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1. TNTRODUçÃO

En regiões submetidas a uma intensa e nem se¡n

pre bern orientada ocupação do solo, cono é o caso de certas
áreas do Estado do Paraná, alguns problemas de rompimento do
equilíbrio ecológico podem surgir, principalrnente en zonas
onde a pr6pria constituição fÍsica do t.erreno demanda de un,

maior controle ocupacional.

Dentre os naiores fenômenos de inpacto ecológi
co negativo, advindos da ocupação antrõpica do Estado, desta
ca-se a erosão do solo e o consequente assorearnento de reser
vatörios de água, portos maríti¡nos, vias fluviais, etc.,

Cono é sobej amente conhecido, o processo erosi
vo do solo ten no Noroeste do Paraná urn exemplo drásticamen
te palpãvel, que apenas na ú1tina ð6cada ten merecido una
significativa atenção dos 6rgãos governanentais. Visando con
tTolar a erosão, várias entidades e comissões ten agido nas
regiões efetadas, sendo por6n esta ação ainda insuficiente
devido ã nagnitude e conplexidade do problema. Para o equa
cionamento do fenôrneno erosivo, são imprescindíveis estudos.
profundos, tanto do rneio físico cono da dinâ¡nica do processo,
envolvendo urna quantificação e un monitoramento da evolução
tenporal do rnesmo.

A região Noroeste c1o Paraná, com uma área de)
64.3L9 Km', -representa uma inportante parcç1a do Estado

.,
(199.060 Kn"), e é responsável por 67,7ao da produção agrÍco
la do Paranâ(I974), dados estes que atestan sua irnportância
no contexto estadual e mesno nacional.

A tonada de consciência do problerna do Noroeste
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do Paraná,teve início durante o "Prograna da Bacia do Prata'.'
prornovido pela 0rganização dos Estados Anericanos.Dentro des
te prograna, foi no Brasil selecionada corno prioritãria a

área ern pauta para estudos de corno cornbater a erosão, Atra
vés desta ação Internacional fora¡n iniciados trabalhos co¡n a

participação do Minist6rio do Interior por neio do DNoS(1970

-L972) e posteriormente pela SUDESUL (I972 - 1978 ). Na fase
de trabalhos onde a ação federal passou a caber principalmen
te ã SUDESUL, foi fornado um grupo de estudos para desenvol
ver o chamado " Projeto Noroeste ", oficialnente denoninado
"Estudo Para o Desenvolvimento Regional do Estado do Paraná",
ação esta vinculada na esfera estadual ã Secretâria do Plane
j anento, Mais recentenente, houve urn esvaziamento do "Proje
to Noroeste", quando a erosão Urbana passou a ser responsabi
lidade da rec6rn-criada Superintcndência de Controle da fro
são do Estado do Paraná (SUCEPAR) , e a erosão rural ficou sob
a responsabilidade da Secretaria da Agricultura.

A partir dos estudos iniciais do "Projeto Noro
este", fora¡n selecionadas diversas sub-bacias, que seriarn re
presentativas de áreas tÍpicas da região, segundo a geologia
e ocupação superficial .

Vinculada ã Secretaria de Estado do Interior do

Paraná, en 1973, foi criada a Adninistração de Recursos Hi
dricos (ARH), autarquia que ten, dentre suas atribuições, a

de avaliar a quantidade e qualidade dos ïeculsos hídricos do

Estâdo. A ARII rnant6¡n uma estrutura para obter dados pluviorn6
tricos, fluvionétricos e sedinentonétricos.

A ARH selecionou, para inicizrr. a obtenção de

dos relat j.vos ã vazão s6lida de cursos de água, justamente
região Norocste, onde o probl.ema d¿r erosão e transporte
sóljdos sc alrcscnta Tnais gravc.

da
a

cle
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Dentre as sub-bacias selecionadas pelo "proje
to Noroesterr, foran escolhidas quatto que reunen as condi
ções nais adequadas para un estudo de sólidos transportados
en suspensão e por arraste de fundo, respectivanente por n6
todos convencionais e por enprego de traçadores radioativos.
Alén das sub-bacias foi selecionada uma secção do rio IvaÍ,
próxina ã sua foz para estudos do rnesrno tipo.

Foran executadas nedições fluvio - sedinento¡nó
trcicas convencionais, e deterninações sedinen ton6 tri cas com
traçadores raclioativos, que forarn executadas pelo Instituto
de Pesquisas Radioativas - (IPR).

O pïesente . trabalho ten por escopo fornecer I

subsÍdíos para urn rnelhor conhecimento da denudação sofrida
pela região Noroeste do Paraná, onde denorninam basaltos e
arenitos e do transporte de sóIidos pelos rios que drenam es
ta região. Tal estudo foi conduzido atrav6s da análise do
transporte de sólidos ern suspensão e/ou en solução nas baci
as hidrográficas da região. Por contraposição dos dados de
erosão mecânica e alteração quírnica, são feitas estinativas
da taxa de variação da espessura do manto de internperisno dos
basaltos.

Para atingir os objetivos acima propostos, as
atividades desta pesquisa concentran-se en dados levantados

.na região Notoeste dô Paraná, e mais específicamentê na ba
cia hídrográfica do rio Ivaí. As coletas de amostras e dÈ
terminações de carnpo foram executadas nas estações fluvio-se
di¡nenton6 t ri cas operadas pela ARH e sediadas, urna no próprio
Ivaí e outlas quatro en um igual número de tri-butários daque
le co letor.

A despeito de una naior quanticlade cle dados le
vantados n¿r l¡acia clo Ivaí, são empregadas informações obti
das eln divetsos pontos da Formação Scrra GeraL e Caiuá, no
Estado.do Paraná c nesno no Paraguaj.. Estas inforrnações sugc
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rem a possibilidade cle algurnas extrapolações Para ãreas ¡nais

abrangentes daquelas duas fornações.

Este tipo de estudo, Teprese+ta de certa forma

un trabalho pioneiro no Brasil, onde são raros ou praticanen
te inexistentes estudos de balanço de sólidos hidrotranspor
tados em bacias hidrográficas, envolvendo o rnaterial lnovirnen

tado dissolvido, contribuindo paÌa o conhecimento da taxa de

denudação para uma região.

En âmbito internacional , são notáveis os traba
thos de Livingstone (1963) e de Gibbs (I972). O prineiro,ela
borou cornposições quÍnicas de águas drenadas pela n6dia dos

rios da Arnérica do Norte, Europa, Nova Zelândia, Austrália ,

Ãfrica e A¡n6rica do Sul . Com estes dados e nais estinativas
da descarga líquida nédia de cada região, ele nontou um qug

dro de denudações quínicas softidas pelos conti-nentes' atra
vés de sólidos transportados dissolvidos. Quanto ã Anérica
do Sul , seus dados de partida foram poucos e alguns inpreci
sos.

Gibbs (1972) , com base en una boa coleção de da

dos sobre o Amazonas, chegou a estinativas nais precisas so

bre o rnovi¡nento de sólidos dissolvidos na Anérica do Sul. Es

te autor lançou rnão de dados quÍrnicos e fluvionétricos levan
tados mensalnente entre naio de 1964 e abril de 1966.

Na bacia do Paraná, em sua porção brasileira,
não se tem conhecirnento de trabalhos baseados en dados quí
nicos e sedimentornátricos conjugados, obtidos s j-sternatica¡ten

te en período superior a un ciclo anual , permitindo estirnati
vas de denudação necânica e quÍnica.

Szlkzay(197 3), chegou a al.gunas cifras con res
peito ao transporte de ¡nater.ial clj.ssofvido ent aLguns afluen
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tes do rio Paraná em São Paulo e Mato Grosso, no próprio rio
Paraná naquele últino Êstado e no rio Pelotas, afluente do

rio Uruguai, no Rio Grande do Sul , por6rn seu estudo não foi
sistenático, representando rnais urn inventário hidroquÍnico.
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2. CARÂCTERTZAçÃo Do MEIo FISTCO

2.1. Clina

As calacterÍsticas clináticas da á¡ea de estu

dos são estabelecidas basicanente por três nassas de ar que

atuan nais diretamente sobre a Região suI do Brasil, durartte

o decorrer do ano (O.E.A. - 1975).

Por ação do anticiclone do Atlântico, a nassa

tropical atlântica atua durante práticanente todo o ano. Aden

trando a região do lvaí pelo Nordeste, esta rnassa chega com

seu conteúdo de unidade atenuado por ação das serras costei-
ras. Durante o verão, a sua base estando aquecida,provoca chu

vasestivais,enquantoquenoinverno,cornabaseresfriada'
tem grande estabilídade, ocasionando urna estação mais sêca'

Tida como responsável principal das chuvas de

inverno, rnais características da parte su1 da bacia do Ivaí,
atua a massa polar at1ãntica, geracla pelo anticiclone móvel

po1ar, frio e úrnido. Esta rnassa, atuando relacionada a flutua

ções da rnassa tropical atlântica originada pelo anticiclone
do At1ântico e das massas tropicais continentais, faz com que

o estabelecirnento de frentes frias seja precedido por dias

quentes e secos, seguidos de fortes precipitações pluvionétri
cas pr6vias. O trecho superior da bacia é varrido alternada

mente pela nassa tropical atlântica e pela massa polar atLân

tica, provocanclo urn regine de chuvas distribuídas durante to
r1o o decorrer do ano

Ativo principalmen'e e durante o verão, é formaclo
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no Chaco e centÌo depressivo de origen térnica nais irnportan

te <ia Am6rica do Su1 . Tanbén . conhe ci do corno Baixa do Chaco,

este centïo costuma se deslocar para sudeste ' quando sofre
influência da rnassa po1ar, ocasião en que, vinda de Nordeste

adentra na região a massa tropical continental , de baixa uni
dade e alta tenperatura. Principalmente durante o verão' es

ta nassa tropicaL continental pode atrair a massa equatorial
continental , quente e únida, vinda do Amazonas. A ação d.:
sas nassas provoca a ocorrência de altas temperaturas ' prece

didas de precipitações, no caso da massa equatorial e urn ca

lor seco seguido de chuvas tornentosas e baixas tenperaturas
devido a avanço da massa polar, no caso da massa tropical'

O Sul do Brasil 6 uma região únida e onde a plu
viosidade normâlrnente se distribui uniformemente durante o

ano. A rn6dia anual da precipitação pluviométrica na Região

está cornpreendida entre 1250 nn e 2000 nn (Niner, 1971)' En

três pequenos núcleos, um no Litoral do Paraná, outro em San

ta Catarina e um terceiro no R.io Grande do Sul , a precipita
ção excede ?000 n¡n. Com precipitação rnédia inferior a 125Onn

individualizan-se uma parte do Norte-Noroeste do Paraná e un

pequeno trecho do Litoral Catarinense.

A naior parte da Região Sul do Brasil, de cli¡na
Tenperado, se caracteriza por uma honogeneidade na distribui
ção das chuvas, podendo as rnáximas e nínimas anuais ocorre

rem en qualquer estação do ano ' Situado no extTeno setentlio
nal da Região Sul , o Norte-Noroeste do Paraná é a Região on

de o clina nais se assenelha ao Tropical, onde as rnaiores

precipitaçõcs ocorrern no verão e as nenores no inve¡no '

Uma pequena á¡ea do Noroeste é a única do Sul

rlo Brasil onde oc<¡rre un período seco clurante o ano, 1 a 2

meses no inverno, estando parte da bacia do rio lvaÍ conpre

encl:i.d¡r ncsta ãre¿¡. (FIGIJRA l). Curnpre-se saliental: qLLc o con
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ceito de período seco ou mês seco, 6 aquele sugerido por Bagnouls(1953), em que o toral de precipitação 6 igual ou infe¡ior ao dobro da tenperatura nédia nensaf, .on."ito 
"ra. ;;;tado por Nirne r (1971).

. Entre a área corn período seco e o restante daRegião Sul do Biasil, aparece u¡na faixa sub_seca limitando oBrasil Tropical , con náxinas e ¡nÍnimas no verão e inverno, eo Brasil Temperado, de chuvas bem distribuÍdas durante o ano.Esta faixa tanb6m está representada na bacia do Ivaí. O conceito de mês sub-seco é o adotado po¡ Nirner, baseado ,ro fimite térrnico proposto por Walter e Lieth(1970), no qual a ;;;
itft.t:1: 

liinite é igual ou menor do que o trÍplo da tenperatura nèdia mens a1

Naturafnente , exi s t ern ano:
vionétrico excede ou 6 inferio, ,o ,,or,ìu;, :Ï.: ï::-"r":i:
xo de variações no conportanento das frentes polares .e 

¿",enissões de ventos tropicais.

Na análise da pluvionetria da Região do lvaí, foran ernpregados dados levantados ern 63 estações pluviomótri
cas operadas pela ARH e pelo DNAEE. Na FTGURA 2 estão locarizadas as estações da ARH e tanb6n representadas as áreas deinfluência de cada posto, estabelecidas pelo nétodo de Thiessen, com o intuito de se avaliar a precipitação m6dia e total da bacia. A naioria dos postos na bacia hidrográfica dorvaí, entrou en operação en 1975, apesaT do estabeleci¡nento,
completo da rêde pluvion6trica do paranâ. (746 postos)operada
pela ARH só ocorrer no ano seguinte, motivo pelo qual se considerou apenas os postos ern operação en 1975, para o estabe
leciment.o das isoíetas cle 1976.

Durante os anos de
gráfica do rio lv¿rÍ recel¡eu uma

1975 e L976, a bacia hid¡o
carga pIuv.i¿rI nr6dia dc 160r,26
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mnì e 1732,82 nrn, respectivarnente. O volume total de água que

foi recebido pela bacia foi de 57,5 109 n3 en 1975 e 62,2
. 109 m3 en 1976? o que corresponde a uma carga de 1,6 106

^3 ¡K^2 e I,7 , 106 m3/Kn2, re spe ct ivamente . Descontando-se o

deflúvio nedido no Novo Porto Taquara, que foi de 20,1 109
13 "r. 1975 e de 23,6 t09 ¡n3 en 1976, resta un saldo de 34,0
. 109 n3 para 19.75 e de 34,9 109 t3 put" 1976, que é cor
respondente, ã parcela evaporada e infiltrada.

A distribuição da chuva durante o ano ern alguns
postos selecionados 6 apresentada nas FIGURAS 11, 14 e 15.

Cono poderá ser observado ern outro capítulo, 6

justanente no terceiro trirnestre do ano que ocorrem as ¡naio
res vazões de sólidos em suspensão nos ¡ios e córregos que

drenam a região. Inportante se faz obsetvar a alta concentra

ção de chuvas no fin da primavera, coincidente com a 6poca
en que grande parte dos teïrenos está desprotegida por ausên
cia de vegetação, devido ao preparo da terra para culturas
de verão..

A Região Norte-Noroeste do Paraná conporta os

únicos pontos do território sul-brasileiro adentrados pe1-as

isotermas de ZZeC e 20çC, justanente nacluelas zonas onde ocor
re estação seca e sub-seca.

Ã excessão das ãreas abrangidas pelas ¡nenciona
das isoterrnas, as temperaturas caracterizan uma zona tenpera
da, estabelecida pe1.a posição geográfica e relevo.

Na bacia do ]vaí adentram as isoternas nédias
arruais de 22sC, 20eC, lBeC e 1(reC. Estas isoterrnas estão re
lacionadas, segundo Niner ãs altitudes de 350-400 n,550-600n,
650-700 n e 800-900 m, respectivanente (FIGURÂ 1).

I)e acorclo con o .ca.ráter térmico, o clirna regio
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na1 pode ser conpartimentado en clina sub-quente, clima neso

térmico nédio e clima nesotérnico brando (FIGURA l-).

0 Noroeste do Paraná é doninado pelo clina Tro

pical sub-quente, que se estende por cerca de 55% da bacia do

IvaÍ, Neste clima são caracterísitcas nédias de 26 e 24cC em

janeiro e a nédia do mês nais frio superior a 15eC, com tem

peraturas n6dias anuais superiores a 20eC.

0 clima nesotérmico brando envolve 45% da ba

cia hidrográfica do rio IvaÍ, sendo característica deste cli
¡na un mês con tenperatura nédia inferior a 15eC.

O clima mesot6rnico rnédio ocorre apenas en co

tas elevadas, acima de 1300 m no Paraná, não tendo inftuên
cia sensÍvel no Noroeste. O clina únido ocorre no Noroeste do

Paraná, estando 14% sobre a bacia do lvaí.

2.2. Geologia

A Região do Estado do Paraná abrangida por este
estudo, na qual se situa a bacia hidrográfica do rio lvaÍ,es
tende-se sobre un substTato geológico composto bãsicanente
por três conpartintentos: Fornação Serra Geral;Formação Caiuá

ou sedlnentos supra-basálticos arenosos; Sequência Paleozói
ca rnais a Forinação Botucatu (FIGURA 3). Dados sobre geología
que não relacionados ã Fornação Se¡ra Geral e sedi.mentos su

pra-basálticos, serão abordados apenas na bacia do Ivaí.

O cornparti.mento tnais a montante da bacia hidro
grâÍica ern pauta, constitui-se da Sequência Paleoz6ica, que

6 representada na Regiãro pelo Grupo Passa Dois, composto pe

1as Fornrações Rio do Rastro, Terezina, Serra .A.Ita e Irati (

Schneider et al . , Lg7 4). Est¿r.s .Forrnações e mais a Fornação Bo
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tucatu, do Grupo São Bento, formarn a base da parte superior
da bacia do lvaí ocupando 27e" ða nesma'

A Forrnação Irati constitui-se de um pacote de

folhelhos cinza escuro e folhelhos pirobetuminosos associa
do.s a algun calcário. A Forlnação Serra Al-ta, sobreposta ã

Fornação Irati, é fornada por uma sequência de folhelhos, ar
gilitos e sittitos cinza escuro a pretos, corn algurnas concre

ções e lentes calcÍferas' ConstituÍda por uma alternância de

folhelhos e argilitos con siltitos e arenitos finos, a Forma

ção Terezina se sobrepõe ã Formação Serra A1ta. A Fornação

Rio do RastTo é constituída por sedirnentos bãsicarnente c1ãs

ticos, cono argilitos, siltitos e arenitos finos e situa- se

estTatigráficarnente acirna da Formação Terezina-

A Fornação Botucatu é constituída por arenitos
e6licos finos a n6dios, con una catnada de arenito conglomerá

tico na base (Fornação Pirarnboia) ' Esta Formação, pertencen
te ao Grupo São Bento, sepala a Sequência Paleozóica do Gru

po Passa Dois da Fornação Serra Geral .

Afloranclo en ceïca de 55% da área da bacia hi
drográfica do lvaí, a Fornação Serra Geral é conposta por ro
chas efusivas básicas do Mezozóico da Bacia do Paraná. As ro
chas da citada Formação são representaclas por basaltos toleí
ticos cortados por diclues e sils de diabásio, sendo frequen

tes algumas intercalações de lentes e camadas de arenito jn
ter tráp i co .

As rochas basálticas da Fornação Serra Geral

veram sua nineralogia, quÍrnica e petrogênese estudadas

diversos autores, destacando-se o estudo nais recente e

p1eto, que foi levado a efeito por Ruegg (1975).

t1
por
con

Cornpart.i.ltentilnclo quírnicanìente a pr:ovÍncia basá1
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tica da Fornação Serra Geral , Ruègg (lg7S) ca¡acteriza una
sub-província que chamou de Central e que abrange a Região
deste estudo, onde os dados quínicos sugeren una s6rie cle di
ferenciação de origein toleítica evoluindo para andesitos.

A rnineralogia das rochas basálticas da Fornação
Serra Geral , foi estudada em diversos trabalhos, cono os de
Walter (7927), Guimarães (1933), Gutrnans (1943), Alneiila (19
46), Leinz (1949), Schneider (1964-1970), Amaral er a1(1966)
Melfi (I967), Ruegg (1969-1970), sendo as informações destes
trabalhos conpiladas e complernentadas por Ruegg (1975) ,de cu
jo trabalho forarn extraídos os dados sobre nineralogia dos
basãltos , constantes dos próxinos parágrafos.

Como minerais essenciais dos basaltos ern ques
tão se destacam os feldspatos á1cali-cálcicos e piroxênios,
perfazendo os <1ois de 70"." a 90% do volune total da rocha.

Os plagioclásios se situarn najoritárianente na
faixa da andesina, sendo tanbén conuns feldspatos potássicos,
geralrnente rnicrocristalinos, completando nuitas vezes ¡nais
de 10% da cornposição da rocha.

Dentre os piroxênios, predoninan as pigeonitas e

clinopiroxênios sub-cáIcícos, enquanto que augitas e ferroau
gitas ricas en cálcio são encontraclas nos equivalentes intru
sivos.

Magnetitas, ilnenitas e sulfêtos são os opacos
geralnente encontrados.

Na natri z

tais de plagioclásios e

.feldspatos potássícos,
tros minerai.s em rnu.lto

que preenche os espaços entre os cris
piroxênios, encontram-se, alórn dos

cloritas, serpentinas, quartzo e ou
pequena quantidade.

o corrônc:i a de basaltos Arnigdaloida:is,É cornnn a
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podendo estes ser preenchidos príncipalmente por qualtzo' va

riedades rnicrocristalinas ou hidratadas de sÍ1ica' calcita e

zeolitas.

Cobrindo cêrca de 18,¿ da bacia do rio lvaí' em

sua porção rnais a jusante, a Formação Caiuá é fornada por

a¡enitos de origen ainda urn tanto controvertida' Alguns auto

Íes postulam un anbiente eólico para a deposição da Forrnação'

enquanto que outTos acreditarn em uma deposição sub-aquática '
havendo ainda quen veja una origen nistá'

No Noroeste do Paranã as evidências de campo

gerern un ambiente p re dominantenente eóÌico' talvez corn

guns "fácies" sub-aquáticos.

A origen eõ1ica pode ser evidenciada por enor

nes estruturas <le estratificação cruzada, visíveis ern diver

sos afloranentos. eÌn cortes de estradas, nas barrancas dos ri
os Paraná e Ivaí e no interior cle vossorocas ' cono en Cianor

te , Paranavaí , Rondon, etc.

Em alguns locais, o Caiuá apresenta caracterís

ticas de una deposição sub-aquática de ambiente fluvial de

alta energia' o que é caracterizado por depósitos de seixos '
constituídos pr.incipalmente por calcedônea e quartzo prove

nientes dos basaltos encontrados em diveisos locais próxinos

ao IvaÍ. Este tipo cle sedimento pode ben se relacionar a una

Formação nais recente do que a Caiuá'

Perto da cidade de Rondon, nas Inargens do Ribei

rão do Rato e ern diversas anostras de poços tubulares profun

dos, controlados pela ARH, o Caiuá se aprêsenta con feições

que poden evi<lenciar urna deposição sub-aquírtica ' cono a g'r ar\

c1e quanti.dade de natriz sÍltico-argì'losa e una certa porção

de carbonatos. O ÌnatcTial argiloso da natriz é una argila es

mectÍtìca, e o carbon¿lto 6 calcita' cono foi conprovado por

SU

a1



Raio X. os níveis com os aspectos
tam-se un tanto ì sótropos quanto
picas, sendo viáve1 a hipótese da

a âgua .
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supra nencr-onados, apresen
as caracterÍsticas rnacro sc6
deposição ter-se dado sob

Grande parte da área da Fornação Caiuá, princi
palnente nos interflúvios, conforrne observações de campo, a
presenta-se cobe,rta por un¡ naterial arenoso, sen estruturas,
que te¡n características de ter sof¡ido un processo de coluvi
onamento. Este coluvionamento estaria relacionado a un perío
do de alta energia, caracterizado por intensos novinentos de
¡nassa que terian remanejados grande parte dos perfis d.e alte
ração do arenito, Déste período encontra¡n-se ainda,vestígios
em. "paleovos sor.ocas't , como una que ocorre em Paranavaí, co
nhecida corno Buracão, Analizando-se aspectos desta vossoroca,
obserya-se que ela 6 una reativação de un antigo corpo de

erosão lineâr, posteriornente preenchido e reativado quando
do desrnatanento da região. Este preenchirnento se deu coÍt un
naterial argiloso cinza escu¡o contendo nuita nat6ria orgâni
ca. Sobre este material existe um sedimento francamente aTe
noso, apresentando aquelas estruturas de dissipação descri
tas por Bigarella(1965) na ilha de Santa Catarina, o que ca
racterizaria uin a¡nb i e nte dunar.

Dos vários aspectos supra nencionados, pode se
pensar que a região teria sofrido sensÍvéis rnodificações cli
máticas e/ou iectônicas, que teriarn, por sua vez, provocado
alternâncias de alguns períodos curtos de Biostasia e Resiq
tasia (Erhart,1954), Estes períodos bio-resistásicos seriam
caracterizados pelas épocas em que a região estaria en equi
1íbrio sob urn îanto de florestas, equilíbrio este, por vêzes
ronpido por rnodificações clirnáticas ou rnesrno tectônicas, que
teriarn provocado intensa movirnentação de rnassa nos materiais
pouco consolidados do substrato, forrnando as espêssas capas

de colúvio encontradas na Região, a1ém de un intenso vossoro
canento .
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Tanbén relacionada a esta 6poca de moviÍrentação
de nassa, pode-se situar a colmatação dos rios da região,que
tiverarn suas calhas sensÍvelnente nodificadas.

Se períodos de Resistasia anteriores fora¡n pro
vocados por rnodificações clirnáticas e/ou tectônicas, está ha
vendo atualnente, un período resistásico, agora poï influên
cia antrõpica, devido ao desnatanento criminoso pel-o qual
passou a região, Neste período antropo-resistásico, forarn e

estão sendo reativadas antigas linhas de erosão, pleenchidas
por colúvio e naterial pouco consolidado,

Entre o Caiuá e os depósitos ¡nodernos, Landirn e

Fúlfaro (1971) anotaran un níve1 conglornerático, algurnas vê
zes linonitizado, nos Estados de São Paulo e Mato Grosso. No

vale do Ivaí, observa-se, em diversos locais, como perto do
talvegue do C6rrego Vinte e Un, urn nÍvel de seixos,principal
nente d.e âgata e quartzo, que se interpõe entre o Caiuá e um

sedirnento mais recente rnuito argiloso, sobre o qual se impõe
un processo pedogênese. Ta1 ¡naterial , algumas dezenas de rne

tros do eixo do Córrego, é capeado pelo sediinento arenosoque
recobre grande paÌte do Caiuá.

No período conpreendido entre a deposição do

Caiuã e o estabelecimento dos dep6sitos nodernos, Landín e

Fúlfaro(1971) rnencionan atividades tectônicas que seriam res
ponsáveis pelos novimentos de massa caïacterizrdos pelo pró
prio Caiuá, pelo nÍve1 de seixos e pelo capeamento de sedi
nentos modernos.

Hipóteses de atividades tectônicas rnodernas

basculanento, afetando a bacia hidrográfica do rio lvaÍ
rarn nencionadas por Barthelness (1965) ,

Os depósitos arenosos modernos rnencionados, tem
uma grande inportância uma vez que ó sobre eles que se impõe

de

fo
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o processo erosivo atual

2.3, Re levo

0 Estado do paraná, 6 ern sua rnaior extensão, for
nado por escarpas de esttatos e planaltos que declinam suave
mente en direção oeste e Noroeste (Maack, 1968).

Duas grandes regiões naturais se destacan, ou se
ja: o litoral e os
as regiões se inpõe
da .Serra do Mar.

planaltos do interior. Separando estas du
a escarpa de falhas transversais deno¡nina

Os planaltos do Interior são separados por dois
grandes degràus, urn forrnado po.r sedirnentos paleozóicos e ou
tro limitando a Sequência paleozóica e as formações Mesoz6i
cas.

A bacia do Ivaí adentra o Segundo planalto ou de
Ponta Grossa, porérn este estudo se concentra no Terceiro p1a
na1to, ou seja o Planalto de Guarapuava.

Na porção coberta pelas forrnações arenosas supra
basálticas, o relevo é nuito pouco rnovirnentado, praticamentel
plano e suave-ondulado, corn rarÍssirnas elevações, cono é o ca
so do Morro dos Três lrnãos em Terra Rica e da Serra dos Dou
rados onde o relevo vai do suave ondulado até forte ondulado.

A porção basáltica do 3e planalto, por sua vez,
suporta releyos predorninantenente planos ou suavemente ondulá
dos e subordínadarnente forte onclulado c ¡nontanhoso.

Quanto ao rio IvaÍ, geonorfológicanente, seu va
se desenvolve sobre cinco cornpartinentos que são, de jusan
paÌa nontante: SuperfÍcie de GuaÍra; Secção dos Saltos; Ci

le
te



clo do cãndido de Abreu; superfície de Prudentópo1is e

fície de Guarapuava (Barthelmess, 1965) .
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Super

A Região estudada está compreendida pela Super

fície de Guaíra e parte da Secção dos Saltos.

Desde a foz do Ivaí at6 a foz do rio Ligeiro, na

cota de 250 ñt onde o declive do perfil longitudinal sofre u

ma descontinuidade, ocorre a secção longitudinal que Se desen

volve sobre a chamada Superfície de Guaíra que, em 300 Km a

presenta una declividade m6dia de 100 cm sobre o eixo do vale.
Esta superfÍcie se desenvolve tanto sobre a Fornação Serra Ge

ral como sobre a Formação Caiuá, enquanto QUe , ao lado de uma

grande homogeneidade e extensão sobre o perfil longitudinal
do rio a superfície de Guaíra tem precãria evolução transver
sal. Soþre a Superfície citada, observa-Se um assoreamento pro

rnovido pelo Rio IvaÍ, fetrômeno este que ê evidenciado pelos

meandros, feixes de restingas e cordões em crescente do Seu

curso.

- 
O n::.átti evolução lateral da SuperfÍcie de Gua

1Ta sugere uma alteração na competência de transporte dos ri
os, provocada talve z poT un basculamento do edifício estrutu
ral para o Norte, diminuindo a cieclividade do Paraná, o que

teria provocado um barramento natural dos afluentes,dentre os

quais o lvaí, formando ilhas e cordões marginais '

A agradação do t'a1e do rio lvaÍ, não chegando a

sepultar toda a Superfície dc Guaíra, clcixa a descoberto os

50 Kn clo perfil abaixo da foz clo rio Ligeiro onde o rio tem

Seu curso Llm tanto mais reto do que nos trechos vizinhos.

Com

o Ivaí pcrcorre,
a ch¿rrnaclu Secção

12 0 Km.

um doclive ma i s ou menos constante , de 2 m/Ktn

clescle a 'foz clo rio Ligciro até o Salto Ubá,

clos Saltos, c.on uìn¿ì extensão longitudinal dc
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0 Ciclo de Cândido de Abreu, a Superfície de

Prudentópolis e a SuperfÍcie de Guarapuava afetam na Bacia
do lvaí apenas a nontante do contacto entre a Formação Serra
Geral e a Sequência Paleozóica, motivo pelo qual não se en
trará em rnaiores detalhes sobre estes cofnpartinentos.

2.4, Solos e Vegetação

A vegetação natural , que é a expressão do clina
en relação à natureza do solo, altitude e latitude (Maack,

1969), atualnente 6 quase..inexistente no Norte, Noroeste e

Oeste Paranaense.

0 levantamento das grandes unidades naturais de

vegetação consta do napa fitogeográfico do Paraná (Maack,

1965) , enquanto que os solos da região foram rnapeados em n!
vel de grandes grupos pelo Ministério da Agricultura (1970 -
197s).

. As condíçõe5 de clina das regiões estudadas fa
vorecen una alteração hidrolizante quase total das rochas do

substTato, notadarnente en se tratando de basal-tos. Esta alte
ração é evidenciada pela presença naciça de latossolos e ter
Tas roxas estruturadas ou, en ternos. rnais arnplos tfer.ralsolos.
e nitossolos (FAO/UNESCO, 1971). Nas zonas de rupturas de

pendentes nais acentuados, ten lugar solos litó1icos pouco

desenvolvidos,

No Brasil, , a ârea dos solos desenvolvidos a par
tir das rochas basãlticas da Fornação Serra Geral,outÍora co

berta por exuberantes florestas em quase toda sua extensão,
hoje en dia suporta intensa atividade agríco1a, baseada no

café, no binônio soja-trigo e en outros tipos de culturas, a

16nl de pequenos focos de vegetaÇão secundária.

Na área dos solos derivados de nateriais relaci
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onados ã Formação Caiuá, a ocupação vegetal superficial écom

posta atualnente por extensas áreas de pastagens artificiais
corn alguna atividade agrícola subordinada.

Os latossolos fornarn-se tanto sobre rochas bási
cas (terra roxa legítina) como sobre os sedinentos arenosos
nas pârtes nais ,elevadas e planas da paisagen' Com profundida
des rn6dias de 5 rn e extTemas supeÌiores a 20 n, seus horizon
tes são pouco. diferenciados e sua textura 6 unifor¡ne en ân

bito de perfil. Quando se desenvolvem sobre basaltos são bas

tante utilizado'é para a agïicultura, dernandando práticas con

servacionistas sinples, Quando são derivados de naterial re
tâèionailo ao Caiuá, eles perdern rápidanente sua fertilidade
após a retirada da vegetação prinitiva e consumo da matéria
orgânica residual que retinha nutrientes, passando.a ser em

pregados, principalnente para p4stagens i

A teira roxa estruturada tanb6n ocoÌTe larganen
te nà região, fôrmando um nánto de alteração com cerca de '3

metros e¡n rnédia, horizontes pouco diferenciados e transições
graduais. Desenvblvendo-se sobre basaltos, ocorre tanto em

áreas contínuas, cobrindo altos e baixos topográf,icos, como

sobre a faixa de basaltos descobertos dos arenitos e¡n locais
pr6xinos ao leito de rios. Quando ocorre em terrenos nuito
inclinados,, sua preservação denanda de práticas conservácio
nistas relai,ivanente intensas

Solos podzolizados profundos, ác'idos e caracte
rizados por uma sequência de horizontes bern diferenciados com

transições nítidas, ocoÌrem sobre arenitos.

. Nas zonas onde o relevo -énoderadamente acentuado,

ou nontanhoso, principalmente nâs ruptuîas dependentes, ocor
Ìen solos 1itóIicos e brunizens. Tais solos são caracteriza
<1os por sua p.equena espessura, geralnente ocorrendo apenas o

horì zonte A diretamente sobre rochas básicas práticamente
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frescas e tanbén sobre rochas da Sequência Paleozóica. Quan

do sobre rochas básicas, são bastante utilizados para agri
cultura por sua alta fertilidade natural apesar da necessi
dade de práticas conservacionistas.

Nos terraços quartenários próxinos aos princi
pais rios corno .o IvaÍ, ocorren solos aluviais eutróficos ,

que são compostos por un horizonte A seguido de carnadas es

tratificadas. A fertilidade hatural destes solos é boae seu

relevo plano pïaticanente isenta-os de danos causados pela
erosão

Além dos tipos de solos rnencionados também

corrern, en ânbito bastante lestrito, areias quartzosas,
los hidronóTficos e algumas associações.

A vegetação natural que se desenvolve sobre o

conpartimento superior da bacia do Ivaí, tanto sobre a Se

quência Paleozóica cono sobre basaltos, 6 cornposta básica
rnente por matas de araucárias con taquarais e palmáceas. No

vale do Jvaí, próxirno a foz do rio dos Patos, sobre as áre

as relacionadas ã Sequência Paleozóica e Botucatu, ocorre a

região de mata pluvial subtropical , do interior, rica em

epífitas, lianas e ciateáceas' Em poucos locais notados o

correm manchas de carnpos limpos corn capões e matas ciliares
ao longo de rios e a¡roios.

Sobre a maior parte dos solos derivados de ro
chas basáIticas, ocorre região de mata pluvial tropical dos

planaltos do interior do Vale do IvaÍ, rica en epífitas,lia
nas e pal máceas.

o

so
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 . .Ãrea de Estudo

3.1.1. A Bacia do Rio lvaí

' A bacia do lvaí 6 a bacia hidrográfica ¡nais
-abrangente, en ternos de área' do Estado do Paraná, ã exces

são da.bacia.do rio Iguaçú. (FIGURA 3 ). Ela tern suas cabe

ceiras no planàlto de Ponta Grossa ou segundÒ planalto,atrâ
vés do rio dos Patos, na Região Central. do Estado e se de

senvolve na direção geral'sudeste-Noroeste até encontTar o

riò Paraná.nas cabeceiras da Ilha Grande

Geológicanente esta bacia hidrográfica se in
põe de nontante para júzar.te, diretarnente sobre a Sequência

Paleozóica, Forrnação Botucatu, Fornação Seria GeraI e sobre

os depósitos supra-basálticos relacionados ã Fornação Caiuá.

Con relação ao coletor principal desta bacia,
os naiores volumes de infornações foram levantados no Novo

Porto Taquara, situádo no próprio IvaÍ, próximo ã sua foz,
no trecho que sépara os nunicípios de Santa Izabel do Ivaí
e Maria IJe l ena

As porcentagens das áreas cobertas pelos com

partinentos geol69icos en relação ao total da bacia ou apg

nas ã parte desta, situada a montante clo Novo Porto Taquara,

constan da TABELA I baseada nos dados obtidos da FIGURA 3

Serão tamb6rn enpre.gitdas neste trabalho, estima



COMPARTIMENTO

DA BACIA

ÃREA

Krn2

TOTAI?

I

ÃREA EFETIVA
,)

Km" Z

Bacia Total

FM. Caiuá

FM, S, Geral-..

FM.Botucatu +

Seq . Paleozõica

35.914

8.204

18.570

9.100

100

23

s2

33 .7 60

6.090

18.570

9.100

100

18

55

7'7

TABELA 1 :- DISTRIBUIçÃO SUPËRFICIAL DOS COMPARTIMENTOS

GEOLOGICOS DA BACIA HIDROGRÍ,FICA DO RIO IVAf.
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tivas sobre sólidos hidrotransportados por rios que dre
nan a Sequência Paleozóica. Estas estimativas forarn base
adas en dados obtidos na estação fluvion6trica de Porto
Monteiro no rio Alons.o, o segundo naior tributário do
Ivaí e que te¡n os rios de sua bacia quase todgs sobre e{r

basarnento sedi¡nentar Paleozóico.

3.1..2. Sub-Bacias do Rio lvaí

0 ¡naior volune de informações enpregadas nes
te trabalho teve origern en 4 sub-bacias do rio lvaí, na
porção de'sua bacia hidrográfica situada a jusante do
contacto Botr,rcatu-basalto.

As sub-bacias estudadas são: a). bacia do
Cõrrego Jacutínga; b). bacia do Ribeirão do Rato; c). bg
cia do Cõrrego Horácio; d). bacia do Córrego Vinte e Un.

- 
Bacia do Córrego Jacutinga

Esta bacia se localiza sobre terrenos basá1
ticos, no rnunicípío de lvatuba e ten uma estação ae ne¿i
das fluvion6tricas, sedi¡nentorn6t¡icas e de quírnica de

água, situada no local denominado Sitio Ouro Verde (FIGU

RAS 3 e 4),.

A principal ocupação desta bacia 6 atualnen
te feita por culturas perenes, cono o caf6, e principal
mente por culturas sazonais cono 6 o caso do binômio so
ja-trigo.

A TABELA 2 é continente de dados areais em

relação a pendentes topográficas, tanto con respeito ao

total da bacia como ã porção a nontante da estação de ne

didas.
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COMPARTIMENTO ÃREA TOTAL .ÁREA EFETIVA

. DA BAC IA KMZ ' 9O KM2 'g"

Bacia Total 11,81 100,0 8,46 100,0
c/pendente infe
rioraS% 5,76 48,8 4,04 47,8

c/pendente de

5"6 a .Ije" 4 , 89 4I ,4 S,83 45 ,Z

c/pendente de

L1eo a 20e" 1,OZ 8,ó 0,45 S,3
c/pendente supe

riora?}e" 0,14 L,Z 0,14 I,7 l

. TABELA 2 :- DISTRIBUIçÃ,O SUPERFICIAL DE INTERVALOS DE PEN i

t

DENTES TOPOGRÃFICOS DENTRO DA BACIA DO CORREGO JACUTINGA. i

I

i
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- 
Bacia do Ribeirão do Rato

No municÍpio de Rondon, a bacia deste ribei
rão seccíona en sua porção mais a juza¡te o contacto Cai
uá-basalto. A área efetiva da bacia, a montante da esta
ção de nedidas, no local chamado "Poço Artesiano" situa-
se toda en teTteno arenítico (FIGURAS 3 e.5).

Em termos de ocupação antrópica, esta bacia
6 subrnetida a atividades agríco1as e pecuárias

As porcentagens da bacia, sobre diversas fai
xas de pendentes, constam da TABELA 3.

Bacia do Córrego Horacio

Esta pequena bacia da rnargern diieita do rio
Ivaí, se irnpõe sobre material relacionado ao Arenito Cai
uá e situa-se no nunicípio de Santa Izabel do Ivaí.

A estação de inedidas situa-se no local deno
minado Bariaco de Zinco (FIGURAS. Seþ),ponto a montante
do qual a bacia hidrográfica suporta, principalmente ati
vidades agropastorís,

FI GURA

Um rnapa de pendentes topogÌáficas consta da

que foi base para a TABELA 4.

- 
Bacia do Córrego Vinte e Un

Tambén no municÍpio de Santa IzabeT do Ivaí e

sobre a lornação Caiuá, o Córrego Vinte e Un ten na pecu
âría a atividade preclominante em sua baci.a.

As ne d:i <1as fluvio¡nétricas s e dirnentonl6t r icas
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COMPARTIMENTO

DA BACIA

ÃREA

Krn2

TOTAL

6

.ÁREA

Kn2

EFETTVA
çL

Bacia Total

c/pendente 5%

c/pendente de

Se" a lÛeo

c/pendente de

10å a 20qo

c/pendente 20%

60,06

35,08

7 ,8s

16,74

0 ,41

100,0

40 ,1

13,0

.r.7 0

0,7

8 ,08

0 ,15

33,5

0,6

24,Lt 100,0

12,99 53,9

2 ,88 11 ,9

TABELA 3 :- DISTRIBUIçÃ.O SUPERFICIAL

DENTES TOPOGRÃFICAS DENTRO DA BACIA DO

DE INTERVALOS DE PEN

RTBETRÃO DO RATO.
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COMPARTIMENTO

DA BACIA

ÃREA

Kn2

TOTAL
a

ÃREA ËFETIVA

Km2 r

Bacia Total

c/pendente infe
rior a 5å

c/pendente de

59 a 10å

48,63

44,99

3,64

100,0

92,S

7,5

17,82

16,89

0 ,93

r00,0

94,8

5,2

TABELA 4 :_ DISTRTBUIçÃ.O SUPERFICIAL DE INTERVALOS DE PEN

DENTES TOPOGRÃFICAS DENTRO DA BACIA DO CORREGO HORÃCIO.
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e hidroquÍmj.cas se relacionararn ao local denominado Fa
zenda Vitõria (FIGUMS S e 7) .

Os gradientes topográficos médios da bacia,
rnapeados na FIGUM 7 estão quantificados na TABELA 5.

.3.1. 3. Outros Locais

4,16n dos dados relativos ã bacia do rio Ivaí
foran, neste estudo, enpregadas inforrnações dos arquivos
da ARH, levantados en diversos pontos espalhados sobre a
Forinação Serra Gerai e Caiuá, no paraná e no paraguai.

Foran utilizados dados quínicos de ãguas
bre as forrnações rnencionadas, nos locais anotados na
GURA 8.

Os rios Arroio Guaçú no Oeste paranaense,Ita
bõ, Itambey e Limoy, no paraguâi (FIGURA 3), fornecerarn,
algumas inforrnações hidráulico-sedinentolõgicas e hidro
quírnicas ernpregadas neste t¡abalho, a títu1o de .o*pu.l
ção corn os dados levantados na bacia do rio lvaÍ.

O Arroio Guaçú tern sua bacia hidrogrãfica to
da sobre aâteriâ1 basá1tico, situada no Oeste f,.""rrr"rro
subnetida quase que totalnente a uma intensa ocupação a
gríco1a.

0s rios Linoy, Itarnbey e ltabõ, todos situa
dos no Paraguai, desembocan no rio paraná entre Guaíra J
Foz do fguaçú. Suas bacias se dispõern sobre substrato ba
sá1tico, exceto nas cabeceiras dos dois prineiros, q.r;
d¡enan sedimentos paleozóicos. Mais d.e noventa por cento
do total das bacias clos três rios, se encontra coberta
pot vegetação florestâl natural.

SO

FI
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COMPARTIMENTO

DA BACIA

.Án¡,¡
)

KM

TOTAL

6

ÃREA EFETIVA

Krn 
2 

so

Bacia Total

c/pendente infe
rior a 5å

c/pendente de

ïeo a 10å

36,29

30,99

5,30

100 ,0

8s,4

14 ,6

2t,37 100 ,0

17,83 85,5

3,53 16 ,5

TABELA 5 :- DISTRIBUIçÃO

DENTES TOPOGR]TFICAS ÐENTRO

SUPERFICIAL DE INTERVALOS DE PEN

DA BACIA DO CORREGO V]NTE E UM.
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5.2. Detelninações Hidráulico-Sedinentológicas

Os dados hidráulicos e sedimentolõgicos
apresentados neste trabalho foran obtidos bàsica¡nente :9
gundo as Normas e Reconentações Hidiológicas do Departa

mento Nacional de Ãguas e Energia E1étrica do Ministério
de Minas e Energia. As NRH do DNAEE visam urna padroniza

ção dos dad'os hidrológicos obtidos no Território Nacio

na1 , e são baseados nas nornas no.rte americanas,interna
cionalmente aceitas

3.2.7. Fluvionetri a

3.2.I,1. Dados de CanPo

Os Èostos ou estações de nedi-das foram

dos no coletor principal das bacias hidrográficas e

lecionadas, ern trecho ap roximadarnen te retilíneo 'con
as condiçõe s de escoamento.

Ên cada estação selecionada,foi nontada una

ou mais escalas lirnninétricas graduadas en centÍmetros '
O "zero" da escala foi cotado ein relação a un RN' fixs
no terreno "

Diárianente , às 7:00 horas um observador e

fetuava anotações da cota do nível da água ern uma cader

neta padronizada, recolhida nensalnente pela equipe de

hi drorne tr i a da ARH.

Periódicamentc, uma equipe composta por um

hidronetrista e um auxiliar vistoriava as estações efe

tuando tamb6m neclições de velocidade de água e de batine
tria da secção de nedidas,para posterior cá1culo da va

loca
se

bo
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zão 1íquida. Na ocasião foran executados nivelanentos das

escalas lin.ninétricas.

O equipanento enpregado nas nedições de ve

zão foi cornposto bãsicamente por nolinetes hidrom6tricos
rnarca OTT nodelo V o-u maÌca -Hidrologia modelo IH - 7 e um

cronômetro. '

'Nas nedições de vazão no Rio IvaÍ foi utili
zado un barco equipado cotn notor de pôpa de 25Hp. Nas

sub-bacias, .as rnedições .de descarga foram efetuadas a.

vau.

3.2.7.2. Dados de Escritõrio

Con as velocidades ' batimetrias e rnedições

de nível de água efetuadas no canpo e registradas ern fi
chas adequadas foram feitas computações nÖ escritólio.
Nas deterninações de descarga líquida foi utilizado o pr.o

cesso dos trap6zios, sendo ernpregado un computador IBM

1130 da UFP.

De posse clos dados de vazão e cota de água,

forarn confèccionadas curvas correlacionando estas duas

variáveis. Posteriormente, por meio da curva ou equação

correspondente, con as cotas diárias, se obteve un qua

dro de vazões nédias diárias, rnensais, trimestTais e anu

ais.

Nos casos em que, devido a alterações na

geonetria das secções não foi posíve1 o estabelecimento
de uma correlação cota- descarga adequada, a vazão nédia

anual foi calculada pela média das descargas de cada rne

dição efetuada no campo ' Este procedinlento foi confirma-
do corno de razõavel precisão.
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3. 2.2. Sedimentonetria

3.2.2.1 . Dados de CamPo

Cada posto fluviométrico foi equipado con

frascos de l/Z litro para anostras e amÓstradores de s6

lidos efl suspensão, rnodelos AMS - 1e AMS - 2, no caso

das sub-bacias e do rio IvaÍ, respectivamente.

- O observa-dor daS cotas de ãgua, uma vez pol
dia, tonou amostras de sólidos ern suspensão. As anostrâ
gens forarn efetuadas diá¡ianente em três verticais sine
tricamente dispostas na secção de nedidas, pelo processo

de integração en toda a profundidade efetiva.

Por ocasião de cada visita da equipe de hi
dronetria, foi efetuada una coleta detalhada de sólidos
ern suspensão para controle das nedições sistemáticas. Na

oportunidade, as anostTas coletadas pelos observadores

amostraclores Iocais, eram conduzidas para o laboratfrrio,
juntanente com as planilhas dos dados de campo.

3.2.2.2. Dados de Laboratõrio

Chegadas do carnpo, as amostras acondicionq
clas nos próprios frascos de coleta, foram analisadas,sen
do seguidas as seguintes etapas principais: deterninação
do volune total da anostra; filtragen das amostlas en ca

dinho de Gooch; determinação do resÍduo insolúve1; cá1cu

1o do teor en s6ticlos em suspensão ern mg'l1;preenchinento
de planilhas de laboratório.

As planilhas cle laborat6iio eran enviadas ,

junto com aquelas <le canpo, para plocessamento dos cáIcu

.l os de <lescarga sót j da no escritório.
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3.2.2.3. Dados de Escritório

De posse das infornações fluviométricas e dos

dados sedinentométricos obtidos no laboratório,foram con
putados teoïes ¡nédios nensais, trineitrais e anuais d;
só1idos ern suspensão e as respectivas vázões sólidas ern

tèrnos de ton/ano , ton/Km2/ano, etc.

3.3. Determinações QuÍnicas nas Ãguas

3. 3.1, Coleta das funostras

As arnostras de águas foram coletadas, seguin
do um procedirnento adequado pré-estabelecido.

Para as amostragens foran utilizados garra
fões de cinco litros, de polietileno, prèviarnente lava
dos corn água destilada no Laboratório. Antes de cada co

leta, o garrafão foi enxaguado duas ou mais vezes, coln a

água do ponto de alnostragern.

Apõs a última lavagem, o frasco foi imerso
com a bôca contra a corrente, permanecendo captando água

a cêrca de 10 centínetros da superfÍcie, em un ponto no
centro da secção de nedidas fluvi o - s e dirnentomé t ri cas.Chêi_

o o garrafão, foi este tanpado ainda irnerso.

Forarn tornados registros t6rnicos da água do

rio quando da anostragem.

Coletadas e etiquetadas as amostras, forarn as

nesmas conduzidas o mais breve possível aos laboratórios
da ARtl en Curitiba. O tempo decorrido entre as coletas e

a enttada das amostras no laboratõrio foi de um dia ern

méd i a.
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Durante algurn tenpo foram tornadas amostTas
duplas, sendo uma delas acidulada con ácido clorídrico..
Os resultados obtidos para os cátions nas duas amostTas
não variou significativamente, notivo pelo qual passou-
se a adotar una anostragem simples, sèm qualquer preser
vat ivo ,

Por motivos técnicos não foi rnedido opH no
canpo, sendo estas deterninações feitas no laboratõrio
tão logo as anostras 1á davan entrada.

- 5.3.2. Análise Laboratorial das Anostras

Chegando ao laboratório, as anostras tive
iarn seu pFI tonado ern potenciônetro METHROM, sendo en se
guida, deteininadas as espécies dissolvidas, segundo né
todos analÍticos recomendados e detalhados no 'TSTANDARD

METHoDS" (1971).

Nas deterninações espectrofoton6tricas fo
ram ernpregados Espectrofotônetro por enissão ou absorção
atômica modelo VARIAN AA6; E spe ctro fotône tro Coleman mo

delo 6A; Espectrofotônetro Bausch & Lonb modelo Spectro
nic 70.

3.3.3. Cálculo de Escritório

De posse .de dados de teores de esp6cies dis
solvidas obtidos no laboratõrio, foi feito o balanço iq
nico entre cátions e ânions, sendo desprezadas as poucas

análises que apresentaran diferenças de cargas superio-'
res a 10%

0s daclos das espócies dissolvidas foram en



-43-

tão plotados ern diagranas de Piper e outros que serão a
presentados no decorrer deste ttabalho.

Conjugados corn dados de vazão líquida e de
áreas das bacias hidrográficas, chêgotr-se a quadros de
descargas totais ou específicas por tipo.de esp6cie dis
solvida, referente a bacias hidrográficas ou a regiões
nai s arnp Ia s .

Ainda atrav6s dos dados de aná1ises quíni
cas de ãguas efetuou-se cálculos de taxas de atteraçãã
de basaltos e caracterizou-se geoquínicarnente.as águag
estudadas.
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MOVIMENTO DE SOLIDOS

0s.minerais formadores das rochas, ao entla
ren em contacto con o meio superficial , apresentan-se en

desequílibrio com as novas condições físico-quÍnicas aí
existentes. Através de transfornações físicas e áe reações
quínicas, evoluern en direção da obtenção do equilíbrio corn

as..-novas condições impostas pelo rneio ex6geno. Processos co

no intenperismo, pedogênese, erosão e sedi¡nentação, são os

resþonsáveis para que este equilíbrio seja alcançado.

Os átomos fazen parte da rede cristalina de

urn ¡nineral , estando a ela vinculados segundo ligações nais
ou menos intensas, conforne a natureza dos átornos e ou da

estrutura. Consequentemente, una estrutura mineral em co

lapso durante o intenperismo, libera seus elenentos quÍmr
cos constituintes, de acordo con a intensidade co¡n que os

nesnos são solidários entre si, isto é: a rêde cristalina
se rompe segundo as ligações interatônicas mais lábeis na

quelas condíções anbientais.

Alterado urn mineral , enquanto alguns de seus

conponentes liberados se estabilizan como conpostos insolü
veis, outros, principalrnente os de potencial iônico baixo
são incorporados pela hidrosfera, na forma solúve1.

A disponibilidade de un determinado elenento
para incorporação na hidrosfera, depende de sua incompati
bilidade con as estruturas residuais ou neofornadas na su

perfície, Este elenento, possuindo potencial quírnico mais

baixo na f or¡na so1úve1 do que incorporado a qualquer estru
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tura estável, irã fazer parte da solução.

Os conponentes en solução irão pernanecer c'o

no tal até que variações no arnbiente os inconpatibilize
con a forna so1úve1, advindo urna precipitação, retirada da
solução por ação de organismos, absorção, troca de bases ,

coprec ipitação , etc.

Liberado, en solução da estrutura do ¡nineral
oiiginal, un conponente quínico poderá ser precipitado 1o

go na vizinhança, ou sofrer un longo ou curto transporte pe

1as águas.

Corno exemplo de precipitação rápida em anbi
ente aerado estã o F"***. Ele ocorre nos fe rronagne s ianos
predornin antenente corno Fe** que, tão logo o mineral é alte
rado, se libera e sofre oxidação puT. Fu***.

Elenentos como o Na, o Ca e o Mg, pernanecem
un longo tenpo em solução en condições de pH próxinas à

nJtralidade.

A sílica e o

partem entre a solução e a

ran en minerais de argila,
mente insolúve1.

K, na rnaioria das vezes se re
fase residual , onde se incorpo-
solidários ao A1 , que é pratica

Tanto a qualidade ! como a quantidade de sóIi
dos dissolvidos em una água superficial qualquer, depende

de fatores como: o tipo de rocha, da disponibilidade de

água como meio de. transporte e do clina que irá fornecer'
energia ao sistena,

Na região de estudo, nais especificamente na

bacia do rio Ivaí, as princi.pais fontes geradoras de sóti
dos dissolvidos são as rochas sedinentares da Sequência Pa
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leozõica, da Formação Caiuá e principalnente as rochas
sicas da Fornação Serra Gera1.

Seguindo a linha deste trabalho, será dada
uma ênfase toda especial ã hidrogeoquÍnica relacionada ãs
rochas basálticas, Isto se justifica se levarmos em conta
que estas loch.as representan cerca de 55e" da superfície
da bacia do TvaÍ e 53'a da área do Estado do Paraná, a1én
de serern rochas que, devido suas .características quÍmicas
.e rnineralógicas, permiten a realização de estudos fÍsico
quÍrnicos de grande interesse na deterrninação de balanços'
geoquírnicos,

Na ârea considerada, os basaltos possuem una
boa honogeneidade nineralógica e quínica, tornando até
certo ponto côrnodas, regionalizações de dados obtidos en
bacias ou locais particulares apesar de que, em termos de

bacia do Paraná, haja un zoneanento composicional relati
vamente inportante (Ruegg, 1975).

As rochas da Forrnação Caiuá e da Sequência
Paleozõica, devido à sua heterogeneidade, não tên un pa
drão nuito definido en ternos de conposição quínica e mi
neral6gica, Isto dificulta sobreinaneira interpïetações so
bre o reflexo de seu quimismo no das águas percolantes. A

pesar destes fatos, serão abordados alguns aspectos sobre
águas do Caiuá e sues relações con as rochas daquela For
nação.

Voltando ao contexto do transporte sólido
global , quando a rocha, durante o processo sup6rgeno, 6

subnetida ã ação das águas superficiais, pode libertar
urna fase que é transportada solubilizada e una outra trans
portada insolubil i zada.

bá

O processo de novinentação de rnatéria em
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anbiente superficial pode ser simplificadamente esquemati

zado corno se segue:

I*t-Ñt t*lrzADA- 
- 

¡

TRAI'ISPORTB
I

sEDIMENTAçÃO I

DETRITICA I

I

I

I

$P*rlqirAcÃo i

I PENSÂO OU
TE.

POR SUS-
POR ARRAS

f RoG{A u AtffiR4cÃo 1

I FREqq_J I rlITff{PERrcAl

Quß.frm r--1-1',
I

I

I
I__-L

CONCENTRACÃO 
I

----r*EM 
S6LUçÃö |

Atrav6s da aná1ise da faSe dissolvida' pode-se

estimaï a quantidade de rocha alterada responsáve1 'pe1o ma

terial transportado dissolvido e a velocidade do aprofunda

mento do nanto de alteração. .Iá a fase insolubilizada for
nece informações sobre o volune e a velocidâde de ¡naterial
erodido, ou seja, sobre o arrasamento do manto de intempe

rismo. Não havendo un intercâmbio ¡nuito sensível de ¡nateri
aI entre as duas fases formadas, torna-se possíveI estinar
a taxa relativa de aprofundamento do solo. Entretanto ' nos
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processos supérgenos isso nern senpre 6 possÍve1 pois;podem
existir diversos tipos de interação entre a fase insolubi
Tízada e a fase dissolvida as quais alteÌan as composições
qualitativas das nesmas. Dentre as interações podemos des
tacar as seguintes:

- 
Solubilização ou precipitação total ou parcial de
rninerais devido a alterações físico-quÍnicas do meio.

- 
Adsorção de matéria solúveI pela fase insolúve1.

-..-l- 
tto.rr iônícas entre as fases.

- 
Retirada'de materiais solúveis por organismos.

- Psnff¡n6¡6s de coprecipitação,

A seguir será feita una análise separada de

cada uma das fases. Após um levantamento de característi
cas destas fases, serão feitas estimativas do tTansporte
de sólidos na região estudada e será tentada una contrapo
sição das duas fases con o intuito de chegar-se a um ba
lanço entre a erosão necânica e a alteração quírnica dos
basaltos.

4.1. Fase Insolub ili zada

4,1.1, Formação

O comportanento dos só1idos não dissolvidos
é regido por três e1eûìentos básícos que são a erosão físi
ca, o tlansporte e a deposição de sedimentos, pela açãÒ

da chuva, clo escoancnto e da gravidade.
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Estes sólidos são liberados do nanto de ifl
tenperisno da rocha pela erosão, que se manifesta como e

rosão larninar e erosão linear, aIén da erosão veltical que

ocorre durante a diferenciação pedogenética,

A erosão la¡ninar 6 aquela que age sobre a su
perfície do solo desgastando-a. con certa hornogeneidade.

Ela é a nais inportante en escala de gràndes áreas, cag
sando grandes danos nos solos agricultáveis de zonas ru
rais.

A erosão linear pode levar ã fornação de ps
quenos sulcos no terreno ou evoluir até a fornação de

grandes vossorocas ou ravinas. Este tipo de erosão 6 nais
comum onde a concentração de energia hídrica é naior, na

nifestando-se muito en zonas de ação antrópica nais inten
sa, originando-se em caninhos, estradas e principalmente,
perto de núc1eos urbanos.

A ação erosiva da ãgua inicia no instante que

a gôta de chuva se choca con o teîr'eno, provocando arran
canento e deslocamento de partÍculas terrosas. A ação me

cânica do irnpacto da gôta 6 provocada pela transfer6ncia
de energia cinética acurnulada pela nesma, de acordo com'o
seu diânetro e velocidade.

A interação entre a gôta e o so1o, conduz a

una movimentação insconstante das partícu1as en diversas
direções, sendo o saldo de uma área positivo para jusante,
Areias finas são mais suceptíveis a un tïansporte por es

te processo de saltitação, podendo ser 1ançadas de uma só

vez a cerca .de 1,5 m de distância, enquanto que partícu
las de 2 mn podern se projetar a 40 cn e as de 4inrn a 20 cm

de distância (Christofoletti, T974). w.D. Ellison calcula
que uÍìa precipitação de 100 rnn pode movimentar rnais de
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300 t de solo por hectare e G.R. Free (in Christofoletti,,
1974) estina u¡n deslocanento de 15 ton./ha para u¡na chuva
de 25 nn.

Natúralnente, a erosão pelo impacto de gôtas
de chuva, varia conforne a constituição do solo e de acor
do con o tipo dê cobertura vegetal do mesmo.

A nedida. e¡n que a precipitação excede a in
filtração, passa a ser sentido o efeito do escoanento su
perficial, que provoca, no início, a erosão laminar pro
priarnente dita, Este escoanento, no princípio difusoe for
rnado por pequenos filetes que se anastomosam, pode ser
concentrado en linhas preferenciais e vão se incorpando '
durante a descida das encostas fornando enxurradas. Estas
enxurradas forrnan pequenos corpos de erosão linear que pq
den evoluir até o estabelecimento de grandes vossorocas.
Tais canais naturais suportarn urn fluxo de água con cornpe

tência erosiva capaz de desgastar seu leito e margens e

possuen energia para movimentar as partículas finas em

suspensão e as rnais grossas por saltitação e arraste de

fundo. O sistema evolui até que seja alcançado urn riacho
ou tenha seu movinento interronpido.

A erosão 6 diretamente influenciada por dois
grupos de fatores. Urn grupo engloba os fatores relaciona
dos ãs característic¿s da precipitação pluvial e outro,ãs
variáveis relativas a aspectos fÍsicos do terreno.

Dentre os fatores relacionados ãs precipita
ções pluviais poden ser destacados a intensidade, a quan

tidade e a distri.buição.

O efeito <la intensidacle da chuva se eviden
cia pelo fato de precí.pitações iguais em termos de volume
tere¡n efeito-s erosivos diversos, Una chuva concentrada e
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rodlrá nais do que un mesno volune de água sendo precipi
tado em un nais largo período de tenpo sob as mesnas con
dições de terreno

A quantidade de chuva 6 inportante na nedida
en que o terreno tem una linitada capacidade de absorver
âgua.

A distribuição das chuvas tem sua inportârcia
evidenciada no fato de que,. principalnente em áreas culti
vadas, há una variação durante o ano no tipo de proteção
a que o solo está subnetido. Esta proteção será rnáxima na
época em que a vegetação fot nais exuberante e rnínina I

quando o solo estiver sem cobertura vegetal .

0s nais inportantes fatores relacionados a
características fÍsicas do meio influentes no processo e

rosivo são: natureza do so1o, Televo, declividade, conpri
nento de ranpa, cobertura vegetal e nanejo do solo.

0 tipo ou natureza do so1o, cornpreendendo ni
neralogia, textura, estrutura e tipo de drenagern interna
do perfil, age diretamente na capacidade de infiltração
do terreno, influindo no volume do escoamento superficial
e cons e quentemente na quantidade de material carreado du
Ìante a erosão, Solos argilosos são ¡nenos erodíveis do
que aqueles ¡nais arenosos, devido ã naior força de agrega
ção das partículas no prineiro, causada principalnente por
forças e1étricas superficiais. A presença de colóides or
gânicos confere uma maior coesividade ao solo e consequen
temente urna naior resistência ã erosão.

Declividade e comprimento de rampa, fatores
relacionados ao relevo, são fundamentais no processo ero
sivo, pois vão atua¡ sobre a energia das correntes de es
coamento supe rfi ci al .
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A declividade tem sua inportância eviden
ciada pelo fato de seu aurTìento elevar a velocidade do es
coanento superficial , conferindo a este uma naior ener
gia paÌa arraste de partÍcu1as.

Sinultâneanente ao efeito da declividade ,
o cònprinento .de ranpa tanbén age sobTe a velocidade da
enxurrada,

A1ém dos fatores mencionados, tamb6m 6 fun
darnental o efeito da cobertura vegetal que, quanto mais
exuberante for e quanto rnais tempo cobrir o terteno, no
d".oar"r de un ano, mais eficaz será sua proteção. A ve
getação natutal e culturas que não demandam de un denuda
rnento parcial ou total do solo durante o ano, serão ¡nais
eficientes como dissipadores de energia hídrica superfi
cial do que cultuïas sazonais e que demandam de capinas
periõdicas

Parale lanente
demais inportantes aspectos
1o e a utilização ou não de

4.1.2. Quantificação

as culturas vegetais, são por
relacionados ao rnanejo do so
práticas conservacionistas.

A quantificação dos sólidos hidrotranspor
tados pode ser conduzida de duas maneiras distintas, que
são as rnedidas cle perda de sólidos fora das correntes de
água e as determinações dos só1iclos transportaclos pelos
cursos de ãgua. Arnbas as abordagens do problena são in
portantes e compl ernentares .

As deter¡ninações no solo dão urna visão par
ticular cie rletcrminadas áreas sob condições especÍficas'
de naturczíl e ocul:ação superficial e são estudaclas por
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agrõnomos e pesquisadores do solo.

Já as nedidas de vazão sólida nos cursos
de água dão una visão global do rnovirnento de s6lidos em

una bacia hidrográfica, sendo da conpetência da sedinen
tornet¡ia que é un canpo desenvolvido pela hidrologia.

Enquanto a hidrologia estuda cono, até on

de e quanto sólido está sendo h idro t r4nspo rtado por "*rio, as ciências do solo clirão àos quinhões de sólidos
referentes a áreas específicas da bacia hidrogrãfica.

4.1.2.1. Mecticlas Fora das Correntes de Ãgua

Conhecidos de há nuito, os problenas causa

dos pela erosão do so1o, principalmente em zonas agricul
tãveis, muitas pesquisas foran feitas con o objetivo de

se conhecer nelhor as interrelações entre os fatores que

deterrninam a taxa de erosão, em uma área de terra patticu
1âr, para neutralizá-1os na nedida do possÍvel.DentTe os

prineiros que estudaran o assunto situa-se Cook(1936)que
analizou os fatores fundanentais envolvidos en un ptoces
so erosivo e desenvolveu una netodologia prática com o

objetivo de proteger o so1o.

Quen prirneiro conferíu a ímportância devi
da ã energia da queda das gôtas de água e do escoanento
superficial no trabalho erosivo foram Law e Parsons(1941

-re43).

0s trabalhos de Meyer e lllischmeier (1969) ,

vinculados ã Secretaria de AgÏicultura dos Estadas Uni
clos , apresentam un ¡nodelo matemático de erosão, onde são

conb j-nados adequadamente os fatores básicos e suas inter
relações a partir dc clados obtj,dos nas qua.tro décadas pas

sadas,
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Meyer (1970) e Wischneier (1973) ,apresentam
una ferranenta atualmente nuito úti1 e empregada na an4
lise e controle da erosão, que é a "Equação Universal de

Pe¡da de So1o", um rnodelo enpírico baseado en ¡nais de

10,000 análises .

A "Equação Universal de Perda de So1o", ern

pregada sob formas diferentes, tem como rné¡ito principal
ser uma t6cnica sinples para a predição clas nais prová
veis taxas de. perda de solo em situações específicas.

A Equação qs = RKLSC, expressa a taxa de

erosão de solo em toneladas por acre por período de ten
po (qs) como produto dos fatores relativos ã: pluviosida
de (R) , erodibilidade do solo (K) , conprimento- pendente
(L,S) e práticas conse rvac ioni s tas (C) - (Parsons et alii
1s 7s) .

Ern ter¡nos nacionais o Instituto Agrönônicode
Campinas (IAC) tem desenvolvido nuitas pesquisas de peI
das de solo.

No Paraná, o Instituto Agrônomico do Paraná
(IAPAR) e a' Ernpresa Brasileira de Pesquisas Agropecuári
as (ËMBRAPA) ten executado estudos de medidas de avalia
ção e tentativas para atenuar o processo erosivo direta
nente no so1o.

O efeito de diversos fatores sobre as per
das de so1o, levantadas pelo iAC, IÀPAR e USDA, obtidos
en Mondardo et alii (I977),pode ser exenplificado nas ta
belas que se seguenì:
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TIPO DE SOLO PERDA DE SOLO tonlha

Arenos o

Argi loso

.Ben Argiloso (Terra Roxa)

?7,7

16 ,6

9,s

TABELA 6: - Perdas de soto
das a díferentes tipos de
dia de 1.300 mn e declives
(rAc).

por erosão re laciona
so1o, Pluviosidade mé

entre I ,5 e 12 ,8å ;

DECL IVE PERDA DE SOLO ton/ha

(1)7

L0

r2

14 ,1

22,4

27,4

z

4

I
T2

(2) 26 ,?

7S,L

r48 ,Z

180 ,9

TABELA 7:- Perdas de solo por erosão, relativas
a diferentes gradientes topográficos e culturas
(1) IAC - algodão (2) - ailho.
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CoMPRIMENTo DE RAMPA PERDAS DE SOLO ton/ha

2S

50

100

(1) 15,0
19,9
32 .5

48

96

L97,

(z) 2r,3
45,1
8r.2

11

z8

(5) 97 ,4
t36 ,4

TABELA 8:- Perdas de solo por erosão relativas a

diferentes conprirnentos de tanpa, sendo os nes¡nos

tipos de solo. (1) IAC - (2) USDA - (3) IAPAR.

TÏPO DE CULTUM PERDAS DE SOLO ton/ha

manona

ATTOZ

algodão
soj a
ni tho

41,5
25,L
24,8
20,I
12,0

TABELA 9:- Perdas de solo por erosão por efeito'
do tipo de cultura en deterninado tipo de solo.
Pl-uviosidade nédia de 1,300 ¡nn e declividade en

tre 8,5 e LZ,8å (IAC).

uso D0 solo PERDAS DE SOLO ton/ha

nat a
pasto
cafe za I

0,004
0,4
0,9

alsodoal 26 .6

TABELA 10: -
da cobe rtura
(rÂc).

Perdas de solo por erosão por efeito
vegetal en determinado tipo de solo
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4.I.2.2. Medidas dentro das correntes de água

Quando os s6lidos arrancados da superfície'
pela ação necânica da chuva e do escoarnento superficial
alcançarn os riachos e rios, passan a ter seu conportanen
to conandado pelas leis da hidrologia.

Corno já foi visto anteriornente, os sólidos
podem ser hidro transp ort ado s em suspensão du¡ante todo
o movinento, por saltitação e por arraste de fundo. O li
qite granulonétrico entre estes tipos de transporte 6 di
tado principalnente pela velocidade da corrente hÍdrica.

Daqui pot diante a expressão arraste de
do cornpreenderá tamb6n aquele rnaterial transportado
saltitação

Na rnaioria dos rios, os sólidos transporta
dos em suspensão são constituídos principalnente por ar
giloninerais e outros rnateriais situados fundanentalmen-
te nas frações granulon6tricas inferiores ao silte n6dio,

0 ¡naterial cuja dinensão situa*se en torno
da faixa cla areia 6 transportado por arraste de fundo.

Enquanto a nedida de sõlidos en suspensão 6
relativamente fáci1 e precisa, avaliações da descarga de
fundo são rnuito nais onerosas e imprecisas, pelos n6to
dos c onvenc i onai s

Os rn6todos convencionais de medida da des
carga de fundo são eÍÌ sua rnaior parte baseados em fórmu
fas e nodelos enpíricos, não podendo ser incliscrininada

fun
por
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nente enpregado.s ern condições que não reproduzam relati
vamente bern aquelas dos locais onde os nodelos foram afe
ridos.

. Medições convencionais diretas de descarga
fundo são difíceis e pouco práticas en muitos casos,
vez que não é fáci1 proceder coletas significativas

material de arrasto dentTo dos rios.

A dificuldade de rnedições diretas ficou sen
si-velrnente di¡ninuída corn o advento das técnicas radioiso
tópicas. Segundo estas t6cnicas, amostras de sedimentos
do rio podem ser rnarcadas con traçado¡es radioativos e

devolvidos ao leito do rio onde, ao acompanharern o sedi
nento en seu deslocamento, possibilitarn uma avaliação efe
tiva do rnovinento do rnaterial de fundo.

4.2. Fase Dissolvida

4.2.I. Fornação

0s s6lidos dissolvidos são ¡novirnentados
solução atTav6s de dois mecanisnos básicos que são o

coanento superficial e o subterrâneo.

Durante períodos de chuvas, quando a quanti
dade de ãgua disponível excede a capacidade de infiltra
ção do so1o, a água que rola sobre a superfície do terre
no carrega ern solução umâ ceÌta quantidade de esp6cies so
1úveis, destacaclas das carnadas superficiais do nanto de
intemperisrno, que poderão alcançar um curso de água.

em

ES

Aquela parte do ciclo hidrolõgico correspon



-59-

dente â água infiltrada é , em geral, o maior veículo d.e

espécieis dissolvidas na natureza, excessão feitas as g
guas oceânicas, magmãticas e salmouras. A maior concen
tração em sais dissolvidos deve-se ao contacto mais ínti
mo que esta âgua sofre com o material s6tido do solo e

subsolo. Durante o percurso vertical das águas infiltra
das, at6 alcançar o freãtico, esp6cies dissolvidas vão
sendo transportadas, podendo ser armazenadas por tempos
variáveis nos aquíferos subterrâneos, ou chegar rápida
mente aos cursos de água superficiais, atrav6s do escoa
mento de base.

A16m da constituição geológica superficial
dos terrenos, a topografia influi sensívelmente nos sóti
dos dissolvidos. En zonas mais acidentadas, o escoamento
superficial e sub-superficial 6 mais rápido, havendo ten
dência a un menor contacto entre a ãgua e as rochas per
col adas .

4.2.2. Quantificação

As espécies
fís de alteração, dentro
gráfica, podem ser quanti
tas na água ou atrav6s de

dua1, €ft comparaçãc com a

dissolvidas deslocadas de per
de uma determinada bacia hidro-
ficadas atrav6s de medidas dire
estudos químicos da fase resi
rocha original.

Avaliações da movimentação de só1idos dis
solvidos, dentro de perfís de so1o, podem ser procedidas
atravós dos métodos iso-elemento ou, em casos de conser
vação de volume durairte a alteração, do método iso- volu
nìe, proposto por Mi1lot et Bonifas (1955) . Estes métodos
na realidade, são nais empregados nos estudos da altera
ção, visando principalmente os rnateriais resjduais inso
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lúveis. São tanbé¡n usados os índices de alteração Ki, e

Kr e a percentagen de alteração, que poden fornecer in
formações sobre a fase dissolvida correlata.

Todos os ¡nétodos envolvendo apenas a aná.

lise das fases residuais de um processo intenp6rico,apre
sentam uma iimi.tação inportante, principalmente quando

de seu enpregó na previsão da conposição de águas perco
lantes. Esta linitação reside na possibilidade de un de

terninado perfil de alteração haver sido subnetido a di
ferentes condições de alteração durante seu estabeleci-'
nento.

Através da análise das águas percolantes,
ein equilíbrio con o naterial do perfil, pode-se ter um

conhecirnento razoável das condições de alteração durante
seu estabelecirnento.

Coletas para anáIise da fase dissolvida,
poclem ser efetuadas nos dj.versos locais onde as ãguas es

tão disponíveis, principalnente en corpos de águas super
ficiais, fontes, lencõis subterrâneos, etc, conforrne o

objetivo do estudo. Se o objetivo é determinar o tipo de

alteração ao qual a rocha está sujeita, deve-se analisar
águas que, de fato, estejam ou tenharn estado en contacto
íntimo com a rocha. Se o objetivo é apenas un inventário
das características físico-químicas da água, aná1ises
quínicas bastam, Caso se queira avaliar o transporte de

rnaterial em solução movirnentado en uma deterninada sec

ção de um curso de água, alén das análises quírnicas, são

imprescindíveis dados de descarga 1íquida.

A cornposição quínica de uma água não 6 es

tãtica, ou seja, muda conforrne variações físico-químicas
<1o neio, da 1ítol.o gi.a, e do nível de atj.vidade orgânica.
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Para se prever a variação na cornposição química rle uma

determinada água ou de materiais em equitíbrio, rnister
se faz un estudo termodinânico dos equilíbrios quÍnicos
envolvendo rninerais primários, secundários e águas. Estu
dos deste tipo foran desenvolvidos por Tardy(1969), Gar
rels (1969) , Fritz (1975) e outros.
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5. RESULTADOS E DISCUSSOES

5, 1. Estudo da Fase Insolubilizada na Bacia Hidrográfica do lvaí

Nos solos gerados sobre un substrato Uasáfti
ço, a erosão larninar fagocita o capeamento edáfico, nutrin
do os cursos de água de nateriais sollidos en suspensão, hi
drot ranspo r tado s pre donin an tenente na fração argila. Jâ,
nos solos desenvolvidos sobre os depósitos supra - basálti
cos, arenosos da Forrnação Caiuá, é frequente, a16n da ero
são laninar, a erosão linear, provocando desde puqr"rror rrrl
cos até ravinarnentos muito profundos e extensos.Estes cor
pos de erosão fornece¡n aos cursos de água, sólidos que vão
desde a fração areia atê a argila e alguns seixos eventu
ais. Os sólidos nais finos sofrern transporte en suspensão
e os rnais grosseiros, abundantes tanb6n, são novimentados
por arÌaste de fundo "

Estes dois tipos de solo apresentan caracte-
rísticas agronômicas bastante diferentes, o que provoca u
na utilização agríco1a nuito diversa. Sobre os solos desen
volvidos a partir dos basaltos, inplantou-se una agricultu
ra intensiva baseada no café e soja-trigo. Nos solos der-L
vados dos sedímentos relacionados ao Caiuá, desenvolveram-
se grandes áreas de pastagens artificiais, pois se tïatam
de solos pobres em elementos nutrientes e praticamente des
providos de argilo-ninerais para fixá-los por neio de adu-
bações e correção.

As pastagens, pelo fato de não exigiren prg
ces-sos de aração e revolvinento anual, pîotegeûì o solo da
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'nesna forma no d.ecorrer de todo o ano. Por outro lado,as
características físicas dos solos sobre a Formação Caiuá
facilitan sobrenaneira a açáo erosiva, porém esta se de

senvolve con intensidades proporcionais aos índices plU
vion6tricos. Jã nos solos fornados soËre os basaltos, a

intensa utilização agríco1a, feita sobretudo con cuttu
ras sazonais, pronove o desenvolvimento de urna proteção
heterogenea, que varia durante o ano. Desta forna, os
efeitos erosivos varian não só con as chuvas, mas também

con os períodos de preparo do solo.

Um outro aspecto que diferencia a erosão e

transporte de s6lidos por águas superficiais de rios so

bre basaltos e sobre os depósitos supra-basálticos areno
sos é a erosão da calha dos rios.0s rios sobre terrenos
basá1ticos, geralnente correm diTetamente sobre lages '
desta rocha, sendo pequena a erosão física do 1eito, ha
vendo abrasão apenas na parte das rnargens, onde existe
material alterado.

Já - os rios que correm sobre formações are
nosas apresentam uma intensa novinentação de só1idos ori
ginados de sua própria calha, esculpida em sedinentos
pouco resistentes ã ação erosiva de suas águas,

Um exemplo que dá uma razoável id6ia da di
nânica histórica do rnovirnento de s6lidos nas bacias dos

rios sobre formações arenosas na ârea do Caiuá, desde o

início de sua ocupação antrópica, pode ser observado no

Rio do Rato, próxirno ã secção de nedidas.

A FIGURA 9 ilustra a evolução do perfil do

Ribeirão do Rato desde quando a bacia era totalnente co

berta por florestas naturais at6 o presente, quando o

pasto c a agricultura passaraln a dominar a região. As in
fornações foran obtidas at¡avés de observações no Iocal
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e informações de antigos habitantes.

Quando a floresta cobria a bacia,o ribeirão
possuia un talvegue íngreme, encaixando-se ern rocha are

nítica e un tanto calcífera da Forrnação Caiuá, sem haver
grande acúnulo <le sedinentos arenosos em seu leito (FIGU

RA 9-I), Houve então urn intenso desmatamento seguido de

ptantio de café. 0 café, sendo cultura que denanda de ca

pinas perÍodicas entre as carreiras, confere ã superfí
cie una grande desproteção. Neste período, houve una ero
são ¡nuito violenta na bacia hidrográfica, que provocou

uma intensa colnatação do leito do rio (FIGURA 9-II). Ën

pouco tenpo, o solo perdeu sua fertilidade,tornando-se in
viáve1 ã cultura cafeeira. o café foi erradicado 'cedendo
lugar a pastagen, que cono foi rnencionado anteriornente,
protege o solo de forna nais efetiva que o café. Atual
nente o rio esculpe seu leito sobre os sedinentos da fa
se anterior (FIGURA 9-III), carregando muito do rnatelial
aÌenoso acumu.I ado .

5.1.1. Aspectos H i dráuli co - Se dimen to l óg i co s

Na secção flúvio-sedinenton6trica do Novo

Porto Taquara, no rio IvaÍ, forarn realizadas até dezern

bro de L977 , cerca de 59 nedições de vazáo e 734 coletas
c anáIj ses de s6lidos ern suspcnsão.

A partir clestes dados chegou-se a un qua

dro t.rinestrat de vazões lÍquidas e sólidas, em que são

cornparaclas a vazáo específica n6dia, a concentração de

sóiidos dissolvidos , e a vazão sólida especÍfica ern sus

pensão (TABELA 11) .

Se be¡n que os efeitos de chuvas caÍdas em
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PERfODO VAZÃO CoNGI\ì'IRAçÃO vAzÃO SoLIDA
LÍQUTDA DE SoLrmS ESPECIFTCA

ESPECÍFICA EM SUSPENSÃO Ë},I SUSPENSÃO

TRIMESTRES I/ s /Y,mZ ns /T ton/lknZ / atto

JANE IRO

FEVEREIRO 26,62 95,O I9,7
MARçO

ABRIL

MAIo ls,ls 67,0 8,0
JUNHO

JULHO

AGoSTO 13,30 49 ,7 5,2
SETEMBRO

OUTUBRO

NoVEMBRo 28,89 267,0 57,6
DEZEMBRO

MÉDIA OU- 20,79 118,0 77 ,4
TOTAL ANUAL

TABELA 11:- DADOS FLUVIO-SEDIMENTOMÉTRICOS TRIMESTRAIS MÉ

DIOS LËVANTADoS EM L975, 7976 E 1977 PARA A ESTAçÃO ÐE ME

DIDÁ,S DO " NOVO PORTO TAQUARA ".-

i
I

l-
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diferentes compaïtinentos da bacia hidrogrãfica e sob
distribuição temporal variáve1, não se manifestem de ng
neira igual , em teÌnos de sólidos em suspensão, o papel
da precipitação é bastante caracterizädo frente aos sõli
dos t ran sport ados

O naior volune de sõtidoò transportados pe
1o Ivaí é en suspensão. Este tTansporte, cerca de 100
ton/ ano/Km?, é inferior ã capacidade de transporte do
rio, sendo portanto, regulado pela alimentação a partir
da superfÍcie da bacia hidrográfica. Con base na FIGURA-I0 se observa que ¡ con o aunento da vazão há, de início,
u¡n acréscino sensÍve1 na concentração de sólidos suspen
sos,A taxa de acréscino dos sólidos 6 atenuada quando os
valores superam a 200 ng/L. Tal comportanento é compreen
síve1, pois a curva tende a se estabilizar na horizontal
na nedida em que a concentração de sólidos se aproxima
da capacidade de transporte do rio. Por este motivo, atu
alnente, o lvaí não deposita sedi¡nentos f orrnando depósi
tos aluvionares, sendo toda sua carga de só1idos hidro
transportados at6 o rio Paraná.

A curva média "Concentração de S6lidos" ve
zes a "vazãol apresenta una grande dispersão de pontos,
para o que diversos fatores podem contribuir. Dentre es
tes fat-ores, alguns são de difíci1 equacionamento; está
gio de desenvolvimento de urn rio, arnostTagem não repre
sentativa, uso e manejo do solo, chuvas variáveis duran
te o ano e contribuição variáve1 conforme o conpartinento
geológi.co da bacia, etc. Não foi feito urn ajuste nelhor
da curva porque o nesmo exige um tratamento hidrológico
detalhado, o que f rrgiria dos ob jeti.vos deste trabalho.

Co¡no foi mencionado anteriormente, quando o

solo está sendo preparado para ¡eceber culturas sazonais
e querndo estas estão inici.ando seu ciclo de crescirnento,



E

ii coì¡cENlRAçÃo DE SdLTOOS EM SUSPENSÃO mqlr

FIGIJRA 10:- VARIAFO DA mÌ,{GNTRAçÃO DE SoIIDOS EM SLTSPENSÃo C€¡\4yAZÃo m RIO rVAf, NA ESTAçÃO DO NOVO P0RrO TAQTIARA.
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há una tendência d,3 aumento no transporte de sólidos nosrios da região. Esta tendência é nuito mais acentuada,se
naquelas épocas ocorrer urna grande concentração pluviom6trica, corno pode ser observa¿o na tnnELA 12 , nos ;.";de Outubro, Novembro e Dezernbro. Isto será rnais caracter:izado no ânbito da bacia do Córrego Jacutinga, a;;--;;bre basaltoS onde n

los. 
talor e a utilização agrÍcola dos so

*:^ - , .,,..1 , Qurnao aos sólidos arrastados .pe1o fundo,nao analiizddos corn maÍs detalhe neste ttabalho, são elesoriginados en sua malor parte dos depósitos supra_basá1ticos arenosos e o restante da Forrnação Sotr."t.., 
" 

-;;;
níveis arenosos da fequência paleozõica.

O conpartirnento basá1tico da bacia do lvaí,ten neste trabalho sua representação estabetecid¿ elngrande parte atrav6s do Córrego Jacutinga.

Neste Córrego, .foram efetuadas entre janei
deze¡nbro de 1977, 77 nedições de vazão ;análises de sólidos ern suspensão, A TABELA
os dados f,luvio-pluvio_sedimentonétricos 

m6
en 1975 , 1976 e 1977.

Sendo o basalto uma rocha composta fundarnentalnente por rninerais altalnente suscetÍveis a U".ornori
ção química, seus produtos residuais ae atteraçã; ;;;;;se predominantenente na fração silte e argila, ,"ndo ,r*"parte desprezÍve1 disponível para transporte por arraste,

O transporte de s6lidos no quarto trinestre6 o maior do ciclo anua1, sendo rnais cle oito vezes superio¡ ao do prirne:iro tïirnestre que 6 o segundo 
",r,"ur;;;;dc , Na ópoca do ou tono c inverno , ma i s o,] ,"',o, ;;;;;;pondendo ao segunclo e terceiro trimest,.es, o a.r"rp;r;;

ro de t9 75 e

768 coletas e

12, surnariza
dios obtidos



PERfODO VAZÃO CONCENTRAÇÃO VAZÃO SOLIDA PRECIPITAQÃO
LTQUIITA 

"i'#iÈffiì. "TtËåSiË'i$r 
PLWroì'ßrRIcA

TRIMESTRES L/s/Y¡n2 ng/l ton/k# /anô nrn

JANE IRO

FEVERETRO 32 ,5r 15,68 t6,08 145,2
MARçO

ABRIL

MAIo 2r ,39 7 ,,07 4 ,7 7 85 , 2

JUNHO

JULHO

AGOSTO 19,s0 14,06 8,6s 71,9
SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO 22,34 Z0g ,32 L47 ,4g 2oI ,6
DE ZEMBRO

MEDrA ou zs,g3 61, s3 46,34 504,6
TOTAL ANUAL

TABELA 12 : - DADOS FLWIO-PLUVIO-SEDIMENTOMÉTRICOS TRIMESTRAIS'

rúÉDIOS LEVANTADOS EM 197s , 1976 E 1977 NA ESTAçÃo DE MEDTDAS '
DO I' SÍTIO OURO VËRDE '' NO CORREGO JACUTINGA,
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de só1idos é sensÍvelnente nenor' A FIGURA 11 represen

ta gráficarnente os dados nédios ¡nensais ano por ano de

L975 a L977 '

. Sendo os solos basálticos bastante mais em

pregados para práticas agrícolas do que os gerados so

bre o Caiuá ou Sequência Paleozóica, é justificável que

as disparidades na ilistribuição anuâl do transpoÌte de

sóliclos seja maior na região basáltica do que na bacia

hidrográfica do rio lvaí em termos globais'

A variação temporal da concentração de só

lidos em suspensão, da pluviosidade medida na Estação do

Córrego Jacutinga e das descargas específ icas(FIGIJM 11) '
bem representam a interrelação entle estes parânetros e

principalmente a influência da pluviosidade e da 6poca'

do ano no transporte de s6lidos' Nos perÍodos outubro -

novenbro ðe T974, novembro - de zenb ro de 1975 e en dezern

bro de 1976, foran alcançados os naiores índices de só

lidos em suspensão do córrego' Tais períodos coinciden

con o preparo cla terra' plantio e início de crescinento

da soja e outras culturas de verão, ocaSião em que o so

1o apresenta-se desprotegiclo, pois é subnetido a un mq

ne j o geralnente deficiente'

0 jacutinga, sendo un curso de água de Pe

quena rnagnitude, não apresenta uma erosão nuito grande '
de seu leito e margens ' o que não acontece con os rios

de maior porte. Este aspecto contTibui para que aqueles

rj.os nalores possuam un nÍve1 ¡nínirno em termos de con

centïação de só1idos suspensos bastante rnais elevado 'co
no é o caso do Arroio Guaçú, por exernplo'

O rio Arroío Guaçú é aqui ernpregaclo como re
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ferência para conparação côn os dados levantados na ba

cia do lvaí. Sua bacia hidrográfica, situada toda sobre

terrenos basá1ticos, localiza-se no Oeste paranaense e

tem uma extensão de 10 Kn2 (FIGURA t J. o agricultura 6

extensamente praticada en sua superfíôie e é baseada atu

almente nos rnesmos tipos de cultura e rnanejo do que na

região do córrego Jacutinga. A TABELA 13 e a FIGURA 12 su

narizam os dados hidráu1ico-sedinentológicos obtidos du

rante o ano de 1977 naquele rio.

Ainda a título de referência, co¡no represen

-tante de rios possuindo bacias hidrográficas inteiTanente
sobre basaltos e cobertas quase que totalmente por nanto

ìloturttl , tenos o exernplo do rio Itabó. Este rio tem sua

bacia hidro grãÎica con 902 Km2, situada na naÌgen direita
do trecho do rio Paraná, conpreendido a jusante de Guaí

ra e montante de Foz do Iguaçu (FIGURA 3 ) ' Representa '

ta:-vez, a situação prirnitiva dos rios sobre basalto da

bacia do Ivaí e do Oeste pal'anaense, a cerca de quarenta

anos passados, Por outro lado, estes últinos talvez espe

then a situação futura dos rios paraguaios, se nedidas de

controle do desrnatarnento não fore¡n tomadas ' A TABELA 14 e

a FIGURA 13, contêrn os dados ¡n6dios obtidos ern 1977 pela

ARH naquele rio.

Observa-se na última figura citada, que as

concentrações de s6lidos dissolvidos no Itabó são nuito
rnenos influenciadas pela variação da intensidade pluvio
n6tTica do que nas bacias totalmente desrnatadas, eviden

ciando o ca¡áter regulador das florestas '

De todos estes aspectos, se pode ter uma vi
são cla influência cle fatores como: pluviosidade, porte
da bacia hidrogrãfica, cobertura florestal e agricultura'



PERfODO

VAZÃO

LfQUIDA
CoNCENTRAçÃO PRECTPtTAçÃo
DE SOLIDOS PLUVIONÉTRICA

EM SUSPENSÃO

JULFIO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DE ZEMBIìO

JANE ] RO

FEVERE I RO

MARÇO

ABRI L

MA IO

JUNHO

33 ,34

15,00

16,04

17,42

I07,64

465,05

35,42

23 ,TO

zz,54

10,79

I,63

1Z ,9

56 ,1

88,2

25 ,Z

288,4

¿¿>,5

57,3

¿.4 ?

50 ,8

0,0

25,1

22 .5

T2,T

9,4

9 "4

6,3

10,I

22 ,8

13 ,6

10,3

9,0

ó,9

7 ,4

5 ,3 10 , 14

MEDIA OU

TOTAL ANUAL
r0 ,2 63 ,34 901,0

TABELA 13:- DADOS

MEDIOS LEVANTAI]OS

ARRoTO Grr¡.Çú.

FLUVIO-PLUVIO-SEDIN{ENTOMÉ'TRICOS MHNSAIS'
DE JULTIO I]E 1977 A JUNHO DE 1978 NO RIO
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PERfODO

vAzÃ.o

LfQUIDA

3,n /s

c0NCENTRAçÃO

DE SOLIDOS

EM SUSPENSÃO

r;,g/L

PRECI PITAçÃO

PLUVIOMÉTRICA

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DE ZEMBRO

JANE I RO

FEVTJRE I RO

MARÇO

ABRI L

MAI O

.]TINIIO

11,64

14 ,14

25,98

32 ,82

34 ,36

24 ,92

20,75

I2 ,51

18 ,09

9 ,53

4 ,Zr

7,68

25 ,2

128,8

97 ,6

TLT,z

287 ,r
213,6

84,7

77,6

91,4

6,s

59,6

1I7 .1

4,0

3,8

5,4

s,7

LZ ,5

18,8

L2 ,6

8,8

3,8

3,I

MEDIA OU

TOTAL ANIJAL
7,4 18 ,0s 1.300,4

TABËLA 14: - D^A.DOS

MÉD]OS LEVANTAI]OS

].TABÓ.

FLUVI O - PI,UVI O - SE D IMENTOMÉTRI COS MENSA I S

DE JULHO DE T977 A JUNI'IO DE 1978 NO RIO
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no transporte de s6lidos suspensos em áreas basálticas
do território paranaense.

A ãrea dos solos derivados dos arenitos daFornação Caiuá é representada pelas 'sub_bacías dos Córregos Vinte e Um, Horácio e Ribeirão do Rato.

As bacias dos dois primeirós c6r¡egos tensua ocupação antrópica baseada principalniente na pecuã_¡ia de corte. A maíor parte das bacias 6 coberta porpastagens artificiais, enquanto {Ud o Ribeirão do Rato
tem sua bacia suportando âtividades agrícolas sazonais
cono soja e algodão, e perenes cono o café a16n da pecuária. Para a carga de sõlidos tTansportada pelo ,i¡"iraoe detectada na estação de nedidas, nuito contribui a erosão urbana da cidade de Rondon, situada u 

^orrt"rrtu dã-posto.

Os dados hiclráu1Íco_sedinentológicos cons i
derados neste trabâ1ho, para os córregos Horácio, Vintle Urn e Ribeirão do Rato, foram baseados en:.75, g5 e 76nedições de vazã'o no córrego Horácio, g5 no vinte e une 76 no Ribeirão do Rato; gig, 764 e 77s coletas e análises de sólidos em suspensão no córrego Horáõio , Z6ino Vinte e Um e 773 no Rato, Ìespectivanente. Dentro de
cada uma de suas bacias foïan tonados dados pluvion6tri
cos diários

As TABELAS 15, 16 e 17, cont6m os dadosfluvio-pluvio-sedinentométricos n6dios obtidos trinestralnente entre lgTS e Ig77.

A representação gráfica dos claclos ¡nádios
pra-citados,dos córregos Horácio e Ribeirão do Rato,

su
es
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.FERfoDo VAzÃo bONcH.nRAçÃO VAzÃo SOLIDA PRECIPITAçÃo
LIQUIDA DE solIms ESPECIFICA plwrc¡æTRrc¡,
ESPÊCfFICA EM SUSPENSÃO EM SUSPENSÃO

TRIMESTRES I/s/Y'mZ mø/I ton/I(nr2lano ûn

JANETRO

FEVËREIRo 11,50 29 ,70 10 ,77 11,4
MARçO

ABRIL
MAÏO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRo 11,44 45,97
DEZEMBRO

Lr,22 27,82 9,84 98,2

11,0s 34,40 11,99 78,9

16 , s9 163,4

MEDIA ou 1r.,28 34,47
TOTAL ANUAL

t2,26 451,9
l

TABELAlS:- DADOS FLUVIO-PLUVIO.SEDIMENTOMETRICOSTRÏMESTRAIS ]

MÉDIOS, LEVANTADOS EM 1975, 1976 E Lg77 NA ESTAçÃ.O DE MEDIDAS

Do !''BARRi.co DE zrNco " No coRREGo HonÃcro.
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PERÍoDo VAZÃO CoNGNTRAçÃO VAZÃO SoLTDA pRECrprTAçÃo
LIQUTDA DE SorrDOS ESPECIFTCA pLWroiErRtcA

ESPECÍFICA EM SUSPENSÃO EM SUSPENSÃO

IRIMESTRES L/s/Y¡rrZ me/L tott/Km? /atrc mn

JANE IRO

FEVERETRO 25 ,87 186,7 L52,3 184,0
MARç0

ABRIL
MAr0 22 ,41 105 ,0 7 4,2 69 ,2
JUNHO

JULHO

AGOSTO 22,27 72,0 50,6 76I ,2
SETEMBRO

OUTUBRO

NoVEMBRo 2s,92 168,2 L37 ,S L25,2 i

DE ZEMBRO

MÉDIA ou z4,rz r3j,o ros,6 s39,6 l

TOTAL ANUAL I

TABELA 16:- DADOS FLUVTO-PLUVIO-SED]MENTOMÉTRICOS TRIMESTRAIS I

IfiDtOS LEVANTADoS EM 1975 , 1976 F, 1977, NA ESTAçÃO DE MEDTDAS l

DA '' FAZENDA VITORIA '' NO CÓRREGO VINTE E IIM.
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PERfOM VAZÃO CONCEI.ITRAçÃO VAZ.ÃO SOLIDA PRECIPITACÃOLfQUTDA DE sorrms ESpEcfFrcA Þfurrrc¡,rrücA
EM SUSPENSÃO EM SUSPENS,4o

îRIMESTRES 1/s/Km2 rngll ton lrcJ /arro nïn

JANEIRO

FEVERETR0 27 ,95 342,97 302,34 747 ,O
MARçO

ABRIL
MA]O 24,37 366 ,28 280,84 96,1
JUNHO

JUTHO

AGOSTo zL,ß 286,08 190,84 79,8
SETEMBRO

OUTUBRO

NoVEMBRo 2s,s4 ?,24,30 180,68 198,7
DEZEMBRO

T::ll ::..^ , 24,74 304 ,e1 zsl .tr sz:.6
TOTAL ANUAL

TABELA 17:- DADOS FLUVIO-PLWIO-SEDIMENTOMÉTRICOS TRIMESTRAIS
MEDIOS LEVANTADOS EM 1975, 1976 E l.977 NA ESTAçÃO DE MED]DAS
D0 " poço ARTESIANo " N0 RTBEIRÃO DO RATO.
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tão nas FIGURAS 14 e 15.

Os dados apresentados caracteli zam de for
na bastante clara, que os só1idos ern suspensão variam

en nÍveis sènsívelmente rnais elevados do que no Jacutin

gà.

Ern alguns casos, parece que a concentlação

de s6l.idos dissolvidos acompanha rnelhor a curva de va

zão cono é o caso do Ribeirão do Rato' No Córrego Horá

cio a concentração de sólidos suspensos se correlaciona

nelhor corn a pluviosidade, pois sua vazão varia nuito
menos do que no caso anterior' 

.

O Córrego Horácio e Vinte e Urn' são nuito

sernelhantes em terÍros de l.itologia e ocupação superfici
a1 , enquanto que o Ribeirão 'do Rato ten sua bacia impos

ta sobre urn arenito uln pouco diferente daquele das baci

as dos outros dois e suporta atividades antrópicas ''
rnais intensas.Estes aspectos contr'ibuem bastante para que

o Rato tTansporte mais sólidos em suspensão '

As FIGURAS 5, 6 e 7 representam mapas es

quenatlcos aproxrnrados de pendentes topográficas das ba

cias dos Rato, Horácio e Vinte e Urn, e sua distribuição
areal consta das TABELAS 3, 4 e 5' O Ribeirão do Rato é

o que apresenta a ãrea cle sua bacia mais acidentada'vin

do em seguida o cõrrego Vinte e Um, ficando o Horácio

por ú1 tirno.

A depenciôncia da concentração de sólidos

pensos em relação ã topografia,é fortemente sugerida

FIGUR¡, 16, Tepresentanclo a variação da vazáo só1ida

pecÍfica com a área da bacia hiclrográfica com pendentes n6dias

SUS

na
CS

si
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PERCET¿TAOEM DAs AÂCIAS CO'I ORÀDIEIITE9 TOPOCR/íFICOg HÉDIOS EIi
TRE ó E zOqO.

FIGURA 16:- VARIAÇÃO DA

DOS TM SUSPENSÃO COM AS

CÕRRTiGOS I-IORÃCIO, VINTE

coNCÈNrRAÇÃO MEDrA DE SÕLt

PENDËNTËS, OtsSIiRVAD¡. NOS

E UM E RIBNIRÃO DO R,A,TO.
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tuadas entre cinco e vinte por cento. A despeito de ou

tros fatores contribuiren para que o Ribeirão do Rato a

presente caïgas rnaiores de s6lidos suspensos é inegáve1
a grande influência da topografia.

Gráficos de frequência de intervalos de con

centração tanbé¡n refleteÌn a influênciá da topografia nos
só1idos transportados (FIGURAS 17, 18 e 19).

Dos três cursos de água considerados no Are
nito Caiuá, o Horácio 6 o qrre nenos transporta s6lidos eÍl
suspensão, apresentando no período de estudos uma vazão
específica nédia de :.'2,s7 7/s/K^2 ", 

grande naioria das

anostras con teores de só1idos em suspensão inferiores a

100 ng,/1.

Corn urna vazão específica ¡nédia de 24,14 r/
.,

s/Km' , o c6rrego Vinte e IIm apresenta urna.rnaior frequên
cia de concentrações entre zero e 50 miligranas poï li
tro. Ocorren rnuitas análises con valores at6 trezentosmi
ligrarnas por litro, sendo raras aquelas com mais de qua

trocentos e cincoenta miligranas por litro.

No Ribeirão do Rato , vazão específica nõdia
de 22,I0 I/s/Knz, o naior núrnero de análises se agrupa
na classe de concentrações que vai de 150 ng/I até 200

ng/l e são relativamente poucas as anã1ises que revelan
teores superiores a 700 nS/I.

Sunarizando o que foi visto neste capítulo,
tên-se urna região imposta sobre diferentes compartirnen
tos geológicos, cada un apresentando características p16

pri.as ern termos de erosão e transporte de sótidos, por
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seus rios, No compartimento basáltico, as bacias hidro
gráficas suportan intensa atividade agrícola, ,ruln ,urprJ
con preocupações conservacionistas. A erosão e hidrotrans
porte de só1idos são p redorninant enente processados 

"oinício do verão, quando a 6poca de plantio e inÍcio de
cresc.inento de culturas de larga escala coincide corn as
intensas precipitações estivais daquela 6poca do ano.

Quanto ao compartimento representado pelas
fornações supra-basárticas arenosas relacionadas ao are
nito Caiuá, seu padrão de erosão e tÌansporte de sólido;
não 6 tão diferenciado segundo 6pocas específicas do anq
devido a cobertura do solo ser formada pelas pastagens ,

perenes que dominan aquelas regiões. A topografia ten
grande influência, assirn cono a distribuição pluvionétri
caeaocupaçãourbana.

5..2. Estudo da Fase Dissolvida na Bacia Hidrográfica do lvaí

5.2.1. Ãguas Relacionadas ã Fornação Serra Geral

Constân deste trabalho, g0 análises de amos
tras de água sobre basaltos, coletaclas tanto em poços tu
bulares como em cuïsos de água superficial , fontes, etc.
Deste rnontante, 25 análises são de anostras do C6rrego
Jacutinga, sobre as quais se teve um controle da
líquida e sólida quando da coleta.

vaz ao

As análises de águas sobre basaltos foran
selecionadas dentre aquelas realizaclas nos laboratórios,
da ARH, parå controle de qualidade físico-quírnica de
águas, pol interêsse da prõpria organização ou a pedido
de terceiros, de rnodo que não foi possíve1 uma garantia
total sobrd os cuidados tonaclos con as coletas procedi
.th Þ(Lôs ,i({i*.o-'1,'''l'|.v)
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das pelos ú1ti¡nos.

A TABELA 1g conté¡n análises genéricas de
águas sobre basaltos coletadas entre abril de 1g76 e ju
,lho de 1977, enquanto que a TABELA 19 é continente dos
dados das aná1ises de a¡nost¡as coletadas no Córrego Jacu
tinga,no período compreendido entTe novenbro d.e L974 e
agosto de L977. Na construção das tabela; afenas forarn
consideradas as análises que apÌ.esentaran balanço de car
gas com saldos inferiores a 10"d.

0s dados da TABELA 1g forarn colocados en un
diagrana de Piper. No triângulo dos cátions, observa _ se
una concentração de pontos na região mais cá1cica (FIGU
RA 20) , corn algurnas análises tendendo ao extremo sódico
potássì.co.

Quanto aos ânions, o bicarbonato predomina
grandemente, secundado pelo cloro e nitrato, estando o
sulfato, geÌalrnente presente em quantidades não detecta_
das, o que faz con que os pontos se concentrern na base e
mais para o lado esquerdo do Triângulo.

Estas águas poden, en sua grande rnaioria,ser
classificadas como bicarbonatadas cá1cicas.

O diagrama de piper elaborado para as águas
do C6rrego Jacutinga (FIGURA 2l ) apresenta seus pontos
localizados na mesma região de rnaior clensidacle de pontos
observada na FIGURA Z0 Isto vern, de certo moclo justifi
car a colrsideração rlas águas deste c6rrego como ïepïesen
tativas da maioria das águas superficiais sob¡e basaltos
cla F o rrnaç ão Serra Ger¿.r1.
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l
2

3
4
5

6
j
I
9

l0
11
t2
13
1^

l5
r6
71
18
19
20
27
22
23
¿+
25
26
27
z8
29
30
J1
32
2a

J¿+

35
36

7s/04/76
06 / 06 /76
09 /07 /76
2L/07 /76
27 /07 /76
ro/oB/76
11/08/76
rt/08/76
7r/Ð8/76
12/08/76
27/08/76
2r/08/76
3L/08/76
02/09 /76
10 /0s /76
rs/0e /76
13/09 /76
13/09 /76
16/09 /76
22/09 /76
24/0s 176
29 /0s /76
29 /09 /76
z9 /09 /76
as/ro/76
04 /r0 /76
oslro/76
os /ro /76
06/ro /76
rt/L0 /76
L8/L0/76
18/10/76
l.8/r0/76

!ÍIJNICfPIO

IVATUBA
MRBÉLIA
CAITÚRNIA
F,BELTTÃO
CASCAVEL
Ie DE l,'fAlo
JÀ"DAIA EO SI]L
JAND.DO SI]L
JAND.Do SUL
PORECATÚ

JAND.M SUL
TONDRINA
LONDRINA
19 DE MAIO
ARAPONGAS
APlJCARANA

CAMBE

IVAIPORÃ
P.BRANCO
P.BRATICO
JÁRD.ALEGRE
F.DO IGUAÇU
F.Ð0 IGUAçU
l''fANDAGLIARI

MARIL.DO SIJL

PORECATÚ

PORECATÚ
P.BRANCO
S.MIGI]EL D I.
ARAPONGAS
MATELÂNTDIA
MEÐIANIEIRA
F.D0 ïGUAçU
CAPANEI\dA
TOLEDO

L.DE COLETA

P.TIJBI]L.II.
R.TAQUARA
cAPrAçÃ0
R.CASCA\EL
R.JACU
R.DOURAÐOS
R.ROCHEM
R.CA}4BARÃ
P.TUBI]I. II.
R.FAGUNDES
R.NÍARIIT,ßI
P.A.CI"AYTON
R.CAFEZA-L
R. LIliÍCEIRO
C.DO ALECRIM
R.CAVIUNA

R.PINDAIÚVA
R.T,IGEIRO
R.P.BRANCO
FONTE J,MAFRA
R.TAI"IANDUÃ
R.Allì'fADO
R. CAITÚ
F.C.DAS BCÈ4BAS

P. TIJBTJI"AR

P. TUBIJI,AR IV
ETA IN NAT.
ETA IN NAT.
R.À4ANTIQIJEIRA
ETA IN NAT.
ETA IN I\IAT.
ETA IN l\lAT.
ETA IN I.IAT.
ETA IN NAT.

Na*

2,7
0,9
1,6 .

1,65
1 ,35
2,6
2,8
5,0
3, 85
9,6
l?
3,r5

20,0
I,7
2,7
?7\
2,36
z,9s
1,15
1 ,10
1 ,05
1,5
0,95
0 ,90
¿,¿J
0,ó5
6,5
6 ,06
1 ,85
2,60
1,45
4,7
1,5
1,15
2,75
no

K

0,5 13,41 5,71 50,0
0,0 4,36 0,36 t 16,0
o ,7 6 ,96 1,55 2,0
0,7 2,84 3,45 11,0
0 ,7 4 ,32 1 ,51 L2,5
2 ,6 5 ,27 L,97 9 ,0
2,65 7,ZL 2,74 7,0
2,05 14;0I 6,98 17 ,5
1,70 11,61 4,38 14,0
r ,7 37 ,72 11 , 13 120 ,0
0,9 3,20 2,28 77,0
1,s5 10,41 8,05 L7,S
0 ,70 44 ,28 4 ,26 43, 0
0,4 6,01 2,82 13,5
1,6 6,21 2,21 11,0
0,75 8,49 r,97 14,0
0,7s 9,69 2,92 35 ,0
0,6s 9,61 s,26 2S;0
0,45 5,2T L,4r 13,5
0,90 4,s6 L,43 11,0
0,6s 5,16 1,58
0 ,65 6 ,97 2 ,16 26 ,0
0,95 4,72 1,12 11,0
0,7s 3,36 0,61 9,0
0,66 7,36 2,94 14,0
0 ,20 2 ,76 r ,24 12 ,0
r,6 38,67 13,16 45,0
r,70 s2,63 L2,82 40,0
1,40 4,0 r,79 14,0
1,10 10,25 s,74 18,0
z,to 2,0 0,58 8,0
2,75 12,45 4,25 7 ,0
0,9s 2,08 2,s7 10,0
7,ZS 2,88 1,09 14,0
r,70 7,00 5,06 19,0

++ ++Ca Mg

TABEI,A 18 .

t9 /r0/76
zr/r0/76
25 /r0 /76

si02 HÕ:

ó9,54 0,0
18,3 0,0
3r,72 0,û
28,00 tr
25,6 tr
3I,72 tr
29,3 5,1
74,4 rr
54,9 1,5

163,48 0,0
26,84 tr
59 ,8 tr

151,3 tr
31,72 tr
37,8 tr
35,4 tr
41 ,48 tr
29,28 tr
24,4 tr
23,2 tr
25,62 tr
35,38 tr
18,30 tr
17 ,L tr
37,82 tr
15,86 1,0

141,52 tr
143,88 tr
24,40 0,0
58,6 0,0
12,20 0,0
43,9 0,0
15,25 0,0
77 ,L 0,0
43,0 0,0

so.- c1- No--45

1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
2,0
2,5
3,5
1,5

2?,5
1,0
4,0

22,5
1,0
1,0

-2,5
2,5
r,5
1,5
0,5
2,5
2,5
1,0
0,9
0,0
1,0

1)t
18 ,0
0,0
1;5
1,0
9,0
3,5
0,0
L,J

0 ,89
tr

1 ,33
1,15
0,22
0,4
1,33
3 ,10
3,32

35,42
0,27
6,29

26,6
0 ,40
tT

3,10
5 ,14

13,73
0,75
0,66
0,8
0,23
tr
tT

2,65
tr

15,05
17 ,71

0 ,66
2,39
)o)

13,28
2,43
tr
L,43

pH

7,r
6 ,15
6,9
7,L
ó,95
7,3
6,5
7,5
7,4
7,\
7,0
7,6
7,3
7,2
7,05
7,7
7,3
7,2
7,3
7,0
7,2
6,7
7,1
6,8

1a

6,7
6,8
6 ,95

6,5
7,I
6,8
6,8
7,2

0, 75

18,0

3,10

18 ,5

18,0
15 ,0

1a r\

2I,0
2û ,0
19,0
z0

I
(o
l-,,)

_t_--



Ne

5:
5S

39
10
41
1?+-
,if
.l I

45
4ó
l/

18

5t)

51
52
5:1

J+
55
5ó
57
58
59
60
61
62
ó5
64
65
u6
óî
ó8
ó9
70
7I
72

DATA

t)/r0i76
so/ro/i6
03/71/76
ae /rr/76
oe /LL/76
0e /rr/i6
II/II/76
16 irr/7 6
24/rr/76
24/rr/76
\n /11 /76
Jvt 41t 

' v

o] /12/i6
07 /rz/76
07 /12/76
16/r?,/76
rs/12/76
rs/12/76
Ls/02/77
02/ i)r/ 77
0s/02/77
Qe / oz/it
r0/02/77
r0 / 02/ i7
rr/02/77
12/02/77
2s/02/77
25/ 02/ 7 i
z4/02/77
24 / 02/ 77
24/02/77
24 /0?"/77
z4 / 0z/ 77
2i /02/77
27 / 0Z/ 77
0e /03/77
2r/0s/77

MJNICfPIO

CASCAVEL

LONDRIl\¡A
PAIOTINA
CAPANEMA
PALOTII'¡A .

BORRAZOPOLTS

F.DO rcr.AÇÚ
F.DO IGUAçU
GUAfRA
GUAfRA
SÂBAUDIA
AT,,\LAIA
P. BRNCO
P. BRANCO

C.PROCÕPIO
TERRA ROXA

F.DO IGUAÇU
PAIOTINA
I\,AIPORÃ
ALV.DO SUL
PARAGUAI
PARAGUAI
F.DO IGUAÇU
STa.FIELEM
Sta.F{ELENA
PARAGUAI
PARAGUAI
PARAGUAI
PARAGUAI
PARAGIIAI
PAMGUAI
PARAGUAI
ALVORADA
M.C.RONDO
CAIIFORNIA
TOLEDO

I.DE COLETA

ETA IN NAT.

P.TI.JBUT"AR
ETA IN NAT.
ETA IN NAT.
ETA iN NAT.
CÕRREGO

C.A¿N{ADA
ETA IN NAT.
P.TTIBULAR II
ETA IN NAT.

R.Cnçq¡gp
R.P.BRANCO
R.CONGONHINHAS
ETA IN NAT.
ETA IN NAT.
P0Ç0 TUBUTAR
ETA IN NAT.
F.S.SERRIN}IA
R.ITAIVIBEY
R. iTABÕ.
R.POMBA CIß
R.S. F.VERD.
R.S. F. FALSO
REP.ACARAY
R.LINCIY
R. ITAMBEY
REP. IGUAçU
R.ACARAY
R. iTABÕ
R.PIRAPITÃ
R.P.C{JE
AR.GUAçU
POÇO T1JBUIAR
P.SEDE O.V.

¿
Na'

2,2
9,6

17 ,5
2,65
4,7
2,85
0,85
4,25

34 ,50
37,50

2,20
1,70
1 ,55
1 ,10
3,85
0,10
0 ,55
3 ,50
1,20
4,9
1 ,75
r,70
0,70
I ,75
1, 85
1 ,45
1,60
1,60
0 ,55
0,65
0,80
0,70
0,70
L,25
2,25
2,50

+
K

0,6
0,6
0,25
0,5
0,4
1,5
0,60
0 ,55
1 ,05
0,80
0 ,65
0,5
0 ,93
0,85
L,25
0,7
0 ,45
0 ,70
I ,05
1,0
1,45
1 ,60
0,70
0 ,85
r,20
0 ,75
I ,55
1,40
0 ,85
0 ,85
0 ,70
0 ,80
0,65
0 ,55
0 ,50

++
Ca

2,gg
9,20

r0,01
9 ,40
4,32
8 ,57
2,88
9 ,25

16,97
26,74

6 ,80
2,52
4,48
3,32
9,60
0,76
3,gg

12,53
4,96

13 ,93
4,24
4,28
r,64
4,L2
6 ,08
!,52
4 ,48
4,40
1,48
L,72
3,52
7 0')

3,80
5 ,04
7 ,68
7 ,92

Mg

TABELA 18 (cont.)

r,07
2,62
L,28
3,59
L,02
3 ,50
0,68
4,06
2,57
3,74
3,01
0 ,38
1,33
0,82
2 ,55
0,L7
0 ,55
3 ,35
1,14
6,25
1,55
1 ,60
0,60
2,r4
2,23
0 ,46
r,72
1 ,31
0 ,38
0,43
0 ,94
I ,09
0,53
L,28
1,89
2,99

sioz HæS

10 ,0
40,0
24,0
16 ,0
16 ,0
z2,0
12,0
25,0
25,0
25 ,0
25 ,0
10 ,0
6,0

L2,0
20,0
8,0

20,0
40,0
25 ,0

1g ,3
67,r
g6 ,6
37,8
24,4
36,6
17 ,08
ó7 ,10

rz5,66
18,78
47 ,58
14,64
26,84
19 ,5
49,90
3,66

18,30
74,42
24,40
7r ,98
28,0ó
25,62
10,98
30,50
34,16
L2,20
28,06
28,06
9,76

10,98
19 ,52
2L,96
18,30
25,62
41,48

s¿

0,0
0,0
0,0
0,0
tr
0,0
0,0
tr
0,0
9,0
0,0
tr
0,0
tr
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
tr
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
tr
0,0
0,0
tr

c1

2,0
3,0
1,0
0,5
1,0
1,0
0,0
0,0
6,5
6,5
1,0
1,0
0,0
0,0
2,0
1,0
0,5
1,0

ì,13-
5

0,44
2,43
0 ,84

16,82
2,2r
9,74
0 ,49
tr

L0,62
4,38
tr
tr

L,02
0,80
r,0z
tr
tr
tr

pH

ó ,95
7 ,70
8,0
7,4
5,45
6,70
6,95
6,65
7,05
7 ,15
7 ,20
6,85
7 ,15
7 ,20
7 ,50
5 ,15
7 ,40
7 ,45
7 ,25
6,60
7 ,25
7 ,15
7 ,15
7 ,60
7 ,60
7 ,10
7 ,20
7 ,25
7 ,?.0
6,65
7 ,35
7 ,30
7,15
7 ,30
7,15

19 ,0

18,0

?7 ,0
2L,0
15 ,0
12,0
20,0
15,0
15 ,0
15 ,0
7,0
8,0

LZ,O
L2,0
11 ,0
22,0
25,0

1 .00

0,0
2,5
1,0
0,0
0,0
1,5
0,5
in
0,0
1,0
in
in
in
0,5
0,5
0,5
0,0

tr
8,84
0,13
0,0
0,0
0,01
0,01
0,0
0,35
0,22
0 ,05
in
0,44
0 ,31
in
1,99
0,ó6

30.0 47.58

30 ,0
25 ,5

tr
tr 1.0

30 ,0
30,0
25,0
25 ,5
27 ,tJ
3l ,0

0.r2 7 .65 21

r
ro
,Jr

I
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73 r0/0s/7î
74 22/04/77
7s 22/04/77
76 Zs/04/77
7î 2s/04/77
78 ?6/04/i7
79 27 i04/77
80 28/04/77
81 28 /04 /7 7

82 02/ 0s /77
85 02/05/77
84 0r/0s/i7
8s rr/js/ii
6ó rr/0s /7787 Lr/0s /7 7

88 rl/Os /7i8e /os/77e0 /0s/7791 Zs/0s/77
e2 7.6 /0s /7 7

93 26/os/77
e4 s0/0s/77
es 02/06 /77e6 oz/06 /77e7 r8/06/77
e8 L7 /06/77
ee 28/06/i7

100 29 /06/77101 07 /07 /77
102 07 /07 /77
101: 06/07 /77
104 12/07 /77
r05
1,06 07 / 07 /77

DATA \[NICIPIO

F.DO IGUAÇU P.TUBUT.AR
F.DO IGUAÇU DIQUIT BELAV.
F.DO IGUAÇU DIQUE BELAV.
CATßÉ P.TUBUIAR II
CA,\ßÉ P.TTßIJI-AR
ÌiIAt . C. RONDON R.ARR. GUAÇU

ìU.\RINGÃ P. TUBI.JI"AR I
iVAILÂNDIA P.TUBULAR
JARD.ALEGRE P.TTJBULAR
ASTORGA P.TUBUIAR
CA,\ßÉ P.TUBUI-AR
TOLEDO P.TUBIJIAR
F.DO IGUAçU DIQIJE P.CUE
F.DO IGUAçU D.BEIA VISTA
F.DO rGUAçU R.P. CIJE

F.D0 iGUAçU MoNT.D.B.V.
MATELÂ\DIA
F.Ð0 IGUAÇU P.TUBUIAR
F.DO IGUAçU C.ITATPU
F.DO iGUAÇU tr4lNT.DO D.B.V.
F. DO rGUAçU D.B.VTSTA
A.GI,{TEAUBRIANID ETA IN l\iAT.
ROLÂ}'¡DIA R.BA}JDEIRINFIA
ROLÂNDIÂ R.DOS APERTADOS

STa.HELEM P.TUBLJLAR II
STa.IüLEM P.TUBIJTAR I
S. i . DO IVAÍ R.ANTA GORDA

S.DO LONTRA R.DO LONTRA
UBIRATÃ R.TRICOLOR
UBIRATÃ R.PALMITO
CI\PANE\ifA R.LISO
GUARAPUAVA R.PIMIÃOZINHO
GUARAPUAVA P.TUBUTÁR II
S.A.DO SUDOESTE R.DO CERRO

L.DE COI,ETA
¿

Na'

6 ,50
2,?.0
1 ,90
2,20
3 ,50
1,90
r,25

r7 ,50
1,90
1 ,35

ll ,0
4,20
r,70
2,0
1,5
1 ,50
3 ,10

31 ,50
1,90
I ,55
2,70
1 ,50
3,23
1,84

10,00
8 ,80
2,20
2,00
3,15
L,25
2,60
L,72
3,07
2 ,85

+
K

r,20
r,20
r ,35
0,60
0,ó0
1 ,35
0,60
1,25
0 ,70
i,25
0,30
1 ,15
I ,55
1 ,40
0 ,55
1 ,75
L,75
0 ,75
0 ,90
1 ,45
1,ó0
0,ó5
1,40
1,84
0 ,55
0 ,55
2,45
1 ,15
0 ,65
0,50
r,2a
T,23
0 ,46
nd

++ ++Ca Mg

20,78
ó ,80
5 ,56
6 ,04
g,92
4 ,68
3,92

I2,33
7 ,12
2,20
5,92

11 ,85
4,36
4,28
1 ,80
5 ,48
8 ,88

11 ,96
4 ,06
5,62
5 ,05

10 ,98
3,ó9
2,86

L3,2L
13 ,53
6,60
6,r2
4,36
4,24
9,97
2,68
0,72
8,13

TABELA 18 (cont.)

3,52
0,r7
1 ,16
2,40
3,89
0 ,94
L,92
3,08
3 ,01
1 ,14
0 ,80
4,23
1,65
1 ,60
0,97
0,99
3,40
Z,IL
1,54
1,78
1,88
1 ,65
1,96
L,67
3,98
3,79
3, 81
3,40
2,55
1,3ó
4,2r
r,46
0,24
3,23

siO2

40 ,0
20,0
20,0
55 ,0
25,0
L2,0
24,0
32,0
20,0
17 ,0
34,0
30 ,0
8,0

10,0
10,0
9,0

18 ,0
20,0
14,0
14 ,0
14 ,0
12,0
14 ,0
14 ,0
55 ,0
22,5
28,0
20,0
24,0
24,0
24,4
14 ,0
6,0

12,0

H0-s

96,38 0,0
24 ,40 0,0
28,0ó tr
3L,72 0,0
45 ,14 0 ,25
2L,96 0 ,0
24,40 tr

r02,48 0,0
32 ,94 0 ,5
14,64 tr
57 ,34 2,0
67 ,r0 0,5
?4,r4 0,0
25 ,62 0 ,0
L3 ,42 0 ,0
24 ,40 1 ,5
43,92 tr

113 ,46 2 ,0
25 ,62 0 ,0
29,28
29,28 tr
30,50 14,5
23,r8 0,0
2r,96 0,0
79 ,30 0 ,0
78 ,08 0 ,0
33,55 1,5
30,50 1,0
26 ,23 1,0
29,74 0,0
36 ,ó0 10 ,0
18,30 1,0
6,10 0,0
43,92 0,0

so+ C1

1,5 tr
0,0 0,27
0,5 0,35
0,5 1,68
5,0 1,11
1,5 I ,86
r,0 1,68
4,0 1,11
4,0 3,01
1,5 0,22
0,5 tr
0,5 0,31
0,0 tr
0,5 tr
0,5 0 ,27
1,0 tr
2,0 z,5z
1,0 tr
0,5 tr
1,0
0,5 0,18
1,0 0,49
4,0 1,59
1,0 0,80
0r0 0,44
0,0 0,53
0,5 8,84
0,5 8,40
0,0 9,90
0,0 4,20
1 ,5 IZ ,38
0,0 0,88
0,0 4,42
1,0 2,43

N0-
J

pH

7 ,05
7 ,\0 72,A
6,05 22,0
7 ,40
6,95
7,50 22,0
6 ,35 2r ,t)
7 ,60
7 ,45 20,A
6 ,80
7 ,50
7 ,00 19 ,5
6 ,85
7 ,05
6,70
6,90
7 ,25
8,20 2L,0
7 ,45 19,0
6 ,85 19 ,0
6,75 19,0
8,85 19,0
7 ,30 17,5
7 ,35 16,0
7 ,60 22,0
7 ,60 22,0
7 ,15
7 ,20
7 ,45
7 ,00
7 ,60
7 ,20 12,0
6,35 12 ,0
6 ,90 18 ,0
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TABELA 18:- PAR_AMETROS QUfMICOS DE .Á.cuAS CoLETADAS

ABRIL DE T976 E JULHO 1977. AS ESPECIES DISSOLVIDAS

1 ,08

4 ,00

2,05

0,92

0,6s 4,24

7,52 6,57

1,68 7,89

0,50 3,60

4,69
111

2,4I

*4 p6¡¡a{ÇÃ0 SERRA GERAL NO PERfODO

SÃ0 APRESENTADAS ËM rng,/l.

18 ,0
72,0

14 ,0

14 ,0

30 ,50

40,26

4r,48
24,40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,5

0,0

0 ,09

5,44

70,r7

0,27

6 ,45

7 ,r0
7 ,10

7,I0

COMPREENDIDO ENTRE

16 ,0

16 ,0

14,0

16 ,0
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I c c.** Msn* sioz Im.- cr- NO. pH T

r 2r/7r/74 r,7
2 L8/0r/7s 1,6
3 08/02/7s 1,6
4 2r/02/7s 1,6
s 0s/Q3/7s 1,6
6 3r/0s/7s 7,4
7 24/06/7s 7,2
I 07/07/7s 1,3
9 24/07/7s 7,4

10 16/09/7s r,7
11 z3/r0/7s 0,4
12 27/rr/7s 1,0
13 26/02/76 1,6
14 16/03/76 1,6
ls 0e/04/76 r,7
16 r6/0s/76 1,6
L7 13/06/76 1,6
18 18/07 /76 1,s
le 13/08/76 1,8
20 0s/09/76 1,s
21 20/10/76 1,8
22 28/0r/77 r,7
23 03/0s/77 1,6
24 29/0s/77 1,6
2s 27 /06/77 r,4
26 2s/07/77 1,9
27 30/08/77 1,6

1,0 9,4I

. 0,7 9,44
0,6 9,00
0,5 5,93
0,7 8,84

0,2 5,66
0,3 5,r7
0,5 6,16
0,7 4,88

1,0 5,69

s ,60
0,5 6,88
1,0 6,08
0,7 s,28
0,5 5,08
0,ó 4,88
0,9 4,84

0,9 5,28
2,3 6,4L
0,5 6,08
1,0 5,84
1,5 7 ,48
0,9 5,48
0,6 s,04
0,8 s,00
0,7 s,04
0,6 5,33

r,04
0,r4
1 ,43

3,26

0,77

2,24

3,84

r,33
2,40

1,87

2,09

1,9ó

2,40

2,48

2,7I
2,7I
2,16

1 ,84

1,95

I ,94
3, s0

1 ,99

2,35

1 ,65

2,70

7,,36

2 7<

z8

30

z4

35

30

35

35

40

'))

30

40

20

16

ZO

26

25

20

30

18

J'

z5

30

20

20

27

20

34,16

36,60

37 ,82

35 ,38
37,82

s4,76

35 ,38

34,76

34,16

iz,sq
32,46

37 ,82

39,00

34,16

3I,70
3r,72
30 ,50
32,33

32,20

34,2.0

37 ,84
39,04

3I,72
29,28

32,94

34,16

3I ,11

r,70
2,0

2,0

¿,¿

1,8

¿,J
),1

0,5

2,5

2,0

0,0

r,5
0,5
1,0

1,0

0,5

1,0

0,s
1,5

1,0
1,0
0,0

1,0

0,0

0,0

0,5

1,0

1,05

0,0
tr
tr
tT
0,0

tT
1 ,33

0,62

0,29

0 ,49

0,53

0 ,93

tT
tr
L ,30

0,97

tT
0 ,66

0,7L

0 ,40

I,46
0 ,35

0 ,18
0,0

1,01

0 ,64

6,8
7,0
6,8
7)

6,9
6,9
6,8
6,9
'77

6,6
6,8
7,7

6,9

6,9

6,7

6,8

6,6

7,I
6,9

7,7

7,0

7,7

6,9
7,I
7,4

7,t
7,I

22

2I

16

18

2L

18

19

ZT

18

z0

19

17

t9

TÂBELA 19:- AN,4LISES QUTMIcAS DE .¿ÍGUAS Do CÓRREGo JACUTINGA, ColElA
DAS EM 1974, 1975' 7976 E Ig77, NO SITIO OURO VERDE. AS ËSPÉCIES DIS
SOLVIDAS SÃo APRtsSENTADAS EM Mgl1.



FIGURA Z'0. . DIAGRAMA DE PIPER, RNPRESENTANDO A

COMPOSIçÃU QUIMICA DE AI"ÍOSTR,A.S DE ÃGUAS NATU

RAIS COLETADÀS EM TEIìRXNOS BAS.4.LTICOS, ËXTRAT

DAS DOS ARQUIVOS DA Ä.R.II , (TABELA 21).

LEMAC
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FIGURA 21:_ DIAGRÁ},ÍA DE PIPËR, REPRESENTANDO A

coMposrÇÃo Qr.lft',rlCA DE AMOSTRAS DE ÃGtlAS COLETÀ

DAS NO CÕRRIìGO JACUTTIIGA NA ESTAçÃO DO SITrO '

0uR0 VITRDE (I'AIIIILA 22).
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Na FIGURA 20, as águas subterrâneas cuja
relação Mg*7Ca* varia entre 1,0 e 0,1, se distribue¡n en
uma nuven que se alonga em direção ãs altas concentra
ções de Na* * K*, enquanto as águas superficiai, ,nrã
sentam valores de Mg+/Ca+ variando 'entre 2,33 e 0,0;.

. A relação (Na* + K*) /Cu*, nas ãguas super
ficiais varia entre 0,15 e 1,0, havendo apenas dois ve
lores superiores a .esta cifra, ao passo que as águas
subte¡râneas apresentam valores ben mais elevados, que
podem al cançar.

A tendência d.e ocorreren altos teores em
ãlcalis em certas amostras de águas subterrâneas se re
laciona, provavelnente, a sísternas de fatutamentos qu;
alcançarn o aquífero Botucatu, arnazenad,or de águas com
diferentes composições.

A concentração em terrnos de só1idos dissol
vidos, das águas da Formação Serra Geral, 6 proporcil-
na1 ao teoÌ en bicarbonato (FIGURA 22). Este fato justi
fica que, a tÍtu1o de sinplificação, a concentração de
sólidos dissolvidos seja neste trabalho, nuitas vezes
representada en ternos de concentração de HCO3-.

Serão feitas, a seguír, afgunas considera
ções gerais e algumas específicas sobre as princípais
espécies nornalnente encontraclas dissolvidas na rnaioria
das águas naturais da Região.

Sódio e Pot ás s io

Arnbos ocorrem nas águas superficiais nas
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fornas iônicas K+ e

1,5 rng/l para o K+

rios do nundo e da

bs, I972 pág. 1065)
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Na*, em concentrações cle 2,1 ng/t e

e 6,9 ng/l e 4,9 ng/l para o Na*,nos
Arnériôa do SuI , respectivanente (Gib

, Nas águas de rios sobre basaltos, TABELA 18

o teor cle Na+ e K* é de 1,92 mg/I e 1,14 ng/I, respecti
vanente, en n6dia. No Jacutinga forarn detectados valores
cle 1,56 mg/l para o Na* e 0,84 ng/1 no caso do K+. A re
lação K+,/Na* é igual a 0,54.

No caso dos basaltos da Formação Serra
ral, grande parte do sódio e do potássio fazem parte
fase vítrea, criptocristalina e microcristalina das
chas e não dos feldspatos, que são fundanent almente
cicos.

O s6dio 6 ern grande parte proveniente das
rochas e em parte cíclico, vindo indiretanente do ocea
no, principalnente cono NaCl. Por este motivo, para es
tudos de correlações rocha-água, é cornurn a dedução do

Na+ relativo ã presença equivalente de Cl-,

Ge

da

ro
cã.t

O Na*, FIGURA 23 ,

gularidade con a concentração de
justando por rnÍnirno s quadrados,
foi obtido urn ajuste 'r2 = 0,78 e
tipo

varia com uma ce rta
só1idos dissolvidos.

una reta logarítrni ca
gerada urna equação

TE

I
do

Com una

todos os teores de Na

a águas subterrâneas,

1og(Na+) = I,22 log(HCO.-)' 1,49

excessão (aná1ise ne 39, TABELA 18)
*, superiores a ó ng/l, se referern
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FIGURA 23:- VARIAÇÃO EM .4GUAS DA CONCENTRAÇÃO DE Na* COM A CO!'I

cENTRhÇÃo DE SÓi,IDoS T0TAIS DISSOLVIDOS, REpRBSENTAD,/\ ptìLO HCO"-
-)

SOI]RE I]ASALTOS.
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o K+, por sua vez, não apresenta uma ten_
dência nÍtida de variação con a concentração(FIGURA Z4).
Seus teores são baixos e a ausência de variação regular
pode caractetizar: uma heterogeneidade conposicional dos
basaltos quanto a este elernento; ,.mä disponibilidacle va
riáve1 nas águas devido a fixações com. taxas irregulares
por argilominerais, ou reações de troca iônica.

No gráfico da FIGURA ZS , a retação NarO/
KrO tende a aumentar con a concentraçâo, apesar da dis
persão de pontos ser grande. Este compoïtamento 6 ,r,n .ã
flexo do conportamento do Na+, una vez que ele 

"pr.""rr-ta una forte tendência no ¡nesrno sentido e está disponi
vel nas águas en quantidade superior ao K*.

A relação K*7Na*, en ternos de equivalen
tes, nas águas dos basaltos apresenta u¡n valor n6dio de
0,35 e nas águas do Jacutinga 0,32. Tais valores se en
contram dentro do carnpo de variação para a n6dia das à
guas continentais(0,001 a 1,0 e nais frequentenentè ;
0,004 a 0,3)-(Schoel1er, 1956 pg. LJ6_14S).

cá1cio

0 cá1cio se faz presente nas águas dosrios
do.rrnundo, principalrnente sob a for¡na do ión bivalente ,

Ca'' ern un teoï de 15,0 mg/1 (Livingstone, 1963 pg 41 )(Gibbs, 7972 pg 1065) que decresce para 6,4 no caso d.os
rios suI arnericanos (Gibbs, obra cit.).

Nas ãguas sobre basaltos, o Ca2* ê o cáti
on nais abundante , após o si1Ício. Isto é reflexo ¿. ,,r"-
faciliclade de rernoção dos ¡ninerais das rochas básicas, a
liada ã abundância nas nesnas. Esta liberação do c"**l
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FIGURA 24:- VARIAÇÃO, EM ÃGUAS SOBRE BASALTOS, DA CONCENTRAçÃO ]]E

K* COM A CONCENTRAÇÃO DE SÕI,IDOS 'TOTAIS T]ISSOLV]I)OS, RI]PRESENT¡,DA

PI]LO HCO- - .
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dos silicatos das rochas basálticas foi sâIientada em

trabalhos realizados na natureza (Levi e Melfi, 1972) e

ern experimentos com intemperizadores, (Hypolito, 1-97Z) .,
corn rochas básicas da bacia do Paraná. 0 Ca foi o ele
mento nais rernovido, apresentando-se ern solução sob a

forma iônic u caZ* .

A solubilidade do Ca** en águas naturais
está rnuito relacionada ã presença de espécies carbônicas
dissolvídas como: COZr HZCOS, HCO' , CO;. A repartição
das três úItinas espécies é fundamenta lnente regida pelo
potencial hidrogeniônico, se ben que a tenperatura tam
bén influa.

O Ca+* 6 un cátion bastante afetável por
trocas i ôni cas .

En pH elevado, superior a 9, o Ca** se pte
cÍpita como CaCO, e Ca(OH)r.

O ânion*Sof
te da presença de Ca eÌn

precipitação de CaSOO.

é outro parânetro condicionan
solução, podendo provocar a

Em casos de uma intensa evaporação, há
precipitação seletiva, iniciada pelo CaCOa, nesno na
sençà de Cl-, So4-, N.*, Mg** lswenson, 1955 pC 2+).

una
pre

A relação de equival.entes Mg+*¡Ca** varia
frequentemente entre 0,3 e 1,5 nas águas continentais
(Custódio, 1955 pg 24), estando os valores superiores a

1 relacionados ãs rochas básicas. Nas águas dos rios so

bre basaltos foi assinalada u¡na nédia de 0,66 e no Jacu
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tinga 0,55.

Proveniente principalnente dos p l agioclá
sios, o Ca** 6 a espécie dissolvida que varia rnais regu
larnente con a concentrâção de sais dissolvidos, repre
sentada pelo bicarbonato. A variação do Ca** con o HCOS:

está visualizada na FIGURA 26, onde foi ajustada una
reta logarítmica com coeficiente d.e ajuste 12 = 0,89 e

equação

1og(Ca--) = 1,01 log(HCoa-) - 0,76

Tendo ern vista, ser o Ca o metal mais a
bundante, nuito so1úvel e honogeneamente distríbuídonos
basaltos, como seria de se esperar, sua concentração nas
águas varia con o grau de diluição.

Todos os teores de Ca** superiores a 30ng/
1. (TABELA 18), se relacionarn a águas sub superficiais,
se ben que en algurnas águas deste tipo sejam encontra-'
dos teores desde 2 ng/1.

Magnés io

Na n6dia das águas dos rios do nundo e da
Anérica do Sul n o Mg** se apresenta com teores de 3,g
ng/1 e I,2 ng/1 respectivarnente (Gibbs, I972 pg 1065).

Nas águas de rios sobre basaltos (TABELA 18

) , a concentração nedida foi 2,2 ^g/I enquanto que no
c6rrego Jacutinga foi anotada una concentração de 2,1 '
ng/r.

A rnaior fonte <le Mg** são os basal.tos , atTa
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vés de piroxênios da série das augitas e pigeonitas
Ruegg; 1969) .

A presença do magnésio'en solução está
lacionada ao Íon Mg**; cor é o caso do Ca**, enbora,
rno o alurnínio, pode se associar a seis moléculas
ãgua sob a f,orma tMg(HrO)U)++.

Co¡no ern relação ao Ca**, a estabilidade do
Mg** é inftuenciada pela presença de espécies carbônicas
e do SOI -, se bem que a precipitação d.o hidróxido se
dê ern pH rnenor do que no caso do Ca (OFl) , .

Sua elirninação da rocha pode se dar de for
na rnais ou menos equivalente ou um pouco menos intensa
do que no caso do Ca++(Hern, 1970), (Melfi, 1968), (Tardy,
1969), (Hypolito, L97z).

O Mg"t, apresenta una nítida tendência de
aumento de concentração, con o aumento da concentração'
total de só1idos dissotvidos da solução, notadamente g
guas superficiais (FIGURA 27 ). Os pontos corresponden
tes ãs ãguas subterrâneas apresentan una concentração
na parte direita superior do gráfico.

re
co
de

Sí1i ca

Ern meio superficial , a

sob a qual a sflica está presente é

1Ício, H4SiO4.

. Aconpanhando o HOSiOn

senç.a .cle seus po1:ílneros (IIOSiOO)rr,
6 assinalada a pîe
sob a forma de síti

f orma rnai s

c orno ácido
ace i ta

monos s i
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Na** COM A CONCENTR^ÇÃO DE SoLIDOS TOTATS DTSSOLVIDOS, REPRESIIN-i
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ca amorfa ou coloidal , a1ém do Íon silicato ou H-SiO.-.J4

A sÍlica nas águas continentais 6 proveni
ente do ataque de silicatos e outros materiais que .oi-
tên sí1ica solúvel. Provãn, tanbén, en nenor quantidade
da dissolução do quartzo e suas formas al.otrópicas.

Nas condições norrnais de concentração e
pH, a sí1ica está fundanent almente presente nas águas ern
suas formas solúveis H4SiO4 e HrSiOn-. A for¡na coloidal
eventualmente fornada é instável, desaparecendo em pou
cos dias (Krauskopf, 1956 pg tS).

Liberada dos silicatos sob a for¡na do ácí
do silícico, sua solubilidade 6 estabelecida pela ,""
ção de equilÍbrio

H4SiO4= HjSiO¿- + H+

Cuja constante de ionização é dada por K_ 
(H*) (Hssio4-)

(H4Sio4 )

ou 1og K' = log (H3Si04-) - 1og (HOSioO) - nH

Segundo Si11érn e Martell ( f,964 )
constante K, a 25eC apresenta o valor de 10-9'41 e
gundo Greenburg e Price (19S7), 10-9.J.

A concentTação de sílica na maioria das
águas continentais, oscila entTe 1 e 30 mg/1, ocorrendo

a

se

Empregando 1og K = -9,7, o pH nédio de ó,9
e a concentração de H4Si04 = 42,6 moles/1 . \O-2, tere
nos urna concentração áe HTSiOO de 6,75 t0-4M.
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en algunas ãreas, frequenternente, valores superiores a

100 mg/l (Hem, 1970 pg 109). Gibbs (I972 pg 1065) apre
senta o valor de 13,7 ng/I para a sÍlica dissolvida nos

rios da Anéricã do Sul .

Neste trabalho foi calculado urn valor nrþ

dio para os rios sobre basaltos, TABELA 18 , de 15,17
mg/! e para. as águas do Jacutinga, de 25,58 rng/1,sendo
este segundo valor l-.al-vez nais alto do que seria de se
esperar.

A vari¿bitidade dos teores ern sílica das
águas continentais, é devida a diversos fatôres cono
por exemplo: a temperatura, que aunenta a solubilidade
do SiOr; o pH (Krauskopf, 1956, Alexander et aHi,1954,
okanoto et alii 1957 e Pedro,1964), favo¡ece um grande
aunento da sÍ1ica dissolvida a partir de pH 9.

A sí1ica varia com alguna regularidade con
a concentração de sõlidos dissolvidos. Apesar do coefi)ciente de ajuste r' = 0,46, pode-se obter, por níninos
quadrados, una reta relacionando SiO, e HCO.- ( FIGURA
2B ).

Lo9 (SiOr) = 0,53 1og (HCOa ) * 0,44

Cono no caso dos cátions, a sÍ1ica apre
senta seus va1ôres rnais elevados associados a águas I

subterrâneas.

F"llo

Proveniente principalnente do ataque
fer.r'onagnesianos " sulfêtos, óxidos e hi<1róxidos e

de

car
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bonatos,o Fe em ambiente superficial aquoso tem sua es
tabilidade fundamentalnente dependente do Eh e do pH,
se solubilizando ou precipitando com facilidade, por
alteração destes parârnetros.

Em meio superficial aerado, oXidante, só
ocorreìn quantidades nínimas de ferro dissolvido, sendo
este o caso. da maioria das águas superficiais.

O Fe normalmente 6 encontrado nas águas
sob suas formas iônicas ferrosa e f6rrica, FeZ* e p"3I
e tamb6nr associaclo a hidróxidos como o tFe (OH) )2+ e

{Fe (OH) Z}* , alõm de poder se associar a complexantes '

orgânicos e inorgânicos.

suas aeradas,^u"rlilî:i:i;:';:::,Ï", : :Ït::i";îrrri
de inferior a 0,01 ri.g/L em pH 4,8 (Hem, 1970 pg 116)
Esta esp6cie é anotada muitas vezes nas águas como dis
solvida, estando, tâ realiclade , fazendo parte de finas
suspensões coloidais.

Nas condições de Eh relacionadas a ãguas
superficiais aeradas, e pH em torno de 7 , como é o ca
so das águas ora estudadas, o ambiente se situa total
mente no campo da esp6cie oxidada FeS*. Este aspecto é

perfeitamente visualizado em diagrama Eh x pH para as

esp6cies de ferro (Garrels e Christ, 1965 pg 224) .

0 teor de Fe dissolvido na módia dos rios
do nunclo 6 0,41 ng/t (Gibbs , 1972 pe 1065).

Alurnínio



l

_1I5-

Enbora, presente em grandes quantidades nos

basaltos, assin cono na naioria das rochas, o Alunínio
ocorre em teores baixíssimos nas águas naturais devido
a sua baixa solubilidade en condições normais de pH.

A aluninã hidratada é un hidróxido anfõte
ro, .se solubilizando significati\¡anente em rneio ácido
con o pH até S, cono 413+ e em ¡neio alcalino a partir de
pH 8, sob a forna de AlOrHr- ou Alr(0H)O-. A solubitida
de da alunina seria rnÍnima en pH 6 (Correns, 1949) (Char
Iot, 1969 pC a7) ou entre 4,8 e 6,2 (Krauskopf, 1956) e

(}vey, 1962).

Quase que totalmente insolubilizada, a alu
nina, conbinada con parte da sÍlica, conpõe as rêdes dos

aluninossi.licatos hidratados da família dos argilonine
rais, podendo tanb6n, isoladarnente, constituir minerais
como a gibbsita, e ma:is raranênte bohernita e diásporo.

Corno a sensibilidade dos rnétodos ernprega
dos sistenáticamente nos laborat6rios da ARH, para o

alunínio 6 inferior aos teores norrnais de alumínio en
águas naturais, não se analisou este elenento.

Ern rios que drenarn regiões basálticas no
Estado de São Pau1o, forarn anotados teores de 0,02 ng/I,
0,03 ng/I e 0,09 ng/l, respectivamente nos rios Sucuriú
Pardo e Verde (Szikzay, 1973), valores estes que devern

ser considerados elevados, þa.r.á o alumÍnio etn solução ,

sendo bastante prováve1 a contribuição de partículas em

susp.en s ão ,co 1o.i dal ,

Es écies Carbônicas

O bicarbonato e o carbonato são as esp6cies
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carbônicas que, junto con o ácido carbônico, provêm: da
dissolução aquosa do C0, atnosférico; de atividades orgâ
nicas que têm Lugar no solo e da dissolução de calcários.

A predoninância de una ou outra esp6cie em
aguas superfrciais e regulada pelo pH, sofrendo tamb6n
influências t6rnicas.

Nos va1òres de pH próximos ã neutralidade,
como é o caso da rnaioria das águas superficiais, a esp6
cie que predonina larganente á o ânion bícarbonato.

O cornporta¡nento das espécies carbônicas é
regido pelas reações de forrnação do HrCOa a partir de
CO, e HrO e de dissociação do HZCO3.

COZ+HZO=HrCO=

H.CO3 =H**HC03
HCO3- =H*+ COg=

1og K = -1,5

1og Kr= -6,35

1og KZ= -10,3

Os

em

na

valores de K, e K, a ?ScC, foran
Krauskopf (1967, pg 652) e o valor
obra cit ada.

obti
rrKrtdos de Si116n

de Krauskopf

En termos de HCO,-, a n6dia dos rios do mun
do é de 55,9 mgl1 e da Am6rica do Sul , ð,e 24,2 *g/f (Ci¡
bs, 1972 pg 106s) .

Para o C6rrego Jacutinga foi calculado un
teor nédio de 34,74 ng/I, enquanto que na média dos rios
sobre basaltos, o valor foi de 29,4\ ng/I.
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Corn o valor nédio de pH e a concentração
de HCO"- obtidos no Jacutinga, pode-se estinar o teorJ
de CO. em equilíbrio com a água. Das reações de equilíbrio¿'
das espécies carbônicas se obteve u¡n valor de pressãopar
cial de CO, de 5,69 10-3 atnosferas, em equilíbrio con

L
o sistema carbônico.

' Cloreto

O ânion cloreto é

gua do mar, se bem que nas águas

.inportânci a bastante reduzida.

Nas águas doces,
mg/I .para os rios do rnundo e 5,4
nos (Gibbs , 1972 pg 1065).

o nais abundante da g
continentais tenha sua

seu teor m6dio é de 8,1
mg/l para os sul- aneri ca

Na média das águas dos rios sobre basal
tos analizadas (TABELA t8 ), o teor médio foi de 1,35 ng

/l e no Jacutinga de 7,26 ng/l, Os úItirnos valores, ufl
tanto abaixo das médias da literatura, podern ser atribuí
dos ã distância que separa a região estudada do oceano.

0 cloreto 6 un ânion essencialnente cÍc1i
co, cujo ïetorno do oceano se dã através da evaporação
Flern(1959 pg 109) estima que a água da chuva incorpora aos
os continentes 99 . 106 ton/ano de Cl-, enquanto a escor
rência superficial devolve ao mar 150 106 ton/ano.

O cloro nas águas continentais pode, eÍt
alguns casos, provir de ¡ninerais cono a soclalita, alguns
anfib6lios, apatita, principalrnente, ou de poluições ur
bana e industrial en áreas localizadas. Pode tanbém pro
vir de 1íquidos e gases associados a enanações vulcâni
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cas.

Devi do
ga a saturar as águas,
trocas iônicas ou outro

evaporitos,
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en regiões espec ífi -

a sua solub:.fidaae, o Cl- não che
sendo dificilnente alterado po1'
tipo de ação.

Ni trato

É produzido pela deconposição de natéria
orgânica, pela ação de bactérias do so1o, por processos
de nitrificação natural , por adubações agrÍcolas,contami
nação urbana, industrial e pecuária e proveniente en pg
quena proporção da água da chuva. O nitrato ocorre com
un teor n6dio de 0,84 ng/I nos rios do rnundo e 0,3 ng/l'
nos sularnericanos (Gibbs , I972 pg 1065).

En pequenas proporções, devido a fenôme
nos muitos locais, pode o NOr- ser proveniente da lave
gem de certos rninerais nitrogenados, ernanações vulcâni-'
cas ou lixiviação de solos antigos, sendo estas fontes
sen irnportância anotada na região considerada.

Nas ãguas dos rios da TABELA 18, a m6dia
para os nit¡atos é de 2,I9 ng/I, enquanto que no Jacutin
ga é de 0,55 mg,/l. Esre último valor, TABELA 19, cercade
0,25"a do valor anterior 6 provávelnente devi.do ã rnenor
incidência de fontes poluidoras.

Su l fato

0 su l fato
a prrti.r dc: contarn.inaçõcs

ocorre nas águas continetìtaisl
de águas das chuvas; da oxida
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rochas; da dissolução de sulfatos;
industriais e ocasionalmente agrí

Na média das águas superficiais da Anéri
ca do Sul e do Mundo, foran anotados por Gibbs (Ig7Z pg
1065) valores de 4,3 ng/\ e 10,6 ngll.

Em nuito poucas das amostras sobre basal
tos foran detectados valores superiores a 1,0 ng,/l, não

-.sendo anotado qualquer valor naior do que 0,2 ng/1 no
Córrego Jacutinga.

5.2.1.1. I\OBILIDADE REIATiVA MS ELEMÊNTOS _ BASALTOS

A presteza com que cada elemento se libe
ra da rocha, configura urn quadro de nobilidades relati
vas! ern que aqueles nais nóveis se deslocam nais pronta
nente,

A nobilidade relativa é estabelecida pe
la abundância relativa de constituintes en urna rocha e a
quantidade renovida durante urn pTocesso de alteração.

A liberação de um elemento ou . espécie
dissolvida ern geral , païa urn meio aquoso, depende, natu
Talnentê, tanto da rnaneira como este elemento está liga
do aos rninerais da rocha, cono dos fatores clue podem in
terferir en seu comportaûìento ap6s o desl.oca¡nento de sua
posição origi na L

O elenento en solução pode: permanecet '
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dissolvido na forma iônica; ser incorporado por radicais
complexos; ser retiraclo da solução para fazer parte de
minerais neoformados; ser incorporado ã matéria orgânica;
sofrer adsorção por sólidos presentes; ser submetido a
mudança de estado por ação de agentet ¿o meio como pll e
Eh; reagir químicamente con outras esp6cies quÍmicas pre
sentes; etc...

Elementos quÍmicos, por vezes prontarnente fj
berados das cadeias de minerais primários, não se encon
tram disponíveis significativamente nas águas. rsto se
deve, frequentemente, a rãpida incorporação destes e1e
mentos por óxidos, hidróxidos e minerais neoformad.os.

Os trabalhos de Melfi e Levi (1971) e l,evil
Melfi (r972) , em que 6 estudacla a arteração intenpérica
de rochas básicas da bacia do paraná, chegaram a conclu
sões sobre a mobilidade relativa dos principais elernen
tos, baseados en estudos sobre perfís de arteração de ro
chas básicas. os valores obtidos vêm confirmar, €m li
nhas gerais, aqueles levantados pela literatura, que fo
ram sumarizados por Tardy(1969 pg 139) sob o seguinte es
quema: ca, Na e ãs vezes o Mg são sempre ben evacuados;
Mg, K, Ba e Si são menos evacuados; Ni, Cu e Mn podem a
inda ser parcial¡nente lixiviados; Ga e cr são menos rnó-

vej.s do que Fe, Ti e A1 , fácilmente retidos nas aïenas.

0s trabalhos pioneiros de Snith(1gli) e po

linov(1937) , que tiveram prosseguinento com Anderson e

Hawkes(1958), Leneuf(1959), },Iilter(19ó1), udov e paritov
(1961), Feth et a1, (19ó4), Perelmann(1967), Tardy (1969)
e Trescazes(1977), contribuiram para o conhecimento da
mobil idade relativ¿r dos elementos nas mais diveïsas con
<1ições ambicntais, for:necendo importantcs daclos quantita
tivos l'cprcsentativos do pïoccsso. Estcs e outros auto
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res aqui não rnencionados, basearam seus estudos de mobi
lidade relativa nas relàções entre a cornposição quÍmica
das rochas e das águas que drenarn seus perfÍs de altera
ção.

. Snith(1913) e Polinov(19S7) basearan seus
cá1culos .e¡n dados nédios da conposição quÍmica das ro
chas ígneas e sedi¡nentares, ou apenas Ígneas, respecti
vamente, assim cono utilizaram dados médios de águas su
perficiais de diversas partes do mundo, sobre estes t;
pos de rochas .

Feth et al , (1964) estudararn quimicamente '
neves recérn caídas em Sierra Nevada, e as águas de degê
1o que ressurgiam em fontes, ap6s percolar fraturas de
rochas graníticas, andesíticas ou basá1ticas,

Tanto Snith e Polínov corno Feth et al. che
garam a una nobilidade relativa para os principais com
ponentes das rochas em que;

Ca> Na> Mg> Si> K >Fe >Al

Hypo 1i to (L972), estudando expe rinentalrnen
te os primeiros estágios da altelação de diabásios, sob
a ação de processo de lixiviação carbohídrica, chegou a
diferentes sequências de nobilidades relativas, ref1e.
tindo: diferenças texturais entTe as rochas ensaiadas;
tenpo de contacto da solução con a rocha; pH das solu
ções percolantes.

Tardy(1969) propõe un nétoclo de avaliação
da nobilidade relativa dos elementos, baseado na rela
ção:
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1 .ìta 'T
L .vT 'A

teor en ng/I do elenento i na água.

teor en g do elenento i en 1009 da rocha.

t.eor em ng/l do elenento de referência na água,

teor em g do elernento de ¡eferência en 1009 da rocha

K > Na > Ca. > Mg > SiO,

- 
1867 1000 s67 444 331

ava.
av1 '1

onde: i
a

I- r

.T

Aplicando a relação proposta por Tardy para å

-.avaliação da mobilidade relativa dos principais cátions
dissolvj.dos nas águas do Jacutinga, (TABELA 20) e relacio
nando-as con a análise quírnica de un basalto coletado na
pÌópria bacia hidrogrâfi.ca do Jacutinga, chegou-se a un
quadro en que, tornando-se o Na corno referência, teremos
as nobilidades relativas assirn dispostas:

espec]-es

mob. re.

No caso de águas corn a

Ìios sobre basaltos (TABEIA 1S) ,

nédios da conposição quÍnica dos
Cordani e Vandoros (1967) teremos

cornpo s i ção média dos
e utilizando os dados
basaltos fornecidas por

esp6cies

mob. re.

Na>K

- 
1000 975

>Ca>Mg>SiO,

890 7s8 285

Estas sequências de nobilidades apresentadas,
condizem corn a realidade, apesar de, ã prineira vista,pa
recer estranha a alta nobilidade do K. Esta poderia ser
expli.cada, lenbrando que o K, junto com grande parte do
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Na está localizado nas fases rnenos bem cristalizadas dos

basaltos, e portanto mais fácilnente liberáveis. A1én da

facilidade de remoção, o K não tende a ser retido por
neoforrnações en una alteração do tipö nonossialÍtica ,

cono é o caso.

5.2,L 2. EquilÍbrios Geoquímicos

As espécies dissolvidas liberadas das estru
turas dos ninerais em vias de alteração pernanecen nas

.águas que percolam os perfÍs, reagindo entTe si para for
-nar ninerais, ou se incorporarn en estruturas de espécies
en transforrnação. Este compoTtanento das esp6cies ilissol
vidas é regido pela concentração das soluções, induzida
por outros agentes do rneio anbiente, como a ternperatura,
a pluviosidade, o ternpo de contacto entre a rocha e a

água e a própria natureza da rocha.

o sistelna tende a un equilíbrio, en cada ca

so , envolvendo urn mineral prirnário, a solução e urn rnine

ral secundário.

A avaliação dos diversos equilÍbrios possí
vels clentro de um sistena rocha prirnária - âgua - ar -na
terial secun<lário, é possível atrav6s da termodinânica e

cin6tica quími ca.

A rocha prirnária, no ôaso, é constituída pre
do¡ninantenente por feldspatos cálcicos e piroxênios ca1

cio nragnesianos c fcrruginosos'

DentTe os mine¡ais secundários nais comuns

em basa.l.tos alteraclos , destacaln-se a caolinita,gibbsita,
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6xido de ferro, e secundariamente, esmectitas.

As reações de equilÍbrio entre feldspatos,
caolinita, nontnorilonita e gibbsita e seus respectivoS'
canpos de estabilidade, tên sido extensamente estudadas
na literaturà e spe c i al izada.

A seguir serão apresentados alguns exen
plos de reações de equilÍbrio írnportantes na alteração de
rochas básicas, cuj as constantes a 25cC são aquelas ob
tidas por Robie e Waldbaum (1968) a I atm.

- 
Transfornação de anortita en caolinita

CaAlrSirOa + HzO +

anortita

. ^ +-losK=losI:+-)
(H' )

2H+ = H4Alzsizog + ca++

caol inita

= 16,41

Este equilíbrio depende apenas do pH e da
concentração de Ca+*, não sofrendo influência cìa .sí1ica
di ssolvida.

- 
Transformação de anortita en gibbsita



CaAIZSiZOS + 6HZO +

anortit¿r

logK=rosl!e:)-
(H* ) 

2
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2H+ = 2A! (OH), + 2H4Si 04 * ca**
gibbsita sÍtica

- ZLog (H4Sio4) = 6,78

' Nesta reação de equilíbrio há una perda
sÍlica, de modo que esta espécie dissolvida influi no
quilíbTio, assirn como o Ca++ e o pH.

- 
Transfornação d.e caolinita en gibbsita

H4A12Si2o9 + 5H20 = ZAI(Otl¡, + 2H4S1O4

caolinita gibbsíta s íli ca

log K = log(H*SiOa) = -4,s2

Neste equilÍbrio exerce influência apenas
o teor de sí1ica dissolvida.

En gráfico dos canpos de estabilidade de
anortita, caolinita e montnorilonita cá1cica, segundo os
valores da relação 1og(Ca++¡7(g*)2 

" 1og(HOSiOO) (FIGURA

29 ) , plotou-se a nédia das águas superficiais sobre ba
saltos (TABELA .18.) e as médias trirnestrais e anual do Ja
cutinga (TABELA 19 ) .

Observa-se que todas as análises plotadas,
cairan no campo de estabilidade da caolinita, próxirno clos
donínios da montmorilonita, Conv6m, no entanto, salientar
que as medidas de pH consideradas, foram tonadas no labo
ratõrio, cerca de 24 horas ap6s a coleta. Os valores re
ais develn se situar um pouco abaixo dos deterrninados para
o pH, adentrando nais ainda o canpo da caolinita.

de

e
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F]GURA 29:- CAMPOS TEÕRICOS DE ESTABILIDADE DE MINERAIS EM AMBIENTE AQUOSO SUPERFICIAL,
!J

EM RELAçÃO A LûG (Ca"')/(H-)'E LOG (H4SiO4). (L'2'3'4 - MÉDIAS TRIMESTRAIS Do cÓRREGo

JACUTINGA; J - MEDIA ANUAL DO CORREGO; B - MÉDIAS DOS RIOS DA TABELA 18).
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Quando foi abordada a mobilidade relativa,
o K* foi o Íon mais móve1 na bacia do Jacutinga. Caso es
te Íon fizesse parte de um feldspato, para ele se¡ rnais
alterãve1 do que um equivalente sódico, a relação Na*7K*
nas águas deveria ultr?passar 2.400 (Tardy, 1969), cifra
praticanente inacessíve1 ern rneios naturais. O que se de
pieende diss.o 6 que o K+, sendo nais liberado do que os
oùtros Íons, deve ocorrer junto com grande parte dô sõdio,
na rnassa débilnente cristalizada que preenche os espaços
entre os plagioclásios cã1cicos, piroxênios e outros nine
rais en nenores proporções.

A situação observada, da colocação das águas
consideradas no canpo de estabilidade da caolinita, con
corda corn as observações de diversos áutores como Tardy
(1969) sobre as águas de paÍses úmidos. O citarlo pesquisa
do¡ observou que, ern paÍses áridos e ternperados, ao fi¡n
de urna longa estação seca, os pontos se aproxinan do donÍ
nie de estabilidade da nontnorilonita,

É irnportante ter-se em vista que o gráfico e
as observações no que se refere ã nont¡norilonita, são un
tanto inprecisas, una vez que se considera, nornalmente ,

uma nontnolilonita cá1cica, idealizada, o que não expres
sa a realidade na naioïia clos casos. Geralnente, as nont
morilonitas dos basaltos contê¡n maiores quantidades de Fe
e outros elementos en nenores quantidades, na canada octa
6drica. Sôbre equilíbrios envolvendo estes tipos de nortt
norilonitas não se tern dados ternodinânicos precisos.

De acordo con o conportamento da sílica du
Tante processo intemp6rico, podern ser estabelecidos tipos
geoquírnicos de alteração. A sílica pode: alinentar rnine
rais em vias de desenvolvírnento; combinar-se con a alu¡ni
na e outros Íons em neoformações; ser e1i¡ninada d.as estru
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turas silicáticas sob processos de degradação ou de hidré
lise,

P6dro(1966), baseado no éornportanento da sÍli
cai propôs quatro granáes tipos de alteração: alitização;
monoss ialit ização ; henissial i ti zação ; bi ssialiti zação .

No caso da fornação
viação conpleta da sílica e dos
uma alitização, enquanto que na
tre as bases e a sílica 6 igual

da gibbsita, hã una lix!
cátions básicos , ocorrendo
solução, a proporção en
ã da rocha,

Quando há una cornpleta evacuação das bases,
pernanecendo una parte da síIica, e o mineral neoformado
6 a caolinita(Si}r/AI ,Os=2), há un processo de rnonossiali
tização,

ALrO, de 0,5
neofornação de ¡nateriais amorfos (SiO Z/

- 
Tardy, 1969) (SiOZ/AIrOr=I em basal

Sieffernann, 1969) ocorre a charnada hetos do Ca¡neroun -
missialitização.

Nos donÍnios da blssiali-tização há fornação '
de montmorilonita ou de vermiculita¡. provocando uma rela
çdo SiOr/A1rO, superior a 2.

Quando há aloj anento entré as camadas de rnont
rnorilonita. de átonos de alunínio interfoliar, a relação
SíOZ/^IZA3 pode ser semelhante a dois, se aproxinando do

campo da caolinita, Se o processo for analisado do ponto
de vista rnineralógico, terenìos una bissialitização e do

ponto de vista geoquÍmico una monossialiti-zação nascarada

Se há
a 7 ,Z

Ne caso da fornação de nontmorilonitas f6rri
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cas e nagnesianas, pode ser estabelecida urna relação sí1i
'ca/alurnina sernelhante a dois, caindo no canpo da rnonossia
litização. Este fenômeno pode ocorrer no caso de rochas
básicas, cono aquelas da região estuàada.

. Una quantificaçâo de parânetros que poden de
finir os tipos geoquÍnicos de alteração, pode ser conse
guida através dos nétodos propostos por pédro(1964, I966)
e por Tardy(1969).

- Mótodo de Pédro (1964,1966)

Este rn6todo baseia-se na conparação dos vg
lores das relações moleculares L e R nas águas de altera
ção e RU nas rochas, sendo:

L=

R=

si02

Naro+KrO+Cao+MgO
SiOZ conbinada

+ KZO + CaO + MgO

conbinada - 2.ALZOs

NarO+K20+CaO+Mgo

Segundo P6dro , se:

1. L> R, há uma elinrinação total de sílica com-
binada, havendo uma individualização da alurnina, caracte-
ri zando uma alitização.

2. L= Rk, há uma retenção parcial de síIica, que
se conbina com a alumina forrnando caolinita, en un proces
so de alteração nonossialÍtica.

3. L < Rk, é evacuada menos sílica, ctn una propor
ção que decorre da formação de rnontnorilonita e verniculi
ta, dentro de uma alteração bi.ssi.alítica.

Na ro
si0 

2Rk
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Método de Tardy (1969)

Cono o nétodo de Pédro é muito preciso a

penas quando a composição rnineralógica da rocha ¡nãe é ben
conhecida e o cálculo d?l sonatória das bases attibui peso
igual a cada una delas, Tardy propôs un n6todo que leva
en conta as proporções ern que cada cátion bãsico é reLa
cionado ã sÍ1ica.

o n6todo foi proposto para rochas da
nília dos granitos e dos basaltos.

fa

' A partit da conposição quírnica da rocha,
(basalto), expressa ern proporções rnoleculares (TABELA 20),
calcula-se a proporção dos óxidos distribuídos nos mine
rai. s fundanentais (TABELA Z1).

Os silicatos ferronagnesianos são repïe
sentados nesta conposição teórica, apenas pelo magnésio .

Isto se justifica pelo fato de que na alteração, o Mg des
tes rninerais deve intervir sõzinho para explicar a sí1ica"
pois o ferro liberado não é evacuado.

As proporções que correlacionan os cáti
ons básicos liberados ã sílica e alumina são:

6

6

de

de

de

de

de

de

de

KZO liberado païa 1 de SiO,

NarO liberado para 1 tle SiO,

CaO liberado para 1 <le SiO,

CaO liberado para 1 de Alr0a

MgO liberado para 1 de AlrOa

KZO liberado para 1 de A1r0=

MgO liberado para I de A1rO,

1,42

0,42

1

1

I
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ÓxIDoS % EM PESO
PESO

MOLECULAR

PROPoRçÃO

MOLECULAR

sio2

AL2C 3

Naro

Kzo

9.0

Mgo

51 ,55

10 ,80

L,40

0 ,3ó

10 ,53

s,32

60,09

101 ,96

62,00

94,20

56 ,08

40,31

85 ,79

10 ,59

2,26

0,38

18,78

t3,za

TABELA 20:-
DOS OXIDoS

PERCENTAGEM EM PESO E

DOMINANTES NO BASALTO

PRoPORçoES MoLECULARES'
lo cóRREco JACUTTNGA.

I\,trNERAIS

FTNDAT4ENTA]S

pRopoRçoES MoLECULARES Dos óxrDos

ORTOCLÃSIO

ATBITA

ANORTITA

WOLLASTONITA

ENSTATITA

0,38 de KZO

2,26 de NarO

7,95 de CaO

10,83 de CaO

13,20 de l,fgO

0,38 de AlrOa

2,26 de AJrO,

7,95 de AlrO=

2,28 de SiO,

13,56 de SiO,

15,90 de SiO"

10,83 <le SiO,

13,20 de SiO,

TABELA 2r:- PROPORçoES MOLECULARES DOS oXIDOS DTSTRTBUÍDOS

NOS MINERAIS FUNDAMENTAÍS, REPRESENTANDO UMA COMPOSIçÃO I

NORMATIVA TEORICA DOS BASALTOS DO CÕRREGO JACUTINGA.
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Assin a sí1ica liberada será:

sioz fi*u = 6Kz0"uu.. * 6N"z0"rru.. + 1,42cñevac. * M8o".rro". * sioz 
".,r"..

e a.alumina fixada será:

AlzoSfi*. = 0,42cao"u... * Nuzo"rr".. * Kzo".r...

Com estes dados se pode calcular o R, eue é
definido como sendo a relação entre a sílica fixada e a a
lunina fixada ou:

o - 
siozfi*" 

- 
6K2o",'. * 6N"20..ru. + l '|Zcao"u". 

* M@"'". - sioz"rru.

' *roifi*u Kzo 
"rrr. 

* Ntzo .u.. + O,42caoevac * M@".,r".

A aproxinação corn que 6 calculado o R. rlepen
de, naturalmente, da precisão con que se estabelece a mine
ralogia e da ação de rnecanisrnos que poden fixar principalmen
te elenentos como o Cá1cio e o Magn6sio.

Serão, agora, efetuados cálculos do tipo geo
quínico de alteração a que estão subnetidas as rochas da
bacia hidrográfica do Córrego Jacutinga.

- 
Método proposto por Pédro

R= 55 .77
2,26 + 0,38 + 18,78 + 13,20

55 ,7 7 - 2t ,1.8K z,26 + o,3B + 19,zB + 13,2g

42,52

= I,61

= 1,00

= 1,43L=
3,4 + I,7 + 15,98 + 8,76
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Rt = I'o

I'
L = t,3

R=t,6

FIGURA 30:- TIPO GEOQUIMICO DE

BÃSICAS DO CõRREGO JACUTINGA,

DRO.

I

ALTERAçÃO DAS ROCHAS

SEGUNDO MÉTODO DE PÉ .

I

aLrTtzA9AO M ONOS SIAL IT IZ ACAO BrssrALtTtZAçÀO

Rf = 1,64

SIO z

Al 2 O3

GIEBSITA

SIO 2

at . o.

CAOLINITA

FIGT]RA 31:_ TIPO GËOQUÍMICO DIì ALTTJRAçÃO DAS ROCTIAS

BÁSICAS DO CÕRIìËGO JACI'TINGA, SIìGUNDO N'IÉTODO D]] TAR

DY.
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--,-- Método proposto por Tardy

6(3,37) + 6(1 ,70) + 1,42(15,98) + 3,76 - 42,56
Rç = = 7,64' 3,37 + 7,70 + 0,42(15,98)

O tipo geoquínico de alteração das ro
chas básicas da região é a lnonossialitização ! como indî
can, tanto os valores de R*, R, L e R, calculados anterî
ornente (FIGURA 30 e FIGURA 31) como tanb6n a análise m!
neralógica por Raios X'de fases alteradas do basalto, on
de predornina largamente a caolinita, sobre quaisquer ou
tTos tipos de argiloninerais.

saltos e

t6n:

RU = 1,25

Jogando-se com a composição m6dia dos
a conposição n6dia das águas do Jacutinga, se

R = 2,I2 L = 1,43 Rt= 1 ,54

ca'ractetízando urna alteração nonossialítica, caÍacte:^iza
ção esta que é válida para a região basá1 tica do Noroeste
do Paraná.

No Jacutinga pelo fato das águas corre
rem diretamente sobre rocha e os solos serem pouco profun
dos, a bacia é bem representativa para a alteração de ba
saltos

A conposição quínica de médias das águas
dos rios gerais sobre basalto não pode com precisão, ser
considerada como resultante de um ec1uilíbrio entTe rocha
em alteração - água. Na realidade, as águas superficiais,
correm em sua rnaior parte sobre solos ferralÍticos,
profundamente alterados e desenvolvidos.

ba
ob

)a
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5.2.7,. Ãguas relacionadas às Forrnações Suprabasálticas (ARENITOS)

5.2.2.1. Caracterização das Espécies Dissolvidas

Para a caracterízação química das
relacionadas ãs fornações arenosas, foram consideradas ses
senta e duas arnostÌas de ãguas superficiais e dezenov" ,,rb]
superficiais (TABELA 22).

As aná1ises de amostras de rios estão assirn
distribuÍdas:

. 13 no Córrego Horãcio en Santa fzabel do lvaÍ;

. 22 no Córrego Vinte e Um en Santa Izabel do lvaí;

. 23 no Ribeirão do Rato em Rondon;

. 0 I no Rio Pi ava ern Umuararna ;

, 02 no Rio Bolívar em Ciano¡te.

Nos Córregos Vinte e Un, Horácio e Ribeirão
do Rato, obteve-se dados de descarga 1íquida e s61ida em
suspensão.

Na TABELA ZZ co.nstam análises genéricas de
águas sobre o Caiuá, exttaídas daquelas realizadas nos labo
ratórios da ARH, por inte.resse clo 619ão ou rle terceiros. As
TABELAS 23,24 e 25, são contit).entes dos resultados das aná
lises reafizadas especÍficamente para este trabalho
C6rregos Horácio, Vinte e Un e Ribeirão do Rato.

AS FIGURAS 32, 35, 34 e 35, conpõen respec
tivanente â representação gráfica en diagrama de piper das
análises genéricas sobre o Caiuá, clo Córrego Horácio, Vinte
e Urn e Ilibe irão do Rato.

nos



Ne DATA MLIÌICfpro L.DE C0LETA Na* K* ca** Mg** sio? c0"_ so4_ c1_ NO._ pH

7 19/07/76 GUATRACÃ2 zr/07 /76 GUAIRACÃ
3 28/07 /76 XAMBRÊ,
4 37/07 /76 I.IMUAR.AI,ÍA
5
o
7

8
o

10
11
72
13
14
15
16
7l
'to

19
20
ZI
22
L-)

05/08/76 cID.cRAÀiDE
T3/08/76 N,LONDRIM
12/10/76 C].A},IORTE RIO BOLIVARI3/t-0/76 IpORq. ETA In Nat.20n0/76 Ma.HEI,Elrt{ P.TïEUI_AR rI29/T0/76 IN,AJÃ P.TUBULAR3I/L0/76 c.D'OESTE
02/rr/76 PÉROIA P.TIEIJT.AR rr30/17/76 IPORÃ À4AMNCIAL X07/12/76 A.PIQUIRI ETA ln Nat.
T2/L2/76 CIA,\ORTE RIO BOLIVAR
L3/LZ/76 xAlr,tBRÊ ETA In Nar.
08/A3/77 PARAMVAI lTA In Nat.
OB/03/77 .\.ESPER,{NÇA P.TIEU]/R
17/0s/77 cr^.rioRTE 

- p.TlJBr.JrAR
2t/03/77 P.DO NORTE CAPTAçÃO ETAzr/03/77 P.DO NoRTE CAPTAçÃO Ernz2/0s/77 S,ANT9 cAruÃ p.TrEtrr.AR
02/04/77 lvlARlLENA. P.TIßULAR

P.TIEULAR I]
P.TT]BIII.AR I
P.TI]BULAR
RIO PIAVA
P.TIIBUIAR
RTB.

0 ,80
0,95
0 ,9s
1 ,00
0 ,90
1,25
0 ,45
2,70
2,40
1 ,8s
0 ,80
0,65
7,25
0,90
0 ,60
0,90
1 ,00
0 ,50
1 ,15
7,25
1 ,30
0,85
1 ,30

TABELA 22:-
CIoNADoS À FORMAÇÃO CAruÃ,
VIDAS SÃO DADAS EM ng,/1.

3 ,30
2,95
3 ,80
3 ,00
4,25
3 ,00
2 ?<

3,ZA
4,40
3 ,1s
2,30
2,35
2,00
3,70
2,30
4,20
3 ,80
r,20
3 ,50
1,85
1 ,85
2,00
3 ,00

1 ,00
1 ,00
4,64
3 ,16
3,52
3 ,56
1 ,60
3 ,60

2t,82
5 ,36
r,20
2,s6
2,40
4,38
3 ,59
3 ,68
3 ,3ó
1 ,48

23,98
4 ,56
4,48
1 ,80
2,97.

PARÂMETROS QUfMICOS DE AMOSTRAS DE ÃGUÁ,S COLETADAS EM SEDIMENToS sUPRA-BASÃLTICoS RELACI.NA

0,29
0,29
0 ,85
r,87
7,14
0 ,38
7,36
r,77
3,82
7,02
0,97
)70
r,07
I,T4
0 ,99
0,75
1 ,53
0,34
1,65
0 ,99
1 ,04
0,34
0 ,59

22,5
11 ,0
2?,0
13,5
z2,5
17 ,5
14,0
20,0
25,0
25,0
10,0
n,0
15 ,0
20,0

20,0
z0,0
14,0
15 ,0
14,0
16 ,0
25,0
23,0

No PERÍODo CoMPREENDIDo ENTRE JULHO DE 1976 E ABRIL 1977. ns esprci¡s 
_;;;;;;

7,32
6 ,10

23,I8
ls ,86
12,20
T7 ,IO
7,3

25,6
98,82
3t,72
4,27

15 ,86
12,20
26,84
10,98
15 ,86
17,08

8 ,54
95 ,16
2L,96
19 ,52
10,98
18 ,30

tr
tI
tr
tr
tI

2,0
2,5
1,5
2,0
1,0
1,0
0,0
1,5
0,5
0,0
0,0
1,0
1,5
1,0
0,0
1,0
1,5
0,0
0,0
2,0
1,5
1,5
2,0

tT
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0 '

0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
tr
0,0
0,0
tî
t,0

2,00
2,ZI
2,40
8,84
9 ,30
0,89
6,64
0,53
0,22
1,0
4,0
8,85
4,07
0 ,40
9,74
L 1)
9,72
0,93
tr
) 7t

2,34
0,03
0,0

5 ,95
5 ,80
6 ,80
6 ,60
6,ó0
ó,30
6,s5
6,45
7 ,40
6,95
6,00
6 ,30
6,85
7 ,80
7,00
6,75
7 ,30
6,75
7 ,6s
6,90
6,75
5,90
6,70

I
F¡

c
I
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Observa-se que, ao contrário das águas rela
cionadas aos basaltos, não há u¡na grande concentração de
pontos en uma região deterninada da nuven. Os pontos estão
espalhados e este aspecto pode ser explicado pela heteroge
neidade conposicional , química e ninetalógica das rochas
correlacionadas ã Fornação Caiuá.

Os Córregos Horácio e Vinte e Un, possue¡n una
certa unidade conposicional , caracterizada pela superposi-
ção das nuvens de pontos representando as análises de suas
águas (FIGURAS 33 e 34).

0 Córrego Vinte e Um apresenta una rnaior dis
persão de pontos do que o Horácio, que tem sua cornposição'
nenos heterogênea en tetnos de variação anual. As médias
anuais destes dois cursos de água, principalnente no que
diz respeito aos cátions é bastante senelhante, O Horácio,
en sua conposição aniônica apresenta teores rnais elevados,
em cloretos e nitratos.

O Ribeirão do Rato, apresenta uma tendência ,

iomposicional ern direção ãs águas basá1ticas. Isto pode
ser explicado pela proxirnidade do basalto na região,o qual
aflora um pouco rnais a jusante do 1ocal onde foran feitas
as amostragens. Un poço tubular existente no local alcança
o contato Caiuã-basatto a 20 netros de profundidade,o que
pode explicar a diferença de conposição encontracla neste
rio. As águas subter¡âneas que alimentam o Ribeirão poclem

sofrer portanto a influência do basalto próxino e contribu
.ir pa ra. a variação dc composição exiìricla

O Rato é, dentre os três rios estudaclos, aque
1e qtre possui. rnaior quantidade de s6lidos dissoIvidos,46,l
ng/1 ern ¡rõt1ia, enquanto que o Vinte e Um e Horácio aplesen
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Ne DATA Na* K+ Ca** .Mg** SiOz HCO; Ct- ¡(]3- pH

r 1S/0s/76

2 r6/0s/76

3 17/06/76

4 17 /07 /76

s rr/08/76

6 0e/0e/76

7 18/10/76

8 72/12/76

I 27/0r/77

10 ú/0s/77

11 2s/06/77

12 22/07/77

13 26/08/77

0,65 2,2 1,0

0 ,7 2,3 0,84

0 ,8 2,35 Z,I2

0,7 2,4 1,04

0,9 2,9s 0,8

0,6 2,65 1,60

0,9s 2,2 1,08

0,75 2,6 2 ,0

1,3 2,I 1,88

0,9 z,s I,24

0,8 2,6s I,3Z

r,n 2,40 r,28

0,6 2,36 r,64

0,58 9,0

0,72 72,0

0,72 10,0

0,63 18,0

L,46 11 ,0

0,8s 9,0

0,78 11,0

0,53 11 ,0

0,63 13,0

0,72 20,0

r,z2 14,0

0 ,92 14 ,0

0,95 t2,0

7,32 1,5 4,0

7 ,3?. 2,s 3,64 6 ,0 22

8,54 2,0 1,9s 6,0

7,93 1,5 3,s4 6,52 16

1r ,0 2,s 2,43 6,6 20

11 ,0 l,s 2,7 6,5 17

11 ,0 0,0 z,8s 6 ,3 23

9 ,76 1,0 2,66 6,6 23

tz,z 0,5 2,88 6,6 23

8,s4 1,0 4,42 6,3 22

10,98 0,5 2,0 6,6 7,0

9 ,76 0,5 2,4I 7 ,0 2T

9,76 2,5 2,87 7.15 2I

TABELA 23:- AN,ÃLISES QUfMTCAS

ÐAS EM 1976 e 1977 NO " BARRÂCO

DE ,(GUAS DO CÕRREGO HORÃCIO, COLËTA

DE Z ÏNCO '' .



0 ,8 2,75 4 ,36

0,93 2,90 4,40

0,95 3,80 4,56

0,75 3,rs 4,80

0,60 2,zs 4,00

0,75 3,45 3,20

1,30 2,80 4,4

.0,85 3,15 5,04

1,8s 1,6s 4,8s

0,5 2,7 3,T2

0,7 2,5 2,8

0,8 3,r 2,2

0,45 1,3s 3,2

0,8 2,75 3,0
0 ,72 2 ,85 2 ,24
1,1 2,55 2,32

0 ,75 2,80 2 ,44

0,75 3,0 2,64

1 ,30 2 ,,85 2 ,84

0,7 3,3 3,36

1,0 2,5 3,64

0,8s 2,65 2,68

1,7 3,I 3,2
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17,08 2,0 4,43 6,ó 19,4
10,30 2,5 11,9 6,6
14,60 2,0 5 ,75 6,4
]-3,42 3,5 3,54 6,s
1s ,86 2 ,0 0 ,0 6,8 32 ,0
17,08 3,0 3,54 6,9 25,5
16,0 3,0 0,0 6,5 23,0
18 ,5 2,5 I,7 6,2 25 ,0
30,25 1,8 0,88 7,0

18,30 2,7 3,54 6,7 7.4,5

rs,4 2,2 5,53 6,4
18,3 0,5 1,41 6,4 14,0
17 ,08 1 ,53 4 ,34 6 ,85 23 ,0
14 ,64 0,5 2,2 6,45

r2,2 1,0 6,2 6,7 23,0
rz,z 1,0 6,64 6,s 22,0
Is,42 1,0 6,7. 6,55 Z\cc
15,86 2,0 tr 6,55

13,40 1,0 7,08 6,35
18,3 1,5 6,42 6,6s 18

18,3 0,5 2,36 6,85 33

TZ,2 0,s 7,51 6,9 26

15,8 1,0 tr 7 ,0 24

7 23/07 /74
2 08/09/74

3 L4/09/74
4 2z/rr/74
s r4/rz/74
6 r8/01/7s
7 30/0r/7s
s 06/02/7s

I 20/02/75

10 0s/03/7s
.11 24/06/7s

72 24/07/7s

13 26/Lr/7s
14 25/02/76

ls 1s/03/76

16 08/04/76

17 L6/0s/76

18 09/06/76

r-9 18/07 /76
z0 09/09/76

27 28/0r/77
22 0z/0s/77
23 26/06/77

0 ,97 14 ,0
0 ,61 26 ,0
0,80

0,32 15,0

0 ,30 26 ,0
1,55 15,0

0,65 Z0,0

0,29 15,0

z ,7r 25 ,0
7 ,26 15 ,0
1 ,38 15 ,0

1,82 tZ ,0
1,56 16,0

7,2I 28 ,0
r,41 11 ,0
L,24 18,0

T,2L 13,O

1,34 10,0

1,14 20,0

r,s8 10,0

I,Z2 15,0

1,36 25,0

2,07 12,0

TABELA 25:- ANÃLISES QUÍMICAS DE ÃGUAS DO RIBEIRÃO DO RATO, COLETADAS

EM 1974, 1975, 7976 e 1977 NO " POÇO ARTESIANO ''.
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Ãguas subterrâneas
Ãzuas sr¡nerficiais
MËdias a;uais dos rios Ivaí(I),
Horácio(H), Vinte e Um (V) e Rato (R)

FIGURA 32 DII\GRAMA DE PIPER, REPRESENTANDO A

POSIÇÃO QUIMICA DE AMOSTRAS DE .ÁGUAS COLETADAS

BRE O CAIUÃ.

c0y
SO



FIGURA 33:- DIAGMMA DE P]PER, REPRESENTANDO

SIçÃO QUIM]CA DE AMOSTRAS DE ÃGUAS COLETADAS

REGO HORÁCrO, NA ESTAÇÃO DO BARRÂCO DE ZrNCO

z8) .

A COMPO

NO COR

(TABELA



I

FIGURA 34:- DIAGR.AJ"IA DE PIPER, REPRESENTANDO A COMPO

srÇÃo QUIMICA DE AMOSTRAS DE ÃGUAS COLETADAS NO CoR'

RTGO VINTE E UM, NA ESTAÇ¡.O DA FAZENDA VITORIA (TABE :

LA 29)



FIGURA 35:- DIAGRAMA DE PIPER, REPR.ESENTANDO A COMPO

srçÃo QUfMTCA DE AMOSTR.A.S DE ÃGUAS COLET¡'DAS NO RI

BIjIIIÃO DO RA'TO NA TiSTAÇÃO DO POÇO .AIìTËSI^ANO (TABELA

30).
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tarn valores nédios de 29 ng/I e 31 ng/l respectivamente (
TABELAS 23, 24, 25 , 26, 27 e 28) .

A seguir sérão feitas algumas considerações
sobre o comportanento das principais espécies dissolvidas
nas águas sobre o Caiuá.

S6dio e porás s io

O sódio apresenta teores baixos, sendo prove
niente de fase adsorvicla em argilas , talvez um pouco de
feldspatos e una pequena parte pode ser cíc1ica.

0 Potássio tem sua origem predoninantenente '
relacionada aos feldspatos potássicos que são encontraclos
na rocha, podendo alguma porção deste elemento se encon
trar ligada ãs argilas da matriz do arenito,

Na rnaioria das ãguas doces, o s6dio sobrepu
ja larganente o potássio. porén, em águas nuitas diluídas
drenando rochas sedinentares quartzosas esta relação pode
ser inversa. Hem(1970) apresenta apenas duas anãIises en
que a relação Na/K é inferior a 1,0 (0,42 e 0,3).

En todas as aná1i s e s

ção Caiuá, os valores encontrad.os
ores a 0,8 (TABELA 27). A rnaioria
tre 0,2 e 0,4.

de águas sobre a Fo¡na
para Na/K foran inferi
dos valores situa-se en

TA

na

A relação Na/K é urn parânetro ¡nuito útil pa
a deterninação da litologia. Dos trabalhos realizaclos'
ARII corn poços profunclos na região Caiuá, foi observado



quê

ção
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praticanente, qualquer contribuição de água da FoÌna
Serra Geral , eleva a relação Na/K para mais de 1,0.

. Cálcio

Este elemento, nas águas en questão, disputa
corn o potãssio a naior abundância.

Nos rios controlados, o rnaior teor n6dio foi
encontrado no Ribeirão do Rato com 3,45 mg/l, frente a
7',37 ng/T e 1,28 mg/I para o Horácio e Vinte e Um, respec
tivamente.

No Ribeirão do Rato, o Caiuá ocorre sob um

fácies nais argiloso. , contendo esmectita e carbonato de
cálcio, o que não ocorre nas bacias dos outros dois córre
gos, onde o caiuá é exclusivamente arenoso, con porao 

"r"nito argiloso e carbonatos. Este aspecto explicaria a nai
or presença de cálcio no prineiro.

Nas águas que drenan rochas relacionadas ã
Formação Caiuá sem o carbonato, o cálcio tem sua origen
relacionada provávelmente aos rnateriais argilosos, estan
do a eles ligado por adsorção ou fazendo parte da estrutu
ra dos argilominerais.

Magn6s io

Este elemento concorre com o sódio para se
situar na terceira posição em tetnos dc abundância nas
águas sobre o Caiuá. Sua origem está possívelnente ligacia
às argilas, una vez que os ferromagnesialtos não têm condi
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ções de estabilidade nas rochas arenosas en pauta. Ele po
deria tanb6n acornpanhar o cálcio nos carbonatos.

O nagn6sio se faz ¡nais abundante no Ribeirão'
do Rato, co¡n 1,7 ng/\, vindo depois o Córrego Horácio,0,75
ng/l e en seguida o Vinte e Un, con 0,58 mg/l.

Forarn observados teores náxinos de 3,8 n.E/I
(TABELA 22) en águas subterrâneas, enquanto que a nédia
destas águas situa-se en torno de L,2 ng/7.

A relação Ca/Me 'e

1,83 para o Horácio e 2,27 pata
bacia hidrográfica do Ribe irão
riquecidas e¡n cãlcio en relação
está dentro de valores norrnais
a 0,65 - Custódio, 1966).

de 3,14 para o Rato, sendo
o Vinte e Um, As rochas da

do Rato estão bastante en
ao nagnésio, Esta rel ação

para ãguas continentais (3 ,3

Salaca

Presente. pre doninantenente como ácido si.lici:
co, a sÍfica ten sua fonte principal nas argilas, feldspa
tos e variedades criptocristalinas de sí1ica.

Observa-se que teores mais elevados são

trados ern águas sub-superficia:is, onde normalnente a

centração de só1idos dissolvidos é naior (TABELA 22)

O Ribeirão do Rato, entre os rios do Caiuá 6
o que naior teor de sílÍca apresenta, com 1ó,98 ng/I vindo
depois o Vinte e Un com T3,30 mg/\ e o Horácio com 11,69

encon l
,lcon :
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'Seus teores nas águas sobre o Caiuá, .a primei
ra vista não são baixos corno seria de se esperar, em ní
veis de pH normalnente inferiores a 7 e constituição lito
16gica p r e doni n ant ene nt'e quartzosa.

A solubilidade do quartzo se situa ern torno
de 16 ppn de sÍlica(Krauskopf , 1967) nas condições encon
tradas. Estando os teores e¡n sÍlica em níveis superiores
a 10, se deduz que o fornecimento de sílica está sendo I

rnantido por outra fonte nineralógica, pois nestas condi
Ções o quartzo é praticanente insolúve1.

Ferro

O ferro se encontra essencialrnente estáve1 nas

rochas relacionadas ã Formação Caiuá, depositada en arnb i
ente aerado, havendo todo este elemento se estabili zado '

como 6xido e ou hidróxido de Fe3+.

Os teores nesta esp6cie dissolvida são, por
tanto, rnuito pouco elevados. Foram detectados valores n!
xinos de 2,4 ng/I, porén, norrnalmente as cif¡as são infe
riores a 0,5 ng/I. Possivelrnente os valores nais elevados
se referern a suspensões coloidais ultra finas, não reti
das pe 1a fi l tragem.

Es 6cies Carbônicas

Das espécies carbônicas o HCO,- 6 a que ocor
re nais sÍgnificativamente devido ao pH próxino a neutra
lidade, havendo tarnb6n una certa quantidade de HrCOa. Por
este nÌotj-vo, as esp6cies carbônicas são expressas en ter
rnos de bicarbonato.
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Este ânion tem origem na dissolução do COZ

atmosfélico e na solubilízação de carbonatos da rnatriz do
arenito, em casos como o do Ribeirão do Rato. Nele, real
mente, o teor en bicarbonato, 15,25 ng/I é nais elevado do

que no Vinte e lJm, 9 ,72 ng/I e Horácio , 9 ,62 ng/I'.

Foran deteótados teore, rr.rrro, de 6,1 ng/1e
náximos de 98,82 rng/1, anbos correspondendo a águas sub
terrâneas (TABELA 22 ).

Cl. o re to

Este ânion tem seus teores distribuídos mui
to he te ro gene anente nas águas relacionadas ao Caiuã. F9

ram encontrados teores náxinos de 4 ¡ng/l, sendo as nédias
do Ribeirão do Rato, Córrego Vinte e Un e Córrego Horácio
respectivarnente 1,77 ng/I, 1,11 ng/I e 1,35 ng/l.

Torna-se difíci1 conferi¡ ao cloreto destas
águas uma origem que não seja þelo nenos remotarnente oceâ
nica ou, en casos especiais, devido a eventuais contanina
ções.

Não foi observada qualquer correlação 'razoã

ve I c1o Cl- com o Na* .

Su l fato

O sulfato está presente cono traço nas ãguas

investigadas. Foi detectado I,0 ng/I en apenas uma anos
tra, havendo una outra apresentado 0,1 ¡ng,/](TABELA 2Z ),
valores estes sobre os quaís pode ser 1ançada uma suspei
ta de contarninação.

foNils ã¡¡rl:s dos tr'ôs cursos nais estudaclos
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Ìan detectados, quando nuito , traços de SOO-

Ni!rato

Presente em quantidades niuito variáveis, 6 o

nitrato geralnente o se¡iundo ânion em abundância nas águas
ligadas ao Caiuá.

Os rnaiores teores são rel.acionados a águas
perficiais , 9,7 ng/\, havendo algunas anostras en que

N0a está praticanente ausente

O Ribeirão do Rato apresenta teores de quase
4 ri.g/I, enquanto que o Córrego Horácio nostra uma média de

2,9 ne/7 e o Vinte e Urn 0,9 rngll (TABELAS 26,27 e 28). A in
cidência maior do NOr- no Ribeirão do Rato deve ter sido
influènciada pela potuição urbana provocada pela cidade de

Rondon.

5.2.3. Variações Sazonais nos Rios da Bacia do IvaÍ

Cono principais agentes causadores de varia
ções sazonais temos a pluviosidade, refletida na vazão dos
¡ios e â temperatura arnbiente, fatores estes que poderão
agir diferentenente sobre litologias diversas.

A região é relativanente quente (Trn = 29eg¡,'rr
con pequena anplitude t6rmica" e a pluviosidade relativa-r
mente alta e iregularrnente distribuída e insuficiente para
provocar a lixiviação total de espécies dissolvidas libera
da dos bÍìsaltos. Estes aspectos conferem aos solos da re
gião urna espécie de supersaturação em rnaterials solúveis ,

durante a época das vazões baixas, ou sej a: no 2q e 3s tri
nestres, Nas ãguas altas do início e final do ano, as espé
cies soIúveis são incorporadas pelas águas, sendo neutrali

su
o



TRJMESTRES Na*

1e 0 ,98 2 ,75

0,80 2,40

0,83 2,60

0.8s 2.40

K'

I,ÉDIA Ar.ruAL 0,87 2,99 1,98 0,77

TABELA 26:- VALORES TRIMESTRATS MÉDIOS E MEÐIAS ANUAIS RELATIVAS

ÃGUAS DO CÕRREGO HORÃ,CIO, COLETADAS EM 1976 e.T977

L,44 0,61

I,38 0,85

I,77 0 ,97

1,54 0,6ó

Mg" síoz H63

11 ,0 9 ,76

14,0 8,85

13 ,0 9 ,92

11 ,0 10,35

c1 Nos-

1,0 3,4

1,5 3,0

1,5 2 ,8

0,5 2,7

L2,2 9,72 1,13 2,98 6,5

pH
TOTAL DE
SÕLTDOS

6,6

6,2

6,7

6,4

30,34

32,78

32,79

30,00

Na*7K**

0 ,46

0 ,39

0 ,35

0 ,35

c^** /w'*

A DADOS DE ANÁ.IISES QUfMICAS DE

31 ,48

1 aÊ,

|,62

I,Zr

2,39

0,37 1 ,88

I

ts
I



TRIIIESTRES Na*

1e

4e

0,7s 2,38 '1,21

0,86 1,87 I,33

0,55 2 ,05 I,2Z

0 ,70 1 ,58 1 ,36

+
K

I,ÉÐIA A¡.IUAL 0,72 L,97

'ca** g**

TABELA 27:- VALOR-ES TRII,ÍESTRAIS ¡GDIOS E TæDIAS ANUAIS RELATIVAS A DADOS DE ANÃLISES QUÍMICAS DE

ÃGUAS Do CÕRREGo VINTE E 1'M, COLETADAS EM 1974, 1975,:|976 e Lg77.

0,45 13,0

0,73 L6,3

0,66 12,9

0,47 11,0

si02 HC03

1 ,28 0 ,58 13 ,3

c1

10,0 r,46 0,82 '6,2

10,6 1,49 0,99 6 ,3

9,57 1,56 0,58 6,3
ì

8,7 0,0 1,10 6,8

Nos pH

,TUTAL 
DE

SõLIÐOS

9,72 1,11 0,87 6,4

43,67

34,46

tô ( t

z5,0r

Na*7K* .cu** /Mg**

0,32

0 ,46

0,27

0,44

33, 15

2,69

t,82

1,85

tao

0,37 2,31

I
F
(.¡1

¡\J
I



TRII\,,ESTRES

1e 0,85

0 ,98

0 ,91

0 ,60

l"lÉDIA AIIIIAL 0,84 2,76 3,45 1,10

2,89

) '71

3,12

z,25

ca"" Mg**

TABELA 28:- VALORES TRI}4ESTRAIS T,GDIOS E ÀGD]AS ANUAIS RELATIVAS A DADOS DE

ÃGUAS DO RIBEIRÃO DO RATO, COLETADAS EM 1974, 1975, T976 E Ig77, AS ESPECIES

SENTADAS EM Mg/1.

3 ,52 1 ,08

2 ,68 r,43

3 ,62 1 ,1s

4,00 0,73

si02 HC03- C1-

17,00 16,40

1s,50 13,81

L6,40 15,33

19,00 1s,4s

1,89 2,79 6,6

I,28 4,3I 6,6

1, s8 6,16 6,5

2,34 2,63 6,7

16,98 15,25 I,77 3,97 6,6

TTTAL DE
SÓLIMS

47 ,72

43,28

48,60

47 ,00

Na*7K* ca** ¡Mg**

n ?o

0 ,3s

0,29

0,27

46,50

3,26

1 ,87

3,15

5,48

AN,4.LTSES QUfMTCAS DE

D]SSOLVIDAS SÃO APRE

0 ,30 3,44

I
F
u'l

I



TRTMESTRES Na* K* Ca** Mg** SiO? Ho.- 'cr- ñor- þH iffifnor Na*7K* Cla** ¡Itrg**

1e

4e

1 ,61

r ,51

1,59

1,51

pÉrrn ¡¡lu¡1, 1,s6 0,84

0, 81

0,60

0 ,90

1,01

TASELA 29:- VALORXS TRIMESTRAIS }GDIOS E MEDIAS ANUAIS RELATIVAS A DADoS DE ANÃLISES QUfMTcAs DE

ÃGUAS DO CÕRREGO JACUTINGA, COIETADAS EM 1.974, 1975 , 1976 E 1977

7,44 1,78

5,14 2,41

5,61 2,06

7,40 2,20

25,71. 37 ,72

26,38 32,77

26,77 33,08

23,36 36,60

6,47 z ,rs 25 ,58 34 ,7 4 t,26 0 ,55 6 ,93 72 ,97

1 ,36 0 ,34

1,09 0,3s

1,19 0,66

7,32 0,81

6,97 76,L7

6,77 69,65

7,01 71,80

6,97 74,27

1 ,99

1 E1

r,77

1, 50

4 ,18

2,r3

? 11

3,36

1 ,86 3,01

I

Þ
L
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'zaðo o efeito diluidor do maior volume de escorrirnento su
perfi.cial . Deste modo, a naioria das espécies sotúveis te¡n
urna variação rnais ou menos próporcional ãs vazões 1íqui
das.

Nas regiões basálticas, representadas pelo
Cõrrego Jacutinga, o comportanento do Ca+*, HCO"-,Cl-, só
lidos totais dissolvidos e, de certo nodo o K*," poaerif
ser explicado por um rnecanisrno cono o supra mencionado. (
FIGURA 36).

A sílica, aparentenente, tem seus teores a
grosso rnodo inversanente proporcionais à vazão,apresentan
do comportanento sensÍve1 ao caráter diluidor do rnaior vo
lume de água.

+ONa eo
pouco e i rre gul arrnente

Mg*+, a16n do Noa-, variam nuito
no deco¡¡er do ano.

A variação da conposição quÍmica das águas
sobre o Caiuá 6 bem ¡nais irregular do que aquelas encon
tradas nas águas sobre basaltos. Foram observadas incLusi
ve variações diferentes entre os três ïios estudados.

Para as águas do Ribeirão do Rato, o Cl- ,
HCO3- , SiO, e Can' tem conportanento senelhante: seus teo
res minimos são alcançados no segundo trimestre do ano, o
correndo valores rnais elevados no quarto trimestre ou, no
caso do HCO3-, no primeiro trimestre. (FIGURA 32). En li
nhas rnaiores este comportanento 6 diretamente proporcio
nat. à v azão.

O Na* e o. Mgntsão inversarlente proporcionais
¿o vol ume de escorrimento superficial: quanto nais é
gua flui maior 6 a diluição nestas espécies.
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FIGIJRA 36:- VAIUAÇÕES TRIMESTT{AIS I\dDIAS DE ESPÉCIES DISSOLVIDAS E DE

LÍQUIDAS, OBSERVADAS DI"JRAN'iL O ANO NO COIìRF,GO JAC;IJTIN"GA.
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FIGURA 37:- VARIi\çÕES TRII"1ES]'RAIS NßDI.A,S DE BSPÉCIES DISSOLVIDAS E VAZÕES r¡
QUIDAS, OIISERVADAS DIJRANIE O ANO, NOS: CÕRIìEGO VINTE Ë Uþl (V); CÕRREGO rloRÃ.

cio(rr); RTBEIRÃO IIO RAIO (R).



-158-

!'lo Córrego Vinte e Um, apenas o Mg++ áplesen
tou comportanento semelhante ao do Ribeirão do Rato. Esta
esp6c:ie dissolvida 6 inversamente proporcional ã vazão,as
si¡lr col¡o a sílica e o HCO,-.

Para o Córrego Horácio,
segue o conportamento do Ribei¡ão do

0 Ca ' nestes córregos,
ria de rnodo marcante, durante o ano,
co¡n o N0--.

J

Interessante 6 o caso cla

4o Rato ela apresenta valores níninos
do oco¡rem os máxinos no Vinte e Un e

praticanente não ve
o que tanbén ocorre

s í1ica. No Ribei rão
no 2e trirnestre,quan
Horácio.

alé¡n do

Rato.
Mg* 

+ o HCor-,

A diferença no comportanento da sÍlica e tarn
bén de outras espécies dissolvidas entTe os três cursos de
água, pode ter relação corn a rnaior presença de argilas e
carbonatos, na natriz dos arenitos da bacia hidrográfica'
do Ribeirão do Rato. Neste Ribeirão, o efeito diluidor das
águas do verão deve ser sobrepujado pela aceleração na li
beração da sí1ica e Ca** das argilas esnectíticas dã
matrLz do areni to .

5.2.4. Influência das Chuvas e de Fontes de poluição

^Ãguas de regiões prõxinas ao mar sofren influên
cias sensíveis de um aporte atnosf6rico de sais de origen
rnarinha, segundo extensa bibliografia da qual podem, den
tre outt'os, ser destacados os trabalhos de Rankana e Saha
na(1962), Schoeller(1962) e (1963), Matveyev e Bash¡nakova
(19ó7), GarreLs (Ig73).

Segundo tralralho cle Matveyev e Bashnakova(19
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ã costa.
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dominarn ern regiões pr6xinas

No interior do continente, passa a predomi
o ânion SO4 e nais l.entanente o g"** , podendo, ãs ve
haver predomÍnio do. HCOr- nas ãguas atmosféricas.

Kolodiajnaia(1964) insinua que o conteúdo'
de NaCl na água pluvial dirninr¡e en um princípio inversa
mente proporcional a distância da costa. sucedeñdo algo
semelhante a outïos sais e íons. (Gariels, t.973).

Reismann e Ovard (1974) detectâran sensí
veis diferenças nas concentrações de sais no ar, sob dife
rentes velocidades de ventos.

Normalmente, a nais de 200 Kn da costa, os
valores do íon cloreto, são inferiores a 2 ppn (Custódio,
1976). Segundo conpilação daquele autor, o Íon nitrato,em
geral inferior a 2 ppm, oscila entre 0,02 e 12 ppm, poden
do superar 20 ppn ern áreas industriais, tendo tamb6m cel
ta inportância em zonas equatoriais, conferindo una certa
acidez ã água,

A região ora estudada, está afastada do

mar mais de 400 Kn, se interpondo entre ela e o At1ântico,
duas fornações orográficas, Como foi salientado no capÍtu
1o sobre o Clina, estes aspectos ten influência narcante
sobre a pluviosidade da região. Estes fatos contribuem pa
ra que os sais cíclicos, principalnente o NaCl, de origern
atmosférica, tenharn pequena influência na conposição das

águas superficiai s da área.

A origem do Na+ e¡rcontraclo nas águas super
fici¿ris,descartado o possíveI quinhão atnosférico, seria
cntão apen;is o I¡¿Lsal to. PaÌ'a o C [- , se torna mais corttpl.cxo
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encontrar uma origem alternativa, uma vez que os basaltos
nornalnente, contêm apenas cerca de 160 ppn de Cl (Johns e

Hung, 1966) .

Autores cono Schoeller(19ó8), nostTan que o

cloro transportado pe1as. chuvas, alcança totalnente o fÏe
ático, onde se concentra. Já Loney(1965) e Hutton(1968)
en Tardy, (1969), sugereln que os sais trazidos pelas prg
cipitâções não alcançan o freático totalnente, sendo an

tes utilizados parcialmente pela vegetação.

Tar¿y(f SO9), estudando
tou que, se a correlação entre Na+

e SiO, é melhor, significando que,
pelas chuvas seria assirnilado pela
Cl- iria se juntar ao Na* liberado
licatos.

águas dos Vosges, no
e C1- é boa, entre Na+

talvez o Na+ trazido '
vegetação e sonente o

pe 1a hidró1ise dos si

No caso particular das águas da região, o

baixo teor de Na* relacionado ao Cl-, sugere um consumo

ou retenção de Na+, antes da incorporação das águas pluvi
ais pelo aquífero e pelos cursos de água superficial .

Nas águas estudadas, não 6, a nosso ver, con

veniente uma córreção pura e sinples do Na+, pela eli¡nina
ção da parte correspondente ã quantidade de Cl-, uma vez
que o prirneiTb apatenta provir nâciçamente dos basaltos.

A larga utilização da região do Paranã, co

berta pelos basaltos da Fornação Serra Geral , para ativi
dades agrÍco1as e agro-pastorís, pode exercer uma celta
influência no sentido cle urn aumento na concentÏação de al
gunas esp6cies clissolviclas, como o NOr- e o K*.

Pala as cr-llturas predontinantes na legião , são
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muito utilizados adubos do tipo NPK, onde o potássio e o

Nitrato exetcem papel fundanental.

A influência da dissolução de cínzas proveni
entes de grandes queimadas (Hicks,1921j não parece ter a

ção muito efetiva nu r"gíão, pois as últinas grandes quei
nadas ocorreram a mais de 15 anos, sendo portanto o rnate

rial incineradô já totalnente elininado do cic1o.

O teor NOr- apresentado pelas análises cor
respondentes ãs TABELAS 18 e 19, oscila entre 0,0 ng/1 e

12,4 ng/7 sendo este valor anotado no rio Liso em Capane

na, o que sugere fontes eventuais e descontÍnuas deste í
on,

A'presença de /Currais d9 gado e rnangueirões
de suÍnos perto de pequenos cursos de água, como é o caso
do Jacutinga, pode contribuir con algum nitrato encontra
do,

No caso do Ribeirão do Rato, a poluição cag
sada pelos efluentes urbanos é vísívelnente notada nos aI
tos teores de NO-- frente aos outros rios estudados.

J

5.3. REGIoNALIZAçÃO DOS DADoS oBTIDoS

5. 3. 1. Transporte Global de Sólidos na Bacia Hidroþráfica do

Rio lvaí.

5, 3. 1.1. Sólidos em Suspensão

Adotanclo-se um esquena en que os dados obti
dos no Córrego 'Jacut inga (TABELA 12) são represeñtativos da

Forrnação Serra Geral e a média dos Córregos Horácio e Vin
te e Um e Ribeirão do Rato ïepresenta a Formação Caiuá (TABE

LAS 15,16 e 17),pode ser feita uma cstinativa da contribuição
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da Sequência Paleozõica na vaz-ao s6Iida em suspensão do

Novo Porto Taquara,

As estinativas sobre a Sequência Paleozóica
e os dados que levam a elas são constantes da TABELA 29.
Estas estimativas são baseadas na Eqùação:

cn.Qn.to + cs.Qs.fs + cc.Qc.fc =cT.QT.100

Concentração nédia das águas da Sequência Pa1eozõica.

Concentração média das águas da Formação Serra Geral.

Concentração n6dia das águas da Formação Caiuá.

Vazão líquida específica nédia da Sequência Paleozóica.

Vazão lÍquida específica média da Fornação Serra Geral.

Vazão lÍquida específica nédia da Formação Caiuã.

Fração da bacia coberta pela Sequência Paleozóica.

Fração da bacia coberta pela Fornação Serra C€ra1.

Fração da bacia coberta pela Fornação Caiuá.

Para a estimativa da concentração de só1i
dos en suspensão foram feitos os .seguintes cá1culos:.

cp.Qp.fp= Cr.Qr - cs.Qs.fs - Cc.Qc.fc

cp 15 0.27 = (lL9,0 21) - (61 .24.0,ss) - (1s7.20.0,18)

Cp = 275 nglL

O valor obtido para C é dernasiadarnente
elevaclo para a Sequência puf"o16i.å que suporta ¡ios de

ãguas relativarnente Iínpidas denotando baixo níveI de

tÌansporte de sólidos em suspensão. Este fato, muíto pro
vávelnente vem refletir uma sub-estiTnativa dos valores
de sólidos em suspensão para a Fornação Serra Geral .

cp

c
S

cc
o

QS

a^

fp

f s

f c
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COVÍPARTIMENTO SEQIIENC]A ruRMAçÃO FORT'IAçÃO B,DO TVAf

GOLOGICO PAI^EOZOICA S. ffiRAL CAI{IÃ ATE O NPT

Concen tração de

sólidos en sqe ?7s,0" 61,0 157,0 118,0

pensão - ng/l

Vazão sóIida es

PecÍfica ern sus rio,o* 46,0 roo,o 7T,o
pensão ton/Kn'/
ano

Vazão líquida '

específica
I/ s/Y,¡tz

Porcentagem da

bacia coberta

ls ,0 24 ,0 20 ,0 2L,0

27 s5 18 100

TABELA 30:- ESTIMATIVAS SoBRE A CoNCENTRAçÃO DE SÓLIDOS EM SUS 
i

PENSÃoDERIoSQUEDRENAMAsEQUÊNcIAPALE0z0IcA,SoBREAvA
ZÃO SOLIDA DOS MESMOS E A TABULAçÃO DOS VALORËS EMPREGADOS NOS

C.4LCULOS. OS VALORES COM ASTERISTICOS(*) FORAM ESTIMADOS, OS :

OUTROS DADOS SOBRE A SEQUÊNCIA PALEOZOICA FORAM OBTIDOS NO RIO 
:

ALONSO NA ESTAçÃO FLWTOMÉTRTCA DE PoRTO MoNTEIRo. OS DADOS SO

BRË A FORMAçÃO SERRA GERAL, SÃO AQUELES LEVANTADOS NO CORREGO

JACUTINGA. A MEDIA DOS VALORES DOS CORRXGOS HORÁCIO E VINTE E

UM e RIBEIITÃ.O DO RATO, REPRESENTA A FORMAçÃO CAIUÄ.
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A bacia do Jacutinga, poïtanto, gera só1idos
en suspensão abaixo da nõdia dos rios sobire basaltos da
região. Estes rios, principalmente aqueles de maior por
te, geralmente possuem águas bairentas na naior parte do

ano, enquanto ,eiûä o Jacutinga ten suas águas turvadas por
naterial ern suspensão apenas quando há chuvas e cheias ,

6pocas de grande escorrinento superficial .

lelos aspectos discutidos, foi tentado o em

prego de dados de concentração de sólidos em suspensão,
obtidos en trabalho r'ecente êxecutado pela ARH no rio Ar
roio Guaçú, no Oeste paranaense, como representativos da

Forrnação Serra Geral na bacia do lvaí. Para una concen
tr açáo de sóIidos ern suspensão de 81,6 ¡ng/l, obtida no

Arroio Guaçú em 1977, e mantidos os outros valores da T4

BELA 30, se obtén uma concentração de Z0'o mg/\ ðe sóti
dos suspensos no rio Alonso em Porto Monteiro sobre a Se

quência PaLeozíica. Este valor ainda 6 alto'

A observação e análise destes dados nos leva
a efetuar algumas considerações: parece pouco provável
que o Caiuá forneça, atrav6s de suas bacias hidrogláfi
cas, concentrações n6dias de s6lidos en suspensão superi
ores a 300 mg/l, como no rio do Rato; âs águas do rio 4
lonso, êxceto en épocas de fortes chuvas, são relativa
rnente lirnpas, evidenciando um transporte de naterial em

suspensão não nuito intenso; a. vazão 1Íquida especÍfica'
m6dia considerada para a Sequência Paleoz6ica, foi nedi
da no Por'to Monteiro nos anos de 1974 e 1975, podendo,pa

ra o período abrangido por este trabalho, ser algo naior
o que acarïetaria uma nenoï quantidade de sólidos en sus

pensão estinada; urn fenôrneno.que pode ter concorrido pa

ra um acréscino dos valores de sólidos em suspensão ¡tedi
dos no Novo Porto Taquara, em relação aos previstos, 6 a

erosão das rnargens, nais ativa nos rios de rnaior potte
da b ac ia.
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5.3.1.2. Sólidos Di ssolvidos

Através de cá1culos sernelhantes aos enpre
gados corn os sólidos ern suspensão, baseados na EQUAçÃO

1, pode-se faze¡ estimativas e conparar resultados con
sólidos dissolvidos.

Para as espécies dissolvidas; os dados ob
tidos no Córrego Jacutinga serão extrapolados para toda
a Fornação Serra Geral .

Paralelarnente, serão feitas tamb6m, estina
tivas com base na análise n6dia dos rios sobre basaltos
da TABELA 18

Representando o Caiuá, 6 tornada uma ln6dia
dos resultados obtídos no C6rrego Vinte e Un,Córrego Ho
rácio e Ribei¡ão do Rato. Corno o Ribeirão do Rato pos
sui uma litologia e conposição quírnica que se acredita
ser representativa de zonas narginais atuais do Caiuá,
e as bacias dos dois c6rregos representam a parte inte
rior da Formação, arbitrou-se no cãlculo da nédia um pe
so 1 para o Ribeirão do Rato e 2 .pala os dados quínicos
dos dois córregos.

0s dados quÍnicos e hidrológicos obtidos
pela ARH no rio Alonso, na estação fluviométrica de por
to Monteiro, são aqui representantes das águas superfi
ciais da Sequência Paleoz6ica.

De posse das inforrnações supra- referidas,
foram calculadas as vazões s6lidas dissolvidas específi
cas e aporte total anual para cada espócie química ana
lizada e total de sólidos dissolvidos, païa cada compar
tinento da Bacia do Ivaí. 0s resultados estão surnari za
dos nas TABELAS 3I , 32, 33 e 34. Con base nestes da
dos chegou-se aos valores das,. TABELAS 35a e 35b,que centérn.:valo
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ESPÉCIE
DISSOLVIDA

coMposrçÃo QUf vAzÃo sorrDA .ApoRIE SoLIDO
MICA TßDIA - DISSOLVIDA DISSOLVIDO

ESPECIFICA

nc/7 ton/æo/k3 ton/ano

Na*

X*

Ca++

Mg **

tot. bases

si02

HCO3

c1

Nos

L,56

0 ,84

6 ,4r

2 ,13

10,94

25,58

34,74

1,26

0, s5

L,t8

0 ,64

4,85

1,61

I,28

19 ,56

?6,30

0,9s

0,42

27.912

11.88s

90.06s

29.898

153.760

359.51s

488.391

77 .642

7 .799

TOTAL 73,07 55 ,29 r .026 .7 3s

TABELA 31 ' ESTTMATIVAS DE VAZÕES SOLIDAS DAS ESPECIES DISSOLVIDAS

NA BACIA HIDROGRÃFIC/, DO RIO IVAI, PÆIA OS RIOS SOBRE BASALTOS DA

FORX{AçÃO SËRRA æRAL. NESTA TABEIA MI TOMADA POR BÁSE A COMPOSIÇÃO

QUf¡,trCA TdDIA M CORRE@ JACIJTINGA E S{.IA DESCARGA LIQUIDA ESPECIFI
cA DE 24 r/s/xn?. ¡Or CoNSTDERADA A ,ÁREA DE t8.s70 rrn2 p¡nA n eon¡ura

çÃo AFLoRANTE
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ESPÉCIË
DISSOLITDA

@MPOS
l'IICA

rçÃo QUf
MEDIA -

VAZÃO SOLIDA APORTE SÕLIü)
DISSOLVIDA DISSOLVIDO
ESPECIFICA

lf¡ts/1 ton/ato1Y,¡12 ton/a¡ro

Na+

K+

Mg* *

tot. bas es

sio2

Hc0ã

c1-

Not

1,92

1 ,14

s,50

7 77

10,78

15,17

29,47

1 ,35

2,I9

26.926

15.970

7 7 .ZsL

3r.198

151.351

213.184

413 .368

18.941

30.82ó

1,4s

0,86

4 ,16

1,68

8 ,16

11 ,48

22,26

r,02

1 ,66

TOTAL 58,90 44,s8 827 .8s1,

TABELA 32 : ESTI}IATIVAS DE VAZOES SOLIDÁS DAS ESPÉCruS DISSOLWDAS

NA BACIA HIDROGRÃFICA Do RIO IVAÍ, PARA OS ü,,]RSOS DE ÃGUA SOBRE BA

SALTOS DA FORI4AçÃo SÈRRA æRAL. NESTA TABÈIA rcI 1ÐÌ4ADA pOR BASE A

coMPosrçÃo QUlMrcA tdDIA DOS RIOS SOBRE BASALTOS CONSTAIITES DA TABE

IA, ZI , E A DESCARGA LÍQUIDA ESPECÍFICA M CORREGO JACUTINGA, DE 24

7/s/Y¡n2.
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ESpÉcrE mMposrçÃo QUI vAzÃo sÕLrDA .ApoRm sÕrrmDIssoLwDA MIcA tmorÀ - DrssoLWDA DrssolvlDo
ËSPECIFIcA

ntc/I tor¡/arp/rn? ton/a¡ro

.. Na+ 0,76 o,4g z.gz3

K 
+ ?,3r r,46 8.891

ca*+ 1 ,75 1 ,10 6.699

Mg *+ 0,7s 0,47 2.862

tot, base-s 5,SZ 3,51 Zl .376

sio2

HCo-
J

c1-

trlO-
5

13 ,39 I ,45 51.460

10,79 6,81 41,.47s

I,34 0,85 5.177

2,31 I,46 8.891

TOTAL 33 ,42 2T,08 128.377 1

TABELA 33 : ESTII',IATIVAS DAS VAZTES SOLIDAS DAS ESPÉC]ES D]SSOL\[- 
.

DAS M BACIA HIDROGRÃFTCA DO IVAf, PARÁ, A I\GDIA DOS CTIRSOS OE ÃGUA
SOBRE OS DEPÕSITOS SUPNA-B]\SÃLTICOS, FORMAçÃO CAIUÃ. FOI TOÀ,IADA POR )

BASE A IdDIA PONDERADA DAS COI'4POSIçÕES QUÍMICAS DOS CÕRRËCOS HORÃCIO 
I

E vrNTE E IIM E Do RTBEIRÃO Do RATO. Ao ú'LTIIO For DADO IM pESo s0 "ø

INFERIOR AO DoS OUTROS CORREGOS.



ESPÉCIF
DÏSSOLVIDA

COMPOSIçÃO QUf VAZÃO SOLIDA
MICÁ, I,ÉD]A 

_ 
DISSOLITDA
ESPECIFICA

nC/I tott/ano!ft#

APORTE SOLIDO
DISSOTWÐO

ton/ano

...- Na 
*

- K+

Ca* +

Mg* *

tot. bases

sio2

Hcot

c1 *

No¡

5,93

2,13

10,04

1"68

L7,78

17,56

47 ,98

L,25

L ,02

1 ,86

1,01

4,75

0,79

8,41

8 ,31

22,70

0 ,59

0,48

16.926

9.191

43.225

7.189

76. s3r.

7 S .627

206 .57 0

s.369

4.368

.TOTAL 8s,59 40 ,49 368.4s9

TAtsELA 34 : EST]IVIATIVAS DE VAZOES SõLIDAS EM ESPÉCIES DISSOLVIDAS

NA BACrA HTDROG,4FTCA DO rVAf , pÂRA OS RrOS QUE DREMM A SEQUÊNCrA '

PALEOZoIß\. FOI T'OMADA pOR BÂSE A COMPOSTçÃO QUfMTCA ¡,6DrA DE 4 AN4

LrsES E A VAZÃO LIQUTDA ESPECÍFTCA t"ÉDrA DO RrO AT,ONSO EM P0RTO I4CN

TEIRO EM T974-7975.
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ESPECIE
DISSOLVIDA

ng/l ton/ærc/f<mZ

aoMposrçÃo QUf vAzÃo soLrDA APORIE SoLTDO
MICA IEDIA - DISSOLWDA DISSOLVIDO

ESPECfFICA

ton/ano

+
Na

,a*

Ca' '

Mg'

Tot. bases

si0
L̂

Hffis-

c1-

NO--
_5

1 ;8s

1 ,31

6,r7

r,7 s

11 ,09

21,37

32,43

r,z8

0 ,93

7,22

0 ,87

4,08

I,16

7 ,33

14,15

2r,47

0 ,85

0,62

4t.787

29.37I

737.74r

39. 162

247.46L

477 .704

724.827

28.696

20.931

TOTAL 67 ,06 44,42 1.499.619

TABETA 35a :- ESTIMTIVAS DAS CoNCENTRi{çoES EM ESPECIHS DISSOLVIDAS NO

RIO WAf NO NoVO PORTO TAQUARA, CALCUTÁÐAS A pARrrR mS DADOS DE Cdlfpo
srçÃo QUfMrcA E VAZÕES LÍQUTDAS ESPECÍFTCAS IEVAI{TADAS NOS TRÊS COtæ48

TTMENIOS æOJ,ÕGICOS DA BACIA HIDROGRÃFICA. PARA A FORMAçÃO SERRA ffiRAL
FOr C0NSIDEn DA A r\6DrA DO CoRREGO JACUTINGA (TABETA 29).
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ESPÉCIE
DISSOLVIDA

m4P0srÇÃ0 Qrrf
MICA I!ÉDIA -

I¡I.c/r

VÆÃO SÕLIDA APORTE SOLIDODISSOLVIDA DISSOLYIDO
ESPECTFICA

ton/ano/KmZ to¡la¡ro

+
Na

+
K

Ca' '

lr{g**

Tot, bases

si02

HCO--
J

cL-

NO_
5

2,r0

7,52

5,69

1,85

11,16

15,21

29,59

r,32

r,97

1 ,39

1 ,01

3,77

T,Z2

7,39

70,07

19,60

0 ,87

1 ,30

46.926

34. 098

727.275

41 .187

249.486

339 .963

6ó1.69ó

29.37I

43. 888

TOTAL 59,26 39,25 1. 32s. 080

TABEI,A 35b :- ESTIMATIVAS DAS CCÀIGNTRAçTES EM ESPECIES DISSOLVIDAS NO
RIO IVAI NO NOVO PORTO TAQIIARA, CALCUI\DAS A PARTIR DOS DITDOS DE CCI,ry
SIÇÃO QUfMICA E VAZOES LIQUIDAS ESPECÍFICAS LEVANIIADOS NOS TRES CO\,IPAR
TIMENTOS GOLÕGICOS DA BACIA HIDROGIìÃFICA. PARA A FORÀ4AçÃO SËRRA GRAL
MI CONSIDERADA A TßDIA DOS RIOS SOBRE BASALTOS CO}ISTANTES DA TABEI.A 18.
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res estinados das vazões só1idas e conposição quÍnica de
espécies dissolvidas para o Rio lvaí no Novo porto Taqua
ra(NPT).

Cornparando-se estes valorès calculados, com
aqueles nedidos no Novo'porto Taquara(TABELAS 36 e 37)no
ta-se uma rnaior aproximação de valores quando do enprego
dos teores nédios dos rios sobre basaltos, cono represen
tativos da Fornação Serra Geral. Isto sugere una defici
ente representatividade do Jacutinga e¡n relação àquef.i
Fornação (TABEIA 3B).

.- Com respeito ãs
existe uma correlação muito
dos e os estimados, havendo
to e nitrato.

bases , sílica e bicarbonato,
boa entre os valotes calcula
excessão apenas para o clore

Observa-se tarnbá¡n, que a descarga 1íquida es
pecífica n6dia, calculada para a bacia do Ivaí at6 o No
vo Porto Taquara, atrav6s de dados obtidos em cada ao*
partimento da bacia(20,80 I/s/KnZ), nuito se assemelha I
esta grandeza quando medida diïetanente no local ( ZO,7g
t/s/xn?7.

De todos os aspectos abordados, se depreende
que os valores de conposição ¡n6dia conside¡ados para a
Fornação Caiuá e Sequência paleozóica, são razoávelnente
pr6xinos aos valores reais, para a Fornação Serra Geral ,
a rnédia nais representativa do cornpartimento geológico
cono un todo 6, sen dúvida, aquela obtida através cla n!
dia dos rios s6bre basaltos

Conflrnadas as contribuições de cada pa.tte
da bacia en termos de sólidos clissolvidos, pode_se esti
rnar a descarga só1icla dissolvicla total do rio Ivaí,assim
cono sua descarga líquida específica, o que está regis
trado nu TABELA 39

A descarga 1íqu.i.da foi calcu];¡da pela soma
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Ne DATA Na' Ca' '
++

Mg H00-J t0-
-t

pHc1sio2
+

K

7 12/07 /74
2 24/07/74
3 06/08/74
4 29/08/74
s 24/09/74
6 0s/09/74
7 1r/r0/74
I 73/12/74
,9 L7/0L/7s
10 29/01/7s
11 03/02/7srz 20/02/7sIs 07 /03/7sT4 17/0s/7s
ls 2r/03/7s
16 0s/0s/7s
17 04/os/7s
18 2L/07/7s
1e 2s/07 /7s20 2s/08/7s
2L rs/09/7s
22 18/02/76
zs 08/04/76
24 16/0s/76
2s rr/06/76
26 17/07/76
27 14/08/76
28 09/09/76
29 18/10/76
30 27/or/77
31 22/07/77
32 28/08/77

1,96 1,30 7,2r
0,72 1,38 1,69
L,47 0,60 2,92
r,68 7,42 6,00
L,3Z L,2s 6,4r
2,0 z,4 4,80
1,78 1,30 5,s6
1,30 1,1 7,6
2,0 r,z7 I,80
r,9 T,4 8,52
2,63 r,75 8,32
2,5 1,65 7 ,72
7,,9s 2,0 2,C-
4,6 r,7s 8,12
3,8 L,7s 6,4
3,9 1,9 7,s7
4,r 2,2 4,8
0,5 0,2 s,52
2,4 Z,I s,72
2,r5 2,s 4,8
1,9 1,6 6,8
z,I7 I,7 s,ó8
1,9 I,3 4,84
1,8 1,35 5,20
1,8 1,8 3,88
T,75 1,45 5,00
2,65 1,ss s,16
2,ZS 1,10 6,85
2,4 1,8 5,56
2,1 1,85 8,21
|,76 I,37 5,77
2,47 1,86 5,77

1,00 18 ,0 34,2
7 ,33 14 ,0 72 ,Z
0,20 20,0 11 ,0
L,43 14,0 30,5
I,Z2 20,0 30,5
2,82 14,0 29,3
1,58 rZ,0 30,s
0,6 16,0 3L,7
0,97 15,0 40,3
0 ,27 15 ,0 30 ,50,63 15,0 3s,4
1,00 25,0 30,s
0 ,26 10 ,0 12 ,2
0,77 15,0 35,4
2,06 1s,0 30,s
1 ,00 20 ,0 32 ,91,9 20,0 3r,7
2,T7 24 ,0 24,2
2,82 18,0 35,4
2,0r 22,0 26,8
0,99 20,0 32,9
2,82 44 ,0
I,77 18,0 28,t
1,63 15,0 30,5
2,14 15,0 25,9
1,65 34,0 24,4
2 ,55 11 ,0 29 ,32,4r 14,0 39,0
3 ,09 16 ,0 34 ,0
0 ,97 24,0 35,4
2,I2 IZ,0 28,06
2,41 20,0 30,5

2,5 L,77 7,1
2,0 1,64 6 ,4z,s 2,74 5 ,23,0 5,10 6,9
1,5 t,77 7,4 28
1,5 2,66 6,8 22
2,0 0,88 7 ,3 26,8
2,s 2,43 6,9z,s 2,04 7,2
2,0 0,66 6,9
3,5 0,06 6,9 28
1,8 1,50 7,L 30
3,6 0,0 6,1 28
3 ,6 0,0 6,9
2,7 L.77 7.,L
2,7 r,7 6,9 26
2,7 I,24 7 ,3 2l
1 ,15 2,70 7 ,0 2t
1,0 1,68 7 ,s 18
6,0 2,83 6,1 Z0 ,62,0 2,3 7,2 23
1 ,0 1,95 6,35
1,5 I,33 6,8
2,O L,77 7 ,15 18
1,0 1,5s 6,7
2,s 0,ó6 7 ,23 15,8
1,5 1,33 7,2 20,6
1,0 I,77 7 ,3 18
?,0 1,9s 7 ,I 18
0,s z,I3 7 ,25 25
0,0 0,0 7,2 z0
2,5 1,83 7 .5 20

T.ABELA 36:- ANÃLISES QUÍMICAS DE ÃGUAS DO RIO IVAI , COLETADAS EM 1974,]

1975, 1976 e 1977 NO NOVO PORTO TAQUARA. (mgll). 
i



ÏRIMESTRES Na*

_L'

5ç

2,74 1,68

2,70 7,7L

1,80 r,46

1,85 1,40

t'ilDrA Al'tuAL 2,27 1,56

ca**

TABELA 37:- VALORES TRIMESTRAIS ¡,ßDIOS E ¡'ßDIAS ANUAIS

Ãcues oo Rro lvAf, CoLETADAS EM 1974' 1975, 1976 e 1977

7,09 r,08

s ,2z 1 ,69

5,s2 1,81

6,24 r,76

Mg síoz Hmg

T6,7s 32,69 2,36

17 ,60 29,82 1,98

17 ,21, 27 ,88 I,76

14,7 32,73 Z,T7

5 ,97 1,59 16 ,6

c1 l\n-
5

pH

t,Iz 6,8

L,5Z 6,9

L,sz 6,9

1,75 7 ,t

50.63 2,07 1,58 1,0

1OTAL DE

sóiìms- Nu*/K* ca** ¡tg**

65,7r

64,74

59 ,88

62,s4

RELATIVAS A DADOS DE ANÃLISES QUIMICAS DE

NO NOVO PORTO TAQUARA.

1,69

r,58

r,23

1,31

63,22

6,s6

3 ,09

2,94

3,55

r,44 4,03

I
F
-t
I



FIGURA 38:- DIAGRAMA DE PIPER, REPRESENTANDO A COMPO

SIÇÃO QUfMICA DE AMOSTRAS DE ÃGUAS COLETADAS NO RIO

rvAf NO NOVO PoRTO TAQUARA (TABELA 36) '

r'¡rñ¡io À¡. e¡orrot'" Ì
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ESPÉCIE
DISSOLVIDA

COMPOSIçÃO QUf VAZÃO SOLIDA APORTE SOLIDO
MICA I\,ÉDIA 

_ DISSOLYIDA DISSOLVIDO
ËSPECfFICA

ne/t to¡"/æo/k# ton/ano

Na'

K+

Ca++

Mg'

tot. bases

si02

HCO;

cl-

NO-J

2,27

1 ,56

5,97

1,59

11 ,39

16,6

30 ,63

2,07

1 ,58

1 ,49

1,02

3,91

1 ,04

7,47

10,88

20 ,08

1,36

1 ,04

50.302

34.435

L32.002

35.110

252.I87

367 .302

677.907

4s.914

35 .110

TOTAL 62,27 40 ,83 t.37 8.421

TABELA 38 : ESTI}TIATIVAS DAS **¡¡¡I1PAÇÕES EM ESPECIES DISSOLYfDAS

}.IO RIO IVAf IIO }O\¡] PORTO TAQUÄRA, A PARTIR DE ANÃLISES DE A¡,ÐSTRAS

COLËTÁDAs I.O IOCAL. A VAZÃO IfQUIDA ESPECIFICA I'GDIA DETER¡,trMDA ÀIO

tocAl ïEM UM VAIOR DE 20,79 rls/Y,¡nz À0 PERÍODO DE ESTIDO. FOr mNSI

DERADA A ÃREA EFETIVA DE 33.760 ]fu2.



ESPÉCIE
DISSOLYIDA

COMPOSIÇÃO QUf
MTCA TÉDIA 

_

mc/7

VAZÃO SOLIDA APORIE SOLIM
DISSOLVIDA DISSOLVIM
ESPECIFICA.'

toi/ano/l(¡¡^ fon/ano

Nâ.

K*

Ca+

Mg*

tot. 'bases

sio2

HCO--J

cl-

NO-
5

2,23

r,62

5,84

1,56

LT,27

16,72

30 ,08

2 ,08

1;65

1,43

1,04

3,7 4

1,00

7 ,22

10,71

19 ,27

1 ,33

t ,06

51.296

37 .458

t34.28s

36.082

259.459

384.806

692.001

47.669

38 r 133

TOTAL 6r.82 39,60 T . 422 .096

TABELA 39 : ESTIMATIVAS DË VAZõES SOLIDAS E COMIÐSIçÃO QUfMICA DAS'

ESPECIES DTSSOLVTDAS NA FOZ m RIO rVAf. A DESCARGA LfQUTDA ESPECÍFT-'

CA ESTII"ÍADA E CONSIDERADA NOS CÃLCIULOS É DE 20,31 1/S/Y,¡t2. A VAZÃO SÕ-

LIDA DISSOLUDA ESPECÍFICA FOI CAICUI.ADA PEI.A SOMA DO APORTE SÕLIDO

Drssolvrm Do l.¡OVo PonTo TAQUARA COM O DEWDO À Ãn¡A RESTANTE DO CAIUÃ

DTVIDIM PEI.,OS 35.914 X¡NZ O¡, SRCIA DO IVAÍ .
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das descargas totais de cada conpartimento, dividida pe

la área total da bacia hidrográfica. A vazão 1Íquida
dissolvida especifica foi estimada pe.1a soma do apotte
sóIido dissolvido no Novo Porto Taquarâ, com o relacio
nado ã área restante no Caiuá, dividido. pela área to
ta1 da bacia.

5.3.1.5. Sólidos Totais Hidrotransportados .

Conparando-se os .dados de transpoÌte de

solrdos en suspensao con os de sólidos dissolvidos na
bacia hidrográfica do rio lvaÍ, tem-se una visão glo
bal do total de sólidos hidrotransportados.

Conside¡ando-se o transporte ern suspensão
para o Novo Porto Taquara como 77to¡/Kn2/ano e o dis
solvido como 41tonlKm?¡ano se obt6¡n urna descargr ,óff
da global de 118 ton/Kmz / ano ou cerca de 4.l06tonlanol

Acrescendo-se
te a área de arenito Caiuá
quara, ten-se as descargas

A10" ton/ ano .

ao últino valor o equivaten
ã jujante do Novo Porto Tg

especÍficas total de 4,2

5 .3.1.4. Trarisporte de Sõlidos do Rio Ivaí em relação
. aos Rios do l"fundo.

Co¡n base nas ¡n6dias estimadas por Macken

zie e Garrels (1966) para os rios do Mundo e por Gibbs
(7972) para a An6rica do Sul, as porcentagens de ' con
tribuição do lvaí en ternos de esp6cies dissolvidas
constan da TABELA 40.

5.3.2. Tr.ansporte de Sõlidos ern Termos Regionais

5.3.2.1.. Sólidos ern Su spens ão



ESPEClE
DÏSSOLVIDA

QUANTID. TOTAL RECEBIDA
PEMS OCEA}}OS

ton/ano

Na

K

Ca

t,u

sio2

HCo-
5

LI

l'{'0-
J

SO,
+

?0,7

7r4

¿+8 ,8

13 ,3

42,6

190, 2

25,4

36, 7

107

107

107

107

LO7

107

107

APORTE ANUAL DE SÕLIDOS DÌSSOLVIMS

PELOS RIOS SUI^AI\,IERI
CA¡ÐS

TABELA 40:- APORTE

NENTE SULAMERICANO E

s,05

1,SS

é ,59

I,24

]-2,78

24,93

t ,t:

4,43

n7

107

107

107

107

107

107

LO7

DE S6LIDOS DISSOLVIDOS

DO MUNDO. (MACKENZIE

51.296

37.458

t 34.285

36. 082

384.806

692 .001

47 .669

38 .133

FRAçÃ0 CoRRESPoNDENTE A0
RIO IVAÍ I%)

107

0,02

0,0s

0,03

0,03

0,09

0 ,04

0,02

-

D0 Rro rvAf EM RELAçÃo A0 MONTANTE DOS RrOS DO CONTI-

E GARRELS (1966) 

- 
GIBBS (t972).

DOS RIOS
RICA¡OS

0,11

0,24

0 ,20

0,29

0 ,30

0 ,28

0,09
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Adnitindo-se, dentro de u¡na hip6tese otiÍús
ta, que, pata a Formação Caiuá valham os valores da TA
BELA 29 , terenos:

- 
perda diária de sólidos suspensos pela

Formação Serra Geral en sua superfÍcie de .10S.800 Kn2 no
Estado do Paraná = 13.3O0tory'dia ou l,,26tan/ha/dia e 460
ton/ha/ ano;

- 
perda diária de sólidos suspensos pelos

depósitos supra-basálticos en sua superfície de 22.800,
KmZ do Estado do Paraná = 6.20ûtony'dia ou 2 ,7Ìþtú|na/d],a,
e 992@o/ha/ ano .

Estes valores poden não corresponder exata
nente ã realidade, porén dão una id6ia do que está se
passando naquela região do Estado do Paraná ern terrnos de

tTansporte de só1idos ,

No caso do Caiuá ou gen6ricamente falando,
das fornações supra-basãlticas, existe ainda urna sensí
ve1 parcela não calculada neste trabalho, que 6 corres-
pondente aos só1idos escoados pelos rios por arraste de
fundo, Esta fração deve situar-se em torno de.30å do
transporte total de sólidos ern suspensão.

Una região basá1tica florestada e¡n cêrca de

80% de sua área, cono a bacia do rio ltabó, no Paraguai,
descarrega anualnente cêrca de 60ton/ha,ou seja.: 0.,16ton/
ha/dia.

Admitindo-se cono aceitável urna pe¡da de
s6lidos dè 6Oton,/ha/ano, deverão ser tomaclas nedidas que
dividan as perdas m6dias atuais por 8 para a Fornaçãq
Serra Geral e 16 para o Caiuá, aproxirnaclamente.

I)eve-se selnpre teÌ en nente que estas esti
mativas foran f eita.s co¡n dados levantaclos no Córrego Ja

j

l
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cutinga, que tïanspoïta só1idos en suspensão con taxa a
baixo da nédia iegional , corno foi visto no íten 4.6.2,L.
Considerando-se cono nédiâ os valores de sóIidos ern sus
pensão obtidos no rio Arroio Guaçú, ten-se urna perda de
só1idos suspensos para a Fornação Serra Geial de cerca
de 1,61 ton/ha/dia.

Co¡no os dados estimaclos aqui são n6dios, e

existen na região estudada extensas áreas, relativa¡nente
planas, deven, por outro lado, ocorrer situações bastan
te crÍticas en zonas de topografia nais acidentada.

5.3.2.2. Sõlidos Dissolvidos

Estendendo-se os
obtidos na bacia hidrográfica
da Fornação Serra Geral e dos
do Estado do Paranã. obtên-se

dados tomados cono nédi o s,
do Rio lvaí, para o total
depósitos s up r a-basálticos
os valores da . TABELA 41.

As estinativas das bases, sílica e bicarbo
nato podem não ser exatâmente as reais, porén dão una
boa indicação da erosão quÍrnica a que boa parte do ter
rit6rio paranaense está subnetida.

No caso da Fornação Serra Geral , foran to
rnadas como base as perdas especÍficas en espécie.s dis
solvidas, anotadas em bacias sobre terrenos basá1ticos,
cuja vegeiação natural está praticanente intocada, para
conparar con as informações levantadas em bacias sobte
basaltos sem vegetação natural no Estado do paraná. (TA
BELA 42 ).

Para os cá1cu1os conparativos das perdas de

s6lidos dj ssolvidos pelo transporte en meio aquoso en
bacias florestadas, lançou-se mão de dados obtidos pela
ARII nos rios Itabó, Lirnoy e Itanbey, no Paraguai. Nos
três rios ten-se clados de conposição química, enquanto

-l
l

l

l
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ESPECIES
DISSOLVIDAS

ToTAL Ð(PoBTArn DOS
105.800 Kn" DE FoR
MAçÃO SERRA GERAL-T
}IO PÂRANÃ

ton/ano

TOTAL E]PORTADO DOS
22.800 Y,{ÎZ DE rcR
¡,rAçÃo CAIUÃ l0 PARa
NÃ

Na+

+
K

+
Ca

Mg*

tot. bases

sio2

Hcoi
J

cl -

N0t

150.000

90,000

440.000

180.000

860.000

1.210.000

2 .360 .000

110;000

180.000

11 .000

33.000

25.000

11.000

80.000

193.000

155.000

19.000

33.000

TOTAL 4.720.000 481.000

TABELA 41 : PERDAS

DAS PELAS ç6¡¡V¡qçÕES

NÃ.

ANUAIS DE ESPÉCIES DISSOLVIDAS,

SERRA GERAL E CAIU,Ã NO ESTADO DO

SOFRI

PAR4



-183-

C0I4P0sIç,rì0 QUfI{ICA r'/ÉDrA EM ng/t pÁRA OS RIOS

LII\d]Y ITA3O, ITAT,IBEY T@IA ,AR.GUAçÚ

Na+

K+

Ca+ +

Yr**
tot.bases

sio2

HCOS-

c1-

Nos-

1,36 l,2s

7,20 1,15

5 ,49 3 ,90

1,08 7,27

7 ,Ls 7 ,57

13,50 16 , s0

19 ,52 22 ,s7

1,00 0 ,0

0,59 0,22

2 ,O0 I ,54

r ,20 1 ,18

3,46 3,62

0,95 1,10

7 ,61 7 ,44

15 ,30 15 ,10

20 ,94 27,0L

1, s0 0,83

0 ,56 0,46

2,02 24

1,07 -10

5,19 50

1,60 51

9,88 25

14 ,7o ;os

27,25 23

0,92 10

1,57 77

TOTAL 47,74 46,86 45 ,91 44 ,84 s4.32 l7

TABELA 42 : CCÀ{POSI@ES QUN{ICAS DE BACIAS REPRESENIÁÀIDO ÃREAS COBERTAS

POR 1ÆæTAçÃO ¡ú{T1JRAL E TOTAIÀ,IENTE DESPROYIDAS DE FLORESTAS. PERGNTUAIS'
DE VARIAçÃO NA COMPOSIçÃO DE CADA ESPÉCIE DISSOLVIDA ENTRE ESTES DOIS PA
DRÔES DE ÃREAS. A DESCARGA ESPECIFICA I!ßDIA PARA AS ÃREAS DE ¡T¡RESTAS É
DE 8,94 L/s/Y,¡¡z (RIO ITABO) E IìARA A ÃREA DESFLoRESIADA É DE 13,31 L/s/IçIIZ
(RIo ARRoIo GUAÇÚ),
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a déscarga 1íquicla. específica nédia considerada foi ob
tida em 1977 no rio ltabó.

Con base nos dados foram feitas estinati
vas das variações da quanticlade desólidos dissolvido]
devidas à ação antrópica sobre a superfície da região
basá1tica da nargern esquerda do Rio paraná (TABELA 4j).
Representanclo as áreas totalnente ocupadas ou devasta
das, tornou-se os dados obtidos no rio Arroio Guaçú,que
desernboca no Paraná, próxino ã foz do rio ltanbey.

A partiT das tabelas conparativas anterio
res se depreende que:

- 
a concentração de cada esp6cie dissol

vida 6 rnaior para as áreas deflorestadas, exceto para
o potássio e sÍtica;

a descarga de ¡naterial dissolvido 6 me
nor nas bacias hidrográficas protegidas por florestal
para todas as esp6cies dissolvidas;

- 
6 demonstrado claramente nas tabefas,o

efeito da vegetação na dirninuição do escoanento supeï
ficj.al e na retenção de espécies dissolvidas;

- 
a pequena variação no padrão topográfi

co das regiões cornparadas não deve ter influído ¡nuitl
na novimentação das esp6cies dissolvidas, assin cono o
clina, que é práticanente o nesmo;

- 
a variação na erosão quinica ó sensí

velnente rnenor do que a rnecânica, qrrancìo da ocupação
de uma área natural;

- 
espécies dissolvidas que se relacionan

a fontes poluidoras, como radical nitTato, ten as nai



DESCARGAS ESPECÍFICAS DE MATERIÆS

BACIAS FTORESTADAS
SOBRE BASALTOS DÁS SOBRE BASAL

-l8s-

ACFESCIÎì4CS DE
vlDos Ã AÇm

ÁI{TROPICA

e

Na'

a;
Ca ++

Mg **

tot . bases

sioz

HCOS -

cl -

No: -

0 ,85

0,45

2.18

0 ,67

4,15

6 ,17

tr,44

0 ,39

0 ,66

0,43

0 ,33

1,02

0 ,31

2,lo

4 ,26

s,92

0,23

0,13

49

z7

53

54

49

31

48

4l

80

TOTAL 12,64 22,80 45

TABELA 43 : COMPARAÇÃO ENTRE

CAS DE ESPÉCIES DISSOLVIDAS DE

RESTADAS SOBR,E BASALTOS.

AS DESC,A,RGAS SOLIDAS ESPECÍFI

BACIAS FLORESTADAS E DESFLO-'
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aunento devido ã ocupação de uma área.

5.4. Balanço Erosão 
- 

Alteração e¡n Basaltos

Com base. nos dados levantados sobre a al
teração quÍnica e ¡necânica, obtidas a partir dos rnate
'riais hi dro tran sportado s e com informações sobre a ro
cha, pode ser ¡nontado un balanço do tipo alteração ;
erosão, nos rnoldes daquele utilizado por Gac e Pinta
Q973) en rochas do Inp6rio Centro Africano.

A deconposição quÍmica concorre para o

aprofundanento dos perfÍs de alteração dos basaltos,
provocando a solubilização de parte da rocha sã e a

fornação de minerais secundários, além dos residuais.

Opondo-se a esta alteräção, que tende a
liberar para transporte apenas natetiais dissolvidos ,

age a erosão mecânica, provocando una ablação dos per
fís pelo transporte dos materiais residuais e/ou for
rnados durante o intenperismo químico-

A ação ¡elativa destes dois necanisnos po
de ser estinada pelo rnétodo que será aqui util-izado.

Considerando*se o basalto da bacia do C6r
rego Jacutinga (TABELA 20), con densidade igual a 3,ca
da rnetro cúbico será fornado por:

145 Kg de sílica livre
1390 Kg de sí1ica conbinada

324 Kg de aluni.na

528 de óxido de ferro
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A nineralogia dos sóIidos em suspensão e
dos rnateriais alterados 6 fundame nt a lnente caoli-nita.
Em un siste¡na de alteração rnonossialítica, todos os
324 Kg de A1rO, se combinam com SgZ Kg de SiOr, que as
sociados a 114 Kg de HrO formam 820, Kg de caolinita.

Considerando-se uma dissolução do quartzo
na orden de 15% (Tardy, 1969), serão evacuados l0S0 Kg
de SiO, para cada mJ de basalto alterado.

No Córrego Jacutinga, foi medido o tot.al
de SiO, escoado durante um ano, lg,i ton/Km? /ano. A es
te valor corresponden 15,4 g/m?¡ano de caolinita.

Corno 1 n3 de rocha produz 820 Kg de caoli
nita, este valor de caolinita for¡nada corresponde a I
m de rocha alterada, ern profundidade,

A 15,4 g/mz/ano de caolinita, corresponde
um aprofundamento de perfil na ordem de 1,9 . 10-5 m.

A vazão sólida em suspensão do Jacutingar
é de 46,3 g/mt/ano. Consiclerando-se que todo este va
lor corresponde a caolinita, teÌn-se uma ablação do so
1o elirninando uma carnada d.e cerca de 5,6 . l0-Sn.Trans
formando-se este núnero em volume, observa-se que o Es
tado do P a'ranã perde anualmente cerca de 6.000,000 m3

de solos de origen basãltica.

Contrapondo-se os valores de formação de
so1o, 1,9 10-5 m, e os cle perda de so1o, 5.6 l-0-5rn
tem-se uma dirninuição da carnada alterada na orden de
0,037 nn/ano.

anA1ém das várias fontes potenciais de
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correções para as estinativas feitas com relação ao ba
ianço erosão-alteração, convé¡n rnais uma vez salientar'
que as taxas calculadas dè aprofundamento e arrasanen
to dos perfÍs de alteração são m6dias, Assin sendo, e

cono existem ãreas pouco acidentadas e sujeitas a ero
são necânica muito baixa, ocorrem locais sob gradien
tes topográficos ¡nais acentuados, que são acornetidos de

taxas de er:osão bastante superiores ã m6dia,

Caso a alteração houvesse prosseguido sob
as taxas atuais aqui estinadas, ern todo o Quaternário
ter-se-ía para o últino nilhão de anos a formação de

19 n de rocha alterada, e desde o Terciário (70 n.a)
nais de 1.300 n de alteritos.

Existen diversos locais sobre a Formação ,

Serra Geral , no Paraná, ern que a carnada alterada chega
a 20 m. Para isto ocorrer, pode-se especular que o cli
na regional não teria se alterado fundamentalrnent e no

Quaternário, ou ainda, que ocorren ou terian ocorrido
taxas rnais elevadas de alteração no decorrer deste Pe

ríodo,

' Em Maringá por exemplo, existem pontos on
de o nanto de intemperisno chega a cerca de 20 n de

profundidade. Corno a Região está próxina às bo¡das atu
ais do Caiuá, as rochas basálticas terian sido desco
bertas dos sedinentos em questão, antes do início do

Quaternário, tempo no qual , nantidas taxas de a1ter4
ção sernelhantes ãs atuais na bacia do lvaÍ, seria pos
síve1 a forrnação destes 20 n de alteritos.

Utilìzando-se clos dados obticlos no rio Ita
bó, no Paraquai, obt6n-se uma alteração cvoluindo 0,45

_c. 10 " m/ano, que, estendicla para o Quartenárj.o daria
un m¿nto de internperisno de 4,5 n. Com esta taxa de al
teração , para a fornação de 20 ¡n de alteritos, serian
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ñecessários cerca de 4.400.000 anos e desde o Terciá
rio poderian ter sido fornados mais de 300 n, Estas '
estimativas lalvez estejan nais próxinas da realidade
pois foran feitas a partir de dados de u¡na bacia hi
drográfica quase toda florestada, Condição pretérita'
de praticarnente toda'a região da Fornação Serra Geral
e studada.

I
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6. CONCLUSÕES GERAIS

Trabalhos como o presente, en que são feitos balanços
do movirnento de materiais solúveis e insolúveis en de

ter¡ninadas regiões, podem fornecer subsídios bastante
valiosos para planejanentos regionais de combate ã e

rosão, proteção do solo e controle do meio anbiente
de un modo geral.

Através de balanço erosão - alteração, 6 evidenciada
a irnportância da erosão no modelado de una região. Man

tida a taxa atual de aprofundamento do nanto de alte
ração desde o Terciário (70 m.a.), na porção afloran
te palanaense da Fornação Serra Geral , poderiam ter.
sido elininados rnais de 30 . 1012 netros cúbicos de

so1o, sendo abatidos desníveis topográficos con nais
de 300 netros, Isto evidencia o grande auxÍlio que a
avalíação de taxas de erosão e alteração pode prestar
a estudos de evolução do re1êvo.

At6 o presente, a influência antrópica na região., foi
no sentido de un rônpinento desastroso do equilíbrio
ecológico, sem a existência de ações efetivas que 1e

ven o sistena a un novo equlíbrio, do qual o homem

possa usufruir ativanente. O desnatamento quase que

total , elevou as taxas de erosão necânica em rnais 10

vezes para áreas basálticas e en rnuito rnais no caso
de áreas de arenitos, uma vez que prãticas conservacio
nistas não são empregadas significativanente,Ainda de

vido ao desnatanento da região, houve um aumento de

côrca de 40% no transporte de material dissolvido em

zona de rochas básicas. Este ¡nateri.al estaria reti.do

?,.

3.

nos conponentes do nanto de alteração disponíveis

1

!

i
ì

I
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anteriornente para seren.empregados como nutrientes
pela vegetação,

Na região, este fato 6 ainda nais agravado,visto que
os rios principais não atingiram sua capacidade náxi
na de transporte de sólidos, de forna que maiores
quantidades de naterial fornecido aos nesmos irão con
duzir a um nais intenso ttansporte de sedimentos,
que poderão provocaï, mais a jusante, pïocessos de
assoreanento onde este fenômeno é indesejáve1.

É ben clara a influência da litologia na ca-racteriza
ção das ãguas relacionadas. Foi observada una dife
Tença naïcante entre as águas em contacto con basal
tos da Forrnação Setra Gerâl e as águas afins aos se
dinentos supra-basálticos arenososrelacionados à

Forrnação Caiuá. Mesmo entre águas de diferentes re
giões do Caiuá, foram anotadas sensíveis variações
nas suas características quínicas, evidenciando dife
Tenças principalnente na quantidade dos argilonine
rais presentes nos sedimentos arenosos.

Na Região estudada, atrav6s das cornposições quÍnicas
das águas de rios sobre basaltos, sobre arenitos e

soL¡re sedirnentos paleozóicos, consegue-se estimar as
cornposições químicas de outros rios, cujas bacias se
desenvolven sobre rnais de un dos conpartinentos geo
1ógicos rnencionados.

5.

6.
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