
Erosão e deposição em canais urbanos e periurbanos de Marechal Cândido 
Rondon – Paraná – Brasil 

 
A geografia possui varias categorias de análises, ciência de interface 

homem/meio, sociedade/natureza. Dentre as abordagens a qual cabe a Geografia, os 
sistemas fluviais são importantes objetos de estudo, principalmente após a ênfase do 
ambientalismo. A partir dos anos 70, surge uma série de atores e processos que 
constituem o movimento ambientalista global, como grupos de cientistas que pesquisam 
os temas ambientais (Montibeller-filho, 2001), a água é fundamental em vários aspectos 
como na formulação da paisagem, nestas paisagens encontramos os problemas 
ambientais, muitos derivados de conflitos sociais e apropriação da natureza pelo capital. 

Adentro aos continentes, é sobre os rios que o homem vai possuir o maior 
contanto com a água. Os rios foram um dos recursos naturais fundamentais para o 
surgimento das primeiras civilizações, tanto que as primeiras civilizações compreendem 
seu aparecimento na Mesopotâmia (área compreendida pelos rios Tigre e Eufrates a 
3500 a.C), posteriormente no vale do rio Nilo (3100 a.C.), no vale do rio Indo (2500 
a.C.) e no rio Amarelo (1550 a.C.) (Sposito, 1997). 

Muitas são as abordagens que existem sobre o sistema fluvial. Sendo assim 
Schumm (1977) aput Saraiva (1999) caracteriza os sistemas fluviais como sistemas 
abertos, formados por todos os elementos componentes dos processos de erosão e 
deposição na paisagem fluvial e que, embora possam ser fragmentados em subsistemas, 
baseados nas predominâncias de processos de produção, transporte e deposição de 
sedimentos, devem ser considerados como um todo. As variáveis que interagem nestes 
sistemas são o tempo, a geologia, o clima, o relevo, a vegetação, a hidrologia, a 
morfologia da rede de drenagem, das vertentes, do vale e do leito e as características dos 
sedimentos. 

O maior desenvolvimento tecnológico da agricultura, por meio do agronegócio, 
chamado de revolução verde, processo excludente do camponês brasileiro, e de 
expansão do modo de produção capitalista no campo brasileiro fez acontecer grande 
incremento populacional nas cidades brasileiras, processo fundamental para o aumento 
significativo das populações urbanas brasileiras, contudo no oeste paranaense. Há falta 
de um planejamento ambiental adequado, faz com que na significativa expansão urbana, 
ocorram mudanças intensas na morfologia dos canais fluviais. Segundo Cortes (2004) 
as intensidades das alterações da morfologia do canal e das formas que deixamos 
expressas dependem do poder erosivo do próprio rio, conferido pelo seu poder 
energético.  

Sobre os rios, Saraiva (1999) afirma que suas virtudes e defeitos são muitas 
vezes, o reflexo dos usos humanos no território de que representam o talvegue – a bacia 
hidrográfica -, a eles afluindo produtos que resultam da atividade humana em locais de 
relação direta ou indireta com o seu percurso. São assim, o elemento linear visível que 
reflete os processos, naturais e antrópicos que passam na área da sua influência de 
escoamento, na qual os usos humanos não tem em conta, muitas vezes, os limites, ou 
que, por sua vez, podem não apresentar grande relevância no contexto da localização de 
grande parte das atividades sócio-econômicas que nela ocorrem. 

Alterações em canais podem acarretar diversos problemas, tais como aceleração 
e intensificação de processos erosivos, podendo levar até o falecimento dos rios e 
córregos, causando graves problemas ambientais e sociais. Botelho e Silva (2004) 
explicitam que a degradação principalmente nas encostas, gera conseqüências 
desastrosas para os rios, onde o maior volume de sedimentos produz assoreamento nos 
canais fluviais, contribuindo para a redução da vida útil dos reservatórios, exigindo 



maiores custos na sua manutenção. Os autores ainda citam que durante o período de 
estiagem há uma brutal redução do volume de água no canal fluvial, o que faz com que 
surjam conflitos pelo uso da água, já que o volume muitas vezes não é suficiente para 
contemplar todos os usuários da bacia. 

Este artigo compara levantamentos realizados entre 1999 e 2008. Tendo por 
objetivo identificar mudanças morfológicas nos leitos de córregos de baixa ordem que 
drenam a área urbana do município de Marechal Cândido Rondon, considerando as 
formas de ocupação e manejo das bacias hidrográficas. 

Os canais fluviais em estudo fazem parte da bacia do arroio Guaçu e Fundo. 
 

METODOLOGIA 
As medições foram realizadas em onze pontos de monitoramento permanente 

(figura 1), abrangendo os córregos Apepú(ape1), Matilde Cuê(Mat1), Borboleta(Bor1) 
na bacia do arroio Fundo e Guará(Guar1), Bonito(Bon2), Peróba(Per1) e Guavirá 
(Gua1, Gua2, Gua3, Gua4, Gua5) na bacia do arroio Guaçu, a área de abrangência de 
estudo, está toda localizada dentro da bacia do Paraná III. Desta forma, drenando águas 
para o reservatório do Lago de Itaipú. Estas estações permanentes já existem desde 
1999. As primeiras medições de cada seção em estudo foram feitas com antigos 
acadêmicos do curso de Geografia, após nove anos foram realizadas novas medições em 
cada ponto para análise e comparação. 

Com exceção do córrego Peróba, as cabeceiras de todos os córregos drenam a 
área urbana de Marechal Cândido Rondon. 

 
Figura 1 – Localização das seções transversais em estudo no município de Marechal 
Cândido Rondon – PR. (Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 

 
Os córregos em estudo drenam solos em diferentes estágios evolutivos, 

derivados da alteração de rochas basálticas da formação Serra Geral, de idade 
neojurássica-eocretácea (NARDY et al, 2002). Segundo a classificação climática de 
Köppen, o clima na região é do tipo Cfa, subtropical, úmido, mesotérmico e de 
precipitação média anual entre 1.600 a 1.700 mm (IAPAR, 1994). 

As onze seções são igualmente instrumentadas com estacas de madeira 
referenciadas e niveladas com nível de bolha e cimentadas em ambas as margens 



(comprimento = 1,0 m). As estacas têm como função fixar um cabo de aço esticado com 
o auxílio de uma catraca (borboleta), ou ainda a fixação de uma corda com marcações a 
cada 10 centímetros. O cabo de aço tem função de servir como campo referencial na 
medição da profundidade do canal ao longo da seção (figura 2). 

Para melhor detalhamento da seção transversal, as medições foram feitas a 
cada 10 cm em cada seção, efetuando as medidas por meio de uma trena, abordando 
algumas variáveis (tabela 1). Para uma padronização e melhor compreensão das seções 
transversais, as medições sempre devem ser feitas a partir da margem direita para a 
margem esquerda do córrego. 

 

 
Figura 2 – Medição da seção transversal na seção Mat1 (Matilde Cuê) no dia 
30/01/2008 no município de Marechal Cândido Rondon – PR (Foto: Oscar Vicente 
Quinonez fernandez). 
 
Tabela 1: Definições das principais variáveis que descrevem a morfologia do canal 
numa seção transversal (Richards, 1982; Western et al., 1997). 

Variável Símbolo Definição Comentários 
Largura da seção Wmp  Wmp é medida em nível de margem plena 
Profundidade média 
da seção 

Dmp (ΣDI)N Di são valores de profundidade do canal 
medidos com referência ao nível de 
margem plena e n o número de medições. 

Área da seção 
trasnversal 

Amp Wmp.Dmp Amp indica a área da seção em nível de 
margem plena. 

Índice de forma do 
canal 

F Wmp/Dmp  

Área molhada A  Área da seção transversal ocupada pela 
água. 

Largura Superficial L  Comprimento da linha horizontal da área 
molhada. 

Perímetro molhado P  Comprimento da linha de contato entre a 
superfície molhada e o leito 



Raio Hidráulico R A/P Quociente da área molhada pelo perímetro 
molhado. 

 
Ao utilizar esta metodologia deve-se ter cuidado na escolha do nível de 

margens plenas, adotando uma metodologia que satisfaz o interesse do pesquisador. 
Para Wolman e Leopold (1957) o nível de margens plenas corresponde a um plano 
horizontal no qual a descarga líquida preenche na medida justa o canal fluvial antes de 
extravasar em direção à planície de inundação ativa. Conforme Fernandez (2004), esta 
planície é definida como uma superfície plana adjacente ao canal fluvial, modelada pela 
ação erosiva ou deposicional do fluxo das cheias e inundada pelo menos uma vez a cada 
dois anos. O nível de margens plenas demarca o limite entre os processos fluviais que 
moldam o canal e os que constroem a planície de inundação. 

Com dados recolhidos nas medições, utilizam-se três parâmetros estatísticos, 
com base em Olson-Rutz & Marlow (1992), são eles: 

Índice de Forma do Canal (F): 
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Onde, Wmp é a largura do canal em nível de margem plena e Dmp a 
profundidade média do canal. Os canais com altos valores de F são rasos e largos e 
aqueles com baixo valor são estreitos e profundos (Fernadez; Rebelatto; Sander; 2001). 
Existe ainda a equação (∆A=Fpost-Fant) que fornece a tendência erosiva ou 
deposicional do rio na seção transversal. 

Índice de Variação Residual da Área na Seção Transversal (∆A%). 
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Onde Yi é a profundidade do canal medida no i-ésimo ponto ao longo da seção, 

n é o total de leituras de profundidade. Yiant e Yipost represetam os levantamentos 
anterior e posterior. Os valores negativos de ∆A% indicam predominância de erosão e 
valores positivos deposição (Olson-Rutz & Marlow, 1992). 

Índice de Variação Total da Área na Seção Transversal (|∆A%|). 
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Este parâmetro indica a porcentagem da área da seção afetada pela erosão e 

deposição (|∆A%| = deposição + erosão) (Olson-Rutz & Marlow, 1992). 
Para discriminar a porcentagem da área afetada pela erosão ou deposição, se 

deve efetuar o seguinte cálculo: 
ED=|∆A%| - ∆A% 

Onde ED é a somatória das áreas afetadas pela erosão e deposição, excluído o 
valor residual (∆A%). Efetuando ED/2 obtém-se a área parcial da seção submetida à 
erosão e deposição(Olson-Rutz & Marlow, 1992). 
 



RESULTADOS OBTIDOS 
Durante a realização de medições no campo, executando medições das seções 

transversais, em cada ponto se obtiveram n medidas da profundidade do canal. Estas 
medições foram comparadas (tabela 2) às primeiras medições realizadas há oito anos. 

Dentre as onze seções utilizadas para a realização deste estudo, tais resultados 
preliminares são obtidos: 

No córrego Matilde Cuê (Mat1) onde existe uma influência de indústrias, 
principalmente no segmento do recolhimento e processamento de grãos de soja e milho, 
ouve erosão como processo dominante (com 1,03% de deposição e 6,95% de erosão, 
totalizando 7,98% de mudança na área do leito), na bacia do Matilde Cuê as vertentes 
possuem nível de declividade considerado médio, podendo acentuar o nível de erosão, a 
seção transversal possui 9,40 metros de comprimento (Figura 3). 

 
Figura 3 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Mat1, 1ºlev. 
28/11/2000, 2ºlev. 30/01/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 

 
O córrego Borboleta (Bor1) teve comprovado a deposição de material (com 

2,37% de deposição e 1,89% de erosão, totalizando 4,26% de mudança na área do leito), 
a bacia deste córrego drena áreas rurais e pouca, porém crescente influência de 
urbanização, tendo em vista a vasta expansão de loteamentos residenciais para esta área. 
Neste local as vertentes também possuem um nível médio de declividade e a seção 
transversal em análise possui 8,40 metros de comprimento (Figura 4). 

 
Figura 4 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Bor1, 1ºlev. 
05/12/2000, 2ºlev. 30/01/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 

 
A seção transversal correspondente ao córrego Apepú (Ape1) apresentou a 

predominância de deposição (com 10,12% de deposição e 1,76% de erosão, totalizando 
11,88% de mudança na área do leito). A bacia deste córrego drena áreas rurais e pouca, 
porém crescente influência de urbanização, tendo em vista a vasta expansão de 
loteamentos residenciais para esta área. Neste local as vertentes também possuem um 
nível médio de declividade e a seção transversal em análise possui 9,28 metros de 
comprimento (Figura 5). 



 
Figura 5 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Ape1, 1ºlev. 
19/04/2001, 2ºlev. 22/08/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 

 
A seção transversal de monitoramento que está no córrego Guará (Guar1) tem 

alguma influência de urbanização, apresentando algumas indústrias na sua bacia 
hidrográfica, porém a maior parte da sua bacia drena áreas agrícolas, neste local 
também predominou o processo de erosão (com 5,44% de deposição e 10,30% de 
erosão, totalizando 15,74% de mudança na área do leito), a declividade nesta área é bem 
pouco acentuada, com longas vertentes e a seção transversal mede 7,30 metros de 
comprimento (Figura 6). 

 
Figura 6 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Guar1 1ºlev. 
23/11/2000, 2ºlev. 30/01/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 
 

Na seção transversal do córrego Bonito (Bon2) também predominou erosão de 
material (com 1,94% de deposição e 10,16% de erosão, totalizando 12,10% de mudança 
na área do leito), também possui uma declividade pouco acentuada e este córrego drena 
em sua maioria áreas agrícolas porém com crescente influência de urbanização, tendo 
em vista a vasta expansão de loteamentos residenciais para esta área, , a seção 
transversal instalada neste córrego possui 6,15 metros de comprimento (Figura 7). 

 
Figura 7 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Bon2, 1ºlev. 
17/11/2000, 2ºlev. 30/01/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 
 



Os seis pontos restantes fazem parte da bacia hidrográfica do córrego Guavirá, 
principal córrego em estudo, sendo que das seis seções transversais, o ponto Per1 se 
localiza em um tributário do córrego Guavirá (Córrego Peroba) e o ponto Gua3, faz 
parte do tributário córrego Iracema, estando o ponto localizado na foz do mesmo. 

O córrego Peróba (Per1) é o único a drenar apenas áreas agrícolas, ressaltando 
que nas áreas agrícolas do município o cultivo de soja e milho é a principal atividade, 
tendo também áreas cobertas por pasto para criação de gado. Algumas outras culturas 
também se fazem presente nesta bacia hidrográfica, porém com pequenas áreas 
cultivadas. Neste ponto ocorreu deposição (com 3,72% de deposição e 1,18% de erosão, 
totalizando 4,90% de mudança na área do leito). O relevo apresenta pouca declividade, 
sua seção transversal tem 8,63 metros de comprimento (Figura 8), outra característica é 
que a montante deste ponto, aproximadamente uns 300 metros existe uma pequena 
barragem represando a água do canal. 

 
Figura 8 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Per1, 1ºlev. 
08/12/2000, 2ºlev. 21/02/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 
  
 O ponto Gua1, fica localizado bem próximo a nascente do córrego Guavirá, o 
córrego apresenta-se totalmente encaixado e com seu leito rochoso. Esta parte recebe 
grande influencia da urbanização, tendo em vista a construção de casas às margens da 
nascente, não respeitando em nenhum momento a legislação ambiental. O relevo 
apresenta declividade suavizada. Neste ponto ocorreu a predominância de deposição de 
material (com 2,18% de deposição e 1,47% de erosão, totalizando 3,65% de mudança 
na área do leito). A seção transversal possui 6,80 metros de comprimento (Figura 9). 

 
Figura 9 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Gua1, 1ºlev. 
22/05/2000, 2ºlev. 14/03/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 
 

O ponto Gua2, também é localizado próximo a nascente do córrego Guavirá. 
Esta parte recebe grande influencia da urbanização, com residências bem próximas ao 
seu leito. O relevo apresenta declividade suavizada. Neste ponto ocorreu a 
predominância de deposição de material (com 3,69% de deposição e 1,11% de erosão, 
totalizando 4,81% de mudança na área do leito). A seção transversal possui 7,32 metros 
de comprimento (Figura 10). 



 
Figura 10 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Gua2, 1ºlev. 
22/02/2001, 2ºlev. 17/07/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 
 

Também localizado próximo a nascente do córrego Guavirá, fica o ponto 
Gua3, porém este ponto esta localizado em um pequeno afluente do Guavirá, afluente 
este totalmente inserido na área urbana de Marechal Cândido Rondon. O relevo tem 
declividade média e com longas vertentes. Neste ponto predomina o processo de 
deposição de material (com 4,54% de deposição e 0,44% de erosão, totalizando 4,98% 
de mudança na área do leito). A seção transversal possui 10,40 metros de comprimento 
(Figura 11). 

 
Figura 11 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Gua3, 1ºlev. 
23/11/1999, 2ºlev. 17/07/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 

 
O ponto Gua4 se localiza ao médio curso do canal. Este ponto esta fora da área 

urbanizada de Marechal Cândido Rondon, porém recebe grande carga de hídrica e 
sedimentológica da área urbanizada. Apresenta declividade média e com longas 
vertentes e nele identificou-se a predominância de erosão de material (com 1,70% de 
deposição e 9,40% de erosão, totalizando 11,10% de mudança na área do leito). Este 
ponto possui 8 metros de comprimento (Figura 12). 

 
Figura 12 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Gua4, 1ºlev. 
15/05/2000, 2ºlev. 10/09/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 

 



O último ponto de análise do estudo é o ponto Gua5 localizado no córrego 
Guavirá, ponto este também esta fora da área urbanizada de Marechal Cândido Rondon, 
porém recebe grande carga hídrica e sedimentológica da área urbanizada. Apresenta 
declividade média e longas vertentes, predominando o processo de deposição de 
material (com 3,79% de deposição e 2,28% de erosão, totalizando 6,07% de mudança 
na área do leito), apresenta 10,20 metros de comprimento (Figura 13). 

 
Figura 13 – Sobreposição dos perfis transversais da seção permanente Gua5 1ºlev. 
20/11/2000, 2ºlev. 21/02/2008(Confecção: Leandro Neri Bortoluzzi). 
 
Tabela 2 – síntese dos resultados dos dados obtidos em campo. 
 DATA F (W/D) ∆A% |∆A%| Processo 

dominante 
Matilde 
Cuê 
(Mat1) 

1º levantamento 28/11/2000 8,173 -5,918 7,985 Erosão 
2º levantamento 30/01/2008 7,705 
diferença  -0,469    

Borbole
ta 
(Bor1) 

1º levantamento 05/12/2000 6,614 0,483 4,269 Deposição 
2º levantamento 30/01/2008 6,666 
diferença  0,052    

Apepú 
(Ape1) 

1º levantamento 19/04/2001 7,250 8,353 11,884 Deposição 
2º levantamento 22/08/2008 7,931 
diferença  0,681    

Guará 
(Guar1) 

1º levantamento 23/11/2000 10,354 -4,866 15,738 Erosão 
2º levantamento 30/01/2008 9,864 
diferença  -0,489    

Bonito 
(Bon2) 

1º levantamento 17/11/2000 6,910 -8,214 12,102 Erosão 
2º levantamento 30/01/2008 6,406 
diferença  -0,504    

Peróba 
(Per1) 

1º levantamento 08/12/2000 7,917 2,537 4,905 Deposição 
2º levantamento 21/02/2008 8,141 
diferença  0,224    

Guavirá 
(Gua1) 

1º levantamento 22/05/2000 5,578 0,701 3,651 Deposição 
2º levantamento 14/03/2008 5,619 
diferença  0,041    

Guavirá 
(Gua2) 

1º levantamento 20/02/2001 6,654 2,578 4,812 Deposição 
2º levantamento 17/07/2008 6,841 
diferença  0,186    

Guavirá 
(Gua3) 

1º levantamento 23/11/1999 5,909 4,104 4,981 Deposição 
2º levantamento 17/07/2008 6,153    
diferença  0,244    

Guavirá 1º levantamento 15/05/2000 4,114 -7,700 11,098 Erosão 



(Gua4) 2º levantamento 10/09/2008 3,816    
diferença  -0,298    

Guavirá 
(Gua5)  

1º levantamento 20/11/2000 5,930 1,513 14,492 Deposição 
2º levantamento 21/02/2008 6,035    
diferença  0,105    

  
Os pontos Ape1, Gua1, Mat1, Per1, Gua4 e Gua5 obtiveram o número de 

medidas diferentes ao valor exato de medidas que cada ponto deveria ter, para tal, houve 
um ajuste levando em conta erros como, número de medidas a mais ou a menos. Por fim 
os pontos Gua3 e Gua5 em suas medições realizadas em 2008 apresentaram troncos que 
atravessavam as seções, dificultando a medição da seção transversal, deste modo os 
valores correspondentes onde os troncos se localizavam foram anulados para a 
aplicação das fórmulas. 
 
CONCLUSÃO 

Dez das onze seções estão em bacias hidrográficas que recebem ao menos algum 
tipo de influência da urbanização, principalmente em suas cabeceiras, apenas a seção do 
Peróba (Per1), se localiza em uma área totalmente sem urbanização, porém de paisagem 
modificada antrópicamente pela retirada da vegetação e desenvolvimento da agricultura. 

Das dez seções que recebem alguma influência da urbanização, seis apresentam 
a predominância dos processos de deposição de sedimentos no canal, enquanto que 
quatro possuem predominância erosão do leito. A seção que está na bacia hidrográfica a 
qual se desenvolve apenas a agricultura o processo predominante foi deposicional. 

Em estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, Assunção et al (2006) afirma 
que no rio Portinho/Lavras em uma área predominantemente urbana onde foi feita uma 
comparação como é proposta neste estudo, os processos erosivos foram predominantes. 

Outro estudo que também prevaleceu os processos erosivos foi o estudo 
realizado no córrego do Cedro em Presidente Prudente por Araujo e Rocha (2008). 

Ebisemiju(1989) aput Assunção et al. (2006) em um estudo realizado no 
sudoeste da Nigéria na região de Ado-Ekiti afirma que os processos deposicionais e de 
assoreamento predominaram em relação aos processos erosivos, estudo também 
realizado em uma área urbanizada. 

Este estudo comparado aos outros três estudos citados indica que em intervalos 
curtos (menos de um ano de duração) os rios podem apresentar pequeno grau de erosão, 
levando em consideração a curta reposição e remoção de sedimentos, muitas vezes 
provenientes dos ciclos chuvosos de cada local. Entretanto em comparação aos estudos 
realizados com intervalos maiores há um ano, estações com intervalo entre 7 (sete), 8 
(oito) e 9 (nove) anos, como neste estudo, comprovam que a urbanização esta 
acarretando em suma a deposição de material, seja em alto, médio ou baixo curso. 

Os dados apresentados neste estudo apontam que os três pontos que recebem 
influência direta da urbanização de Marechal Cândido Rondon (Gua1 e Gua2 no alto 
curso do córrego Guavirá e Gua3 no baixo curso do córrego Iracema), por estarem 
localizados dentro do perímetro urbano, todos apresentam processos deposicionais. 

Os outros oito pontos que estão localizados em áreas rurais, se igualam, sendo 
quatro pontos com predominância de erosão (Gua4, Bon2 e Guar1 em médio curso e 
Mat1 em baixo curso) e quatro com deposição de material (Gua5 e Bor1 em médio 
curso e Ape1 e Per1 em baixo curso). 

Outra análise nos remete a identificar que em termos percentuais as seções 
transversais que mais apresentaram mudanças na morfologia de seus leitos, são as 
seções transversais localizadas mais distantes da área urbanizada do município, porém 



isto é valido para as seções transversais que recebem em suas cabeceiras, cargas 
hidráulicas e sedimentológicas provenientes da área urbanizada, pois no ponto Per1 
(Córrego Peróba), sem receber influência alguma da urbanização, sua morfologia 
apresentou mudanças consideradas pequenas, em torno de 4,9%, longe da média de 
8,25% das outras sete seções transversais. Isto confirma a tese de que a urbanização 
acarreta aceleramento de processos erosivos e deposicionais, não apenas na parte a qual 
o córrego esta inserido na área urbana, mas em todo seu percurso. 

Todos os canais em estudo apresentam mata ciliar, porém sem obedecer 
totalmente ao Código Florestal. Em relação aos canais que cortam a área urbana de 
Marechal Cândido Rondon, evidencia-se sobre os mesmos, moradias com padrão social 
baixo, médio e alto, no entanto sem a presença de moradias precárias, o que nos remete 
a afirmar que os graves problemas sociais não contribuem fortemente para a degradação 
ambiental nestes locais, mas sim se verifica a irresponsabilidade perante as autoridades 
municipais em permitir que loteamentos urbanos cheguem praticamente em cima do 
canal. 

Segundo a Lei n.°4.771/65 os córregos devem apresentar mata ciliar equivalente 
a largura do rio, em canais fluviais menores que 10 m, canais de largura pertinente aos 
estudados neste artigo, os canais fluviais devem apresentar 30 m de mata ciliar em cada 
uma das duas margens, porém todos estão abaixo deste valor. Apenas alguns pontos 
isolados estão conforme a referida Lei. 

É importante ressaltar que o processo de expansão da urbanização na cidade de 
Marechal Cândido Rondon, encontra em plena expansão, não havendo bacias 
hidrográficas totalmente urbanizadas, sobre isto, Wolman (1967) demonstrou que os 
picos da produção de sedimentos ocorrem na fase de desmatamento e início da 
expansão da área urbana, acarretando o assoreamento dos canais fluviais. Após a 
consolidação do processo de urbanização, o autor constatou que as taxas de produção de 
sedimentos se reduzem substancialmente, gerando uma etapa de remoção de sedimentos 
no leito fluvial. 

Cunha (2005) relata a importância de uma administração sustentável que deve 
conciliar as mudanças antropogênicas introduzidas na bacia para o desenvolvimento e a 
proteção ambiental. Contudo o conhecimento e controle do sistema sedimentológico dos 
rios e canais são importantes para garantir a sustentabilidade. Porém o Brasil tem ainda 
pouca tradição em pesquisas sedimentológicas, refletidas no baixo número de estações 
de monitoramento e intervalos de coleta de dados. 

Ações no sentido de um melhor ordenamento territorial, implicando em uma 
urbanização menos degradante devem acontecer. Atualmente em Marechal Cândido 
Rondon ocorre à discussão e elaboração do Plano diretor, espera-se assim que a 
elaboração do mesmo considere fortemente questões ligadas a degradação ambiental e 
que assim possa ocorrer uma expansão urbana preocupada em gerar um menor impacto 
ambiental que não leve apenas em consideração os interesses capitalistas de poucos, 
mas sim a valorização do bem estar social e natural. 
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