buscando delimitar a área a ser pesquisada. O referido estudo 

vem sendo desenvolvido a cerca de oito meses, e desde o levantamento de literatura até a análise final 

dos resultados fechará num período de um ano, sendo que de análise em campo, a pesquisa tem cerca 

de seis meses.  

A área foi delimitada (100 metros), na orla urbana de Petrolina, para colocação dos pinos de erosão. 

Para tal, utilizou-se cerca de 50 pinos, onde se traçou um perfil horizontal de 100 m, por um perfil 

vertical de 50 m. No traçado horizontal numerou-se de 0 (zero) a 100 m e, no traçado vertical traçou-se 

de 0 (zero) a 50 m. Para melhor compreensão da dinâmica de colocação dos pinos para análise, 

observe o desenho a seguir, do perfil vertical da margem de um trecho do rio São Francisco com a 

distribuição espacial de pinos de erosão para análise do trecho foco dessa investigação. 

Figura 2: (I) Marca do nível da água (II) Topo da margem 

 

        

        
    

           

 

Fonte: Pacheco, 2012. 
 
Os pinos de erosão utilizado na pesquisa possuíam um diâmetro de aproximadamente 4 mm, e 

comprimento de cerca de 30 cm, visando não chamar muito atenção de transeuntes ribeirinhos e 

também para minimizar os efeitos nas condições das margens, no momento da colocação. Por conta 

de alguns distúrbios iniciais no solo por conta da instalação dos pinos, esperamos um período de 

estabilização de um mês, para dar inicio as medições e análises dos dados encontrados. Foram 

necessárias visitas frequentes aos locais marcados, num período semanal, visando fazer anotações 

importantes, como por exemplo, a espessura do material perdido, isto é, a distância entre a ponta do 

pino e a margem/parte exposta do pino. Os referidos pinos foram analisados num período de cinco 

meses, sendo que o primeiro mês, apenas observou-se a estabilização dos mesmos, e nos outros 

cinco meses, fez-se a análise dos processos erosivos.  

I  

II 



Portanto, para colocação dos pinos foi necessário o auxilio de dois martelos, visando melhor 

colocação/fixação dos mesmos para evitar que ficassem expostos e fossem levados pela erosão. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mediante outras pesquisas já desenvolvidas pela autora desse trabalho, foi constatado que na orla 

petrolinense há uma concentração de solos com formação arenítica e argilosa e, há também 

predomínio dos vertissolos “que compreendem a solos constituídos por material mineral apresentando 

horizonte vértico e pequena variação textural ao longo do perfil, nunca suficiente para caracterizar um 

horizonte B textural” (EMBRAPA, 1999), Apud PACHECO; CAMPOS (2012, p. 245). Dentre as 

Unidades de Paisagem do Semiárido nordestino, existem as Grandes Planícies Fluviais, destacadas 

por Castro e Jatobá (2004, p. 101) como “áreas de acumulação aluvial nas planícies do Médio São 

Francisco (Bahia e Pernambuco) [...] com solos aluviais profundos, imperfeitamente drenados e com 

fertilidade natural média e alta”. É nessa planície aluvial que se situa o campo de estudo dessa 

investigação. 

Por meio da avaliação semanal dos pinos inseridos no local por um período dos cinco meses, pode-se 

chegar à conclusão de que há várias implicações ambientais, com processo erosivo intenso na borda 

do rio São Francisco, margeamento urbano de Petrolina/PE, oriunda de vários processos, que 

tentaremos destacar o que se constituem nas causas: 

 
1º - Solo desnudo por ausência da mata ciliar: no trecho analisado não foi notado nenhum vestígio de 

mata ciliar nativa. Verificou-se apenas a presença de pequenas gramíneas, algumas algarobas, onde 

os moradores ribeirinhos alimentam animais, como por exemplo, cavalos, jumentos, etc.; 

2º - Processo erosivo intenso por conta do pisoteamento humano desordenado: existe um grande fluxo 

de transeuntes que dessem da orla até a margem do rio, para utilizarem os serviços das barcas - 

travessia entre cidades de Juazeiro e Petrolina. Além disso, existem pessoas que utilizam o rio como 

fonte de renda, onde além da pesca há os que trabalham como lavadores de carros, conhecidos 

vulgarmente por “flanelinhas”. 

3º- Erosão laminar por conta do atracamento das barcas: existem várias barcas que fazem o trabalho 

de transportar pessoas diariamente entre as cidades ribeirinhas, e que de 10 em 10 minutos, atracam 

na margem do rio. A erosão laminar ocorre de maneira lenta e é de difícil mensuração, porém sempre 

se espalha sobre extensas áreas, chegando a recobrir cerca de dois terços ou mais das encostas, em 

uma bacia de drenagem, durante um pico de evento chuvoso. É considerada por muitos autores como 

o principal responsável pela maior produção de sedimento em uma bacia hidrográfica.  



É primordial considerar que as ações antrópicas sobre o espaço geográfico, acarretam respostas 

geomorfológicas. E é nesse particular que a Geomorfologia se mostra como indispensável para análise 

de problemas ambientais. Ravinamentos ativos, voçorocamentos, aterros, entre outros, exemplificam 

efeitos morfológicos das interferências humanas nas paisagens, e especificamente nesse caso, na 

paisagem fluvial. (JATOBÁ;CASTRO, 2004). 

Além disso, é fundamental discorrer que a análise feita num período de cinco meses, foi efetuada num 

período de longa estiagem, o que nos leva a afirmar categoricamente que, se a mesma tivesse sido 

realizada num período de chuvas, os dados erosivos teriam sido muito maiores. Corroborando com tal 

afirmação Jatobá; Castro (2004, p. 78) diz que: 

Nos ambientes secos (semiáridos e áridos), as chuvas concentram-se, sob a forma de 
aguaceiros, numa curta estação. Por outro lado, existem, durante o dia, fortes amplitudes 
térmicas diárias, que implicam no predomínio do intemperismo e da morfogênese mecânica. 
Sob estas condições ambientais, ocorrem o escoamento em lençol (“sheet flood”, 
“ruisselement em nappe”) e as corridas de lama e de areia. Esses processos morfogenéticos 
varrem os detritos rochosos que recobrem, de forma medíocre, as rochas inalteradas. 

Fundamentadas em tais afirmações, é possível mencionar, que durante a ocorrência de chuvas, a área 

analisada é muito mais afetada por inúmeros processos erosivos, além dos processos naturais e dos 

processos antrópicos relatados anteriormente. Desta feita, como consequências dos processos 

erosivos destacados na área pesquisadas, temos: 

1º - O pisoteamento dos animais que vivem nas margens do rio para alimentar-se das gramíneas 

provoca o solapamento dos solos, além de destruir toda a rala gramínea que ainda existe no local. 

Além disso, outro aspecto inquietante é os proprietários desses animais os banha dentro do próprio 

leito, o que causa poluição e compromete a qualidade das águas do rio São Francisco. 

2º - É habitual/cultural a lavagem de carros nas margens do rio, causando entre outras implicações, o 

ravinamento do solo pela descida da água (suja) ao rio e pelo próprio pisoteio humano; 

3ª - O ancoramento das barcas diariamente na margem do rio provocam erosões nos solos fluviais, 

além de exporem vários sedimentos, como areias e pequenos seixos, que são constantemente 

carregados ao leito do rio provocando maior assoreamento. 

É óbvio que o sistema antrópico é capaz de influenciar parte dos sistemas físico/naturais impondo-lhes 

ritmos diferentes e acelerando processos com consequente alteração de suas escalas de tempo de 

ocorrência (PEREZ FILHO, 2006). A afirmação de que “a natureza deixou de ser uma parte significativa 

do nosso meio ambiente” (GELLNER, 1989) Apud Santos (2002) aponta para a forma inadequada que 

o homem tem tratado a mesma, sem levar em conta seus processos e funcionamentos naturais, o que 

reflete a lógica da insustentabilidade do meio natural por conta da ação antrópica. 



É compreensível que os processos morfodinâmicos têm sido compreendidos como sendo aquele 

associado ao intemperismo atual, ou seja, relacionado à escala de tempo histórica, incorporando-se às 

diferentes formas de intervenções, destacando-se as antropogênicas. Assim, são processos mais 

restritos, tanto no tempo quanto no espaço, sujeitos a oscilações ou ritmos dos principais agentes 

naturais, como as chuvas, considerando as modificações impostas pelo ser humano no processo de 

apropriação do relevo. Encontra-se correlacionado ao terceiro nível de abordagem tratado pela 

fisiologia da paisagem. (CASSETI, 2005). 

Portanto, o conceito de paisagem, como fator de integração de parâmetros físicos, bióticos e 

socioeconômicos, tem sido utilizado em estudos de impactos ambientais em diferentes 

empreendimentos, com importantes resultados, o que leva necessariamente ao reconhecimento da 

vulnerabilidade e potencialidade da natureza, segundo os diferentes táxons e, os diversos tipos de 

ocupação e uso do solo, são responsáveis pelo desencadeamento ou a aceleração dos processos 

erosivos nas encostas.  

Outro vilão dos processos erosivos fluviais são as práticas agrícolas e de manejo de solo inadequados, 

pela exposição, remobilização e desagregação dos solos, e a alteração do escoamento superficial. A 

urbanização também é um fator que impõe alterações significativas no sistema de drenagem superficial 

e subsuperficial, alem de acelerar os processos erosivos nas encostas e nos vales fluviais, através de 

desmatamentos, aterros, impermeabilização dos solos, canalizações que subestimam o potencial 

hidráulico das drenagens, e construção de estradas e de reservatórios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A presente pesquisa não tem cunho conclusivo, não pretende esgotar a discussão em torno da 

sustentabilidade dos territórios fluviais urbanos e nem almeja aqui traçar diagnósticos futurísticos da 

área. No entanto, é indiscutível que o uso (in) sustentável do espaço geográfico tem se tornado nos 

dias atuais alvo de estudo de diversos pesquisadores preocupados com a sustentabilidade 

socioambiental. 

Os impactos ambientais e a velocidade com que as ações antropogênicas ocorrem em todo o planeta 

são cada vez mais absurdas. Porém, mesmo com tantas discussões ainda existe grande parte da 

população que não colabora para um meio ambiente sustentável e, mais que isso, insiste em práticas 

retrógradas que causam incontáveis impactos ambientais, onde a maior vitima são os próprios 

causadores. 



Na área delimitada desse estudo, a ação erosiva (antropogênica) é profunda e diária, provocando 

impactos ambientais irreversíveis em curto prazo. Fundamentada nessa premissa real, é pertinente 

colocar a urgência da necessidade de intensificação de fiscalização por parte dos órgãos públicos 

municipais competentes, que possa fiscalizar os atos antiambientais praticados pela população e por 

empresas imobiliárias, buscando a sensibilização e a criação de ações que visem restaurar a margem 

fluvial do rio São Francisco no trecho urbano da orla em Petrolina.  

O Código Florestal brasileiro diz que as APP (Área de Preservação Permanente) nas margens dos rios 

devem ter pelo menos 30 metros em rios com largura ate 10 metros. Para rios mais largos a faixa 

marginal ao rio a ser considerada APP é maior. Assim, é indispensável cumprir com o que diz a Lei de 

Crimes Ambientais do Brasil, Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o chamado Código Penal 

Ambiental, que em seu Art. 3º diz “que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas, administrativa, 

civil e penalmente por crimes ambientais”, e entre os crimes ambientais, está à retirada da mata ciliar 

da margem dos rios. Tal determinação está embasada no que diz a Constituição de 1988, que, em seu 

Art. 225 garante que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações [...]”.  

A guisa de conclusão reafirma-se a necessidade de maiores investimentos em políticas públicas 

ambientais voltadas a instigar a sensibilização da população no que tange à conservação das áreas 

naturais e, o replantio das áreas degradadas, bem como, reforça-se a relevância da educação 

ambiental e do conhecimento geomorfológico para compreensão, intervenção e preservação de áreas 

consideradas vulneráveis e riscos erosivos, principalmente, em se tratando de territórios fluviais 

altamente urbanizados. 
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