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1. INTRODUÇÃO 

Por solicitação do Departamento de Gestão Sócio Ambiental da Superintendência de Meio 
Ambiente da GET(SMA-DGSA), entre os dias 25 e 26 de março de 2015 a equipe do 
Departamento de Engenharia Civil da SOE-DENC composta pela Engenheira Civil Carina 
Pirolli e pelo Geólogo Roberto Seara acompanhada pelo Engenheiro Civil Cícero Martins 
Junior (SMA-DGSA), deslocaram-se de Curitiba para Telêmaco Borba, com objetivo de 
avaliar as condições de estabilidade de um talude marginal na porção superior da margem 
esquerda reservatório da UHE Mauá conhecido como local utilizado pela prefeitura da 
cidade para depósito de lixo ou “antigo lixão da cidade”. 
 
Aproveitou-se a viagem para também verificar as condições de estabilidade dos taludes 
marginais situados no local conhecido como “Lavador” no antigo depósito de rejeitos das 
minas de carvão da Klabin. 
 
A inspeção iniciou com a ida a região dos taludes do antigo depósito de rejeitos das minas, 
nas proximidades do reservatório da UHE Mauá. Após inspeção a equipe se deslocou a 
cidade de Telêmaco Borba em direção ao antigo lixão da prefeitura.  
 

2. PARECER SOBRE LIXÃO 

 

2.1. Histórico da Situação 

 
De acordo com histórico encaminhado, em setembro de 2013 durante atividades de 
inspeção, o Consórcio Empreendedor Cruzeiro do Sul, CECS - concessionário da UHE 
Mauá - identificou a existência de um antigo lixão do município de Telêmaco Borba, 
presente nas proximidades da APP do reservatório. Como a região apresenta densa 
cobertura de vegetação, o lixão só foi descoberto após deslizamento do talude decorrente 
de fortes chuvas. 
 
A equipe do Departamento de Engenharia da SOE foi consultada para apoio em setembro 
de 2014, tendo sido apresentados um histórico das trativas entre o CECS e a Prefeitura do 
Município. Os documentos recebidos para avaliação geotécnica da situação foram: 
levantamento topográfico da região, uma malha de furos de sondagem a percussão 
realizada para estimativa da camada de lixo remanescente e o relatório elaborado pela 
empresa Ingá Engenharia (responsável pela execução do programa ambiental de 
monitoramento de taludes marginais da UHE Mauá). Foi apresentado também, o histórico 
de discussões sobre o assunto por representantes da SMA e CECS (engºs Cícero Martins e 
Paulo Rathunde, respectivamente). 
 
A Ingá Engenharia em sua Especificação Técnica de Serviços de Controle de Erosão e 
Estabilidade de Taludes do Antigo Lixão de Telêmaco Borba recomenda remoção imediata 
dos moradores e bens móveis devido ao risco eminente de movimentação de massa. Além 
disso, recomenda retirada total do lixo depositado, prevendo destinação dos resíduos com 
supervisão de profissional da área de engenharia sanitária, e o retaludamento de toda área 
com colocação de retentores orgânicos de sedimentos, bem como proteção por canaletas 
de drenagem de crista e pé em toda extensão do talude afetado. 
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2.2. Inspeção de Campo pelos profissionais do DENC  

 
A Figura 1 apresenta o roteiro seguido pelo caminhamento e mapeamento de campo com 
destaque para a área inspecionada (em amarelo). 
 
 

 
Figura 1 – Roteiro de inspeção da equipe em campo. 

 
A Figura 2 apresenta os pontos levantados durante o mapeamento de campo. 
 

 
Figura 2 – Mapa de pontos de apoio utilizados para o mapeamento geológico. 
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De maneira geral, o mapeamento de superfície na área inspecionada indicou que a 
espessura de resíduos sólidos presentes na região não é grande, assim como a espessura 
de solo.  
 
Ao longo do mapeamento geológico pode-se observar afloramentos de rocha arenítica (por 
vezes siltitos) expostos por processos erosivos (ravinamentos) ocasionados por intenso 
fluxo de água, sem existência de um controle específico. 
 
Em todas as saídas de água observadas (bueiros), faz-se necessário disciplinar o fluxo 
através de prolongamentos e encaminhamentos adequados. 
 
Foi observado também que os trabalhos de drenagem que estão sendo executados na 
estrada municipal são adequados para proteger o solo arenoso da ocorrência de processos 
erosivos, porém seu encaminhamento direcionado para o talude deve ser melhorado de 
maneira a preservar condições de estabilidade da encosta. Tais ações podem ser 
executadas prolongando-se o sistema de drenagem tubular até o encontro com superfícies 
do terreno mais resistentes; criando-se dissipadores de velocidade através de escadas ou 
ainda protegendo-se as encostas com construção de caminhos preferenciais revestidos com 
material rochoso, resistente. 
 
Tais ações são pontuais, as quais associadas com as obras que estão sendo executadas 
pela prefeitura na crista da encosta (estrada municipal) deverão ser suficientes para 
preservação das condições de estabilidade global. 
 
A inspeção iniciou na estrada de acesso, onde foi verificada a existência de afloramentos de 
arenito bege, resistência à compressão R0 (até 0,25 MPa), descontinuidades principais 
plano paralelas em direção ao vale do rio. A Figura 3 mostra o afloramento descrito.  
 
 

 
Figura 3 – Afloramento de arenito observado na estr ada próxima ao talude do lixão. 

 
A Figura 4 apresenta um tubo de drenagem encaminhando água em direção ao talude, onde 
se localiza parte do escorregamento ocorrido em 2013. Para a manutenção desse sistema 
recomenda-se prolongar a tubulação redirecionando a água para fora do talude, ou ainda a 
execução de uma escada de dissipação de energia para a água drenada.  
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Figura 4 – Tubo de drenagem sem encaminhamento da á gua. 

 
A Figura 5 mostra uma das casas que poderão ser afetadas no caso da ocorrência de outras 
chuvas intensas e prolongadas. Este local foi identificado como a casa da Dona Rosa, 
localizada numa região de crista, com talude subjacente íngreme e com sinais de erosão 
recorrente. 
 
 

 
Figura 5 – Casa na região de talude em movimento de  rastejo. 

 
Neste local, não foram observadas grandes espessuras de resíduos sólidos, no entanto, há 
presença de árvores inclinadas, denotando claro sinal de movimento de rastejo no maciço 
muito próximos à edificação, movimento este que pode acelerar sobre presença de água em 
períodos prolongados, devido a redução da resistência do solo ao cisalhamento. 
 
Nos demais pontos mapeados, de uma maneira geral a camada de lixo observada é pouco 
espessa ou inexistente e as coberturas de material solo com possibilidade de 
escorregamento também foram consideradas de pequena espessura. A maior parte da 
região apresenta taludes em rocha, mesmo considerando uma resistência R0 - condição 
mais branda na escala de classificação de rochas, o maciço apresenta-se seguro em termos 
de estabilidade global.  
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Apesar da cobertura vegetal não permitir a observação direta das condições locais de 
maneira detalhada, pelas características geológicas que puderam ser observadas em locais 
adjacentes, concluímos que as ocorrências de 2013 parecem estar relacionadas a um 
escorregamento superficial ocorrido no contato entre os arenitos ou siltitos e a camada de 
lixo existente na época.  
 
A quantidade de lixo remanescente na área, além de pequena, não pode ser considerada 
como contaminante uma vez que o material já não apresenta propriedades ativas, 
encontrando-se inerte, face ao longo tempo que foi depositado conforme atestam os laudos 
de análise dos afluentes diretos ao rio Tibagi.  
 

2.3. Conclusões: 

 
(a) Recomendamos ao CECS solicitar à prefeitura execução de uma drenagem de crista 
na região da casa da Dona Rosa, além da desapropriação/ relocação dessa casa para a 
porção mais plana do terreno e consequentemente mais afastada do talude. 
 
(b)  As drenagens executadas e encaminhadas para fora dos taludes devem ser 
mantidas, impedindo infiltração excessiva de água na região. A drenagem do tubo descrito 
na Figura 4 deve ser complementada, encaminhando as águas para fora da área do talude.  
 
(c) Entende-se ainda que a região não apresenta sinais eminentes de escorregamento 
global das proporções do observado em 2013, não concordando com a necessidade de 
remoção total do material existente na região, e recomendando um monitoramento mensal 
e/ou após períodos chuvosos prolongados, de maneira a verificar o aparecimento de novas 
trincas e/ou indícios de movimentação do maciço. O sistema de drenagem que está sendo 
executado deve ser disciplinado também em seu escoamento final (porção inferior do 
talude) e mantido em pleno funcionamento. 
 
 

3. MINAS DE CARVÃO 

 

3.1. Área do Antigo Depósito de Rejeitos – Lavador 

 
A inspeção a este local ficou limitada à visualização dos taludes remanescentes 
configurados após o enchimento do reservatório. 
 
Apesar da não observação de um processo global de instabilidade que possa propiciar o 
deslocamento de grande volume de material ao interior do reservatório, ações erosivas 
ocasionadas por fluxo de água superficial sem o correto encaminhamento, atuam sobre o 
lado direito da porção formada por este braço do reservatório. 
 
Por ser constituído por solos arenosos e aterro de rejeitos, materiais granulares bastante 
erodíveis, o fluxo de água superficial ocasiona a remoção da capa argilosa de proteção 
expondo, em certos trechos, a própria rocha arenítica do substrato. 
 
A espessura desta camada a ser erodida pode ser grande, devendo ser efetuado controle 
desse processo através de retaludamento e ações preventivas como plantio de mudas 
resistentes e condução das águas superficiais a partir da instalação de canaletas de 
drenagem. 
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A Figura 6 mostra a área em questão antes da formação do reservatório e Figura 7 a área 
do depósito com a rede de drenagem local, antes do enchimento. 
 

 
Figura 6 – Área de rejeitos antes da formação do re servatório. 

 
 

 
Figura 7 – Local de depósito dos rejeitos, destaque  à drenagem. 

 
A Figura 8 apresenta o talude remanescente direito o qual exibe trechos arenosos bastante 
erodidos e fragmentos de carvão. 



COPEL 
 
 

DENC-MAU-RV-001/2015-R2 

DENC 

7

 
Figura 8 – Erosão no talude remanescente lado direi to. 

 
A recomposição geométrica do talude associada à instalação de um sistema de proteção 
através de drenagem de crista e pé (disciplinado as águas) são fortemente recomendados. 

Todas as escavações deveriam ter sido realizadas com os alinhamentos, declividades e 
taludes adequados a sua estabilidade. 

Para mitigar as ações erosivas, no contorno das escavações, recomenda-se a execução de 
valas, drenos ou muretas de captação de águas superficiais, a fim de desviá-las para fora da 
área a ser escavada, mantendo-as dessa forma, protegidas das ações intempéricas e 
erosivas. Recomenda-se também que todas as superfícies escavadas, permanentemente 
expostas, apresentem taludes estáveis e acabamento final uniforme. 
 

3.2. Qualidade da Água 

 
A maior parcela do antigo depósito de rejeitos ficou submersa. A eventual geração de 
soluções ácidas que poderiam ocorrer de maneira natural, face à exposição do material ao 
tempo, foi neutralizada, além da remoção, pelo impedimento da reação entre o oxigênio do 
ar e os minerais susceptíveis a esse ataque pelo alagamento do remanescente do depósito 
pela lâmina de água que inibe a ação do oxigênio sobre os reagentes minerais. 
 
As análises químicas realizadas em águas superficiais coletadas a partir de pontos 
aleatórios deste antigo depósito, indicam que as águas que percolam a porção superior da 
área possuem composição química absolutamente normal, com valores de todos os 
parâmetros analisados bastante inferiores aos valores máximos permitidos pela resolução 
CONAMA 357. 
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3.3. Conclusões 

 
Após a inspeção de campo e análise a partir dos boletins de ensaios disponibilizados, 
conclui-se que: 
 
(a) Os resultados das análises da água percolada através da porção não submersa do 
antigo depósito de rejeitos indicam que as águas desta porção da área, possuem 
composição química absolutamente normal, com valores de todos os parâmetros analisados 
bastante inferiores aos valores máximos permitidos pela resolução CONAMA 357. 
 
(b) Melhorias geométricas e no sistema de drenagem superficial através da implantação 
de valas, drenos ou muretas de captação de águas superficiais devem ser implantadas para 
prevenção de ações erosivas ocasionadas por fluxos descontrolados na porção direita do 
antigo depósito, visando melhorar as condições de estabilidade do solo, impedindo assim a 
erosão e carreamento do material arenoso e fragmentos remanescentes de carvão para o 
interior do reservatório, apesar de não haver ameaça à estabilidade global desta margem. 


