PASSIVO AMBIENTAL DA OBRA NA BR 277 COM AV. PARANÁ SOBRE
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RESUMO: A erosão é um dos maiores causador de assoreamento nos rios, às vezes pela própria
natureza, o que é impossível de controlar, outras causadas pela ação antrópica, algumas sem
intenção ou desconhecimento, outras por falta de precaução com o meio ambiente, e falta de
conscientização sobre sustentabilidade. Este trabalho mostra o prejuízo ambiental causado por uma
obra de construção de um viaduto, sem os cuidados necessários com o meio ambiente, com uma
pequena bacia hidrográfica que transpassa a Avenida Paraná em Foz do Iguaçu-Paraná-Brasil.
Próximo a obra, está situada um córrego, local com algumas espécies de peixes pequenos, local bem
preservado, com mata ciliar e nativa. Ao dar início a essa construção, não foi planejado a
preservação deste córrego, sem barreira de proteção ou diques para manter o córrego naturalmente.
O solo que foi desprendido e removido logo deslocou e depositou-se no leito, levados pelas fortes
chuvas e ventos. Através desse passivo ambiental foi possível estudar o comportamento
morfológico de um riacho, em curto período de tempo, aparecimento de meandros, erosão marginal
acelerada mesmo protegida, a morte e desaparecimento dos pequenos peixes que ali habitavam.
Após constatado o problema de erosão seguido de sedimentação no leito, foi instalado diques com a
tentativa de salvar o pequeno córrego, porém, com a mudança de estação para o inverno as
barreiras não suportaram as fortes chuvas, carreando maior quantidade de sedimentos, quase
assoreando completamente o rio.
ABSTRACT: Erosion is one of the causes of river aggradations, most of the time by natural causes,
which is impossible to control, others caused by atrophic action, some without intention or because
acknowledge, others because no environmental care and lack of sustainability process. This paper
show the prejudice caused by a construction of viaduct without the care with the environmental, a
small hydrograph basin that crosses Av. Paraná in Foz do Iguaçu-Paraná, Brazil. Near the
construction area is the small stream, with some fishes species place well preserved with his borders
protected by native trees. When the construction begins without any prevention to the stream, the
soil loosed by bulldozers was transported to the stream by rain and wind. This process allowed to
study of the morphologic behavior of one creek in a short space of time. River meandering,
accelerate bank erosion even with protection, extinction of fishes species. After the discover of the
problem, some dikes was built trying to attenuate sedimentation, but with the strong rain of winter
and great discharges dikes were destroyed transporting bigger sediment load, almost siltanting
completely the stream.
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1. INTRODUÇÃO
Mudança é parte integral nos sistemas fluviais, distúrbios acontecem conforme os rios vão
se ajustando as mudanças em seus limites físicos associados com fluxo e sedimentos. Ações
humanas acabam por modificar os limites do entorno do rio sobre as quais os processos operam
modificando e alterando padrões taxas e consequências de ajustes do rio. (Fryirs e Brierley, 2013)
Um canal é chamado “in regime” quando suas formas flutuam ao redor de uma condição de
equilíbrio no tempo considerado (Charlton, 2008). Em geral este tempo é de dezenas de anos se os
processos acima citados ocorrem em função da natureza unicamente. Porém, se a modificação tem
uma parte devido a ações antrópicas estes tempos podem e reduzem sensivelmente.
Não estar em regime significa que o canal está respondendo as mudanças de longo prazo na
vazão, e/ou no regime sedimentológico causado por mudanças nos controles da bacia (i.g. erosão)
(Charlton,2008).
O rio Jupira passa dentro da área do Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Foz do
Iguaçu (Erro! Fonte de referência não encontrada.) instituição de ensino técnico do governo
Federal, onde foi instalada em 2012 uma estação hidrológica para atender a demanda de aulas
práticas para os alunos do curso técnico em Hidrologia , com o intuito de monitoramento de vazão,
e sedimento.
2 PROCESSO EROSIVO E TRANSPORTE
Em junho de 2013 iniciou uma obra de uma passagem subterrânea, no entroncamento entre
a Avenida Paraná, e a Rodovia BR 277, em Foz do Iguaçu- Paraná (figura 7) com grande
movimentação de terra, tirando o riacho Jupira do estado “em regime”. Tal comportamento levou a
analise de: Impacto Ambiental causado por ação antrópica e risco de exterminação do rio.
Paralelamente foi possível observar as mudanças geomorfológicas ocorridas, e/ou em ação no rio.

Figura 7 – Localização do IFPR e local da obra
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Fonte: Google Earth 2013
Com o inicio das obras e os trabalhos de movimentação de terra e a consequente retirada da
cobertura vegetal de grande parte do canteiro de obras teve inicio os problemas ambientais, erosão
seguida de transporte de sedimentos para o curso d’água, levados pela chuva e ventos fortes que
ocorreram.
A erosão em sulcos constitui a segunda fase evolutiva do processo físico da erosão hídrica
do solo, que é marcada pela mudança da forma do escoamento. De difuso, sobre a superfície do
solo, na fase inicial passa a erosão em entres sulcos, tal processo concentra-se, na segunda fase, em
pequenas depressões da superfície do solo chamadas de sulcos de erosão. Quando isso ocorre, a
lâmina de escoamento desenvolve maior tensão de cisalhamento pelo aumento de espessura,
elevando, portanto, a capacidade do escoamento em desagregar o solo. Em condições naturais, esses
pequenos canais ocorrem de forma espaçada e aleatória, formando uma rede de canais que pode
desagregar e transportar grande quantidade de solo.
As incisões no solo, que dão origem aos sulcos, têm início quando a tensão de cisalhamento
supera as condições de resistência ao início de movimento, característica da camada superficial do
solo. O balanço entre a força erosiva do fluxo e a resistência à erosão das partículas do solo
determina a taxa de desagregação (Rauws & Govers, 1988) através da figura 1 podemos ver os
sulcos erosivos, boa parte deste solo transportado para o córrego

Figura 1- Sulcos formados pela obra
Sulcos de erosão apresentam variação morfológica no tempo e no espaço. O fundo e as
paredes do sulco variam de geometria quando o solo é erodido, alterando as características
hidráulicas do escoamento, as quais são responsáveis pela dinâmica de formação dos sulcos (Lei et
al., 1998)
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As irregularidades do terreno propiciam a erosão, que por si só será depositada no rio, pois a
pequena quantidade de vegetação que ali cresce não seria o suficiente a longo prazo para
preservação do rio, porém, a intervenção ou a ação humana acabou antecipando essa situação, pois
não se consegue modificar um leito ou canal sem algum tipo de influencia, seja natural ou não.
A seção transversal da estação do IFPR possuía profundidades entre 70 a 40 cm, após nove
meses do inicio da obra a seção ficou reduzida a apenas 12 cm conforme figura 2, nos locais mais
profundos, não sendo possível realizar uma travessia completa, sendo necessário a mudança do
local de medição. Como mostrado a figura 3, após ser feito o transporte de cota, utilizado outro
local para fazer a medição

Figura 2 assoreamento da seção de medição

Figura 3 local de medição após assoreamento da seção
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É sabido que rios se ajustam continuamente as interações de variações de vazão, sedimento
e vegetações. A taxa de ajuste varia de um sistema hídrico para outro em diferentes períodos de
tempo. (Fryirs e Brierley, 2013).
A modificação no Rio foi tão expressiva, que foi possível verificar efeitos de morfologia
fluvial num período curto de tempo. Iniciou-se a formação de meandros e banco de areia,
consequentemente grande erosão marginal no lado externo da curva, mostrado na figura 4

Figura 4 lateral de margem desgastada e margem direita assoreada, fluxo do alto para baixo
da foto
A mudança causada no fluxo natural do rio, antes com velocidade e águas límpidas passou
a escoar com baixa velocidade e águas escuras denotando forte carga de sedimento em suspensão. O
leito formado por pequenos pedregulhos modificou-se para material grosso constituído de seixo e
areia muito grossa (>0,0064mm) figuras 5 e 6.

Figuras 5 e 6 Meandros e banco de areia causados pelo acumulo de sedimento
XI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS

Mudanças provocadas em um rio são diferentes do comportamento de um rio natural.
Segundo Fryirs e Brierley (2013), “comportamento” de um rio reflete os ajustes
geomorfológicos em andamento ao longo de certo período de tempo na qual as condições de
contorno (i.e. os regimes de fluxo e sedimento e interação com vegetação) permanecem
relativamente constantes, ao passo que “mudanças em um rio” são mudanças ocorridas devido a
alterações do equilíbrio entre as forças de impulsão e resistência, levando o rio a um diferente tipo
com uma característica de forma diferente.
Foi observado no córrego Jupira em um espaço de oito meses.
O riacho Jupira é de pequeno porte, nasce e termina em Foz do Iguaçu ao deságuar no rio
Paraná, que é a quinta maior bacia do mundo (Leopoldo 1992), sempre foi bem conservado, sem
poluições, fluía em um bosque e com uma boa mata ciliar (Figura 8).

Figura 8 local da estação riacho Jupira
A estação foi criada em fevereiro de 2012 para que os alunos do curso técnico em hidrologia
tenham suas primeiras aulas prática em campo, ou seja, o pequeno córrego passou a ter um grande
valor na formação dos alunos, pois são coletados dados de velocidade, vazão e sedimento com
equipamentos como o Flow Tracker, e molinete e amostradores de sedimento em suspensão. Local
onde os alunos aprendem a importância da vazão de um rio, sobre hidráulica fluvial, princípios de
morfologia fluvial, topografia, transporte de cotas e outras atividades referentes à hidrologia como
mostra a figura 9.
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Figura 9 alunos em aula prática
4 MEDIÇÕES DE MONITORAMENTO
Após fortes chuvas e grandes movimentações de terra na obra foi identificado que uma
grande carga de sedimentos com diferentes granulometria foi transportada até a área de estudo
compreendendo um trecho até então retilíneo de 40 m de extensão e com duas seções de medição e
uma seção de réguas , onde as figuras 10 e 11 mostram as primeiras medições com o riacho ainda
em estado de regime normal e logo após o período chuvoso, já que o incremento de vazão traz um
significativo aumento na carga de sedimentos, provocados pela erosão do solo na obra.

Figuras 10 e 11 medição de vazão em regimes diferentes
O trecho até então retilíneo, limpo, de fácil acesso, passa então a apresentar grande
assoreamento na margem esquerda,figuras 12 e 13
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Figuras 12 e 13 Trechos com mudanças morfológicas
Já neste primeiro momento a carga de sedimento causa o assoreamento da seção de medição,
que de uma área de 1,493 m2 e profundidade média de 0,40 m com águas claras e limpas, passa a
uma área de 0,823 m2 e profundidade 0,27 m, diminuindo sua vazão de 0,67 para 0,068 m3 s-1. A
granulometria do sedimento também aumentou consideravelmente, como mostra a figura 14.

Figura 14 Sedimentos depositados no leito
A partir desta data passou-se a monitorar as “mudanças” que se iniciaram. Dos quais estão i
o nascimento de bancos de areia e seixo, como mostra a figura 15
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Figura 15 seixo e granulometria modificada
Segundo a definição de Charlton (2008) o rio passa ao processo de criação de meandros. A
definição é baseada na relação entre o comprimento do canal dividido pelo comprimento do vale
(Figura 8) onde mostra um canal meandrico e como se calcula. Figura 16

Figura 16 Definição de forma de canal (após Charlton, 2008)
A equação 1 mostra como é calculado a forma do canal, conforme o resultado do SR (
Razão de sinuosidade) .
Razão de sinuosidade (SR) = Comprimento do canal ÷ Comprimento do vale,
O resultado podem ser reto, sinuoso ou meandrando, como mostra a seguir, o resultado da equação
1 para avaliação do tipo de canal.
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Esta modificação com um coeficiente SR= 10,7, mostrada nas figura 12,13 e 14, além dos
meandros que modificaram o fluxo do rio, houve uma grande erosão marginal na parte de externa
da curva, também levou a criação de bancos de areia na parte interna da curva e criando o efeito
conhecido como bancos alternados com poços (alternate bars). Esta modificação ocorreu em um
tempo de 8 meses, tempo excessivamente curto segundo os tempos avaliados por
Charlton(2008)(tabela 1).

Tabela 1 mostrando o tempo aproximado das diferentes mudanças nos rios, o acontecimento
de meandros aparece em 100 anos . Fonte Charlton 2008
5 BATIMETRIAS
As batimetrias foram a partir das medições de vazão realizadas desde o inicio do ano de
2012, conforme tabela 2 e figura 17 mostrando as variações de área, profundidade e largura ao
longo do tempo.
As medições foram realizadas à vau, de acordo com a ISO 748(2007), utilizando os
equipamentos Flow Tracker, um medidor pontual acústico conforme figura 18, e micro molinete
figura 19.
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Figura 18 Flow Tracker

Tabela 2 Medições de vazão e batmetria de monitoramento do assoreamento da seção
Vazão (m³/s)

Área

Velocidade

Profundidade

Largura

26/04/2012

0,67

1,493

0,45

0,4

3,73

17/12/2012

0,068

0,823

0,08

0,27

3,02

31/01/2013

0,095

0,816

0,11

0,26

3,10

25/10/2013

0,22

0,924

0,24

0,28

3,23

0,21

2,2

Data

03/12/2013

0,462

Figura 17 perfil de modificação da seção
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6 CONCLUSÕES
A alta carga de sedimentos que esta sendo direcionada ao rio, devido à atividade antrópica
sem planejamento, esta causando sérios problemas ambientais ao curso d’água. É visível o
assoreamento, e alteração das suas características naturais, e grande formação de meandros. Por ser
um pequeno riacho talvez seja difícil a restauração pelo ciclo natural, devido as mudanças na
morfologia fluvial e a baixa declividade e vazão insuficientes para transportar o sedimento
depositado.
É preciso adequação do projeto desenvolvido no local, para evitar o desaparecimento do
curso d’água. A lei 9.605/98 dispõe em consonância com a Constituição Federal a possibilidade de
se imputar responsabilidade criminal a empresa jurídica, também através do Principio Poluidor
Pagador, onde responsabiliza a empresa pelo crime ambiental em “pagar” pelo dano causado, em
que o responsável poluidor deve arcar com os custos relativos às medidas de prevenção e luta contra
a poluição. Segundo a ONU através da Declaração Universal dos Direitos da Água, os recursos
naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim
sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. Sendo assim, a
poluição de um rio também deve ser levada em consideração, pois a poluição que o sedimento trás
através do processo erosivo é considerado um dos maiores poluidores dos recursos hídricos.
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