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V.L I

RESUMO

O conhecimento dos mecanismos geoquÍmícos e fatores ambientais
que regêm a laterlzação nos sedímentos quaternários do Rio pa
raná, em Pontal do Paranapanema, é de fundamental importãncia
no estudo da possÍvel colmatação química por compostos de fer-
ro dos drenos da Barragem de porto primavera, em construção no
Rio Paraná, Os mecanismos de solubilização e precipitação do
ferro, dentro do contexto anblental reglonal, bem como a evol.u
ção dos compostos de ferro são, tanto para a J-aterízação quan-
to parä a colmatação, básicamente os mesmos.

À presente pesquisa abrangeu, portantof un conhecjmento do me j,o

ambiente do ponto de vista geológico, especialmente sedi¡nento-
Iógico e um conhecLmento dos processos que regem a laterização
e sua evolução. Abrangeu, também, uma modelação desses proces-
sos de forma a fornècer subsídios para o entendimento do fenô-
meno da colmatação quÍmica dos drenos de uma barragem.

Os estudos desenvolvidos basearam-se nas investigações real. j,z_a-

das para o projeto da Uslna de porto primavera, durante o pe-
ríodo de julho de 1976 a dezembro de 1985, constituindo três e
tapas de trabalho que são apresentadas como partes distintas da
pesquí sa.

- Parte I - Estudo dos depósitos aluviaís guaternários c1c, Rio
paraná.

Este estudo teve como base os mapeamentos geológicos, sondagens
mecânicas, ensaios " j-n sl-tu,' e análises de Ìaboratórío que fo-
ram desenvolvidos para o projeto da Barragem de porto primave-
ra ao J-ongo da extensa planície aluvial da margem direita do
Rio Paraná. Contemplou, também, o Arenito Caíuá, que ocorre co
mo substrato dos aluvíões na região e ¡:odería representar a prin-
cipaJ- fonte primária de ferro nos atuais pïocessos de l-ateriza
cão.
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- Parte 2 - Estudo dos processos de laterização e da evolução
dos perfls laterítlcos e conglomerados ferrugino
aos.

A existêncla de nÍvele concrecíonados e de conglomerados for:te
mente cimentados por compostos de ferro, nos aluviões do Rio
Paranå, mosträ que a reglão apresentä condições ambientais favoráveLs à mobilização e precipltação do ferro. Essas condi_
ções foram pesquÍEadas a partlr de sondagensf ensaios de campo
e laboratórlo e correlações geológicas, obtendo_se subsidios
parä a elaboração de um modelo para a laterização e sua evolu
ção como modeladora do relevo,

- Parte 3 - Estudo do fenômeno da possÍvel colmatação químic:a
dos drenos da futura Barragem de porto prímaver:a
por compostos de ferro.

conhecldos os mecanr-smos que regen a raterização e estabe.reci
do um modero, fof desenvolvído um estudo da possível colmâtâ_
ção quÍmlca dos drenos da Barragem de porto primavera devidaà preclpltação de compostos de ferro. Este estudo abrangeu uma
aná11se dos mecaníemos que governam a colmatação no sistema
drenante dé uma barragem a partJ-r de condlções ambie¡rtais di_versas das atuâis, decorrentes da formação do reseïvatório. n-o
ram propostàs, alnda, medidas preventivas visando a min_tmÍza_
ção ou até a c¡)-imInação da colmatação na futura bar::agem e demals barragens de terra brasilelras.
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ABS TRACT

The understanding of environmental factors and geochemical
mechanísms that rule the Iaterization phenomenon in the pontal.
do Paranapanema" cenozoic sediments is of paramount
importance in the study of possible chemical clogging by i::on
compounds in the drains of the porto primavera Dam, under
construction in the Paraná River. The Mechanisms of
soJ.ubillty and precipitation of iron. within a regionaf
environmental context, as well as the evolutíon of iron
compounds are basicalJ_y the same, both for the laterizatio¡r
and the clogging processes.

The current research reported here has taken into accourìt the
knowledge of the environment under geological and
sedimento fogica I context, the knowledge of the processes that,
rule the laterization and its evolution, and a modelt i.ng of
f-hese processes, ín order to subsidize the understandinq r:j.
the chemical c1ógging phenomenon of the dam drains.

Based on boréhole dada "in situ" tests, Iaboratory tests aud
mappíng that have been carried out, the cenozoic alluvíaI
deposits of Paraná River and the processes of laterization and
evolution of sand and gravel beds strongfy cemented by iron
compounds, present ín the alluvia, were studied. The Caiuá
sandstone, \"rich occurs as the bedrock for the regional
alluvia and should represent the main primary source of iron in
the processes, was also considered.

Afther the ¡rechanisms that rule the laterization r¡/ere defined
and the geochemical model established, a study of the possible
chemical clogging of the dr:ains of porto primavera Dam was
executed, and the [echanisms that could lead to this clogqing
due to environmental condit.ions with the cr:eation of the
reservoir were analysed.
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Prevent measurês that will be adopted in order to minimize or
eliminate the clogglng in the future dam are presented, as
well as suggestions for the study, preventJ-on and correction
of the phenomenon in other Brazílian earth dams,
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INTRODUç,\O

os primeiros estudos visando o aproveitamento do potencial hÍ-
drelétrico do Rio Paraná entre ,rupiá e rtaipú tiveram início
em 1963, quando se definiu que, entre o nÍvel de jusante da U-
sina de Jupiá e o remanso da Usína de ltaípu, fixado na cota
220,00m, se dispunha de unra descarga média anual de 6.500¡n3/
seg., suficiente para aproveitamento de energia da ordem de

5.000 MW. Uma série de estudos alternativos foi desenvolvi<ia
por várias entidades nacíonais e internacionais, visanrJ.o o a-
proveitamento cleste trecho do Rio Paraná.

A alternatíva escolhida para detalhamento foi defínida em 1974,
dividindo o trecho de interesse em dois estágíos, cada um cc)n

19,0m de queda: Porto Primavera, 267 lcn a jusante de Jupiá, com

reservatõrio na cota 259,00n e potência inslalada de 1.800 ¡4W

e llha Grandef 499 lcn a jusante de Jupiá, com reservatório na

cota ?.3,9,00m e potência ínstalada de 2.000 Mw (figtlras I e II) .

AIém dessas usínas, que vêm sendo construídas no Rio Paraná

sob r e sponsabi lldade da CESP- Corpanhia Energética de São Paulo
e ELETRoSUL - Centrals Elétricas do SUI do BrasiI S.A. respec
tivamente, encontram-se em fase de conclusão as usinas de Rosa

na e Taquaruçu, no Rio Paranapanema e Três Irmãos, no Rio Tie
Lê, todas sob re sponsabi I idade da cEsP.

A Usina de Porto Primavera constítui o mais recente aproveita
mento hl-drelétrico do Rio Paranå encontrando-se, atualmente, em

fase executlva, com previsão de entrada em operação em ntaicl de

1.991. Os qbjetivos prÍncípals da obra são a.geração comercial
de energia e1êtrica, ampliando a capacidade instalada do si-ste
ma CESP em ftais 1,800 MW e preservando a navegabiljdade do
r1o, atravd.i'.da,.construção de uma eclusa para a transposição
ãõ clesnfvel que será. criado pëla barragem.

Em julho de 1976 foram J.niciados os estudos de viabilidade tí:c
nico-econômica da usina, seguidos de estudos de projeto l¡ásíco
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(Julho/77 a Novembro/781 e de detalhamento em nível de projeto
executl-vo (a partlr de dezembro /7gl . O inicio efetivo das o-
bras se deu em maio de 1.980 e estas vêm se desenvolvendo até
a plesente data, juntamente com o projeto executivo.

As características morfológicas do local do aproveítamento con
dicionaram o arranjo básico de suas principals estruturâs, que
se encontra esquematl-zado na figura III. Suas caracterÍsticas
gerais são descritas a segul-r!

a) Barragem de terra da margem direita: Com um comprimento to
tal de 9 km e altura nÉxima de 30m, estendendo-se pol: l:oda
a planfcJ-e aluvial da margem direita do Rio paraná.

Barragem do leito do rio: Situada entre a barragem cla mar-
gem direita e as estruturas de concreto. Apresenta extensão
de 1rI4 lsn e altura média de 30m, devendo ser construí<la,
também, de terra.

Estruturas de concreto: abrangem, basicamente, o vertedou-
ro, tomada de água¡ casa de força¡ edifício de comando e á-
rea de montagem. Situam-se no Leito do rio e parte da mar-
gem eaguerda, com uma extensão total de 996,5m. A tomada de
água, casa de força e o vertedouro deverão apresentar altu
ras médias de 44,0 e 53,0m, respectivamente.

Eclusas localizada na margem esquerda do río, com uma câma-
ra de 210r0m de extensão e I7,0m de largura. O canal de a-
proximação de jusante possul 5,200m de compr:imento.

Ainda na margem esquerda encontra-se em operação, desde ju
tho de 1982, uma ecJ-usa temporária que atualmeute permite a
navegação através do Rio Paraná no trecho do aprove itamerìto .

Sua construção se tornou necessárl-a devl-do às altas veloci
dades que se desenvolveríam após o estrangulamento do rio,
quando da construção das obras de desvio. Deverá ser desati-
vada após o inÍcio da operação da eclusa definitiva.

d)
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e) Reservatório¡ Com um volume de 20 k.m3 no seu nível normal
(259;00m) , deverá possuir uma extensão de 233 km n6 seu ei
xo malor e área l-nundada de 2.250 krn2.
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DEPÓSTTOS AI.,UVIAIS CENOZÓICOS
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1

1.r

ASPECTOS GEOLOGICOS REGIONAIS

Introdução

A partir dos estudos de divisão de queda, para o apro-
veLtamento hidrelétrico do Rio Paraná e principalmente
da implantação das usinas de Jupiá e Ilha Solteira,tq
do o curso do rlo vem sendo intensamente investigado
para fins geotécnicos. Essas investígações têm siclo di
rigidas aos locais das usinas, ãs áreas que deverão

conter os seus reservatórios e às jazidas de materiais
naturais de construção.

A proximidade das usinas de Porto Primavera, Rosana e

Taquaruçu, na região denominada Pontal do Paranapanenì¿ì

e de domínlo dos arenitos da Formação caiuá, uni.dadc:

basal do Grupo Bauru, permitiu um estudo geológico re-
gional l-ntegrado para esses três aproveitamentos. Este

estudo foi iniciado em agosto de L97 4 para as usinas
de Porto Primavera e Rosana (IPT,L976a) e concluído eln

março de 1978 com o detalhamentor êrTt nível de pro-jeto

básico, da usina de Porto Primavera (THEI\,IAG ,1978) .

Durante os anos de 1984 e 1985, Pof ocasião da pl:esen

te pesquisa, fol desenvolvido um levantamento da bi-
bliografia existente sobre a Formação Caiuá, ro contel
to do Grupo Baurure sobre os depósitos cenozóicos pre

.sentes na Bacia do Alto Paraná.

I.2 A Região do Pontal do Paranapanema

No Cretáceo Inferior, o soerguímento marginal das bo{

das da Bacia do Paraná associado aos levantamentos dos

arcos de Ponta Grossa e do Rio Grande, Do interior da

área basá}tica, criaram uma depressão provavelmente
pouco subsidente ¡ Dâ qual se acumularam os sedimentos

do Grupo Bauru. originou-se, dessa forma, a Bacia do



05

Atto Paraná (ALMEIDA' 1980).

A reglåo do PontaI do Paranapanema, situada no interior

da bacia, constl-tuL área de domlnio da Formação Caiuá'

unldade basal do Grupo Bauru' que repousa sobre os der

rames basálticos da Formação Serra Geral' Sedimentos a

IuvLais e coluviais cenozóicos recobrem essas forma-

ções,

Como pode ser observado no mapa 9eo1ó9ico da figura

1.1f ds ocorrências de rocha basáltica, em superfÍcie'
restrinçm-se a Pontos locallzados no encontro dos rios

Paraná e Paranapallema, nas margenÊ do Paranap'lnema e

em locais Þróxlmos à cidade de Teodoro Sanìpaio' Em

Teodoro Sampaio e no local da Usina de Rosana' o topo

do basalto se encontra, em médla, na cota 205tn' es".

tando entre as cotas 220 e 24Om em Porto Primavera' Um

poço da Petrobrâs, executado em Presl-dente Epitácío' in
dlcou o seu toPo na cota 168m e uma espessura total de

1.623m para o pacote de rochas basálticas (IPT'1976a)'

Superposta aos bàsaltos r a Formação Caiuá se estende

por toda a regíão, com espessuras da ordem de 150m en

Teodoro Sampaior 120¡n em Rosana, 90m em Porto Pr imav-e-

ra € 70m em Presidente Epitácio' Seu contato lnferior
com a Formação Serra Geral, situa-se entre as cotas

200 e 240mr podendo estar ausente na calha do Rio Para

ná, em locals onde fol erodldo e os sedimentos alu-

vlals 8e depositaram dlretamente sobre o basalto (rPT'

1976a) .

A cobertura cenozôica é representada por depósitos co

luvlals e aluviaLs que atingem grande expressão na mar

gem dlreita do Rlo Paraná. Observam-se' nesta margem'

terraceamentos situados nas cotas médias 265' 245 e

240m deflnlndo, respectlvamente, um terraço colúvio-
aluvial, um terraço aluvial e uma planície aluvial ao
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longo de uma faixa marginal ao rio que varia de 10 a a
té 20 Km de largura. Na margem esquerda do Rio paraná
os depóslt.os são fnexpressivos ou ausentes, r:estringin
do-se å planicle aluvial da várzea do Rio Paranapane-
mâ, entre as cotas 240 e 250m.

Do ponto de vista estrutural, foram inferidos alguns
Iineamentos regJ-o-nais .que devem estar relaciona
doe às calhas dos rfos Paraná e Paranapanema, conside-
rados alLnhamentos estruturais importantes ( TII¡]MAG I

1978). Os arenitos apresentam apenas descontinuidades
prlmårfas, representadas por estruturas sedimentares e

frã.Èuramento prlmârlo, sendo raras as fraturas de orj.
gem tectônlca e ausentes os falhamentos (STEIN et al..
1979 e ALMEIDA, 19801.

Grupo Bauru

1.3.1 Generalidades

O Grupo Bauru egtende-se pelos estados de São Paul.o,Pa
ranå¡ Mato Grosso, Mato GrosBo do Sul, Mlnas cerais e

Golás, constltulndo a Bâcla do AIto Paraná. Esta se
formou no Cretáceo, a partir de soergulmento das est-ru
turae marglnal-s ao Norte e ativldade positiva dos ar-
cos de Ponta Grossa e Campo Grande no interior da B¿ì-

cla do Paraná (ALMETDA, 1980).

Deede 1905r quando GONZAGA DE CAMPOS introduziu o ter-
mo "Grés de Bauru" para os sedimentos cretáceos situa
dos aclma dos derrames basálticos, esses se<limentos
tâm gldo estudados sob vãrios prJ.mas, tenclo sido consi
dêradoa como formaçâo, eérie, grupo, formação e r)ova-
mente grupo.

SETZEff, (1948) subdlvidlu essas rochas em duas unid.a-
des¡ bauru Inferior e Bauru Superior, denominadas mais
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tarde, respectlvamente, de ltaqueri e Maríliar por AL-
MEIDA e BARBoSA (1953), FREX,TAS (1955) utilizou o ter-
mo "Série Bauru", subdivldlndo-a nos membros ltaqueri
e Bauru porém abandonou, em 1964, o termo ltaqueri pe-
la sua pequena expressão geográfica..

BARBOSA et al. (1970), estudando a área do Triângulo
Mineiro, indlcaram a existência de três fácies da base
para o topo: Uberaba, Ponte AIta e Bauru. HASUI (1969)

deflnlu a Formação Uberaba sob a Formação Bauru,na mes

ma reglão, reglstrando uma dl-scordância entre amb¡as e

observando a exlstência de um conglomerado basal no

contato co¡n a Formação Uberaba.

SUGIIIO (1973) utltlzou o termo Formação Bauru reunin-
do, sob essa denominação, a Fácies Itaquerí ou Pont,e

Alta e Fácles Bauru, colocando tambén a Formação Ubera
ba como unfdade lndependente.

SOARES et aL. (1973) subdlvídiram a Formação Bauru, na

reglão nordeste do Estado de São Pâul-o, em Formação
Båuru Inferior é Superl-or. No ano seguinte, PIERUCE'II e

BRANDT NETO (19741 e MEzZALIR.A (1974) se basearam na
preéença do cimento calcitico cc¡no critérlo para subdi-
vísão estratlgráflca, como um retoïno ao trabalho de

SETZER (op. c it . ) .

COIMBnÀ (l-976) estudou a estratlgrafla da Formação Bau

ru a partlr da assembléia de minerais pesados e AMARAÍJ

(1977)mostrou a possibllidade de identificação das un!
dades estratigráficas da Formação Bauru com base nos
padrões fotogeológicos observados em imagens Landsat.

Em 1977 BRANDT NETO, mapeando o baixo curso do Rio Ti.q
tê, descreveu três membros na Formação Bauru e os denomi
nou Membro Inferlor, !{édio e Superlor.Nesse mesmo ano,
SUGUIO et al. lI977l apresentaram uma subdivlsão que a
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brangeu as litofácies Araçatuba, São José tlo Rio Pretcr

e t'tarf 1ia.

SOARES et al. (I9791, estudando as regiões administra-
tivas t0 e 11 do Estado de São Paulo, distinguiram ein
co associações lítológicas, que foram denominadas For
mação Caiuá, Fácies Santo Anastácio, Fácies Taciba, Fá

cies Ubirajara e Formação l{arítia.

Em 1980 ALMEIDA et al., concordando com SOARES et al.
lL979l , elevaram a Formação Bauru à categoria de qru-
por inclulndo neste as formações Caiuá, Santo Anast-á-
cJ.o, Adamantina e Marf lía, embora alguns autores conro

FREITAS (I982) e JABUR e SANTOS (f984) ainda entendes-
sem a Formação Caiuá como anterior ao Grupo Bauru, per
tencendo ao Grupo São Bento. A Formação Adamantina foi
subdivídida nas litofácies Araçatuba e São José do Rio
Preto, de SUGUIO et al. (1977) e Ubirajara e Taciba,de
SOARES et al. (1979). JABUR e SANTOS (f984) propuseram
as lltofácies Porto Rlco e l"lamborð para a Formação Cai
uá.

Estratlgrafia

Os sedimentos do Grupo Bauru, formados no Cretáceor r_ê_

pousam sobre os derrames basálticos da Formação Serra
Geral sendo divididos, de acordo com a maioria dos au-
toresr €rn quatro formações: Caiuá, Santo Anastácio, A

damantina e MarÍlía. A Flgura I.2 representa o quaclro

estratlgráfico esquemático do grupo no Estado de São

Paulo e noroeste do Paraná, sendo indicadas as espessu
raa e as características gerais das formações.

A Formação Caíuá se assenta, díscordantementersobre os
basaltos da Formação Serra Geral, admitindo-se um ci-
clo erosivo entre ambas (SOARES et â1., f9B0) . Ê cons-
tituída de arenitos quartzosos a subarcoseanos finos ¿r
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médios, de coloraçäo arroxeada a vermelha escura e a-
presenta como estruturas sedimentares principais, estra
tif icações cruzadas de grande porte. .IÀBUR E SANIT)S (1984)

dlstinguem, no Paraná, os arenitos de cor arroxeada e estratí
flcação cruzada de forte nergn-rlho cc¡r¡r litofácies Porto Ríco e

os arenitos vernelhos, de estratifícação sub-horizontal, conc li
tofácies l"lamborê. Data do Cretáceo Inferior, tendo-se cle

positado sobre superfície bastante irregular' num padrão
de altos e bafxos reglonais mcldados por rnn tectonisrnc pr:é-Bau

ru. É de origen predonllanterente flúvío-deltaica r ccrn prová-
vel ocorrência de sedimentos eólicos associados.

A Formação Santo Anastácio é representada por arenltos finos ¿r

médios, ccm matriz argilosa inferior a 158, dispostos em gran-
des bancos maclços, Iocalrente ccm acaÍìarento plano-para-
Ielo e estratiflcação cruzada. Sua coforação é marrom avermelha
da e localrente podern ocorrer arenitos subarcoseanos e inter:ca
Lações de arenltos argilosos e lamitos. o contato basal dessa
formação se faz com as formações serra Geral e Caiuá,
apresentando dlscor.dância èrosíva corn a primeira e

tránelclonal .com a segunda, denotando um caráter trans
greEglvÒ èm BuA sèillmentação. DatA, provavelinente, do

CreÈácèo IhferlÒf, quando sê förmou a partir de canaís
mêahdrântes e retlllnêos; de pequena profundidade, e em

planÍcfes dê transbordàmento arenosas, com suprimento
lentoi uniforme'e regular de areia, nËrs com deficiênôia
de material- argiloso na área fonte (SOARES et aI.' 1980).

A rormação Adamantina caracteriza-se por duas prl.nci-
país fácies deposlcJ-onais: uma de arenitos finos a mui

to finos, de coloração rósea a castanha e estratifica-
ção cruzada (fácles de canal) e outra de sedimentos l-a

mfticos maciços ou com acamamento plano-paralelo gros-
seLro, de cor ca stanho-averme lhada a c inz a-aca stanhâda
(fácies de planÍcie de inundação em várzeas e la-
goas).
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As variações regionais apresentadas levaram alguns
pesquisadores a dlferenciarem as ]itofácíes São José
do Rio Preto e Araçatuba ou Taciba e Ubirajara. o con
tato com a Formação Santo Anastácio se apresenta tran
siclonal ou lnterdlgltado e com Õs basaltos da Forma

ção Serra Geral é do tipo discordante erosivo, com

conglomerado basal .

A Formação Adamantlna apresenta o mais abundante re-
glstro fossilífero do crupo Bauru e sua idade é atri,
bufda ao Cretáceo Superior (Huene, 1933 in SoAREs et
41.. 1980) e Cretáceo Médio (soares e Landím, 1975 in
SOARES et å1., l-980). A orlgem destes sedimentos pode
ser relacionada a um ampLo sistema fluvial meandran-
te, domlnantemente pelítico ao Sul e sudoeste do Es-
tado de São Paulo, gradando para psämítico a Leste e

Norte deste estado onde, parcialmentef passa para en-
trelaçado.

À Formação Marflia é composta por arenitos predominan
temente grosseíros, dispostos em bancos maciços ou
com acamamento lnciplente, de coloração creme ou es-
branquiçada e raros corpos lenticulares de Iamitos ou
arenl-tos lamíticos vermelhos no topo. De maneira ge-
ral, a granulometria é crescente de baixo para cima¡
predomlnando conglomerados próximo ao topo. Com a Fo-r-

mação Adamantina as relações de contato são interdi-
gltadas ou apresentam mudança brusca de litologia,mas
a Formação Marftia pode também repousar sobre a Forma

ção Serra ceral, por discordâncÍa erosiva com conglo-
merado basal ou, localmente, sobre o Botucatu. piram-
bóla e mÈsne "sills" de diabásLo, através de discordân-
cla angular sobre estruturas dômicas pr:é-Bauru (SOA-

RES et aI. , 1980).

Sua sed.l-mentação é atrlbuída ao Cretáceo Superior:,
tendo ocorrído sob regime de alta energia, com trans-
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porte fora de canais em exLensos lençóis de escoamen-
to, com deposição rápida e sem formação de estruturas.
A granulometria crescente para cima índica que a secli-
mentação foi realizada cada vez maís próxima das cabe-
ceLras dos leques aluvíais¡ sugerindo um íncremento na
taxa de soerguimento dos arcos marginais. Entre os Ie-
ques formaram-se, localmente, depósitos lamíticos ou
finas camadas de calcário branco, micrítíco ou nódulos
carbonátlcoE lrregulares.

Formação Caiuá

Conhecimento Atual

A Formação Caíuá foi descrita, pela primeira vez, por
BAKER (1923) que a considerou de origem deltaica e ida
de terclárfa, sendo confj.nada à calha do Río paraná
WASHBURNE (1930) atribulu a essa formação uma origem
eól1ca, denominando-a Formação Caiuá e sobrepondo-a
aos basaltos, em posição estratigráfica inferíor à For
mação Bauru.

Outros autores como M.AÀCK (1941), que a denominou Are-
nlto São Bento Superior, SCORUA (1952) e BTGARELL¡\
(1949), apontaram uma origem eóIíca para a Formação cai
uå, situando-a abaLxo da Formação Bauru. MEzZALIR.A e
ARRUDA (1965), MEZZALIFÀ (I974, e SUAREZ (1976) sugerí
ram uma deposlçäo fl-uvlal ou flúvio-deltaica para os a
renitos desta unidade.

FREITAS (1973) retornou às hipóteses de BATGR (op.cit.) e, a paf
tir de dados sedimentológlcos , conclulu pela origem
subaquosa e posição estratigráfica do Caiuá entre as
formações serra Geral e Bauru . BósIo e LANDIM (I97I)



l.2.

consLderaram a Formação caiuá neocenozóica e, com base

também em dados sedimentológicos , apoíaram as idéias
de BAKER.

Em 1971, LANDIM e FULÉARO reforçaram a idéia de idade
cenozóica para a Forma.ção Caiuå, atribuindo-lhe origem
deltalca a partir de um represamento tectôníco ocorri
do na região de Guaíra' no noroeste do Paraná, associ-
ando-a ao vale do Rio Paraná e seus grandes afluentes,
como o Paranapanema.

LANDI¡4 e SOARES (1976), trabalhando no Pontal do Para-
napanema, verlflcaram a poslção estratlgráfica da For-
magão Caiuá, confor¡re as prenrissas de WASHBURNE (op.cit' ), notan

do a existência de um fácies de transição que denomina

ram Santo Anastáclo, entre as formações Bauru e Caiuá.

SOARES et a1., (1980) propuseram uma lnterpretação inte
gradã dos sedLmentos cretáceos no Estado de São Paulo
e redefiniram o Grupo Bauru' do qual a Formação Caiuá
serLa a unldade baeal, considerando-a como de origem
eólica. ALMEIDA et al. (1980) concordaram com a eleva-
ção da Formação Bauru ã categoría de grupo e a inclu-
são da Formação Caluá, mas apontaram uma origem duvido
sa entre eó1ica e flúvio-deltaica para essa unidade.

Em I98t são publlcados os resultados dos estudos desen

volvldos por SALAMUNI et aI., RTCCoMÌNr et aI.; SoBREI

RO NËtrO et aI. (a e b¡ e ALIqEIDA et a1. no pontal do

Paranâpanema, Nôrte e noroeste do Paraná, que atesta-
ram origem flúvlo-deltafca para a Formação Caiuá, senr

descartar uma possível ocorrência de sedimentos eó1i-
cog assoclados. Eesa concepção fol apolada por FlìEl-
IASr em ]-982, a partír de pesquisa por sedimentogra-
maE .
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I.4.2 Espessuras e Distribuição

Definida na região do Pontal do Paranapanemar a Forma-

cão òaiuá se restringe I no Estado de São Paulo, a essa
área, podendo ser visualizada nas barrancas da margenì

esquerda do Rio Paraná. Em subsuperfÍcíe estende-se a

Oeste de Pirapozínho e Pres.ldente Prudente e Sul de p¿ì

norama (SOARES et al., I979l.. Estende-se, ainda, pela
reglão noroeste do Paranã e sudeste do Mato Grosso
do Sul-, não havendo reqistro de sua ocorrência em ou-
tros estados.

Sua espessura é muito variáve1, podendo apresentar al-
guns metros no contato com o embasamento basáltico até
cerca de 200m no .Morro dos Três lrmãos, no Paraná. De

modo geral acunha-se nos sentidos N e E (SOBREIRO llIlTO

et al., 198Ib e JABUR e SANTOS, 1984).

1.4.3 Características Litológicas e Sedimentares

Como característica principal, a Formação Caíuá possui
grande unlformidade litotógica. É constituída por are-
nitos finos a médíos de distribuição granulométrica bi
modal tendo, Iocalmente, areia muito fina a grosseir;r
e conglomerado basal no contato com a Formação Serl:a
ceral. A matriz é de natureza lamítíca, com 2 a 303 de

sllte e argJ.Ia e os grãos são cobertos por película de

óxído de ferro, gue atribui à rocha uma coloração arro
xeada a vermel-ha escura.

Quanto à composição mineralógica o principal constitu-
inte é o quartzo, com 82 a 96t, seguido por 3 a 18? de

ml-croclínio e plagioclásio, o que permite classificar
os arenitos como subarcosianos. Ocorrem ainda, secund_á

riamente, calcedônia, minerais de argila (montmorj. loni
ta e caulinita) , minerais pesados ( opacos, z'ircão e

turmalina) e, localmente, muscovi ta .
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A matriz que envolve os grãos 6 representada por com-

postos de ferro e argila podendo ocorrer, também, ci-
mentação carbonática e nódulos calcários, principalmen
te em arenitos maciços.

As estruturas primárias mais conspícuas rla Formação

Caiuá são as estratificações cruzadas de grande porte,
tangenciais na base, com ângulos de mergulho variáveis
entre 50 e 28o, raramente atingindo 30o. Apresentam-se
predomlnantemente acanaladas, estando intercaladas ou

variando lateralmente para estratificações plano-para
lelas horizontais a sub-horizontais rítmicas (SOBREIRO

NETO et aI., f981b). A espessura dos bancos varia en-
tre 1 e 5tn, com extensão de 10 a 30m e os mesmos se en

contram separados por diastemas.

Bancos de arenito com estrutura maciça
ser encontrados intercalados, ocorrendo

ll^quêncÍa na metade inferior da formação

al., 1981). Apresentam granutação fina
matriz sf ltico-argilosa.

podem, também,

com maior fre-
(RICCOMINI et
e 20 a30?de

1.4.4

Outras estruturas foram, aínda, registradas por SALAIIU

NI et al. (1981) e SOBREIRO NETO et al. (lg8lb), tais
como estruturas de escavação e preenchimento, maïcas

onduladas (micro-estratificações cruzadas em bancos

sub-horizontais), dobras convolutas, marcas de sobre-
carga e "boudinag€", estratificação gradacional e bre-
chas intraformacionais.

Relações Estratigráf icas

O contato basal da Formaçäo Caiuá se faz com os basal
tos da Formação Serra GeraI através de discordâncía,
sendo admitido um ciclo erosivo entre ambas. A ocorrên
cia de solo fóssil e de brecha sedimentar na região cle

Porto Primavera (SOARES et â1., j.919 e RICCOM1NI €'l-:
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aI., 1981) indica que o transporte e sedimentação das

areías do Caluá não ocorreram nos episódios finais clo

vulcanismo, havendo um hiato de tempo com formação de

solo e erosão local.

Entre as formações Caiuá e Santo Anastácio o contato
se faz de forma transicional, com o Arenito caiuá pas

sando de bancos maciços para camadas plano-paralelas
decÍmétricas de arenitos menos selecionados e mais ri-
cos em matrlz (soAREs et al., 1980). As caracterlsti-
cas mLneralógicas e texturais das duas formações mos-

tram, ainda, que o Arenito Caiuá atuou como fonte da

Formação Santo Anaståcio.

I.4.5 orlgem e Idade

A maioría dos autores admite para a Formação Caiuá uma

orlgem flúvio-deltaica. enquanto alguns a ínterpretam
como de origem eótica. RICCOMINI et al-. (.I98I) interpre
taram a porção basal do Caiuá como de origem aquosa (ca
nais fluviaís) e a porção superior como de oriqem ora
eóllca e ora aquosa, mas JABUR e SANTOS (19841 entendem
que sua porção lnferior seja eólica e a superior aquo-
sa, orJ-glnada em ambientes lacustres efêmeros, sobre a

reias de deserto.

A partir das evidêncías apresentadas pode-se assumir: u
ma orfgem predominantemente subaquosa' de ambiente fIú
vlo-delt.aico, para o Caluá, sendo os depósitos forma-
dos a partlr de altos regionais originados por falha-
mentos e/ou arqueamentos (reativação dos arcos de Pon-
ta Grossa, Canastra e da Serra do Mar) .

As áreas fontes dos sedimentos da Formação Caiuá teri-
am sldo as formaçõe6 Estrada Nova, Pirambóia, Botucatu
e serra Geral para os conglomerados basais e os areni-
tos da Formação Botucatu para os sedimentos rest-antes,
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uma vez que a composição mineralógica, forma e dimen-
sões dos grãos desses arenitos são semelhantes âos do

Caiuá. Por sua vez, a Formação Caiuå tería alimentado
a Formação Santo Anastácio. o cimento ferruginoso do

Caiuá teria origem nos basaltos da Formação Serra Ge-

ral.

As informações paleontológicas da Formação Caiuá res-
tringem-se a pegadas de dinossauros pouco conc.ì.us j.v¿rs

(I-,EONARDI , 19771 não existindo fósseis. Stra idade é a-
tribuída ao Cretáceo Inferior pela grande maioria dos

autores, fato que pode ser estabelecido por comparação
com a evolução da Bacia de Santos (SOARES et 41.,1980).

Sedimentos Cenozóicos

1,.5.1 Pesquisas de Cascalheiras na Bacia do Alto Paraná

As primeiras investigações sistemáticas dos sedimentos
cenozóicos na Bacia do Àlto Paraná visaram os depósi-
tos de cascalho exLstentes na margem direita e leito
do Rio Paraná, denominados genericamente cascalheiras.
Tiveram como objetívo a obtenção de materiais naturais
para construÇão das usinas de ,Jupiá e Ilha Solteira
(RUrZ, r963) .

Os resultados dessa pesquísa foram publicados, em I972,
por GUIDICINI e FERNANDES DA SILVA e contemplaram ex-
tenso depósito existente na região de Três Lagoas (su-

deste de Mato crosso) . uÜsxr e oLrvErR-A(1972) também a

presentaram dados sobre pesquisa de cascalheiras no

leito do Rio Paranapanema e Rio Grande' para as usinas
de Capivara e Água Vermelha, re spectivamente .

A partir dessa época, outros aproveitamentos hidrelé-
tricos foram estudados e íniciou-se uma pesquisa exten
siva a todo o curso do Rio Paraná e seus afluentes da
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'margem esquerda, até a regíão de Guaíra (MoNTrCELL,I e

PEREIRA, 1976). Essa pesquísa. que teve caráter regi-o-
nal no seu infcío, indicou as ocorrências de cascalho
presentes na bacia, mais tarde caracterizadas e cuba-

das durante os projetos de Porto Primavera, Rosana e

. laquaruçu Para a CESP e Ïlha Grande Para a Eletrosul-

Ao Longo de todo o período em qìle evoluiram os conheci
mentos gobre o Grupo Bauru, a cobertura cenozói.ca rìa

Bacia do Alto Paraná foi abordada, porém em caráter su

perficlal, secundáriamente aos sedimentos cretáceos.Em

I984, SUGUIo et aI. apresentaram uma proposta de mode-

lo deposicional para os sedlmentos do Rio Paraná ¡ra r:e

gião do Pontal do Paranapanena e BOGGIANI et al .(1985)
desenvolveram um trabalho de pesquisa sobre a origem

dos seíxos das cascalheiras dos rios Paraná e Ara-
guaia.

L.5.2 Espessuras e Distríbuiçåo

Em toda a Bacia do Alto Paraná ocorrem sedimentos colu
vials e aluviais, os primeiros de forma generalizada e

os segundos assocl-ados ao Rio Paraná e seus aflueutes.
Os grandes volumes de cascalho da margem direita e 1ei
to do Rlo Paraná, e sua possível utilização como mate

rlal natural de construção, levaram a um maior interes-
se por esses depósltos, que tiveram um melhor detallra
mento nos estudos reallzados.

São encontrados até a 50 km do atual leito do rio, pcr-

dendo sítuar-se até 60m acima deste e distribuem-se em

terraços ou níveis bem definidosrconforme descrito por

GUIDICINI (1973), FUIJFARO l]-97 4l ' IPT (19-J6b) e SUGUIo

èt aI. (1984). Esses depósítos são apresentados nas fi
guras I.3 e 1.4, em segões esquemáticas transversais
aos rios Paraná e Paranapanema, e descritos a seguì-r.
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a) Terraços Altos ou de Topo de l\,torro

Situam-se entre 20 e 80m acima do Rio paraná e

seus afluentes de primeira e segunda ordem. Em po::

to Pr,imavera e Rosana sua distâncía do leito do
rio é de cerca de 10km e 2km respectívamente, e rg
cebem a denominação de Terraços Colúvio-Aluviais.

Sua espêssura varia entre poucas dezenas de centÍ-
metros até 5 ou 6m e podem possuir, como cobertu-
ra, um solo coluvial poroso areno-argiloso, verme-
Iho, com espessuras de 2 a 10m, orlglnado princi-
palmente dos arenltos da Formação Caiuá. São con_s

tituídos por areia fina a média ou argila arenosa
com seixos esparsos e cascal-ho na base, e apresen-
tam concreções e veioe ferruginosos.

b) Terraços e Depósitos de Meia Encosta

Abrangern terraços fluviais autênticos e depósitos
de retrabalhamento de nlveis superiores. os terra-
ços verdadeJ-ros apreeentam areia r'l-avada"r enguan-
to os depósl-tos de retrabalhamento são constituÍ-
dos de uma areLa argilosa avermelhada, com linhas
de sel-xos caótícamente dispostos.Sua espessura não
ultrapassa 2m.

c) Tefraços Balxos

Situam-se entre 3 e 20m acima do Rio Paraná afas-
tando-se, no máxfmo, alguns quílômetros do mesmo.

Em Porto Primavera recebem a denomínação de Terra-
ços Aluvlals e têm uma largura de cerca de 3,5km
Não ocorrem no ilo Paranapanema. São os depósitos
mais voh¡ncsos, ccrn espessuras entre 5 e lOm e grandes ex
tensões, e sua caracterÍstica mais marcante é a ho.

rlzontalídade do topo. Apresentam areía fina a mé-
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dfa, pouco argiJ-osa no topo tendendo a grossa na ba

se, com lentes errátícas de seixos na sua porção in
termedlária e cascalho basal. Podem ocorrer ainda.
couraças, velos e cimentação ferrugÍnosa.

Depósltos de Pfainos de Inundaqão

São constituídos por camadas descontínuas de ar:eia
com cascalho na baser recobertas por camadas e len-
tes de argila orgânica ou material arêno-a,rgi10so.
Em Porto Primavera e Rosana esses depósitos são de-
nomLnados planicies aluviais, com espessuras médias
de 6m e 4,5m, respectLvamente.

No local de .lmplantação da Usina de Porto Primave-
ra, esta unidade geomorfológica foi subdividida em

três subunidadesr PlanÍcie do Rio Baía, Paleo-rlha
e PlanÍcie do Rlo Paraná. De maneira geral são cons

tituldas por arela fina a média com casca.lho e ci-
mentação ferruglnosa na basere argilas moles com ma

térla orgãnica no topo. Nas partes mais elevaclas da

Paleo-Ilha predomlna areia argilosa compacta ( SU-

GUIO et al. , 1984).

Depósitos de Leito de Rio

Apresentam areía fina, mêdia e grossa na sua consti
tuição, associada a nÍveís de cascalho. No Rio Para

ná euas espesauraÉ¡ variam de 1 a L5m, com maiores
concentrações de cascalho junto à margem direita,en
quanÈo na porção médla e junto à nargem esguerda do

río ocorre apenas areía.No Rio ParanaPanema a espes
sura desses depósltos diflcíImente ultrapassa 2m.

ocorrem, ainda, nfveis concrecionados constituídos
por areías e/ou seixos cimentados por compostos de

de ferro¡ formando lajes de conglomerado resisten-

e)
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te. No Rio Paraná essas lajes foram observadas na
superffcie do depóslto, com grande continuidade, e

em diversos nfveis no seu interior. No Rio Parana-
panema pratlcamente inexí stem.

f) Casos Especiais

Por não se enquadrar em nenhum dos tipos de ocor-
rência descrltos, o depôslto estudado Por GUIDICI-
NI e FERNANDES DA SII-,VA (1972) na regíão de Três
Lagoas, margem direita do Rio Paraná, para a Usina
de ,Iuplá, foí considerado um caso especíaI'

Apresenta uma espessura total da ordem de 60m em

Îrês Lagoas, dimlnuindo na direção do Rio Paraná,
e tem o seu topo cerca de 60¡n acl¡¡a da calha do rio. É

constituÍdo por íntercalações deci¡nétricas a métri
cas de areia e cascalho e sua granulometria dimi*
nui da base para o topo, onde predominam sedimen-
tos mais finos. ocorrem, ainda, intercalaqões de
lentes e í ltlco-argl los as com 2 a 3 metros de espes
sura.

Nos contat¡s entre carnadas de di ferente corposição granu-
métrica, e na base do depósito, foram detectadas
crostas ferruginosas com alguns centímetros de es-
pessura e alguns metros de extensão.

l.5.3 Caracterlstlcas L,itoLógícas e Sedimentares

Com base na constituição Iitológica dos seixos das cas

calhelras, esses depósitos foram divididos em dois gru
pos denominadoe "gerações" (cUrDIcrNI r 1973). Mais tar-
de essas "gerações" receberam, também, conotação estra
tigráfica (FULFARO, ]-97 4 e FULFARo et aL., 1983) e são

reavaliadas por BOGGIANI et af. (1985)'
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a) Geração QuartzÍtica

É representada por depósitos de cascalho com sej.-
xos friáveis, imbricados, de composicão predominan

temente quartzítica e diâmetro entre 2 e 4 cm. Se-

cundáriamente ocorrem seixos de sílex, síIex oolí-
tico e arenito intratrapeano, além de elevada po_f

centagem de nódulos e concreções ferruginosas. A

matriz é geralmente fina' com ausência de termos a

renosos.

Os depósitos apresentam estratificação
seqüências de sedimentação gradativa e

em cotas mais elevadas, constituindo os

altos ou de topo de morro.

FULFARO (I974) define, ainda, uma outra
nominada de meía encosta, cujas linhas
seriam derivadas de retrabalhamento dos

de topo de morro.

b) Geração Calcedônica ou Geração Ágata

cruzacla e

se sitr,r¿rnr

terraços

geração <le

de seixos
depós itos

Apresenta predominância de seixos de variedades m!

cro e criptocristal.inas e amorfas de sílica e, se-
cundáriamente, arenito siticificado e seixos de

quartzito retrabalhados das gerações anteriores.
É freqüente sua associação com termos areÌlosos,prin
cipalmente superpostos às cascalheiras, e os sei-
xos são maiores, mais esféricos e resistentes que

os da geração quatzítica.

FULFARO (I97 4) estabelece uma relação entre essa
geração e os depósitos de terraços e leito do Rio

Paraná e seus afluentesre pela sua grande extensão
e litologia estabelece uma semelhança com a atual
sedimentação na calha desses rios.
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BOGGIANI et aI. (1985) propõem a substituição da de
nominação de geração calcedônica para geração á9a-
ta, uma vez que os seíxos de ágata zonada são mais

' abundantes nos leitos dos rios e os seíxos de cal-
cedônla ocorrem secundari amente . Descrevem tam-
bém, prel iminarmente , 19 tipos de seixos acrescen-
tando aos termos conhecidos diversas variedades co
mo estromatólitos sílicificados, oólitos, oncóli-
tos, jaspe, ágatas, geodos de quartzo e outras.

GUïDICINI (1973) relata, ainda, a ocorrência de du-
as cascalheiras com litologias e características
diversas. Uma delas situa-se no limite sul da ba-
cia, em Sete Quedas, próximo ao Rio piquiri, com

seixos de até 3ocm de diâmetro de areníto silicifi
cado (70t) e, secundariamente , ágatas e calcedôni-
as (30t). A outra situa-se em São Simão,próximo ao
Rlo ParnaÍba, onde poços executados no topo de moq

ros lndicaram a existência de blocos com 40 e 50

cm de arenito ou siltito na base de um terraço com

espessuras de L3 a 14m.

Origens e ldades

As gerações quartzÍtica e calcedônica ou ágata têm su

as origens, respectivamente, em áreas fontes externas
e internas à Bacia do Alto Paraná.

A geração quartzÍÈica encontra-se ligada à calha prin
cipal do Rio Paraná e seus formadores com nascentes
èm áreas pré-Cambrianas, sendo resultante da disseca-
ção do embasamento cristalino circundante à bacia, em

áreas quartzÍticas a sud.oeste do Estado de Minas ce-
ral-Ë (HASUI , L969 e GUIDICINI I I973't e Oeste do Esta-
do de São Paulo (FULFARO, ]-974 e FUI,rARO et al.,
I983). Uma fonte secundária Eeriam os níveis congÌome
ráticos da Formaçâo Furnas e das formações do crupo



Bauru (BOccIANr eÈ a1., 1985).

É consíderada por alguns pesquisadores como terciáría
(rULFARO, 197 4 e STEIN et al., 1979) e por outros co-
mo quaternárJ-a, estando 1íqrada ao Pleistoceno (IPT.
L976b e SUGUIo et aI., 1984).

A geração calcedônica está associada à grande calha
do Rio Paraná e seus afluentes com nascentes e cursos
nas mafs altas unidades da Bacla do Paraná. Os seixos
dessa geração teríam sua origem, portanto, nos basal-
tos da Formação Serra GeraI, nos arenitos intratrapea
nos e noa fácles mais resl-stentes da Formaçåo Botuca-
tu e do Grupo Bauru. Os seixos de guartzito seriam
produto de retrabalhamento das gerações mais antigas
(GUIDICINI . 1973 e FULFARo, 19741 .

BOGGIANI et a1. (1985), pesquisando áreas-fontes nas
bacias dos rios Paraná e Araguaia indicam, como fonte
primáría dos seixos de estromató1itos e oólitos .ne-
groa, a Formação lratí do crupo Passa Dois, no divi-
sor de águas das bacias daqueles rios, a sudeste de

Mato Grosso e Sul de Goiás (Serra do Caiapó) . Ccnn fon
te secundária âpontam os níveis conglomeráticos da For
mação AdamantLna .

Alguns autores também atribuem idade tercíária a essa
geração (GUIDICINI e FERNANDES DA SILVA, I972 e STEIN

et aI. , 19791 enquanto outros a situam no Quaternár:io,
no final do Pleistoceno e Holoceno (IPT, I976b e SUGUIO

et al., 1984).

Modelo de Sedimentação

FULFARo (l-974) assocl-a a formação dos depósitos decas
calho da geraçåo quatízitica a um regime de rios en-
treJ-açados de grande competência que I por epirogenis-

r.5.5
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mo posltlvo, terl-a se instalado sobre os sedimentos do
Grupo Baruru, entalhando a montante, atingindo as re-
giões do cristalino e lavando antigos pavimentos detrí
ticos relacl-onados ao Terciário Inferior.

Mais tarde o mecanismo evolui para um padrão de rios
meandrantes, com sucessivos rebaixamentos do nÍveI de
base regional, que provocam o entalhamento dos rios
com nascentes no platô basáltico e crupo Bauru. OrigJ.-
na-se, então, a geração calcedônica ou geração ágata,
de grande contlnuidade e seme.lhança com a atual sedi-
mentação ao longo do canal prÍncipal do RÍo Paraná. As

variações do nfvel de base terLam sido descontÍnuas,
como o evidenciam os freqüentes conglomerados ferrugi-
nosos existentes nas cascalheiras, c.uja formação esta-
ria ligada às mudanças de canais (tipicos de regime en

trelaçado),com exposição dos depósítos rudáceos.

Os depósítos de meia encosta terlam se formado a par-
tir de depósítos torrenciais, de curto transporte e rá
pida deposlção, em clima sub-úmido ou semi-árido, com

chuvas ocasionais de alta intensidade.

SUGUIO et al. (I984) atribuem a natureza fortemente as*

simétrica do vale do Rio Paraná, com a margem direlta
essencialmente deposicional e a esguerda erosiva, a um

basculamento regional da área para S-SE, com eixo apro
ximadamente paralelo ao leito do rio, que teria acompa

nhado o levantamento eplrogenétlco positivo da área clu

rante o Cenozóica. Definem, ainda, seis estágios na

história geológica da sedimentação, associados a varia
ções paleo-c 1imátic as e/ou tectônicas, em que o terra-
ço colúvlo-aluvial seria mal-s antigo' seguído pelo ter
raço aluvial ,planície aluvial e depósltos do leito do
r1o.



2.t

25

PESQUISA DESENVOLVIDA PARA A IMPLANTAçÃO DA USINA HT
DREI,ÉTRICA DE PORTO PRTMÀVERA

.Os estudos geoLógico-geotécnicos na área de implanta
ção da Ueina HldreLétríca de porto primavera fo..*
desenvol-vLdos, em nfveL de detalhe, somente a partir
de março de 1978, estendendo-se até os dias atuais.
A presente pesquisa sobre os depósitos aluviais, no
entanto, contempl_ou todos os dados obtidos durante o
perÍodo de agosto de 1974 a dezembro de 1985,e abran
geu os segulntes trabalhos:

Foto i nte rpre ta ç åo Geológica

Abrangeu toda a área destinada ås obras da usina e o
seu entorno re as jazldas de materiais naturais de
construção nas margens direita e esquerda do Rio pa
raná. Estendeu-se, também, a todo o futuro reservató
rÌo, com malor ênfase aos depósltos aluviais da mal
gem dlreita, lmedl-atamente a montante do eixo da bar
r agem .

Foram utllizados os seguintes levantamentos3

a. Fotogra f l"as aéreas

a.l. escala I:60.000 - lerr"rt.*ento realizado po::
30th nngineer Battalion em 1965 de todo o ter
rítóri-o nacional,

a.2. escala 1i20.000 - Ievantamento realizado por
Aeromapa Brasil S.A. em 1972, entre Três La_
goas (MT) e Andradina (pR) .

a.3. escala 1:20.000 - Ievantamento realízado por
Servioos Aero fotogramétr i cos Cruzeiro do Sul
S.A. em 1977, entre Três Lagoas (MT) e Andra_



dina (pR) .

b. Imagens de Satélite

b.1. Imagens LANDSAT na escala l:250.000, órbita
220 em I8/07/1976, processada pelo INPE (Ins
tituto de Pesquisas Espaciais) .

Mapeamentos Geológ ico-g eotécnicos de Superfície

Nas fases de viabilidade e projeto básico da usina ,

foram reall-zados visando-se a caracterização superfi
cial dos materiais exLstentes nas fundações e jazi-
dat de materials naturais de construção, de forma a

orlentar os programas de sondagens e ensalos para in
vestigação de subsuperffcie. Durante a fase de proje
to executlvo foram realizados nas áreas das funda-
ções e superfícies escavadas, permitindo uma aferi-
ção das seções geo lóglco-geotécnicas obtidas a par-
tir das sondagens e uma inspeção direta das funda-
cões '

Utilizaram-se, como base, plantas topográficas em es-
calas variáveis a saber:

a, escala Ì:10,000
b. escala 1s á.000
c. escalas 1:2.000

a 1985).

Projeto de Viabilidade (1974 )

Projeto Básico (1978)

I:500 - Projeto Executivo (1980

Sondagen s

Foram reall-zadas em toda a área de implantaçåo da u-
slna, durante as fases de viabilidade e projetos bá

sico e executivo, de acordo com as diretrízes publí-
cadas pela ABGE (Associação Brasileira de Geologia
de Engenharla) (1977 e 1980), compreendendo sondagens
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a trado, sondagens a percussão, sondagens rotativas
e poços para inspeção e amostragem. No leito do Rio
Paranã f oram executadas , ainda, sond.agens a var:e-jão
na área da usína e um tubulão na jazida de cascalho
denominada cascalheira do óleo cru-Braço Direito.

o totar das sondagens utilizadas na presente pesqui-
sa e de 2 - 410 e suas principais características, ob
jetivos e fase de projeto em que foram realizacl¿rs
são apresentados nas tabelas 2.r a 2.5, respectiva-
mente para o terraço colúvio-aluvial, terraço a1u_
vial, planície aluviar, leito do Rio paraná e casca-
theira do óleo Cru. Nas figuras 2.L a 2.6 e apresen-
tada a localização dessas investigações nessas unicia
des geomorfológicas.

Sondagens a Trado

Foram realizados dois tipos de sondagens a trado: ti
po cavadeira, por processo manual, em diâmetro de 4n
e tipo mecânico, corn díâmetro de 5O0mm. Ambos os ti-
pos foram identificados pela sigla ST seguida de nú-
mero índicativo.

O método consiste no avanço por rotação, manual, ou
mecânica, de uma ferramenta cilíndrica que permite a

mostragem do solo, acoplada a hastes metálicas. Tem
como limitações ao seu avanço o nível freático 1o-
cal, o topo rochoso e a existência de cascalho ou
concreções resistentes. A profundidade investigacla
por este métodor êm condições favoráveis, não ultra
passa l0 a 15 metros.

Foram utilizados os dados de
das guase que exclusivamente
rj-ais naturais de construção
vial e terraço aluvial.

399 sondagens, real íza-
para pesquisa de mate-
no terraço colúvio-alu-
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2.3.2 Sondagens a Percussao

Foram utilizadas na investigação dos depósitos aluvi
ais e manto de alteração, uma vez que essas sonda-

gens têm como limitacão ao seu avanço o topo de ro-
cha, níveis concrecionados duros e, em função do seu

dlâmetro, até mesmo camadas de cascalho.

O método consiste no avanço de um barrilete amostra-
dor acoplado a hastes metáIicas, através de sucessi-
vos golpes provocados pela queda de um peso sobre a

composíção do hasteamento. Este processo pocle ser al
ternado, a cada 0r5m, com o método de perfuração a

trado ou de perfuração Por lavagemr Do qual se utili
za uma ferramenta em forma de bizeI, com circttlação
de água.

Nas sondagens de diâmetro 2 L/2", além da amostra-

9€Inr ê posslvel a realização de um ensaio para ava-

Iiacão da resistência do solo ã penetração. Este en-

salo ê denominado S.P.T. (Standard Penetration Test)
e conslste na cravação de um barrilete amostrador pq

drão, através do ímpacto de um peso de 65,0 Kg cain-
do livremente de uma altura de 0r75m.O número de gol
pes necessários å cravação dos 30 cm finai.s, num tre
cho ensaiado de 0r45m, constitui o índice de resis-
tência à penetração (HVORSLEV, 1965 e ABGE , 1977 e

1980). Estas sondagens, via de regra, foram utiliza-
das na investigação das fundações das obr-as da r.rsi-

flê.

Nae eondagens de diâmetro superior a 2 f/ 2" não foram
reall-zados ensaios S . P. T., ê tanto o barri lete amostra

dor quanto o peso utilizado na sua cravação não são os

padronJ.zados. A amostragem é feita através de jane-
las laterais no amostrador ou de uma válvula na sua

extremidade inferior, g[e permite a entrada do mate



2.3.3

29

rial durante o avançor mas impede a sua saída. Estas

sondagens, com diâmetro de até 16", foram utilizadas
para a instalação de instrumentos ou poços para re-
balxamento do nfvel freático nas fundações, e para a

obtenção de amostras mals representativas das funda-
ções, )azidas de materiais naturais de construção e

cascalheiras.

As 1.462 sondagens analisadas, denominadas pelas si-
glas SP, PR (poço de rebaixamento) , INA(indicador: cle

nfvel da água), SIE e SPC-IVrseguidas de número incli
cativo, encontram-se assim distribuídas:

Terraço Colúvio-Aluvial '. 37

Terraço Aluvial 2327

Planície Aluvial 2626

Leito do Rio zL49

Cascalheira do ÓIeo Cru 2323

Sondagens Rotativas

São representadas pela sigla SR seguida de número

dicativo e permitem a investigação da cobertura
solo, mesmo com níveis concrecionados resistentes,
do maciço rochoso.

No trecho de solo o avanço é feito pelo método <le

perfuração a percussão, respeitando-se as caracterís
ticas de amostragem e ensaios "in situ" claquele nrótq

do. Ao atingir níveis resistentes ou o topo rochoso,
utiliza-se o processo de perfuração por rotação, a-
través de equipamento mecânico.

O método consiste no avanço de um barrilete amostra-
dor acoplado a hastes metálicasr âo qual ê aplicaclo
um movimento de rotação, A perfuração é realízada
por meio de uma coroa de aço com di.amantes incrustra

1n

de

e
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dos ou, eventualmente, vídia (ABGE, 1977 e 1980) .

Em Porto Primavera foram utillzados diferentes diâme
tros de sondagens em função das suas diferentes fina
lldades. Para o estudo dos conglomerados do leíto do

rio utílizaram-se as de 86mmi para estudo das funda-
ções e pedreiras as de 86mm e 4", e paxa a instala-
ção de fnstrumentos nas fundações, diãmetros variá-
vels entre 2tr e 6n. No estudo da cascalheira do óIeo
Cru foram utíIlzadas, ainda, sondagens de 86mm asso-
cl.adas a varejão com jato de água.

OB dado6 quantitativos das 499 sondagens interpreta
das no presente estudo são os seguintes:

Terraço Colúvio-Aluvial z 4

Terraço AIuviaI t 42

Planícle Aluvial : 68

Leito do Rlo ¿ 349

Cascal-helra do Oleo Cru t 36

Poços para Inspeção e Àmostragem

Foram reallzados vl"sando-se a inspeção direta dos ma

teriais de fundação e/ou a coleta de amostras pa-
ra ensaLos de laboratório, tendo sído identificados
pela slgla PI segulda de número indicativo. Neste ti
po de investigação a escavação é realizada mânual-
mente, por melo de pá e pJ.careta, tendo como limita-
ção ao sêu avanço a presença do lençol freático ou

do topo rochoso. Normalmente não ultrapassam I0 me-

tros de profundidade.

Em Porto Primavera foram escavados 26 poços, distri-
buldos: entre o terraço co lúvio-aluv i a1 , o terraço a

luvial e a pJ.anície aluvial. No caso das duas últi-
mas unidades geomorfológicas, os poços executados (em
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número ile 19) necessitaram de serviços de escoramen-
to e rebalxamento do lençol freátlco. local por meio
de poços de bombeamento, de forma a tornar possível
o seu avanço.

2.3.5 sondagens a Varej ão

Säo lnvestigações de simples reconhecimento, para de

tecção de depósitos arenosos, lajes concrecionadas
ou afloramentos de rocha no leito de rios. Não permi

' tem amostragem e as lnformações obtidas são inferi-
das, restringlndo-se à superfícfe do terreno investi
gado.

o método consiste na cravação manual de uma haste me

tál1ca, ou de madeira com ponteíra metálica, de diâ-
metro não superior a 1", no leÍto do rio, a partir
de uma embarcação leve ou flutuante. Em depósitos a-
renosog sua penetração é da ordem de 0,4m, sendo li-
mltada pela profundldade lnvestigada, existêncÍa de

lajes concrecionadas e afloramentos de rocha.

No leito do Rlo Paraná foram realizadas 23 sondagens

a varejão, denomlnadas sV, para verificação da exis-
tência e contl-nuidade de laje conglomerática fer:rugi
nosa superffclal.

2.3.6 Tubulão

Para lnspeção dlreta e amostragem dos níveis conglo
merátlcos da Cascalheira do Óleo Cru-braço direito,
fol construfdo um tubulão que atravessou todo o depó

sito aluvial e penetrou parcialmente no topo do Are-
nlto Caluá' atlnglndo uma profundidade final de

15,68m.

Sua escavação foi iniciada sob uma lâmina de água de
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4r5m e realizada manualmente, avançando a partir de

uma câmara de pressão å qual se aplícou ar comprimi-
do, de forma a equÍlibrar as pressões interna e ex-
terna à câmara. o díâmetro do tubulão não foi forne-
cído.

2.4 Ensalos de campo

Fara pesqulsa das fundações das obras da usina de

Porto Prlmavera foram realizadas diversas campanhas

de ensaíos de campo, objetivando-se a obtenção de pa

râmetros dos materl-ais das fundações para o projeto.
À malorla desses ensaíos teve finalidades exclusiva
mente geotécnicas, não tendo sído considerada no pre
sente estudo.

Dos ensalog executados, sòmente os ensaios de permea

bilidade "in situ" foram utilizados.

Foram realizados concomitantemente às sondagens e de

acordo com as dfretrlzes publicadas pela ABGE (I9751

1977 e 1981) , para ensaios de permeabilidade em solo
ê em rocha, e Mansur e Kauffman (in LEoNARDS, 1962 I

para ensalos de rebaixamento. Nas tabelas 2.I a 2.5
são apresentados os dados quantÍtativos e a distri-
buição dos 2.759 ensaios anaLisados.

2.4.I Ensaios de Permeabilidade em solos

2.4.I.I Ensaios de Infiltração

São ensalos realizados cotrrentémente em furos de son

, dagens a percussão. ou nos trechos em solo de sonda-
gens rotativas, através da introdução de água a car-
ga constante, medindo-se a vazão necessária para se

manter o seu nível. constante na boca do furo. A ali-
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mentação é felta por meio de um tambor com escafa
graduada e volume conhecido, onde se é possÍvel ob-
ter o volume de água lntroduzído durante um certo j.n

tervalo de tempo (ABGE, I98I).

o trecho de ensal"o corresponde ao intervalo entre o

flnal do revegtimento e o fundo do furo, e o espaça-
mento entre os ensaios é definido em função da maior
ou menor heterogeneidade dos materiais atravessados.

A vazão considerada no cáIculo da permeabilídade é a

vazão establtlzada após atingida a saturação do so-
Iorcaracterlaando uma percolação, a mais contínua e

unlforme possíveI. São considerados, ainda, o diâme-
tro do furo, o comprimento do trecho ensaiado, a po-
s1ção do nível da água no solo e a altura da coluna
da ågua no furo.

Ouanto à validade, os ensaios de infiltração apresen
tan aJ-gumas restrlções que devem ser consideradas na

Eua lntêrpretação. Varlações bruscas na posiÇão do

nfvel da água, antes ou após a sua estabilização, po

dem estar relacionadas a fenômeno de "piping", colma

tação ou presença de estruturas de origem orgânica
como canalfculos ' formígueiros' etc. A posição do n.i

vel da água no solo também lnterfere com o tempo ne-
cessårfo para a 6ua saturação, e a apllcação de fórmu
las no cálculo da permeabJ- t iclade apresenta Iimita-
ções, pois se coneidera o Bolo ensaíado um meio homo

gêneo, lsotrópico e onde permanece váIida a lei de

Darcy.

Em Porto Primavera foram realLzados 1.084 ensaios em

furos de sondagens com diâmetros variáveis entre
2 I/ 2" e 6".
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2.4.L.2 Ensaios de Rebaixamento

Foram realizados em furos de sondagens a percussãg
denominados poços de rebaixamento (PR), com díâmetro
16", dJ.epostos em baterias e aseociados a indicado-
res de nfvel da água (INA) . Cada bateria de poços de

rebal"xamento do freátlco vlsou, prlncipalmenter a re
tirada de amostras deformadas e indeformadas e a ins
peção dlreta das fundações abaixo do nível da água no solo.
Esse rebaixamento, no entanto, foi cuidadosanente a-
companhado, constituindo um ensaio "in situ" e permi
tlndo o cálculo da permeabilidade média do depósito
aluvl,aL atravessado (Mansur e Kauffman in LEoNARDS,

r962).

Uma baterla para rebafxamento abrangeu um mínímo de

2 PR's e 5 INArs,até 6 ou 8 PR's com 18 e 12 INA's ,

respectivamente , Os PR's foram instalados em duas l.i
nhas ortogonais, distando 3,00m do centro do poço de

inspeção e äantendo, entre si, um espaçamento de
3r00m. Os INA|s foram l-nstalados segundo os mesmos a

Ilnhamentos, porém a dlstâncias que variaram de I,0
at6 100,0m do PR correspondente, distância essa con-
elderada o limite prático máximo da área de influên-
cla do rebafxamento. O dimensionamento da bateria
foi função da profundidade de rebaíxamento desejada.

os PR's foram construídos até o topo do arenito,com
tubos lisoe llgados a tubos perfurados com diâmet::o
8", cujo comprimento foi estabelecido em função da

câmada permeável. A parte perfurada foí envolvida
por tela de "nylon" com malha de Imm, Entre os tubos
filtro e as paredes dos poços foram colocados pré -
flltros formados por areia grossa e cascalho, e no

restante do furo um "selo" de argiJ-a, o sistema de

bombeamento foi constituí<1o por uma bomba sul:mersa
de eixo vertLcal, com capacldade de 50m3/h, acop.Iada
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a tubos galvanizados de diâmetro 4", instrumentos pa

ra medíção de vazão e um sistema de descarga a lon-
gas distâncias.

Os INA's foram construídos até profundidades grada
tivamente menores, em função do seu afastaménto dos

PRf s, em furos de percubsão com diâmetro 2 L/2". Eïam

constituídos de tubos de PVC rígído, com diâmetro
I L/2", perfurados nos 2,00m fínaís e revestidos por
manta de "nylon" permeável. O espaço entre o tubo de

PVC e as paredes dos furos foi preenchido por areia.

o ensaio propriamente dito consistiu no bombeamento

ininterrupto da água do aqüifero, d.e forma a provo-
car o rebaixamento e estabilização do lençol freáti-
co na maior profundidade possÍvet. Durante o bombea-

mento foram registradas as leituras d.os INÀ's e os

volumes bombeados pelos PR's em função do tempo.Após
estabilizado o níveI da água na maior profundidade
obtída, iniciou-se a escavação do PI, mantendo-se o

sistema de rebaixamento em funcionamento.

No cál-culo da permeabilidade foram considerados o

diâmetro e número de poços do sistema, seu espaçamen

to, raios de influência, vazões, a profundidade
do rebaixamento no ponto considerado e a espessura
das camadas permeáveis. Segundo Mansur e Kauffman
(in LEoNARD1, 19621 , as hípóteses admitidas para o

estabelecimento das fórmulas utilizadas são as

seguintes:

- Regime permanente de percolação nos poços e no a-
qüÍ fero;

- aqüifero com permeabilidade isotrópica e homogê-

nea;
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llateriais incompressíveis face ao aumento das ten
sões efetivas devido ao rebaixamentoi

Para fluxo gravitacional a superfície de rebaixa-
mento se desenvolve, totalmente, no intericlr da ca
mada permeável e o aqüífero ê limitado, inferior-
mente, por uma camada impermeável;

Para fluxo artesiano a superfícíe do reb¿rixamentcr
se desenvolve, totalmente, no interior da camacla

impermeável superficial e o aqüífero e limitado, in
feriormente e superiormente r por uma eamada imper-
meãve1;

Para fluxo gravitacional os gradientes, ao longo
de uma linha vertical que intercepta a superfície
de rebaíxamento, são iguais à declividade da super
fície freátíca (hipótese de Dupuit-Forcheimer) ;

Poços totalmente penetrantes.

Em Porto Primavera foram realizados l9
baixamento, tendo sido todos analisados
vimento da presente pesquisa.

ensaios de re
no desenvol-

2.4.2 Ensaios de Permeabilidade em

sob pressão)
Rocha (Perda de ágtra

Este ensaio ê realizado em sondagens rotativas, ape-
nas no maciço rochoso. Consiste na injeção de água
sob pressão, em trechos de 3r00m de comprimento que
são isolados através de obturadores de borracha, me-
dindo-se a quantidade de água que se infiltra no ma-
ciço durante um certo tempo, sob uma dada pressão de
injeção. É derivado do ensaio proposto por Lugeon,
em 1933r pârâ a verificação da estanqueidade das fun
dações de barragens (ABGE, L}TS e Lg77 I ,
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aplicada em 5 estágios de pressão, de acor-
seguinte critério:

1o estágio pressão minima: 0,10 Kglcm2

2o estágio pressão intermediáriaz P má,x./')

3q estágio pressão máxima l (0,25 Kglcrn2) /metro
profundidade do obturador.

de

4p estágio pressão intermediária: P mãx/2

5q estágio pressão mínima: 0,10 Kg / cmz .

Cada estágio de pressão é mantido clurante um perío<lo
de tempo de 10 min., após a estabilização dos valo-
res de pressão e vazão, com leituras de vazão a in-
tervalos de I min. Quando as perdas registraclas são

elevadas, repete-se o ensaio em subtrechos menores

que 3r00m, de forma a se obter uma melhor definição
do trecho mais permeável.

Após a realização do ensaio são calculadas as perdas

de água específicas do maciço rochoso, dadas em

l/rn x min. x Kg/cm2. Esse cálculo considera o diâmc-
tro do furo, a profundidade do obturador, o comp::i-
mento do trecho ensaiado, a profundidade do nivel cla

água no maciço, a carga da coluna da água no furo, a

pressão manométrica e a perda de carga na tubul.ação.
Posteriormente as perdas de água específicas são con

vertidas para permeabilidade equivalente (x eq. ) .

Também é construída, para cada trecho ensaiado, uma

curva absorção x pressão, através da qual é possível
a interpretação do comportamento do maciço rochoso
face ao aumento e decréscimo das pressões aplicadas.
Desta forma são caracterizados os regimes permanen-
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tes de escoamento, de natureza laminar ou turbulen-
ta, e o comportamento do macigo rochoso no tocante
ao fechamento ou abertura de estruturas,

Foram reallzados 1.656 eneaios de perda de água sob
pressão em Porto Primavera, dos quais cerca de 74 Z

nas fundações dag estruturas de concreto, no leito
do Rio Paraná. Foram ensaiados furos de sondagens rc:

tatlvas com até 6" de diâmetro e alguns trechos em

sondagens a percussão, mas a grande maioria dos en-
saios sê deu em sondagens de 86mm.

Ensaios de Laboratório

Ðe toda6 ag . campanhas de ensaíos de laboratório rea
lizadas, somente as anáIiaes granulométricas e os en-
sal-os de permeabilidade foram utilizados na presente
pesqul-sa. Oe demais ensaios não foram considerados
por fornecerem outros parãmetros, de lnteresse ape-
nas geotócnico.

Como a pesqulsa dos materiais de cobertura visou a

lmplantação de uma obra de engenharia, foram aclota-
das as nornas da ABNT (Associação Brasileira de No!
maÊ Técnicas) e do LCEC (Laboratório Central de Engcr

nharia Civil de Ilha Solteira) , de uso corrente na

engenharJ-a nacional e usinas da CESP.

Análises GranuIométrLcas

Foram real-izadas sobre amostras deformadas de solos,
obtidas a partlr das sondagens executadas. As amos-

tras de eolos da margem direita do Rio Paraná foram
submetldas a aná1ises por penelramento e sedimenta

ção, de acordo com a norma l-18-32 da ABNT - " Método
Brasl-lefro para Análise Granulométrica de Solos".
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AS amostrás doe depósitos aluviais do leito do Rio
Paraná, por conterem quantÍdade írrelevante ou nula
de flnos e por serem objeto de pesquísa para utiliza
ção em concreto, foram submetidas apenas a anålise
por penelramento, de acordo com a mesma norma. A fra
ção de cascalho (*) presente nesses depósitos que vem

sendo utilizada como agregado em substituição à bri-
ta, foi classiffcada de acordo com a norma MB-6 da

ABNT - I'Amostragem para agregadosrr.

As faixas granuJ-ométr icas consideradas na presente
pesquisa, para as diferenÈes frações dos solos fo-
ram, porÈanÈo, as seguintes 3

FRAçÃO rATXA GRANULOMÉTRICA
fem mm)

NORMA
(ABNT)

ARGILÄ < 0,005

MB-32

STLTE 0,005 - 0,05

AREIA FINÀ 0 ,05 - 0,42

AREIA MÉDI 0,42 - 2,00

AREIA GROSSA 2,00 - 4,76

CASCALHO 1 4,76 - L2,50

MB -6
CASCAL¡IO 2 12,50 - 25,00

CASCALHO 3 25,00 - 50,00

CASCAI.,HO 4 > 50,00

De forma a compatlbilízar a terminologia da presen
te pesgulsa com aguela aclotada no projeto, utilizoü
se o termo "cascalho¡ em substituição a "pedregui
lho", que é empregado nas normas da ABNT para essa
fração granulométrica.

(*)
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Foram conslderadas 2.905 análises granulométrícas cu
joe quantltatfvos, por unidade geomorfológica, são a

presentados nas tabelas 2.L a 2.5 e encontram-se as-
sim dlstrlbuídos ¡

- Terraço Co1úvlo-Aluvial

- Terraço Aluvial

- Planlcíe Aluvial

- Lelto do Rlo

- Cascalheira do Óleo cru

439

340

2,5.2

: 1.006

323

797

Na margem direíta do Rio Paraná foran utiLizaclas as

amostras obtidas a partir de sondagens com diâmetro
de 4", 6" e 16". No leito do rio só se utilizaram as

amostras de sondagens com dlâmetro de 16", uma vez
que este dÍåmetro ae mostrou o mais adequado para a

obtenção de amostras representatfvas dos conglorerados

ferruginosos e da fração granulométrica corresponden
te aos cascalhos. Em pesquisas anteríores no leito
de ríos da Bacia do Alto Paraná este diâmetro de son

dagens fol utilízado para detalhamento de cascalhei-
ras, possibllltando melhores amostragens (GUIDICINI e

FERNANDES DA SILVA, 1972' NÜSKE E OLIVEIRA, Tg72 E

MoNTICELLI e PEREIRA' 1976).

Ensaíos de Permeabi I ldade

Foram reallzados de acordo com o método MsL-09 do

LcEc - "DeÈerminação do Coefícíente de Permeabillda-
de de Meioe Poroeos em Laboratório", para ensaios <le

permeabllldade a carga constante (através do perrreâ-
metro de Kapetski) (CESP' 1982 (?)a) e ensaios a car
ga variável. Os valores de permeabilidade obtidos Éì
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partir de ensaios de adensamento dos solos não foram
considerados na presente pesquisa, devido ã grande
imprecisão que essas medidas apresentam neste tipo
de ensaío.

Ensaios de Permeabitidade a Carga Constante (per:meâ-
metro de Kapetski)

São ensaios realizados sobre amostras deformadas ou

indeformadas de solos predominantemente arenosos, eü€
são ínstaladas em um permeâmetro vertical e, após sa
turação, são submetidas a percolação de água com seJl
tido de fluxo topo/base, a um gradiente hidráulico
constante.

São reallzadas duas ou três medidas do tempo necessá
rio para o escoamento de um volume de 50 cm3 clc á-
guâ, sob gradientes da ordem de 0r3; 0,5 e 1,3, tota
lizando 6 a 9 medidas por ensaio.

O permeâmetro de Kapetski apresenta dimensões variá-
veis em função da granulometria do material a ser en

saiado. Para areias puras utiliza-se diâmetro de l0
cm e comprimen.to de 15 crrìr e para cascalhos arellosos
utiliza-se diâmetro de 40 cm e comprimento de 60 cm.

No caso das jazidas de materiais granulares, os en*
saios foram realizados sobre amostras deformadas de

material que passa na peneira 4 (ASTM) (4,76mm),após
submetidas a quarteamento e secagem em estufa ou fo
gareiro. Cerca de 3 kg de cada amostra são moldados
por pisoteamento e/ou vibração, em um cilindro de

contenção no ínterior do permeâmetro, Iimitado no to
po e na base por chapa perfurada ou tela metálica
com gase.

Os ensaios dos materiais presentes nas fundações cla
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barragem foram realizados sobre amostras indefor-
madas, moldadas nas dimensões do cilíndro de conten-
ção e lnstaladas no interior do permeâmetro com os
mesmos cuidados

A permeabilidade é obtida com base na lei de Darcy,
para fluxo laminar, cons l_derando- se o volume de água
percolante, o tempo de escoamento, o gradiente hi-
drául.1co e a seção do corpo de prova.

Cuidado especial deve ser tomad.o na escolha das di-
mensôes do permeâmetro, em funçåo do <Iiâmetro das
partículas, e na moldagem das amostras deformadas,de
forma a se evitar estratificações horizontais e hete
rogeneldade do material que acarretam, respectivame¡r
te, varíações de permeabilidade na vertical e cami-
nhos preferenclais de percolação.

E¡n Porto PrLmavera foram realízados 272 ensaios so-
bre amostras deformadas da Cascalheira do óleo Cru e
161 enÊalos sobre amostras do leito do río ( Casca-
thelra Santa Ilfdia) . Foram ensaladas 139 amostras
indeformadas dos materiais das fundações, na margem
direita.

2.5.2.2 Ensaios de Permeabilidade a Carga Variável

São ensaios realÍzados sobre amostras deformad.as ou
indeformadas de solos com quantídade significativa
de argila e baixas permeabilidades (K < 10-3 cm/s)
em permeâmetros verticais de dimensões reduzidas(diâ
metro de 9cm e aftura 10 cm).

A amostra é moldada e colocada no permeâmetro, fican
do Lsolada das paredes do mesmo por uma camad.a de ar
glla que evita percolação preferencial de água pelo
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contato. No topo e base da mesma são instalados f :i.!

tros de areia e a saturação do corpo de prova é efe-
tuada através de percol-ação de água no sentido base/
topo, de forma a provocar a saída do ar contido no
solo. Utillza-se água destilada e deaerada.

A segulr promove-se uma percolação através do corpo
de prova no sentido topo/base, efetuando-se leituras
de carga e vazão com o tempor êIIt uma proveta de

10 Oml , graduada de I em I ml , com I5I cm cle compri, -
mento e seção de 0,85 cm2. As leituras são feitas a

cada 15 cm de perda de carga ou, no caso de solos
muito pouco permeáveis, com a freqüência de uma por
dla.

Construindo-se uma curva das permeabilidades assim
obtldas em função do tempo, adota-se o critãrio par:a

parallsação do ensaio. Curvas ascendentes ( aumento

de K com o tempo) indicam ocorrência de "pipinq", e

curvas descendentes (diminuição d.e K com o tempo) in
dlcam colmatação do corpo de prova. Caso se obtenha
uma curva estabilizada, com um valor constante de K

ao longo d.o tempo, consldera-se o ensaio vátido.

A permeabílidade corresponde ao valor médio do tre-
cho establlizado da curva e é calculada consideran-
do-se ae dimensões do corpo de prova, a árca da pro-
vetå, as cargas aplícadas em função do tempo e a vis
coBidade da água.

As principals causas de erro na execução desses en-
saios são a má vedaçäo das paredes do permeâmetro pe,

la argfla, a absorcão de água Por essa argila, a não

saturação do corpo de prova e a utilização de gra-
dientes hldráulicos muito elevados (alterando o regi
me de f l-uxo) . A utilização de água não destilada ou

não deaerada pode, também,alterar os resultados devi



44

do à existência de sóIldos em suspensão ou saí6 e ar
dissolvidos.

Foram util-izados nesta pesqulsa, 5 ensaioe de permea
bllidade a carga varlável, realízadoe sobre åmostraa
índeformadas de areias argllosas das fundações na
margem direlta do Rio paraná.

DEPÔSITOS ALUVIAIS CENOZÓICOS

Metodologia de Estudo e Critérios Utlllzados na pes-
qui sa

Os sedimentos aluviais cenozól_cos presentes na mar-
gem direíta e lelto do Rio paraná., no local da Barra
gem de Porto Primavera, foram estudados por métodos
indiretos e diretos de investigação e ensal_os de can
po e laboratório.

A distribuição espaclal desses sedimentos, e suas
feições deposicionais ,foram inLcialmente obtldas a
partir de fotointerpretação geol"ógica e compl-ementa-
das por trabalhos de mapeamento geológico ao longo
de toda a área. Durante a fase de proJeto executivo
foram mapeadas, ainda, as superfícies das escavações
e valetas de drenagem.

As sondagens mecãnicas realízadas, descrltas no iten
2,3, permitiram uma definição das espessuras dos ma-
teriais atravessados, profundidade do topo rochoso,
contatos geológicos e caracterização tátil-visual
dos sedimentos e da rocha. As amostras obtidas a par
tir dessas sondagens, dependendo do diâmetro e fína-
lidade do furo, foram submetidas a anállses granulo-
rnétrícas.

Os ensaios SPT (Standard penetration Test) realiza-



45

dog em sondagens a percussão com diâmetro 2 I/ 2t, ,
posslblLftaram a caracterização dos solos atravessa_
dos, de acordo com o seu estado, segundo o critério
proposto por TERZÀGUI e PECK (1969) e adaptado por
DE MEL,LO e TEIXEIRA (19671 às condições brasileiras.
Este crltério de classifÍcação, amplamente utiliza_
do na engenharla civil como indicador do grau de com
pacldade ou consistência dos solos, apresenta as se_
guintes correlaçõeE s

solo CI}"IPACIDADE OU
coli¡srsThierA SPT

AREIAS

E

STIJIES

FOFA o- 4

POUCO COMPAC"IA 5-8

MÐTANAMHVIE C.CD{PASIA 9-lB

CI},IPASTA 19-40

MUIIþ CI]I\,IPACTA >40

SII,TE

ÀRGTI¡SO E

ARGII,,A

MJITO ITPLE <2

},IOI,E 2-5

I'ÉDIA 6-t0

RTJA l1 19

DURA >f9

Nas sondagens a percussão adotou-se como topo de ro-
cha o impenetrável à cravação do barril-ete amostra-
dor, no ensaío SpT, de acord.o com os critérios da
ABGE (1977).
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As permeabllidades dos solos foram investigadas por
melo de ensalos de lnfiltração nos furos de sonda-
gens, enõaJ.os de rebaÍxamento e ensaios de pernreabj.-
Iidade a carga constante e a carga variável em labo-
ratórlo. As grandes varl-ações verlficadas nos val.o-
res de permeabilidade obtidos nos ensaios de infil-
tração, ínclusive para solos de composição granulo-
métrlca sLmilar, não permitiram sua utilização, ten-
do sldo deflnídas as falxas de variação desse parâm_e_

tro através dos ensaios de , laboratõrlo, associados
às suas curvas granu lométricas . Os ensaios de rebai
xamento forneceram valores médios de permeabilidade
para todo o pacote de solo ensaiado.

As permeabilidades do maciço rochoso foram obtidas a

partlr doe ensalos de perda de água sob pressão. os

válores de perda de água específíca(1/m x rnin x Kgl
em¡) foram convertidos para permeabllídade equivalen
te (K eq).

As granulometrlas dos sol-os foram obtldas a partir
de anállses granulométricas realj-zadas sobre amos-

tras de furos com diâmetro de 4" (terraço colúvio-a-
luvial), 6" (terraço e planfcie aluvial) e I6" (Iei-
to do rlo e Cascalhelra do Óleo Crul . Essas amostras
foram coletadas ao longo de todo o furo, em trechos
que varJ.aram de 0,5 a 2m, tendo atingido eventua.I-
mente até 4 ou 5m, em função da homogeneidade apre
sentada pelo material durante a perfuração.

Os resultados das anáIises são apresentados na forma

de curvas granulométrícas e histogramas de treqüên-
cia relativa, para as diferentes frações dos solos
ensalados.
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Unidades Geomor f o1ó9icas

Os eistudos desenvolvidos na margem direita e leito
do Rio Paraná levaram à definicão de quatro unidades
geomorfológicas distintas denominadas terraço colú-
vio-aluviaf, terraço aluviaL, planície aluvÌal- e fei
to do rio (SUGUIO et a] ., I9B4l . Estas unidades po-
dem ser identificadas na figura 3.I e visualizailas
no mapa geológico e geomorfológico que constituÍ a
figura 3.2.

a) Terraço Colúvio-Aluviaf

Forma uma superfície relativamente plana gue se
desenvolve entre as cotas 250 e 270m. Compreende
um pacote de colúvios com espessura variável- en-
tre 2 e l2m, sotoposto por sedimentos aluviais
com espessura média em torno de 6m.

O embasamento é representado por Arenito Caiuá,
que pode aflorar em pontos l-ocalizados no fundo
das caLhas das drenagens que cortam o terraço, co
mo se observa no Ríbeirão . -Combate, .it cerca de
3,5 km a montante da estaca zero da 1inha de refe
rência, no sentido N-NE.

b) Terraço Aluvial

No eixo da futura barragem apresenta uma extensão
de 3,4 km. Com uma superfície mais ou menos pla-
na, variando entre as cotas 244 e 246m, é caracte
rizado por um pacote aluvial com èspeseura média
em torno de lom, podendo atingir espessuras infe_
riores a 6m, até cerca de I3m.

Encontra-se assentado parte sobre arenito e paï
te sobre basalto, localmente imtemperizado na for



ma de solo residual .

c) PlanÍcíe Aluwial

Estende-se por cerca de 5,5 km ao longo d.o eixo
da barragem projetada. A. sua superfÍcie é mais on
dulada que a do terraço aÌuvial-, com elevações va
riando entre 237 e 240m.

Nesta unidade podem ser reconhecídas três subuni-
dades geomorfológicas: planície do Rio Baia, pa-
leo-il-ha e plânície do Rio paraná.

c.I. PLanície do Rio Baía

Com uma extensão superior a 2,3 km, na l_inha
de re ferênc ia . compreende uma superfície qua-
se pfana em torno da cota 238m, exceto na
margem esquerda do Rio Baía, onde ocorre o
seu díque marginal, o qual forma uma pequena
ondulação na cota 239m.

É ocupada, em parte, pelo atual curso do Rio
Baía e pelas lagoas Combate e paraguaia. e

encontra-se separada da p.Ianície do Rio para
ná por pequenas elevações alongadas, de co-
tas um pouco mais elevadas, denominadas pa-
Ieo-i1has.

A espessurâ média do pacote de sedimentos é
da ordem de 5m e estes se encontram sotopos
tos pelos arenitos da Formação Caiuá.

c.2. Paleo-I lha

A paleo-ílha de maior expressão se estende
por cerca de 2,3 km ao longo da linha de re-
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ferência, entre o Rio Baía e o Rio paraná, e

apresenta cotas variáveis entre 238 e 240m.

Sua superfície é recortada por complexos pa-
drões de paleocanais , aparentemente c_.<¡lrs t j.
tuídos pela justaposiCão de barras longitu<li
nais originadas em canais fluviais entretaÇ?
dos. Exíbem cordões arenosos recurvados e ¿ì-

longados na direção aproximada do Rio para-
ná, separados entre si por zonas contendo so
los argilosos com matéria orgânica, de idade
recente.

A espessura média dos sedimentos varia entre
4 e 6m e seu substrato é representado por A-
renito Caiuá, solo residual de Arenito Caiuá
e basalto.

c.3. PlanÍcie do Rio Paraná

Com 1r3 km de extensão na tinha de referên-
cia, situa-se ao redor da cota 239m. com al-
titudes inferiores ãs da paleo-itharporém su
periores à da planície do Rio Baía.

Ao longo da margem direita do rio apresenta
um dique marginal de largura variável entre
200 e 500m e que chega a atingir cotas supg_

riores a 240m. Este dique apresenta "lín-
guasrr de material de rompímento, que avançam

sobre a planÍcie.

A espessura média dos sedimentos e da ordem
de 5m e o pacote ê sotoposto por Arenito
Caiuá que se encontra, em parte, intemperi-
zado em solo.
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d) Leito do Rio Paraná

Esta unidade geomorfológica se encontra permanen_
temente submersa, abrangendo o atual Ieíto do Rio
Paraná. NeIa e6tão inctuidos as cascalheiras do
ól-eo Cru e Santa l1Ídia, esta última no próprio
sÍtlo e imedíatamente a montante das estruturas
de concreto.

Na llnha de referêncÍa atinge uma extensão de cer
ca de 1,5 km s tem a 6ua superfície, que consti-
tui o fundo do Rio paraná, variand.o entre as co-
tas 230 e 235m. .Iunto à margem esquerda, ao longo
do canal principal- do rio, essas cotas variam en
tre 224 e 229m.

As espessuras do pacote aluvial oscilam entre 1

e 8m junto à margem direita, mas aumentam no sen-
tido do canal principal, onde podem atingir até
13m.

O substrato rochoso é representado pelo Arenito
CaÍuá e basalto e ocorrem diversos nÍveis de are-
nitos e conglomerados ferruginosos do topo at.é a

base do pacote afuvial.

Características do Embasamento

O substrato doe depósltos cenozóicos é composto, na

área, pelas formações Serra Geral do Grupo São Ben-
to e Caiuá do Grupo Baurú.

A Formação gerra Geral, constLtuída por rochas erup-
tJ.vae predomLnantemente básicas, intercala<ìas por a-
renitos semelhantes aos da Formação Botucatu e cor-
tadas por diques e soleiras de diabásio, apresenta a

maior espessura conhecida na Bacia do Paraná (1529¡n) ,
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verificada na sondagem 2-PE-I-Sp, rêalizada pela pe-
trobrás em Presldente Epitácio no Estado de São pau-
1o. Como pode ser observado na seção geológica que
constltui as fJ-guras 3,3 a 3.5, essa unj.dade geológi-
ca eó entra em contato direto com os depósitos sedi-
mentares em trechos do terraço aluvial (entre as es-
tacas l0 e 751 e paleo-ilha (estacas 380 a 390) e ao
longo do canal principal do Rio Paraná, onde os are-
nltos foram totalmente erodídos. No restante da área
os sedimentos aluviais se encontram sotopostos so-
mente pêla Formação Caiuá.

A topografla da euperfície do embasamento pode ser
considerada plana ao longo do terraço e planÍcie alu
vials, com as el-evações variando entre 23I e 235m.Das

proxirnídades da estaca 40, no sentido do terraço co-
Iúvio-aluvía1, as elevações passam de 235m para 245m

na estaca zero. No leito do rio as elevações variam
de 235m, junto à margem direita, até cotas inferio-
res a 2I5m ao longo do canal principal,

A egpessura total da camada de arenito se apresenta
bastante reduzida, não ultrapassando l5m. As irregu-
Laridades do topo dos basaltos contribuiram para que

ocorram variações significativas nessas espessurasf
com exceção do trecho da planície do Rio Baia,onde o

Arenito Caiuá mantém espessuras médias mais eleva-
das, variando entre 10 e 13m.

Arenitos da Formação Ca j.uá

À camada de arenito se encontra intemperizada na sua
porção superior estando ínclusfverem grandes extensões
do seu topor total-mente al-terada èm solo residual
fóss11, que ainda mantém preservadas as estruturas
da rocha origlnal, Trata-ee de um solo arenoso fíno
e compacto, de coloração marrom- averme lhada a cÍnza



esverdeada, com até L5t de
variáveis entre l0-3 e l0-4
dia é da ordem de um metro,
gir até 2m,

argila e permeabrilidades
cm,/ s . Sua espessura mé_
podendo localmente atin_

A rocha propriamente dita é representada por uma a_
reia fina a média con matriz síltíco_argilosa e ci_
mentação ferruginosa ou carbonát.ica. Do seu topo até
a cota 230n aproximadamente , predomína a cimentação
ferruginosa, e o arenito se mostra maís íntemperiza_
do, apresentando coloração marrom_ amare I ada . Abaixo
da cota 230m predomína a cimentação carbonática e o
arenito apresenta coloração marrom_averme thada ou ro
xa e se mostrâ menos intemperizado, a não ser em t¡"
chos localizados da base da camada, onde ocorre u*u
faixa de alguns centÍmetros até I,5m de espessura de
arenito mais intemperi zado.

De modo geral as permeabilidades eguivalentes obti_
das para o maciço rochoso variaram entre f0-4 e I0_3
cm/s.

Do ponto de vista estrutural a camada de arenito a_
presenta seqüências de estratificações planas oll cru
zadas, separadas por diastemas subhorizontais.Os ban
cos de arenito assim diferenciados possuem climensões
métricas e acamamento com espessura ¡niIimétrica a
centimétrica, com mergulhos variáveis entre 2o e 250
até, eventualmente, 30o. Ocorrem, também, bancos com
estrutura maciça.

Entre as elevações 229 e 230m, em tod.a a extensão clo
terraço e da planÍcie a1uvia1, foi detectada a pre_
sença de uma descontinuidade subhorizontal, caracte_
rizada por uma faixa de arenito fortemente intemperi
zado, com 0rl a lr5m de espessura e K eq. de 5x10-3
cm/s. Essa descontinuidade se desenvolve, em quase
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toda a sua totalidade, na zona de transição entre as
cimentações ferrugLnosa e carbonática da rocha e po-
de representar um diastema entre diferentes camadas

de arenito, uma vez quê ocorrem estratificações di-
ver€¡as ac.ima e abaixo da mesma.

Foram observadas, aínda, fraturas subhorizontais e

incllnadas ¡com atitudes varÍávêis ,instaladas nos pla
no6 de acârnamento, e fraturas con atitude EW/subver

tlcais de distrlbulção irregular e extensäo não supg
rior a 10m. Ocorrem, também, "bolsões" de arenito t-o

talmente intemperJ-zado em solo.

Basaltos da Formação Serra Geral

Os basaltos presentes na área distribuem-se em dois
domlnlos distintos. ttn deles corpreende derranes com espes-

suras variålnels entre 15 e 30m, os qnais for.rm derlrtrri
nados macroderramee e ou outro, dos microder:rames,
compreende derrames com espessuras entre 3 e 4ln e re
duzída continuldade Iateral-. Como pode ser observado
nas figuras 3.3 a 3.5, os contatos entre esses domí-

nios sltuam-se próxímos às estacas 40 e 530 da linha
de referência,

De maneira geral os derrames são constituídos, na ba

se, por basaltos maciços de coloração castanho-aver-
mel-hada e esverdeada, passando gradativamente para

basaltos veslculares e/ou amigdaloidais e mesmo bre

châs basáltlcas arenosas e/ou carbonáticas, de cor
castanho-averme lhada , no topo. Os contatos entre ma-

croderrames Fe apresentam intemperizados e intensa-
mente fraturados enquanto os microderrames , via de

regra, apresentam contatos soldados ' caracterizados
por uma auréola de cor avermelhada.

Sondagens mais profundas, realizadas no lej.to do nio
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Paraná, detectaram a existência de arenito fino ver_
melho, intratrapeano, silicíficado, com topo entre
as cotas 180 e I82m. Apresenta mergulho de cerca de
30 para S-SE e espessura não superior a um netro.

O contato com os arenl_tos da Formação Caiuá é do ti_
po erosivo e apresenta uma brecha de coloração casta
nho-averme lhada , constituída por fragmentos de basal
to envoltos em matriz arenosa, e com espessuras rle
alguns centfmetros até 2r 5m. Apresenta-se bâstante
intemperizada e extremamente fraturada, com K eq, de
10-3 e 10-2 cm/s mas que atingem, também, valores nÍ
nimos (t0-6 cm/s) ou muito elevados ( > 10*2 cm/s).

Ão longo da margem direíta,'o topo do maciço rochoso
basáItico apresenta ocorrências 1oca1ízadas de sol.r.:
argllo-siltoso a síltico-argiloso, rijo, castanho-a-
vermelhado, com permeabílidades da ordem de 5xI0-5
cm/e. Sua espessura não ultrapagsa 4r5m no terraço a
luvial e 2m na paleo-llha. Abaixo desse solo, e ent
quase todâ a extensão do. terraço colúvio-a luv ía l- e
terraço aluvial, a rocha se encontra muito íntemper.*i_
zada e fraturada até profundidades entre 1,5 e l5m
do topo, com K eq. que vão desde 3x10-4 cn/s a rnais
de 10-2 cm/s, e mais freqüentemente de 2 a 3xl0-3
cm/s.

O rêstante do maciço, até as profurrdida<les investiga
das, se mostra são ou muito pouco intemperizado e

pouco fraturad.o, com K eq. muito variáveis, mas mai.s
freqüentemente entre 3 e 5x10-4 cm/s.

Às principais estruturas observadas correspondem aos
contatos entre derrames, com fraturanento subhorízon
ta1 associado, e fraturas subverticais nos basaltos
maciços do corpo dos derrames. Ocorrem, ainda, des-
continuidades subhorizontais em faixas de grande
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continuidade lateral, que podem ou não estar associ¿ì
das a contatos entre derrames.

Essas de scont inu idad.es correspondem a zonas de int¡¡n
so fraturamento subhorízontaL, com espessura cntre
0rI e lm. As fraturas se enconträm em ger:al abert-as,
com parecìes alteradas e ocorrêncía de pelícu1a argi.-
1osa, e apresentam K eq. superiores a I0-2 cm/s. Fo-
ram detectadas em elevações médias rel.ativ¿ìtneltte L¡cnr

definidas com intervalos de cerca de 5m no domíni.o
dos microderrames e l0 ou 15m nos macroderr:ames.

No leito do Rio Paraná, na zona do contato ent,re o$

macro e os microderrames, foram detectaclas ocorrênci
as localizadas rle brecha basáltica hidrotermalizad.a.
A mais significativa situa-se, aproximadamente I cn-
tre as estacas 523 e 530 da linha de referência e

tem uma espessura máxima cle I5m, não sendo conheci.da

sua extensão, Encontra-se sotoposta pelo dontínio dos

mÍcroderrames e seus contatos são do t.ipo gradacio-
nal, com auréola avermelhada. É constituída por f r:rq
mentos de basalto alterados em argílominerai.s rios
grupos da esmectita e pali-gorskita, em matríz pa1:L-
gorskÍtica, e sua coloração é cas tanho- averme thada ou

cinza-azulada. As zonas castanhas apresentam siste-
mas de fraturas em padrões poIígonais, ou concêntrí-
cos e radiais, preenchidas por paligorskita (IHt, 1.985

a e b e TRESSOLDI et al,, 1986),

Características dos Sedimentos Cenozóicos

AIérn da constit.uição litológica geral, dois aspectos
se sobressaem entre as caracterÍsticas dos sediment;os
cenozóicos 3 a presença de níveis congloneráticos , rep.rr:sen
tados por areias com cascalhos e cascalhos areno-
sos, e os arenitos e conglomerados ferruginosos,
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a) Níveis Conglomeráticos

A análise dos dados de subsuperfície e as observa
ções de campo nos taludes do terraço aluvial, bar
rancos do Ribeirão Combate e Rio BaÍa, e escava_
ções na margem direita e Leito do Rio paraná,
permitiram reconhecer quatro níveís conglomeráti_
cos principais, como pode ser observado nas figu_
ras J.J à I-5-

O mais antigo ocorre na base do lerraço coLúvio-
aluvial, aproxJ-damente ao longo da cota 245m, sen
do constituido por grand.es seixos de gua.tro,
quartzito e sílex, seguidos por calcedônia, em
matriz arenosa quartzosa.

Es trat igra f i camente acima deste, arrtr. u= eleva-
ções 253 e 255m, ocorre um nÍvel de cascalho cu-
jos seixoS são, predominantemente, de quartzo e
quartzito, e rarissimamente de calcedônía e/ou sÍ
fex. Corresponde à.camada superior do pacote a1u
vial, no terraço colúvio-aluvia1 .

Õ terceiro nível se desenvolve ao redor da cota
235m, na base de todo o terraço e planície aluviâl .
É constituido por grandes sejxos de ca.lcedônia, ágata,
quartzo e quartzito, em matriz arenosa quartzosa.

Abaixo da elevação 235m, no leito do Rio paraná ,
todo o pacote aluvial apresenta areias quartzosas
com porcentagens variáveis de cascalho, e camadas
de cascalhos arenosos, constituindo o quarto ni-
veI conglomerático. Os seixos, cubarredondados , a
chatados e ovóides são, na sua maioria, de ágata
zonada e calcedônia, e secundariamente de quart_
zo, quartzíto, arenitos, sil-titos e estromatóli_
tos silicificados (CESP, I975e¡ 1979a e f9BOb e
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BoccfANI et al., f985). Seus diâmetros variam en
tre I e l5cm predominanrio os seixos dê 2 a 5 cm.

Os doj,s primeiros nÍveis, mais antigos, parecem
pertencer à chamada "geração quartzítíca", de orÍ
gem,essencialmente: fluvial, predomi4antemente de
calha, depositada em regime torrencial- assocÍad.o
a canais entrelaçados (cUfDICINÍ., L973 e FULFARO,
I9741 . Os dois últimos pertenceriam à ,'geração

cafcedônicar' (GUIDICINLt l-973 e FULFARO, 1974) ou

"geração ágata" (BOGGIANI et al., 1985), sedimen-
tada em regime muito semelhante ao atual, repre
sentando depósitos de barras de meandros.

Entre as elevações 240 e 255m do terraço colúvio-
aluvial ocorre, ainda, um nível conglomerático
com seixos da ordem de 10 cm de catcedônia negra,
e seixos de quartzito com 3 a 4 cm de díâmetro,
em matriz arenosa. Pela sua posição estratigráfi-
ca e constituJ-ção J-itológica, este nível- de casca
lho parece ter se originado do retrabalhamento
dos niveis mais elevados, correspondendo aos "de-
pósitos de meía encosta', descritos por FULEARO
(L97 4l .

b) Arenitos e Conglomerad.os Ferruginosos

Nos depósitos sedimentares da margem direita e
Ieito do Río Paraná, ocorrem níveis de areias e
cascalhos mais ou menos cimentados por compostos
de ferro constítuindo, re spectivamente , arenitos
e conglomerados ferruginosos. Apresentam uma cer-
ta continuidade, podendo até formar lajes de ele-
vada resistência mecânica e espessuras variáveis.

Um desses níveis se desenvolve ao longo da cota
255m, no topo do al,uvião e base dos colúvios do
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terraço colúvio-aluviaJ. A camada de cascal-ho se
encontra parcialmente limonitizada, cons titu indo
nÍveís descontínuos e loca.lízados que, às vezes,
podem ser reconhecidos apenas pela presellça de
concreções ferruginosas maís re6ístentes.

No terraço aluvial, aproxímadamente entre as co-
tas 240 e 24Im, foi detectada a presença de ní-
veis concrecionadoE, com espessuras entre 0,1 c
0r5m, em ocorrências de extensão não superior a

150m, Tratam-se de arenitos fortemente cimentados
por compostos de ferro gue, no talude do terraço,
podem apresentar mergulhos de 25o a 30o para S*SEl
sugerindo gue a .limonitização tenha ocorrido após
a formação do terraço e sua erosão parcial, que
deu origem ao talude natural gue desce para a pla
nície de inundação (figura 3.6). Na camada super-
ficial também ocorre areia ferruginizada, na for-
ma de concreções esporádicas.

Ao longo de toda a zona basal do terraço e planí
cie aluviaís, aproximadamente na cota 235m,as son
dagens realizadas acusaram a existência de concre
ções ferruginosas esporádicas, associadas ãs arei
as e cascalhos, indicando a presença de ocorrên-
cias locallzadas de um níve1 concrecionado irregu
lar e fracamente cimentado. Estes mesmos tipos de
ocorrências foram observados na camada superfi-
cial- dos sedimentos da paleo-ilha, entre as eleva
ções 238 e 240m.

No leito do Rio Paraná, as sondagens e escavaÇões
realizadas na área da barragem e a pesquisa das
cascalheiras Santa IIídia e óleo Cru, mostraram a
existência de areniÈos e conglomerados ferrugino-
sos entremeados aos depósitos sedimenta¡:es. ,Ira_
tam-se de camadas aproximadamente horizontais,
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com espessuras entre 0,10 e 0,30m (mas que podem
atingir, excepcionalmente, até I,5m) e variados
graus de cimentação, que thes confere diferentes
resistências à desagregação mecãnica. euando foi:_
temente cimentadas, formam lajes muitos resisten_
tes, tendo dificultado o avanço das sondagens e
das escavações; quando fracamente cimentadas cor
respondem a impregnações ferruginosas na matriz a
renosa, que se desagregam facilmente,tendo inc.lu_
sive dificultado sua identifícação nas amostras
coletadas.

Foram detectados até 7 níveis concrecionados, porénr
os mais contínuos distribuem-se entre as cotas

. 230 e 235m (fígura 3.5). Embora apresente irregu_
laridades e depressões, sómente a laje mais srrper
ficial, da cota 235m, tem sua continuidade confir
mada, estendendo-se por quase toda a área investi

' gada, entre a margem direita e o canal principal
do RÍo paraná. No local_ das estruturas <le concre_
to, junto ao canaf, as obras de desvío do rio per
mitiram observar guerao lonqro do canal,a mesma se
encontra fragmentada, deslocada e alveolada por
ação das águas do rio (figura 3.7I.

3.4. L Terraço Colúvio-eluvial

3.4, t.I Colúvios

Constituem uma camada bastante homogênea cle areia fi
na argilosa de coloração avermelhada, porosa, fofa
no topo e com concreções ferruginosas na base, Na fi
gura 3.8 pode-se observar que a fração areia fina é
predomJ-nante, com teores entre 60 è g0g, seguida da
fração argila com 15 a 25*. As frações silte e areia
média participam com menos de IOt e a fração areia
grossa, quando ocorre, raramente atinge 59. Suas per
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meabilidades situam-se em torno de 3xl0-3 cmls.

As características granulométricas e a cor sugerem
que os colúvios tenham se originado, predomi.nanteme n
te, a partir da Formação Caiuá.

3.4 . I.2 Pacote Aluvial

Na sua parte Euperior apresentã uma camada de areia
predominantemente fina com cascalho e concreções fer
ruginosas, de espessura entre 0,5 e 215mf superposta
a uma camada de areia fina e média, com reduzjdos
teores de arglla e espessura entre um e 3m, amLros
com col^oração avermelhada.

As análises granulométricas realizadas, cujos r:esuÌ
tados se encontram resumidos nas figuras 3,9 e 3.10,
mo6tram que, na camada superior, as porcentagens de
areia fina poden cheqar a 100t, enquanto as fraÇões
méc1la e grossa nì.mÇa ultrapassam 45 e 15t respectívamen-
te. Os cascalhos I predominantemente do tipo I, podem
ocorrer em teores menores que 5g, porém atingem até
55t em alguns niveis de maior concentração. Na canla-
da inferior os teores de areia fina variam entre 31îr
e 85t, ocorrendo secundariamente areia média e g::or;".
sa e porcentagens de argila que atingem, no máximo,
16*.

As perneabÍlldades obtídas para a camada de areia conì cas_
calho são, em geraI, da ordent de l0-2 cm/s, porâr a ocorrên
cia eventual de 6t a l7t de argila pode reduzir esses va_
Iores para 10-3 ou I0-4 qn/s. A cârnada areno-argilosa apre_
senta perneabilldades variáveis entre l-0-3 e I0-4 cmls.

A parte inte¡rrediá¡ia do pa.cote aluvial é constituida por a
reia fina e ¡nêdia cinza-annrelada, pouco a muito compac_
ta, ccm até 68 de cascalho do tipo L Sua espessr:ra varia en_
tre 1,5 e 6,5m. Como pode ser observado nâ figura
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3.1I, a fração areia fina predomina com um teor va_
riável entre 50t e 1009. Seguenrse as frações média e gros_
sa com teores máxjrþs de 55t e IOE, respectívanente. Suas per
meabÍIidades são da ordem de 5xI0-2 cm/s.

A parte basal_ apresenta areia fina e média cinza_ama
relada, com nÍveis de elevados teores de cascalho.
Sua espessura se situa entre 0,5 e 2m. Na figura
3.12 são apresentados os resultados das aná1.ises gra
nulométricas, que mostram porcentagens de areia fina
variáveis entre 20t e 909, secundadas por areia mé-
dia e areia grossa. Os teores de cascalho se apïesen
tam bastante variãveis, podendo atingír maís de 50t.
Predominam os cascalhos do tipo f e, secundaríamen-
te, dos tipos II e III. As permeabilidades são da or
dem de I0-2 cm/s.

Além dos materiais acima descritos verificou-se a o-
corrência, no pacote aluvial, de níveis argilosos de
espessura centimétrica e continuidade restrita. Como
pode ser observado na figura 3,3, esses níveis podem
ocorrer na parte superior do aluvião, na forma de u_
ma argila rija a dura de coloração vermelha, ou nas
suas partes intermediária e basal, como argilas ou a
reias argilosas plásticas de coloração esbranquiça-
da ou cinzenta,

3.4.2 Terraço AluviaL

Na parte superior deste terraço predomina areia fi-
na pouco argilosa amare la-ac inz ent.ada a cinza esbran
quiçada, fbfa, com espessuras entre 1,5 e 6m e per-
meabilidades entre 10-3 e t0-4 cm/s. Na figura 3.13
pode-se observar que a fração areia fína pode chegar
a 1009, embora teores de até 709 de areia média e
1It de areia grossa possam, eventualmente, ocorrer.
As frações argila e silte têm sempre incidência infe
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rior a 21, porém podem atingir valores de ató 10S
profundiclades superiores a t0m.

Localmente são encontradas ainda, arém de concreções
ferruginosas, ocorrências de argila arenosa mole ci!
za e amarela; ar:eia argilosa fofa acinzentada e arei
a fina argilosa com restos vegetais, senrpre com per-
meabilidades inferiores a l0-5 cm/s. como se obsc:rva
¡la f igura 3 . l4 , onde são apresentados hi s tog rama ¡; clc:
, tl- ,freqtiência relativa em função da profundidade, pârâ
diferentes porcentagens de argira, as maiores concen
trações dessa fração (fOt a 44\l se situam entre ze-
ro e 4m, correspondendo a essas ocorrências.

A parte intermediár:ia do pacote aruvial apresenta u-
ma espessura variáver entre 1 r 5 e Bm de areia fina ¿r

média lavada, compacta, cinza-esbranquiçada ¡ coilì n€ì-.

nos de 18 de cascalho e permeabilidades de 5xl0-.2
cm/s. Erraticamente ocorrem lentes de areia fina a
grossa com até 138 de cascalho e espessurasde 0,5 a

4m. Excepcionalmente se verificou a presença cle uma

lente com 33t de seixos.

Na base do terraço ocorre areia fina a grossa compac
ta, cinza-esbranquiçada, com cascalho e fragmentos
esporádicos de conglomerado feruginoso, constituindo
uma camada cuja espessura se situa entre 0r5 e 2m.
As análises granulométricas representadas na figura
3.15 mostram que pode predominar areia fina ou areia
média e a fração areia grossa raramente ultrapassa
10t nas amostras. As porcentagens de cascalho variam
entre 5E e 45t podendo atingir, eventuaì_mente,
80t.

até

os ensaios de campo e laboratório acusaram valores
de permeabilidade da ordem de LO'2 cm/s para este ho

ri zonte .
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3.4.3 PlanÍcie Atuvial

3.4.3.1 planÍcie do Rio Baía

' Supe r fic i almente apresenta argilas arenosas moles de
coloracão cinzenta, em grande parte com restos vege_
tais e lentes erráticas de areia argilosa. os teores
de argila chegam a 75t (figura 3.16), distribuindo_
se até 3m de profundidader qtre corresponde à maior
espessura da camada (figura 3.14) . Äs permeabitida_
des registradas são da ordem de 10-6 a I0-7 cm/s pa*
ra as ar:gilas e 1"0-3 a 1,0-4 cm/s para as lentes âreno_
sas.

Abaixo da zona superficial encontra_se uma areia
predomi nantemente fina a média, em geral lavada. fo_
fa a compacta, de coloração amarela_acinzentada a
c í nz a-e sbranqui çada e espessuras entïe 0,5 e 2m. Su_
as permeabilidades são da ordem de 5xl0-2 cm/s.

Como pode ser observado nas figuras 3.14 e 3.16, a
fração argila pode ocorrer com uma incidência de até
158 ou lnaís, reduzindo as permeabilidades para I0*3
a 10-4 cm/s. As frações areia grossa e cascalho em
geral nunca ultrapassam lg.

A zona basal é caracterizada por uma areia cinza_es
branquiçada compacta com cascalho, irregularmente ci
mentada por rímonita e com permeabírídades da orcreur
de f0-2 cm/s. As porcentagens de areia fina e média
são bastante variáveis, chegando a 90g e 60g respec_
tivamente, e a fração areia grossa raramente atinge
358. Os teores de cascalho também variam considera_
vel_mente até 559, tendo sido registrada urna amostra
com 70$ de seixos (figura 3.17). A espessura desta
camada nunca ultrapassa 2m.
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o dique marginaL do Rio Baía é constituído por uma

areia argílosa fofa, amarela-ac inz entada a cinza'com

lentes erráticas de argíIa arenosa' Sua espessura va

ria entre 2 e 4m' os teores de argila são sempre su-

periores a f1g, o que confere aos materiais gue com-

põem esta feição sedimentar, permeabilidades da or-
dem d.e I0-5 cm/s.

3.4. 3.2 PaIeo-I lha

A parte superior desta subunidade geomorfoÌógica é

constituida por mais de 60å de areia fina amarefa-a-

cj-nzentada a cinza-esbranquiçada, fofa a compacta'

com até 12à de argìta e concreções ferruginosas es-

parsas. Sua espessura varia entre 2,S e 4m e os valo

res de permeabilidade se situam entre l0-3 e t0-5

cm/s. Os teores de areia grossa e cascalho não ul"tra

passam 1*, enguanto a fração areia média' cÔm teores

em geral inferiores a 48, pode ocorrer em proporções

variáveis, até excepc ionalmente 448 (figura 3'18) '

Em zonas t-opograf i camente mais baixas, com desníveis

da ordem de 2m em relação à superfície, ocorrem depó

sitos de até 3m de espessura de argilas arenosas moles,

cinzentas, com ou sem matéria orgânica' Como pode

ser observado na figura 3.19, os teores de argiJ'a po

dem atingir até 683 nessas ocorrências ' e as permea-

bilidades se mostram inferiores a I0-6 cm/s'

A parte intermediária do depósito apresenta aieia
predominantemente finã, c in z a-esbranquí çada , Iimpa e

Compacta. Possui espessuras entre 0,5 e 4m e permea-

bifidade de 5xI0-2 cm/s'

Na base do pacote aluvial ocorre areia cinza-esbran-
quiçada com 5t a 408 de cascalho, irregularnente ci

mentada por limonita- As anãlises granulométricas
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realizadas moÊtram que predomina a fração areia fÍ_
na, com teores entre 409 e got, enquanto as frações
areia média e areia grossa participam com menos de
20t è 109, re spect Ívamente , Eventualmente pode ocor_
rer até rzt de argilas e sij_tes e gOt de seixos(figu
ra 3.20).

A espessura desta camada varia entre 0,5 e l,5m e su
as permeabllidades se situam na faixa de I0-2 a l0-4
cm/s.

Planície do Rio paraná

Apresenta, na superfície, uma camada de argila areno
sa plástica predominantemente mole, con ou sem maté_
ria orgânica e espessuras entre 0,5 e 2,5m. Cono se
observa nas figuras 3.19 e 3,21, os teores de argita
podem chegar a 65t, ocorrendo ainda até 30E de silte
e as frações areia fina e areia média em proporções
variáveís. As permeabilidades nesta camada variam en
tre 10-6 e 10-7 cmls.

A parte intermediária do pacote aluvial é composta
por areia fina cornpacta, amare la-ac inzentada , com 3
a Llt de argila e menos de 1g de areia grossa e sas_
calho. A fração areía média ocorrem em porcentagens
variáveis podendo atingir, eventualmente, até 60t.

ÀPresenta permeabilidades entre t0-3 e l0-4 cm/s e
espessuras de até Zn, exceto na área do dique rnarginal rlo
Rio Paraná, onde os sedirentos argilosos se encontram direta
mente assentados sobre areia com cascalho.

À parte basal é consÈituída por areia fina e média
cinza-esbranguiçada, irregularmente cimentada por li
monita, com I0 a 708 de cascalho e espesuras de 0.5
a 1,5m, Sua permeabilidade varia de LO-2 a l0-4
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cm/6 e as frações argila' silte e areia grossa rara-
mente ultrapassam 108 (figura 3.22l, .

O dique marginal é formado por uma camada de areia
argilosa fofa, anare la-ac in z entada a cinza, com até
2m de espessura e permeabilidades entre l0-3 e t0-5
cm/s, gue repousa sobre argilas moles de natureza or
gânica ou arenosa. A espessura desta camada argilosa
subjacente varia entre 0f5 e 2m e suas permeabi.Ii-da-
des são inferiores a 10-6 cm/s.

Leito do Rio

Esta unidade é constituÍda, fundamenta lmente , por um

pacote de areias quartzosas de granulometria varia-
da, associadas ou não a cascalhos, e de cascalhos a

renosos com níveis de areía e/ou cascalho, cimenta-
dos por compostos de ferro na forma de arenitos e

conglomerados ferruginosos,

Ae análises granulométricas realízadas sobre amos-
tras dà cascalheira Santa I1ídia mostraram teores
predominantes de areia fina e areia média, contri-
buindo a fração areia grossa com menos de 4È (figura
3.23). Nas lentes de cascalho a concentração de sei
xos é variável, podendo atingir até 823, sempre com

matriz arenosa. Nessas lentes predomínam os casca-
thos dos tipos I e II, com 30* a 608 sobre o casca-
tho total, secundados pelos típos III (menos de 15t)
e IV (menos de 18) . Os cascalhos do tipo I são, pred_o-

minantemente, de quartzo e quartzíto (cerca de 70t)
e os dos tipos 1I e III de calcedônía e ágata (mais
de 50tl (CESP, 1980 b) .

Ensaios de rebaixamento realizados no leito do Rio
Paraná, nas áreas ensecadas para a construção d.as e_s_

truturas de concreto, indicaram uma permeabilidade
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médiade 3a5xlo-2
Os ensaios Kapetski,
variáveis entre LO-2

das, ocasionalmente,
5xlO-l cm/s.

cm/s para todo o pacote aluvial.
em laboratório, acusaram valores
e 5xL0-2 cm/s porém foram obti-
permeabilidades de f0-3 cm/s e

Foram detectadas também, ro interior do pacote, Ien-
tes de argila plástica cinzenta de ocorrência restri
ta. Sua espessura varia entre 012 e lm e devem estar
situadas, êstratigraficamente, em dois níveis, em tor
no das elevações 230 e 234m.

As escavações realizadas nas áreas ensecadas permiti
ram, ainda, a observação das estruturas presentes no

pacote sedimentar, a constatação da existência de

fósseis de origem vegetal e animal e o acesso direto
aos níveis mais superficiais de arenitos e conglomera
dos ferruginosos.

As estruturas sedimentares são típicas de sistemas
fluviais entrelaçado e meandrante, com alternâncias
de regimes de maior ou menor energia. Os sedimentos
se encontram dispostos em depósitos de barra de mean-
dro e de preenchimento de canal.

Os níveis conglomeráticos se distribuem enì camadas

relativamente contínuas e cunhas restritas dentro do
pacote arenoso, e denotam o bajxo poder de seleção do agente
transportador em regime torrencial (figura 3.241. A

disposicão dessas camadas se dá paralelamente ao rio,
principalmente em depósitos de preenchimento de canal
e, secundáriamente, âo longo de barras longitudinais.
os níveis argilosos correspondem a depósitos de acre-
ção vertical, na forma de camadas horizontais.

Foram observadas estruturas sindeposicionais repre-
sentadasrpredominantemente, por estratificações grada
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cionais, estratificações pranas e estratificações
cruzadas. Às estratificações cruzadas, de pequena ou de gralr
de escala, são do tipo recunbente ou tangencial na base, conr
mergulhos de at6 30o (figura 3.251. ocorrem, a-inda,estrutu
ras macíÇêsr marcas onduladas, pelotas centimétricas
a decimétricas de argila envortas por crostas lirnoní
ticas e diques clásticos em arenito ferruqinoso.

Nas eamadas superiores do pa<-:ote aluviar foranr en(:()Ìì
trados restos vegetais fossirizados, entremeados aos
sedimentos. Tratam-se de folhas e gravetos carboniz+-
dos, depositados nos estratos das camadas mais areno
sas, e troncos de madeira, via de l:egra asso()i¿rdos
aos níveis conglomeráticos. Datações radiométricas
pelo método do Carbono-14, realizadas sobre amostras
desse material coletadas ã superfície do clepósito,
indicaram idade superior a 30.000 anos (idacre limihe
para o método) (rr,exon , Lgg[ informação verbal) .

A disposíção desses restos vegetais nas camadas,conìo
se observa na figura 3.26, faz supor que sua deposi-
ção tenha ocorrido simultaneamente à sedimentação. A

hipótese de um possíveI retrabalhamento a partir de
depósitos vegetais mais antigros, situados a montan-
tê, pode ser descartada face à natureza dos cletri-
tos que se apresentam totalmente íntegros e são ex-
tremamente frágeís, desagregando-se facilmente ao ta
to.

Os troncos de madeira fossilizados encontram-se fre
qüentemente envolvidos por uma couraça cle congronrera
do ferruginiso, transferindo para esta o seu molcle
externo. Muitos se apresentam, tambémrrecobert-os por
concreções ferruginosas arenosas, com vazi-os no seLr
interiorr Dâ forma de estruturas centimétricas a sub
centimétricas de forma e1íptica, eüê parecem ter sÉì

originado a partir do preenchimento cle cavidaclr.:s rìc)
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tronco e posterior substituição da madeira por com-
postos de ferro.

Na Iaje conqlomerática superficial do depósito foi
encontrado, ainda, um dente fossilizado com incrus-
trações de areia cimentada por compostos de ferrci,
pertencente a um animal herbívoro, provavelmente mas

todonte da espécie !4plqmasto¡to4 r¡/er:! t, que teria
vivido no final do Pleistoceno.

Os níveis de arenito e conglomerado ferruginoso, ja
citados no item 3.4.b, apresentam uma disposição apro
ximadamente horizontal, interceptando os sedimentos
aluviais ao longo de cotas maj-s ou menos definidas.
Encontram-se associadosprincipalmente aos níveis
cong.Iomeráticos , que se apresentam cimentados ou ím-
pregnados por compostos de ferro ao longo de uma fai-
xa, i ndependentemente de variaÇões granulométricas
ou estruturas sedímentares presentes. Em alguns ca-
sos essas estruturas se tornam mais conspÍcuas ,em vir
tude da pigmentação auferida pelo ferro, que é mobi-
lj-zado e precipitado nestes sedimentos até os dias a

tuais (figura 3.27 | .

Cascalheira do Ófeo Cru

A cascalheira do Óleo Cru é um depósito de sedimen-
tos rudáceos, situado no Rio Paraná a cerca de 25 km

a jusante do sítio da Barragem de Porto Primavera,
em local onde a ll"ha do óleo Cru divide o rio em dois bra-
ços. O braço direíto constituí o canal principal do

Rio Paraná, enquanto o braço esquerdo se situa no a-
linhamento da foz do Rio Paranapanema e comporta as

ilhas do Rapa, Três Estados e Humaitá.

Ambos os braços foram intensamente investigados, vi
sando-se a sua utilização como )azida de areia e cas
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calho, a part.ir de sondagena a percussão e sondagens
rotativas, conforme apresentado no mapa da figura
2.6. Sobre amostras coletadas nas sondagens, foram
real-izadas análises granulométricas e ensaios Kapets
ki, em laboratório -

a) ,Jazida do Braço Direito

É conetltufda por intercaJ.ações de camadas de a-
reía predominantemente fina com mais ou menos cas
calho, e camadas de cascalho arenoso. Como se ob-
serva na figura 3.28, os teores de areía fina va
rlam até 608, enquanto a fração areia média parti
cipa corn menos de 30* e a fração areia grossa com
menos de 4t. Os níveis conglomeráticos de casca-
Lho em mat,rLz arenosa apresentam teores muito va
riados, atíngíndo até mais de 90t nos locais de
malor concent.ração.

Nas ocorrências de cascalho predominam os seixos
dos tipos I e II, com teores entre 30t e 55t e

20t a 45t, respectlvamente, sobre o cascalho to-
tal, seguidos pelos tipos III e IV, que raramente
ultrapassam 20t ou L0B.

Os cascalhos do tipo I são predominantemen te de
quartzo e quartzito (cerca de 70t) e os do tipo tI
e III de calcedônia e ágata (mais de 50t) (CESP,

1979a e 1980b)

Na figura 3.29 é apresentado um mapa de isopacas
do aluvião, onde se observa que os maiores valo-
res registrados (10 a I2m) ocorrem junto à tlha
do Óleo Cru, enquanto espessuras não superiores a

2m forarn verLficadas junto à margem direita. Os
bancos mais espeseos se sítuam ao longo da antiga
calha do Rio Paraná, atualmente entulhada de sedi
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mentos. Os maiores teores de cascalho distribuem-
se em concentraÇões dispostas ao longo de toda a

calha do rio, em depósitos de preenchimento de ca
nal (flgura 3.30).

foi constatada a presença de até 7 níveis de con-
glomerado ferruginoso com espessuras de 0,1 a 0,3
m, mas que chegam a atingír 0rBm, sempre associa
dos a horlzontes com elevados teoreg de cascalho.
Somente o nível mais superficial teve sua conti-
nuidade confirmada, persistindo por quase todo o

depósito. Os demais nÍveis,em geral descontínuos,
dlstribuem-se pelo pacote aluvial separados por
I a 2m de sedimentos.

Em cerca de 20t da área ocorre uma camada areno-
sa, com até l8t da fração areia grossa e espessura
não superior a 3m, assentada sobre a primeira Ia-
je congJ.omerática . ocorrem também no interior do

depósito, principalmente nas proximidades da IIha
do Ó1eo Cru, Ientes argilosas esParsas que consti
tuem depósitos de acreção vertical.

Os ensaios de permeabilidade acusaram valores <le

10-2 a 5x10-2 cm/s tendo-se obtido porém, ocasio-
naLmente, permeabilidades de I0-3 cm/s ou superio
res a 5x10-I cm/ s.

Jazlda do Braço Esquerdo

É constituÍda por camadas de areía fina e média

com cagcalho e camadas de cascalho arenoso' As

frações areia fina e areia média ocorrem com fre
qüências semelhantes (5 a 30s), enguanto a fraçäo
areLa grossa aumenta com a porcentagem de casca-

lho, tornando-se mais acentuada(até 20s) para por

centagens de seixos superiores a 508. os teores
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de cascalho nos bancos arenosos e conglomeráticos
também são variávels, podendo atíngir até perto
de 90t (fisura 3.31).

Em diversas regiões
se a presença de um

pessura da ordem de
sa. Situa-se sempre
de.

do pacote aluvial constatou-
horizonte superficial, de es-
2m, com até 408 de areia gros
a menos de 3m de profundida-

No mapa de isopacas da figura 3.29,observa_se que
bancos arenosos e conglomeráticos com 7 a gm en_
contram-se dispostos junto às ilhas do óleo Cru,
do Rapa, Humaitá e Três Estados I em regiões de
atual atividade construtiva do río. próximo à mar
gem esquerda, ao longo do canal príncipal que es
coa as águas provenientes do Rio paranapanema, as
espessuras de sedimento não ultrapassam 3m. À se-
melhança do braço direito, as maiores concentra-
çõee de casca,l-ho distribuem-se em depósitos de
preenchimento de canal ao longo do río,

Ao contrário do braço direito, foram constatadas
poucas lajes de conglomerado ferruginoso nesse
braço do rio, sendo os nÍveís existentes pouco ex
pressivos e descontínuos, e sempre associados a

horizontes conglomerátícos.

As permeabilidades registradas nos aluviões do
braço esquerdo do Rio Paraná assemelham-se åque-
Las obtidas para os sedimentos do braço direíto.

Modelo Deposiclonal.

A grande senrelhança da área de dÍstribuição dos sedi
mentos do Grupo Bauru, de origem predomÍ-n antemente
fluvial, cotrn a atual bacia hidrográfíca do Río Paraná,
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sugere que aqueles sedimentos tenham sido deposi-
tados por um " proto- Rio- Paraná " , quando a drenagem a
inda assumia o padrão de canais divagantes¡ s€rl um

canal principal muito bem definido. Posteriormente a

calha do Rio Paraná se definiu melhor, Lalvez condi-
cionada à árêà de maior subsidência, tendo sido en:
talhada, principalmente, em sedimentos da For:mação

Caiuá, ocupando praticamente toda a largura do atual
vale.

O modelo deposícional aqui adotado explica o entulha
mento desse vale pelos sedimentos cenozóícos, assur
mindo-se que um possivel basculamento regional,
com eixo aproximadamente paral-e1o ao traçado do rio,
teria governado sua deposição ao longo da margem d!
reita, sem alteração dos parânetros sed.imentares que

definem o regime fluvial. Deve-se observar que a á-
rea do presente estudo é bastante limitada, sendo o

modelo proposto apenas setorial e provisório, pois
somente estudos de escala mais regíonal pod.eriam es-
clarecer sobre outrÕs movimentos ocorridos ao longo
da bacia e as conseqüentes mudanças de regime por e-
Ies provocadas.

Dessa forma, é admitida a seguinte següência de even
tos para explicar a história geológica da sedj-menta-
ção no Rio Paraná, na área do Ponta.I do Parana¡xnenn ,

como apresentado na figura 3.32 (SUGjIO et al., 1984) .

Estágio I

Escavação do paleovale do Rio Paraná e deposição dos
cascalhos basáis encontrados no terraço colúvio-alu-
viaf e parte do terraço e planície aluvial, em con
dições que propiciaram regimes de transporte e depo-
sição torrenciais, como se comprova a partir da ima-
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turidade textural e pet.rofábríca desordenada dos se_
dimentos. Este estágio, provavelmente caracterizado
por paleoclima semi-árido, deve ter ocorrido durante
o Plel"stoceno, ou mesmo no final do Terciário.

Estágio 2

Formação de espesso regolito, seguida de remobil-iza_
ção, através de moviment,ação por rastejor por distân
cia6 Ilnitadas, dando orlgem aos extensos colúvios
areno-argilosos muito comuns na região do pontal do
Paranapanema. Constituem a porção superior d.o terra_
ço colúvio-aluvial e devem ter se origÍnado, princi_
palmente, a partir da Formação Caiuá.

O regolito deve ter se formado sob condições de pa_
leoëlima quente e úmido, durante o pleistoceno.

Estágio 3

Erosão parcial do terraço colúvio-aluviaf e deposi-
ção dos sedimentos do terraço aluvial a partir de
um rio de padrão entrelaçado que ocupou grande
parte da largura total do vale. Es tabe leceram- se sis
tema6 intrlcados de canaj_s, delimitand.o barras longi
tudinais predominant@mente arenosas. Enquanto nos ca
naie, em virtude de maior competência, depositaram-se
areias com cascaLhos esparsos, nas barras longitudi-
nais foram depositadas areias isentas ou pobres em
seLxos. Entre oE cordões dessas barras arenosas, em
regíme lacuetre, depositaram-ee argilas contendo
mais ou menos matéria orgânica de origem principal-
mente vegetal.

Provável,s flutuações climáticas propiciaran o forne_
cimento de abundante material detrítico, acima da ca
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pacidade de transporte do paleo-paraná, sob con¿i_
çõeE de paleoclima mais seco que o atual_, clurante o
P le i s toceno .

Estågio 4

Variações do nivel de base, associadas a fatores pa
leoclimáticos e/ou tectônicos, pronrcveram a erosäo e
o t,erraceamento parcial dos sedimentos depositados
no estágío anterior. Neste estágio a erosão afetou
aproximadamente 2/j da largura do vale, a partir: de
sua margem esquerda, formando a planícíe aluvj_a1,
onde íncísões mais profundas teriam oriqinaclo a a_
tual planÍcie do Rio Baia e o lei.Eo <1o Río paraná,
erodindo as camadas basais de cascalho do estágio .L

e, localmente, até o substrato de arenito_

O fato da erosão ter afetado as s ime Ericamente o
le,preservando o terraço coIúvio-aIuviaI e parte
terraço aluviaL na margem direita, sugere gue
nha ocorrLdo um baEculamento regional da área
ra S-SE, cem elxo aproxLmadamente paralelo
río.

Estáqio 5

Deposição dos sedimentos da planície aluvial em con
<lições semelhantes às do estágio 3, estabel.ecendo]
se um paclrão fluvial entrelaçado. Os sedimentos de_
posítados são predominantement.e arenosos, cor.respon
dentes a barras longitudinais entre as quais se de_
genvolveu um complexo sistema de canais qr.re permitiu
a sedimentacão de areias com sêÍxos escassos.Nas zo
nas lntercordões depositaram-se argilas orgânicas
e, no final da seqüência de sedimentação, areias lo
calmente argilosas e orgânicas.

va-
do

te
Pa

ao
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Estes sedimentos seriam predominantemente pleistocê-
nicos, tendo sido depositados sob condições paleocli
máticas semi-áridas.

Estáglo 6

O padrão de canais entrelaçados do estágio 5 evoluiu
para um tipo misto, meandrante-entre Iaç ado , gue pas-
sou da oituação pr'é-atual para a atual, Fornraram-se os
diques marginais do Rio Paraná e do Rio Baía que,
rompidos, originaram depósitos de rompimento de diques
de idade pré-atual , principalmente em vários trechos
do Rio Paraná. A presença dessas feições condicionou o
escoanento das águas através dos canais principais
do estágio anterior, afeiçoando as paleo-ilhas e a

planície do Rio Baía. À medida que as ágr:as foram can_a

lizadas para o atual leito do Rio Paraná, o canal
principal do Rio Baía assu¡niu características mais tí
picamente meandrantes, enquanto outros cursos foram
colmatados pelos próprios sedímentos, devido à dimi-
nuíção da competência, originando as Iagoas Par:agua-
la, Combate, Rodrigo e outras.

Atualmente, nas zonas mais arenosas dos cordões e bar
ras dos depósitos da margem direita, desenvolve-se
uma vegetação maior e mais densa, enquanto nas zonas
intercordões, de natureza mais argilosa, estabelece-
se uma vegetação predominantemente subaquåtica de
gramíneas.

Conc Iu s õe s

os depósitos aluviais cenozóicos do Rio Paraná, no

Pontal do Paranapanema, encontram-se dispostos ao

longo da margem direíta do rio, em três unidades geo

norfológicas distintas denominadas terraço coIúvio-a
luvial, terraço aluvial e planÍcie aJ.uvial, esta últítna
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subdivídida em planicie do Rio BaÍa, paleo-ilhas e

planície do Rio Paraná, Uma quarta unidade corres-
ponclería aos depósitos do leito do Rio Paraná.

Essas unidades representam feições moldadas por pro-
cessos deposicionais e erosivos relacionados a even-
tos de flutuações paleoclimáticas ocorridas durante
o fi:n do Terciário e o P.Ieistoceno.

As cotas mais elevadas em que se acham os terraços
colúvio-aluvíal e aluvial, em relação à planície a1q
via1, suas disposições espaciais e relações de conta
to permitem concluir que as unidades geomoforlógicas
se desenvolveram na seguinte seqüência3 terraço colú.
vio-aluviaI, terraço aluvíaI e, finalmente, planície
aluvial. A Íntima relação entre os terraços e o vale
fluvial atesta a pouca idade desses eventos geolóqi.-
cos.

O embasamento dos depósitos aluviais é representado,
predominantemente , pelos arenitos da Formação Caiuá
pðrcÍalmente intemperizados na forma de solo resi-
dual fóssiL. Estes arenitos se encontram mais profun
damente erodidos junto à margem esquerda do vale flu
vial e Iocalmente escavados nas planÍcies dos ri.os
Baia e Paraná, denotando uma importante fase erosiva
na história evolutiva da planície aluvial, que teria
atingido, principalmente, os sedimentos aluviais clo

estágio 3, sem contudo remover os níveis de casca-
tho do estágio I.

A natureza fortemente assimétrica do vale do Rio Pa

raná no trecho estudado, com a margem direita essen-
cialmente deposicional e a esquerda erosiva, parece
ser um padrão típico de outros trechos deste rio. Es

ta tendência deve refletir um basculamento regional,
com eixo aproxímadamente paralelo ao traçado do rio,

3.6.3

3.6.4
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que tem acompanhado o levantamento epirogenético po-
sitivo da área durante o Cenozóico.

Os depósitos rudáceos existentes no pacote aluvial
originaram-se a partir do preenchimento de canaj-s, de
vido à maior competência do agente transportadorr nu
ma época em que prováveis flutuações climáticas, em

clima semi-árido, forneceram abundante materíal- de-
trítico. O abandono sucessivo desses canais dentro
de um regime tipicamente entrelaçado, levou à forma-
ção de bancos conglomeráticos que, submetidos a flu-
tuações do nível de base e a intensa evaporação, tí-
veram camadas de seus sedimentos cimentadas parcial
ou totalmente por composto de ferro, criando-se os
nÍveis de arenitos e conglomerados ferruginosos.
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PROCESSOS DE LATERIZAç.ÃO

I ntrodu ç ão

Desde 1907, guando Buchanan fez o primeiro relato so

bre uma ocorrência de taterita na fndia e introduziu
o termo no meio científico. até os dias atuais, inú-
meros pesguisadores, em todo o mundo, vêm desenvol
vendo estud.os sobre este material, enfocando-o sob o

ponto de vista geológico, hidrogeológico, mineralógi
co, geoquímico, pedológico, geotécnico e econômico.
Não resta dúvida de que a complexidade dos problemas
encontrados tem desafiado a argúcia daqueles que mi-
IitarL nestes campos da ciência.

Este capitulo tem por objetivo apresentar um.r sínte-
se dos conhecimentos atuais sobre os processos c1e Ia
terização, contribuindo para o entendimento dos meca
nismos básicos que regem a formação das lateritas ,

sua evolução e re.Iação com os fatores ambìentais,

O Conceito de Laterita

O termo faterita foi sugerido, inicialmente, por Bu-
chanan (18.07, in SCHELLMANN, I979) para designar um

material de construção típico das regiões montanho-
sas de l.4a]abar, ao S ul da lndia. Tratava-se de um ma-
terial ferruginoso que, quando fresco/ podia ser cor
tado facilmente mas, quando exposto ao ar, endurecia
rapidamente adquirindo afta resistência a.os proces-
sos de alteração. Devido a essa propriedade era uti-
tizado fazendo as vezes de tijolo, de cuja.. palavra
Iatina "lat.er" deriva o termo. Depois de Buchanan, a

Iaterita foi descríta por inúmeros geóIogos, sempre
sob aspectos petrográficos, tand.o na lndia como na .Ã

frica, Austrália e América do Sul .
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Um novo perÍodo de pesquisa começou oom Bauer (1898,

in SCHELLMÂNN, 1979) que estabeleceu as 'príncôpaÍs
características quimicas das l-ateritas, sendo segui-
do por outros autores gue propuseram cùassifôcações
a partir de refações quimicas entre seus componentes.
A partir da década de 1920 foram consideradas as ca-
racteristicas morfológicas desse material, dando-se
um enfoque predominantemente pedológico à sua gênese
(MAIGNIEN, 1966 e SCHELLMANN, l-9791 . Posteriormente
Pendleton (f936 e 1946 in SCHELLMANN, 1979) fortemen
te refratário às definições químicas, evocou 'o con-
ceito original de Buchanan, considerand.o as trateri-
tas como um horizonte iluvial do solo ,que ,endu¡ece.
quando exposto ao ar.

O conceito moderno fundamenta-se nos processos de e-
volução dos produtos .de aùteração resódual, a partír
dos quais ocorre concentração t'efativa de .constituin
tes pouco solúveis da rocha .(princ ipa lmente Fe e Af) '
pela remoção de seus constituintes móveis e concen-
tração absoluta desses constÍtuintes móveis nos nÍ-
veis do perfiJ. de solo onde os"mesmos são acumulados.

Deste modo, as lateritas representam o produto de in
tensa alteração subaérea da rocha, durante a qual o

conteúdo de .ferro e/ou alumínio aumenta e o conteúdo
de Sio2 diminui em relação à composrição ,química da

rocha-matriz alterada. Um perfil laterizado compreen

de todos os estágios, desde a rocha até a superfÍcie
do terreno, incluíndo também os materiais não lateri
ticos correspondentes aos primeiros passos do proces
so de alteração. os termos lat€rita ou.Iaterizado não

dependem de resistência e coloração.

Dentre os membros que compõem o grupo das lateritas
encontram-se as limonítas niquelíferas, as bauxitas
e outros produtos hidróx ido- a luminosos . Às lateritas
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que poaEuem un metal mâis lmportante gue os demais a
trlbui-se um adjetlvo referente ao elemento dominan-
to, como no caso da laterita niguelífera, lat-erita
manganesffera e laterita ferruglnosa.

Na termlnología atualmente empregada pelos pesquÍsa-
dores, alguns termos tornaram-se já consagrados pel.<>

uso. Lacroix (J-913, in LEPRUN, Lg79 ) íntroduziu c)

tefmo "carapaÇa", para designar os materiais f.errug-i
nosos não endurecidosi "couraçaI ou "crosLa" r:epre-
sentarl-am o rnaterfal- de resistêncía elevad.a. !-o3am, t_am-

bém, lntroduzidas outras expressões com() ', ferricre-
,tefr (Lamplugh, 1970 j.n LEPBUN, IgTg L ',duricrosta "
(Vùoolnough, I970 in LPFUN, 1979), 'reisenkrust.e", "pIi¡l
tlta'r¡ "canga limonftica", etc... Os solos de alte-
ração laterftlca passaram a ser denomínados ', latos-
solos'i (Ke11og, 1949 1n MATGNIEN , Lg66l, ,'oxisso].os,, 

,Icaull.sso1os" ou I'soIos ferraLltícos " .

Qaracter Í st J-cas eufmlcas e Mineralógicas d.as l-ateri-
tas

A Dfnâmlca do Ferro

Na natureza, o ferro pode ser encontrado combinaclcr
com mlnerals prlmárlos e secundários; in<liviclual j.za-
do na forma de óxídos e hidróxldos móveis, ou conrpJ.-e-

xado com matérla orgãníca. Sua forma de ocorrência é
controlada pelas condlções geoquímicas e .ambient.rìs,
sendo o conhecLmento dos parâmetros que regem os e-
qullfbrlos qufmicos em solução aguosa de qran<ie im-
portância para o entendlmento da sua dlnâmica.

06 fatores que controlam o comportamento do ferro na
água são de natureza fisico-quimlca e bíológica. os
principais parâmetros físico-químicos são o poten_
cial iônlcor o pHr o potencial de oxi-reducão (Eh),a
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pressão parclal de gases e a existência de condições
complexantes. Ã lnfluência da temperatura (cuja e1e-
vação facilLta, as reações endotérmicasle pressão (co!
Ëldêradá lgual em toda a superf lcl-el, não tem sjdo
dada a devfda lmportância nos processos supérgenos.
As concentrações dos fons em solução tarnbém podem de
termLnar a solublllzação ou precipitação do ferro,em
função do seu produto de solubiLidade (Ks) .

Os seres vJ.vos que partlcipam dos processos biogeoquí
irtlcos de lmportâi'rcla na dinâmlca do f erro são .r s

bactérlas, fungos, algas e protozoários.

4.3.1.1 Influêncla de Fatores Ffslco-eufmlcos

a. potencJ-a1 íônlco

Elementos como o Fe, AI e Mn têm potencial iônico
lnt.ermediárlo, precipítando por hidrólise, enquan
to o Ca¡ Mg e K, de potencial íônico baixo, perma

. f¡êcem em Bolução. A þrecipltação do Fe2+ sn solução ê

precedída de oxldação, o gue eleva seu pote4cial .iônico.

b. pH

Nos mefos naturais os hldróxidos de Fe2+ solubíli
zam-se em pH igual- ou lnferior a 5 ou podem per-
manecer em solução num melo com pH at6 7,5, depelì
dendo do potencial de oxl-redução desse meio. Já
os hldróxldÞs de Fe3* solubLlizam-se somente em

pH J-nferlor a 3, encontrado apenas em águas de mi
naÉr ou fontes termals ãcldas (GARRELS, 1960) .

c. Eh

O potenclal padrão de oxl-redução, em solução áci
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da, medido. para o par ¡a2+ -ps3*, na reaçãc>

re2+ I Fe3* + e- é +0,77 volts (KRAUSKOPF, 19t0) . ob-
serva-se gue o Fe3* necessita de um aÌto poten-
cial (voltagens posltivas) , apresentando-se con-
centrado em melos mais oxidantes, enquanto que o
Fe2+ pode tornar*se solúvel em meios mais redu-
tores, com potencíal entre moderado e baixo.

d. Límltes de ptl e Eh nas Reações <1o Ferro

Os valores mais freqüentes de Eh e pH nas águas;
naturais foram obtidos, prímeiramenter por ua¿ìs;

Becklng (ln MELFI , 19821 , a partir de ciados <..rnp-í

ricos. A Flgura 4.1 apresenta os intervalos mais
comuns, bem como as faixas de domínio dos meios o
xidantes e redutores.

Observa-se gue os valores mais freqìientes de p
na natureza situam-se entre 4 e 9. A á<¡ua da chu-
va, de um modo geral, é leüemente ácicla e / elÌì c o.t-r

tato com silícatos que contém Fe2+, torna-se nr¿l j s
redutora e alcalina. As águas subt-errâneas, aìrai -
xo do nfvel hidroståtico são, portanto, alcalinas
e redutoras.

Cons iderando-.se o par Fe2+ ? fe3+ +e- ( Eo =
+0,7'lvl , nota-se que essa reação independe do plt,
pois nem H* nem OH- dela participam. Seu poten-
c.lal pode ser pJ-otado como uma Linha par:aleIa ao
eixo do pH (trecho A da Figura 4.1). A linha rrão
tem grande continuídade porgue o Fe (OH)3 precip|
ta a um pH de mais ou menos 3.

Para pH > 3 (meíos ácídos) temosf pol:tantof a ïea
cão do trecho B da curva (trez+l a IM) :

Fe2+ + 3H20 + Fe(oH)3 +3H+ e- Eo = 1,06v
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Eh = I,06 - 0,177 pH

Em soluções mais aIcalínas, a reação corresponde acr

trecho D!

Fe(oH) 2 + oH--' Fe(oH) 3 + e- Eo=-0,56V gh = a,27 - 0,059plr

A Ímdânça de Fe2+ ¡rara Fe3+ situa-se no centro da área co.r.

respondente às condições naturais, ocorrendo a passagem

de um para o outro com muíta freqüêncía, em fur-rção

de ligeiras alterações no pH ou Eh do ambiente. o

diagrama também mostra que a oxidação do ferro se

realíza, de modo mafs completo, em soluções aJ.ca-

linas do gue em soluções ácidas.

Analísando-se as relações Eh-pH na F igr:ra 4.2 (GARRELS

e CHRIST, 1965) , observa-se que a henntita (Fe203) é um m_i_

neral estável em todos os ambientes forte ou moderâda-
mente oxídantes. Þn ambientes redutores o mineralestável
poderá ser a piríta (Fe 52) , siderita (Fe CO3) ounìagne-
tlta (Fe3 04) r dependendo das concentrações de erxofre e
carbonato na solução. Caso o rreío se torne mais áciclo,
ou contenha menos enxofre dirrúnuem, respectivamen-
te, os campos da siderÍta e pirita, aurenta¡do os domí-
nios da hematita e magnetita.

A utilização do diagreuna apresenta, porém, una série de re-s

trl-Çõesr rtrrÈr vez que se coneideram os minerais puros, tem

peratura de 25oC, pressão de úna atÍþsfer:a, ausôncia
dos Lons Fe oH*, FeoH2+ e Fe (oH)j e nåo é levaclo

em conta o efelto de outras varÍáveis c<¡mo si.l ica
tos, fosfatos di ssolvidos
substltuÍdas.

e. Condlções Complexantes

e formas i somór f i c: a:;

O ferro pode permanecer em solução na forma de comp.l._e-
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xos. Alguns quelatos que ccnÉm a matéria orgânica mobi-
ILzam o Fe3+, nornnlrente i¡óveÌ na faixa natr.ral de ptt,
o ccryplexo oxálico de Fe3* é estável entre pH de 4 a 7,5,
o que significa que os oxalatos são também capa-
zes de mobilizar o Fe3*.

Pode ainda o ferro ser corq>Iexado por netais alcalinos €)

alcalino-terrosos e pela síIica, através de Iigações Sì.-0-

Fe, nnntendo-se na forrna de geles férricos ou ferrissj.lí
clcos móvels (MELFI , ].97Ll .

f. Pressão Parcial de Gases

A pressão parcial de gases, em especial do 02 e co2r in-
terfere direta¡nente ccrn as concentrações de ferro nas so-
luções. o 02 dissolvido na água torna o meio oxidante,
lnstabilízando o Fe2* que precipita na for:rrr fé::ri.ca, err

quanto gue o Co2 dissolvido na água torna o rneio r:edutor:

e favorável ã estabilidade dos íons Fe2+, qrr" se m¿ìn-

tém em solução.

g. Produto de Solubilidade (Ks)

Quando uma solução contendo íons de ferro em abun

dância mistura-se com uma solução contendo íons de car
bonatos, sulfeto' fos fato ou IlEsItþ oH-, ou quando r.ma so-
lução rica em ferro e un desses ions sofre evapora-

ção, o ferro precipíta se o produto das concentrações iô-

nlcas atinglr r¡n valor crítico dencrninado "Produto dc s,o,

lubilidade", Esta constante de equilíbrio var:ia
s ignf ficativamente ecn fimção da tenç:eratura.

os produtos de solubilidade maís comuns para os

compostos de ferro, em mol por litro de solução,
são os seguintes:
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Segundo LANGE (1961), a 18oC:

¡re2+l toH-l = r,64 x 10-14 precipita o hidróxi
xÍdo ferroso (Fe (OH)2) .

tFe3+l toH-l = 1.,1 x 10-36 Precipita o hidróxi
do férrico (Fe (OH) 3).

Segundo KRAUSKOPF (1910), a 25oC.

tre2+l tcoS-1 = 1o*10'5 Precipita
(Fe Co3).

In"2+] ¡g2-¡ = l0-17,2 Precipita

tre3+l tPo?-l = y6-2L,6 precipita
(Fe PO4) ou

Io-26 ,2 erecipita
(Fe po4 . 2H2Ol .

Verlfica-se, portanto, gue é grande a
compostos formados pelos íons Fe2* se

gueles f ormad.os pelo Fe3+,

Inffuência de Fatores Biotógicos

sLder:i.ta

o Sulfeto FeS

o f os f ato aìno_t:

a estrenqjta

solubili.dade dos

comparada à da-

4.3.t.2

Segundo Silverman e Ehrlich (1964,in MACIEL FILHO,l.9BZl ,

os processos pelos quais os micrõorganísmos modificaln
os ml-nerais podem ser resumidos em enzímicos e não e¡
zimlcos. Os processos enzfmicos abrangem a cìigestã<:
de complexos metá1ícos e as transformações minerais
em grande escala causadas por oxidações e reducões en
zfmfcas diretas. os proceseos não enzímicos corlîespon
dem à eliminação de produtos metabóIlcos (II2S, ÌI2co3,
HNo3 r H2So4, ácidos orgânicos, amônia, bases e ions
orgânicos) e à adsorção, princ j-palmente de ferro e nan-
ganês, à superfície das célul-as.
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a. Solublllzação do Ferro dos Minerais dâs Rochas por
Ação de Fungos.

Os experj-mentos desenvofvidos por Ribeiror Santos
e Martelli(ln l"tACItr, FILHO,Igg2) mostraram que a ação
indíreta dos produtos de metabolismo do fungo è:s 

_
pergiLlus niger llbera o Íon ferro dos minera j.s do
diabásio, na forma de um complexo organo_metálico.
À solubllldade do ferro nos minerais depen<ìe de
6ua natureza, da superffcie de ataque e da concen_
tração dos produtos metabóIlcos.

b. Redução do Ferro por Ação de eactérias

A redução do íon Fe3+ para Fe2* de forma a se ob
ter energia, pode ocorrer por ação direta cle bac_
térias ou indiretaf sendo neste caso apenas provo_
cado o ambiente redutor. A redução do ferro, em am
bos os casos, é favorecida por baixo pH, ausência
de 02i existência de matéria orgânica e valores de
Eh entre 600 e -400 mv,

As espécies red.utoras maj-s comuns são representa _
das por Baclllus macerans polvmira e Thiol¡aci- lus
thloxldans e as bactérias sulfato_redutor:as, for:mq
doras de ambiente redutor, são as esp6cj"es Desulfo
vfbrio desulfurica¡rs, pgEgllgyiel¡g_aesruarii, qrggLiry_lÞiþ
rubentschikÍi, DesulfovÍbrio orientis e Clostridium nigqqi_
cans.

c. Oxldação e precipitação do Ferro por Ação de Ou_
tros Microorganismos

Alguns mJ-croorgan i amoe pïovocam a oxidação e p::c.:ci_
pltação do ferro por ação direta ou enzimática. po
dem ser mencionados como principais exemplos al_
guns gêneros de bactérlas como lgg]Þgçlgflum, Ie¡1
robacillus, Tlìlobacillus, Galionella e a espécíe Lepto
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thrix ochracea.

Por ação indireta ou não enzimática, outros micro
oiganismos também oxidam e precipitam o ferro, pe

la geração de ambiente oxidante ou consumo de CO2

do meio. Algumas algas são particularmente ativas
dessa maneira, em especiaÌ as dos grupos Cyanoph¡
ceae, Chrisophyceae, Vol-voca.Ies, Chlorococcales,
Eugl-enae, Conjugales e Ulothricales.

Outra forma indireta de precíþitar o ferro consis
te na adsorção do mesmo à superficie celular. Su-
põem-se que atuam dessa forma algumas bactérias
laminadas ( Cre¡g!¡¡i¡, Clonothrix e Leptothrix) ,

uma bactéría com caufe (GaIlionelLa) e alguns pro
tozoários flagelados (Anthophysa, Êi9=.oê=rê.or,
Bikosoeca e Siphomonas) (in MÀCIELFILHO, l-982).

Natureza e Evolução dos Compostos de Ferro

O ferro ocorre, naturalmente, na forma de silicatos
(argilominerais), sulfetos (pirita) | carbonatos (si-
derita) , óxidos e hìdróxidos amorfos, sendo que so-
mente as duas úftimas formas serão abordadas na pre-
sente pesquisa.

Os óxidos mais comuns são a henatita (o Fe2O3) e goettr-it-a ( o

Fe00H) ; secundárianente podem ocorrer magnetit-a (Fe3O4), mâg-
hemita (y Fe2O3) , ilnrenita (FeTiO2) e lepidocrocita ( y Fe

00H) ; podendo ser citada a stilpnossiderita (Fe(OH) 3.nH20) ca

ro hidróxido anrcrfo. A lj¡noníta (Fe203. H20) corresponde.a u-
ma composição de óxidos (fase cristalizãda) com uma

fase amorfa.

Estudando as couraças ferruginosas do Senegal e Mau-
ritânia, NAHON (1976) definiu uma seqüê.,cia evoluti-
va para os minerais de ferro nas fácies de couraças
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instaladas sobre arenito. segnmdo esse autor, a evolução dos cq¡r
postos de ferro enr¡olve fornns transitórias entre a herrntita e a
qoethita, com rnaior ou rrenor ¡:orcentagem de substituição isonórfi
ca por altmínio, em fwrção de sua concentração e das condições am

bíentais. SCHWERIÌcIANN (f983), e BOOeUTER et al. (1983) , a ¡nrt:ir.
de estudos de canrpo e raboratório, tambérn definiram taxas de subs
tituição isornórfica do ferro pelo alunínio em goethitas alurrr1¡o-
sas.

Sobre a estabilidade da henntita e goethita, existem corì(:r¡.i L1.¡s;

conflitantes. Berner (1969) considera a henntita a fonrn uulis; cs-.
táve1, enquanto Håfrr Eg72l atribui rnaior estabilidade ã goeUri-
ta (in MEx.,rr,L9B2l. Na realidade, os dois rninerais oc()rrcrn €ìrì

quantidades relativanente próxirnas, predorninando a goettrita s()¡K¡ì
te ern regiões de nelhor drenagem, urrtr vez que a nlesr¡ì¿r ó unn fr¡nna
hidratada da henntita.

Ferrier (1969) e Langnnrr 1972, in MH.FI, LgB2l observaram quc a

estabilidade cla henntita e goethita depende do diâretro dos crj.s-
tais. Ocrn efeito, estudos em itabiritos brasileiros nr¡strararn que
a hematita apresenta grranulação maíor que a goet.hita (MEL.r'r,lg}2l .

outras relações de granulo¡retria foram, tarnbém, relatadas por GrL
KF^S e SUDDHIPRAKARAN (T979 e SCHI¡IERIMANN (1983) .

A nntéria orgânica assune, ainda, inportante papel
to dos ccnpostos de ferro destruindo, por exemplo,

corportarKl_rì

hernatita e
precipitando o ferro na fornn de goethita. o ferro ê, p;or:tanto,
conplexado e novanpnte reorganizado (l'{E[,Fr, IgB2l. perfis laberi-
zadosr com erosta de goethita no topo, freqüentenx¡¡rte aprc)r;(,¡t¡rrrr

nratéria orgânica associada.

t-tn fator fundanental para a natureza dos couq>ostos de ferro e s¡a
evolução diz respelto ãs caraeterlstieas d.a roeha-nratriz. euanto
mais ttlrrpuro" o neio, ou seja, quanto mais saturadas as soJ,uçõr,:s,

nnior a quantidade de ferro an¡crfo presente (Nalovic, 1974 in MIÌL

Fr, 1982). Este conceito exprica a evolução dos minerais de Ferr:cr

a partir de perfis de alteração de rochas ácidas <_. bítsic-:as.

no

a
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Eln ÍElos de roctns ácidas, e portanto pobres em oH- e cátions, o

,fe3+ é cqrptexado pelo oH- ¡ porérn não fornra grandes polínreros, e-

voluindo rapldanente para goethita e tom¿ìndo a forma crístalina
na sr+nrf fcie. tn ¡¡eios de rochas básicas, ricos em ol{- e cá-

tlons I o Fe3+ for¡n gnandes políneros anorfos, csn estrutura tri.-
dir¡ensional, permltindo a fixação de nnritos elenentos, princi-pal*

¡rente os de translção (Nir Co' tût ' etc.). Podem pennanecer conìc a

norfos por muitô te¡rpo, necessitando de llxiviação intensa pal:a e

llmlnar os elenentos capturados e se transfornare¡n em he¡natita.

lilos solos basálticos da Bacla do Paraná (nrasil) ocorrem apenas

traços de goetllta, predoninando a henntlta (MELFI e PÉDRo, 1.977)'

Itbca¡¡i grps Geoquf mlcos

o estudo da evolução dos perfis lateríticos perrnite observar gue

a laterização ocorre sob con<lições em que os netais alcalínos, a]
calino-terrosos e a sflica são nnis nóveis gue o ferro e o alumí-

nio (. MERCADo, 1979) sendo a laterita un produto de alteração ¡.¡e 1.:r

dessillcf flcação do ferro, do ah¡nínlo ou ambos (Fernor'l9ll; Ilut¡

bert, 1948 e Kíng, 1962 in KARUI{A KARÃN e SrN}lA ROY¡ 1979). rùn 1Ê

teritaE fõssels ou recentes, observa-se urta acentuada diminuj-cão

itl SlO2 no sentldo do topo dos perfis. No caso de lateritas ferru
glrosas essa llxÍvíação é acorpanhada da r:erda, tamÉn, do 41203

e TiO2r aurentando o teor de Fe2O SAIIASBUDIIE e DESHI'4IJKH, 1979

e BOC0jIER et al. ' 1983) .

SCIIH.,L¡'IANN (1979) distingue três processos bem definicìos nos esLá-

grloe avançados de laterização:

1) Dlssolução Incongruente (ou parcial) da caulinita' corn forma

ção da gibbsita (sio2 é renovido, sendo concentrados Ð20:

e rb203) .

2) Dl-Ésolução congruente (ou totaL ) da caulinita (41203 e SíO2 re

m¡vidos e Fe2o3 acumrlado) .
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2l

3) Dlssolução do quartzo com concentração <lo A.l.20-¡

Fe203.

Segundo esse autor, em rochas básicas e alcallnas
predomina a dissolução incongruente da caulini.ta,
sendo menos pronunciada a formação de couraças e o

seu endurecimento. Em rochas ácldas a <lissolução do

quartzo e caulinl-ta 6 congruente, havendo maíor en-
dufecimento das crostas pelo maior cont'-eúdo de Jer-
ro.

NAHON (1976) definlu doís mecanismos geoquímicos na

evolução das couraças ferruginosas africanas:

Dissolução do quartzo e da caulinita, garantindo
a estabilldade dos óxídos e hídróxidos de ferr:cr

ou perm{tindo sua neoformação,

Dissolução dos óxldos e hidróxidos de ferro, ga-
rantLndo a estabilldade do quartzo e da caulinita
ou permitlndo sua neoformação.

oÉ dols mecanl-smos ocorrem s imul taneamente ' havetrclo

subtração em um melo e acumulação em outro. A disso-
lução do quartzo e da caulinita leva à acumulação re
lativa dos 6xÍ-hidróxidos de ferro na pal:te superior
dos perfis e å acumulação absoluta de quartzo e cau-
l1nita, neoformados a partlr do SiO2 e 41203 l.ibera-
doe, a jusante e em nÍvels lnferlores, Dentro de uma

meÊma topo-seqüência acontece o inverso nos meios em

que os óxl-hidróxidos são dissolvidos e o quar.tzo e

a caul.inita acumulados.

PÉDRo e MÉLFr (1983) atribuem essa incornpat.i.bj L j il;rctcr

entre os compostos de ferro e o quartzo e a caulini-
ta, à alta polarlzação do Fe3+, gue torna o meio ácí,
do e, conseqüentemerrte , hostl-1 aos silicatos, destru
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indo a estrutura da caulinita e l-iberando o .A13+,gue
é íncorporado aos minerais de ferro por substituição
isomórfi ca.

Geoquírnica dos Efementos Mâiores e d.os Elementos Tra
ços

A decomposição da rocha, nos processos de Ìateriza-
ção, leva à concentração de ferro e al-umínio na for-
ma de óxidos e hidróxiclos, após a lixiviação das ba-
ses e da síl-ica. o aluminio forma sesquióxidos, prin
cipalmente a gibbsita e mais raramente a boehmita;os
sesquíóxidos de ferro são representados pela goethi
ta e hematita, e como principal argilo-mineral- temos
a cauf ini-ta com pequena mistura de iIIita.Formam-se,
ainda, inúmeros produtos amorfos afuminosos ou alumi
no-ferrosos (Herbillon e Gastuche, I962 in MÄIGNIEN,
1966).

Com a diminuição do SiO2 e 41203 nos materiais late-
ríticos ferruginosos, entram em solução o guartzo e

caulinita. O alumínio restante se recombina em sol-u_
ções sóIidas com o ferro.. euanto maior '.a proporção
de 41203, ou seu aumento por acumulação, maior a ta-
xa de substituição do afumínio nos compostos de fer-
ro ou maior a acumulação de caulinita. O aumento de
SiO, também leva ao acúmulo de caulinita e guartzo
em níveis mais baixos nos perfís (NAHON, Ig76l .

Dosagens químicas efetuadas em crostas ferruginosab
do oeste da África (LEPRUN, f979) mostraram que a
perda das bases (MgO, CaO, Na2O, K2O e P205), por li
xiviação, é rápida e total, elevando o pH sob as ca-
rapaças e aumentando a capacidade de troca catiôni-
ca, especialmente de Na+ e Ca2*, nos horizontes arqi
losos mais abaíxo.
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O comportamento de elementos traÇos como o titânio,
manganês, vanádio. níquel e cromo nos perfis laterí
ticos foi estudado por NAHON (L9761 , LEPRUN lLgTg),
SAHASR.ABUDHE e DESHMUKH (1979), sApoJNrKOV (1.979)

SCHELLMANN (L97I | , MERCADo (1979) e MEr,Fr (r982).

Caracteristlcas Básicas dos Perfis Latet:iticos

Organização das Estruturas

ALEV?\ (1983) sugere uma sistemática na clescr i.cão
das estruturas e texturas das lateritas, chamando
de estruturas rrmaiores" aquelas derivadas da ro<:lla
matrlz, vJ-slveis em af loramentos, e e¡;trutnr:as "m_e

norestt as neoformadas, descritas em amostras de
mão.

De acordo com NAHON (I9761 , as estn¡tur¿rs exi_st¡::¡r-
tes nos perfis lateríticos podem organiz¿rr-se eJll

quatro categorias bem definidas:

a¡ Egtrutur.as herdadas3 correspondem àquela.s exis-
tentes na rocha-matriz e que primeiro veiculam
as soluções, sendo o ponto de partída para as de

mais estruturas.

estruturas de acunrulação: após a epigênese clos
minerais, lìo processo de laterização, essas es-
truturas aparecem nos "vazios" fornaclos e sã<¡ rr,:

presentadas, prlmeiramenter por "nódulos", pa!ì-
sando a estruturas "maciças"

Estruturas de reorganização: sã.o produzidas pe-
las soluções gue apresentam circulação constan-
te no perfil, reorganizando estrutur:as de acuntu-
fação. Ocorre reorientação, a partir de recri.sta
llzação da matéria que entrou em solução, f ormarr-

b.

c.
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do-se "fol-heações", "fitas", "montes", etc. . que
dividem as fácies maciças ou reduzem as fácies no

dulares em finamente nodulares.

d. Estruturas de líxivlação: correspondem a"c;rna.ì s",
"tubos" e "vazios" oriundos da subtração .le mató

rl-a por díssol.uçåo, nos horízontes endurecidos
criados por acumulação e reorganização.

As estruturas de lixiviação podem sofrer: acumulação
e reorganização e serem novamente lixiviadas. o pr:o-
cesso evolui continuamente e todas as orqanizações m!

nerals e estruturas exJ-stem, slmultaneamente, dentr:o
de uma topo-seqüência e, às vezes, do perfil. Qual-
quer organização resulta da evolução de uma organíza,

ção precedente que ela tende a obliterar e "aptrgar".

Relações com Fatores Ambíenta is

São considerados como lateritas os perfis de solos
que apresentam, em pelo menos um de seus horizontcs,
uma crosta ou carapaça já formada ou em curso de for
mação, ou ainda um alto conteúdo de sesquióxidos de

ferro e/ou alumínio, caso não haja qualquer endureci
mento, À poslção relativa desse horizonte no per::f;i..1

do solo ou da topo-seqüência, bem como sua espessurâ
são função¡ princípalmente, do clima, litologia, r:e-
Ievo e perfodo de tempo envolvido no processo de Ia-
terizaÇão,

CIìma

A influência do cllma no desenvolvÍmento das lateri.-
tas abrange, basicamente, os efeitos da ternperatur¿r
e da pluvfosldade. Como o estági.o de laterização ri

dado pela relação SíO2: 4I203 ou SiO2: Fe203,po<1c*r;r:
dizer que a drenagem assume maior importância <¡uc .r



temperatura. relegando esta a um plano secuudário
dando, à pluviosidade, um peso maior.

tt.

Temperatura

Os solos lateríticos se desenvolvem em l-ocais de
temperaturas nédias anuais em torno de 25oC exis-
tindo, porém, laterítas em regiões cuja média a-
nual é sensívelmente mais baixa, como no platô de
Madagascar (18-2OoC) (prescott in MÄtcNrEN, 1966)

P 1uv io s idade

Pode-se estabelecer como um limite míni.mo cie pre-
cipitação, necessário para a formação e evol.uçã<r
das lateritas, a faixa compreendida entt:e 750 e

1.200 mm anuais. Não existe um Iimite superior: rÌe
precipítação, encontrando-se later:itas até na Bai
xa Guiné, onde os índices pluviométricos atì,ngenr
6.000 mm anuais.

A incidência de lateritas parece corresponder, tam-
bém, a climas com período chuvoso morno, o que am-
plia sua faixa de domÍnio para as regiões de clilna
tro¡:ical semi-úmido e equatoríaI (GRUBB, l9B3).. Mes-
mo em regiões pouco drenadas, precípitações da ordein
de 500 a I.000 mm por ano são suficientes para mobi-
lizar e concentrar o ferro.

4 .4.2.2 Vegetação

A influência da vegetação na evolução das Iaterit_as
é bästante discutível, uma vez que as mesmas se de-
senvolvem sob florestas densas ou vegetação de peque
no porte como os campos e savanas. Sabe-se. por:ém, que
os dois tipos de cobertura vegetal apresentam condi.-

a.



ções favoráveis e desfavoráveis a sua evolução.

A vegetação de pequeno porte, do tipo cerrado ou sa
väna, permlte uma maior lixiviação, com facilidade
de mobÍllzação do ferro. Embora seja menor a prote
ção contra a erosão, seu èfeito elirnina os materiais
de cobertura, expondo carapaças que evoluem rapida-
mente para couraças. Além disso, o elevado "run-off "
das águas superflciais concentra material grânular:,
crlando condições favoráveis à taterlzação.

Sobre as florestas a llxíviação é menor e os solos
ficam protegidos da erosão e ressecação, embora a a_

ção mecânica das rafzes seja um fator que destrój
as couraças em formação e a falta de água à super:f i
cLe retarde a sua evolução.

4.4.2.3 Fauna

No tocante à faunaf Erhart (1951, in MAIGNIEN , j.9661

e .tsARROS MÄCHADO (1983), mencíonam a ação dos tér-
mitea na formação de crostas lateríticas. Erhart
menciona, também, a participação de bactérias e fun
gos nos mecanismos de alteração de minerais.

4.4.2.4 Rocha-Matri z

A evolução das laterltas encontra-se rel.acionada à

natureza da rocha-matriz que lhes dá orígem, encon-
trando-se laterltas sobre todos os tipos cle rochas
que contém alumino-silicatos.

O desenvolvlmento de crostas ferrugínosas ocorl:e,
pre ferenc I almente , sobre rochas com a.Ito conteú<lo
de ferro ou nesmo baixo, desde que haja acumulação
por movimentação oblÍgua ou lateral de soluções
(DrHoore, 1"954 tn MAIGNIEN, 1966). É importante a
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influência d.o relevo no controle das acumulações,
pols couraças situadas sobre rochas não portadoras
de ferro devem apresentar ligação com litologias ri-
cas neste metal, situadas em posição relativamente
maLs alta na topo-seqüêncfa (NAHON/ 1976).

Relações entre o perfil laterítico e a rocha- matriz
são retatadas por MAIGNIEN (1966), rrEpRUN (I979), KÀ

. RUNAKARAN e SINHA Roy (1979),cltAUVE[. ef aI. (1983) e
vor,KoFF (1983).

4 .4 ,2 ,5 Re1evo

A grande maioria dos pesquisadores concorda em que
ag carapaças e couraças. ferruginosas ocorrem, preferen
cialmenterem terrenos relatLvamente planos, Ievemen-
te irregulares, com uma superfície estável por longr.r
perfodo dé tempo. Os solos laterÍticos tendem a se
desenvolver em colínas, pois são tlpicos de locais
bem drenados e cobertos por vegetação mais densa.

O desenvolvimento de crostas ferruginosas apresenLa.
portanto, estrelta relação com a topografia suave e
o movlmento da água nos solos, que mobiliza o ferr:r)
deposltando-o em pontos mais baixos.. A erosão expõrr_.

an couraças já formadas que evoluem par.a montantc ¡t'horlzontallzando" o terreno a partir de formas côn-
cavas, provocando uma lnversão do relevo. (MAIGNIEN ,
1966).

I,EPRUN (L979!., MELFI (1982) E

também associam a evolução de
a fornas de relevo.

Idade

SoI\,IBROEK e CåMARGO (T983}

lateritas ferruqinosas

4.4.3

As laterltas mals antigas de que se tem reg.i stro en-
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contram-se em regiões áridas, estando relacionadas a

antlgos cllmas únidos, durante os quais se desenvol,-
veram os processos de laterização. o primeiro perÍo-
do de laterização reconhecido em escala mundíal cor-
responde ao Terclár10 (BARDOSSY, 198I e SAPOJNIKoV

19811.

A laterÍzação, como um todor exige ¡:eríodos de mi.lha-
res de anos, porém a formação das couraças propriamen
te dltas é mais rápida, envol-vendo alguns séculos e

sendo estas bastante sensíveis às variações clirnáti-
cas. Segundo Alexander e Cady (L962, in MAIGNIEN ,

1966)¡ o " endurec lmento'r do solo laterizado,antes da

formação da crosta, leva alguns anos quando este é

exposto ao arf aJustando-se ao conceito de laterita
proposto por Buchanan.

Evo 1u ç ão

A orígem e evolução das.laterítas é função da mobil.i
dade dos lons de ferro e/ou alumÍnio no perfil dc so.-

1o e/ou na topo-seqüência. os mecanismos de remoção

e deposlção de ions dependem portanto, fundamental-
mente, da quantidade de água presente e das condi-
ções de drenagem.

A acumulação dos sesquióxidos, que origina as cror.;-

tas laterfticas, ocorre de forma relativa ou absolu-
ta. Quando os elementos mais solúvels (metais alcal j.

nos e alcalino-terrosos) e a síIica são removidos
dos nfveis superiores do solo por lixiviação aunen-
tåm, nesses nÍveis, aE concentrações relativas de e-
lementos pouco solúvels como o ferro, o alumínio e o

manganês. Estes elementos, após concentrados pãssam,

também, a ser llxlviados, mobilizando-se em solução
e concentrando-se de fo¡:ma absoluta, e¡n níveís ma.is

balxos do perfil ou da topo-seqüência. Neste caso o
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mais móveis do que o alumínio.

Abaixo da crosta ferruginosa forma-se uma camada de
argJ-Ia, onde predomlna a caullnita por concentraçã<:
absoluta de SiO2 e A12O3. Nos perfis bauxíticos corì_
centrå-se a gibbsita por acúmulo de Al2O3 e Fe2O3
(SAITASRABTJDTIE e DESHMUKH I T9791 .

As acumulaçõeg absolutas são mais comuns para o fer-
ro e o manganês, que se encóntram a jusante nos peï-
fie e/ou na topo-seqüência. Segundo Castagnol e Shan
cia-Tu (1940, ln MAIGNIEN, 1966), podem ocorrer na
forma de:

- Cimentações: freqüentes em solos de granulometria
maJ-s grosselra (areias, cascalhos, etc. ) sendo ra-
ras para partÍculas menores que 20 ¡1 .

- Itnpregnações: ocorrem em materiais de textura rela
tivamente fina tais como siltes, areia fina, areia
arEllosa e arglla arenosa. A epigênese do quartzo
pelo ferro, nas bordas de cristais, representa um

caso tfpico de impregnação.

- Concreçõesr são produzldas pela concentracão, pre-
clpltação ou deposição de filmes de sesquióxidos
ao redor de núcl-eos de quartzo e restos de mine-
rais. Representam formas arredondadas, individuali
zadas e endurecídas, formadas por segregação a par
tir do material argi loso .

SUGUIO e BARBOUR (1969), eBtudando aF eBtruturas l!
¡nonftlcae da Bacla Terciárla de São paulo, descreve-
ram acumulaçõee absolutas de Fe2O3 ao longo de conta
tos entre camadas contfguas de diferentes permeabili
dades. As camådas argllosas teriam funcionado como

"barreiras de permeabi lidade " , que impediram o avan-
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ço das chamadas t'ondas de limonitização" para cima ou
para balxo nos sedimentos, concentrando o ferro.

NAHON (1976) relata, nas couraças ferruginosas sobre
arenltos da MaurltânLa, a exístência de acumulações
relatlvas de ferro no topo dos perfis. O ferro teria
se concentrado a partJ-r da lixiviação da sílica e a-
lurnina (epigenlzando, inclusive' parte do quartzo e

da caullnlta) enquanto estes, atingíndo concentra-
çõee elevadas a jusante, forma::iam depósitos de quart
zo e caullnlta neoformados.

Marbut (1932f ln KARUNAKARAN e SINHA RoY. 1979) rcila
ciona a espessura de lateritas à zona de flutuação
do lençoI freátlco. A movimentação dos ions de ferro
e ålumfnio t'para cima't no perfil, seria função de

flutuações do nível de água (Pendleton e Shrasuvana ,

1946) ë da capilarldade (Loughnan et al., 1962 e Gon

dle, 1973) , sendo sua precipitação na forma coloidal
(Fox, 1923) ou a partir de soluções flocul.adas Por
cargas eletrol-fticas opostas (Slnha Roy, 1973 e 1977)

{in KARUNAKARAN e SINHA RoY, 19791 .

Berner (19?I, i¡ ¡.,IrcrÐ, Frr,Ho, 1982, refere-se à precipita
cão do ferro em amblente subaquático, quando solu-
ções ricas em ions Fe2+ atíngem águas mais oxigena-
das, MELFI (1982) menciona a possibllídade de ascen-
dêncla capilar do ferro, em virtude de fortes evapo-
rações, na evolução de couraças ferruginosas na re-
glão de Chapado, Estado de Goiás

Mac Farlane (L976, fn KARUNAKARAN e SINHA ROY, 1979)

expllca a formação das laterltas a partir de migra-
ção do ferro "para baLxo" no perfil. o ferro se tor
nâria móvel devido à perda de sllica e bases na alte
ração, sendo acumulado em níveis associados à ca.ma-

da de argila, sob o horizonte laterftico. No topo, a!J.
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alteração qufmlca promoveria o desenvol-v imento da Ia
terLta em função do desenvolvimento desses níveis.

RARUNAKAR.AN E SINHA ROY (1979) fazem menção à movi.-
mentação de materlal detrftico na topo-seqüência dês

irevendo; nas Iateúltas do Kerala, uma fração detrí-
tlca superflclal e uma fração resldr¡al. A fração de

tfftica dos nfveis topográflcos mais baixos seria a-
llmentada pelos perfis doË nÍveis mais altos. Descre
vem, alnda, o t¡ desmante lamento " superficial das cou-
raças, devldo à acão da ressecação e intensa lixiv j.a

ção pelas flÉsuras, promovendo a sua desintegr:ação
na iorma de materlal com estrutura tabular. MATGNIEN

(19661' NAHON (1976) e I,EPRUN (1979) também se refe-
rem a esse tipo de evolução e NAHON detalha a passa-

gem de couraças maclças para pisólltos, cascalho fe!
rugJ.noso, nódulos ferruginosos e finalmente areia,em
dlreção å superície

il consenso entre a maíoria dos pesquisadores que a

laterfzação se processa drais facilmente em climas ú-
ml-dos e quentes, onde se observa alternância de esta

ções chuvosas e secas. Durante a época das chuvas o-
corre l-ntensa lixiviação pelas estruturas do solo e

à superflcie, mantendo atlvos os mecanismos de sub-
tração e acumulação de matéria. Na época seca os ho-.

rLzontes endurecl-dog, já formados, funcionam como u-
ma capa protetora contra a erosão, expondo-se , frag-
mentando-se com o tempo e preservando o perfil. Den-

tro desee quadro evoluem aB crostas ferruginosas e a

frente de aLteração.
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PÉDR0 e MELFr (1983) analÍsaram a evolução dos per_
fls laterltlcos em regiões com variações do níveÌ
de água e regiões com contraste de estações úmídas
e E¡ecåÉr, No prl"meJ-ro caso, o ferro sof re redução a_
balxo do nlvel da água e se oxlda con o seu rebaj.xa
mento¡ concentrando-se graças à ressecação e evo_
lulndo para nódulos e g1óbulos, até formar crostas.
No segundo caso, o Ee3+ do solo ou rocha é liberaclo
pel-os prótons contldos na água da chuva e migra pa-
ra nfveis mals úmidos, formando hidróxidos. o aume_n
to da sua concentração absoluta leva à formação de
crostas. Esses autores atestam, ainda, que a a]-ta
polarização do Fe3f torna o meio ácido, atacando a
caullnita e liberando o atumínio que se combina com
o ferro, formando compostos de Al-Fe,

LEPRUN (1979) afírma que o desenvolvimento das cou*
iaças ocorre da base para o topo do perfíÌ, em sen-
tldo contrárLo ao da evolução da frente de altera-
ção. Segundo ea6e autor as crostas ferruq{nosas pa_s
ga¡n a evoluir somente durante, ou após a alteração
já lnstalada.

OS ARENITOS DA TORMAçAO CAIUÁ COMO FONTE

DE FERRO

PRT¡4i\RI A

f ntrodu ç ão

A ocorrêncJa de arenLtos e conglomerados ferrug in-o
sos na Bacia do Alto paraná, mais notadamente em

cascalheiras ao longo do Rio paraná, faz supor que
os sedimentos do Grupo Baurur e em especial o Areni
to Caluá, constl-tuam uma das fontes primárias cle
ferro da regLão, nos processos de laterização.

No local de construção da futura Usina de porto prj_
mavera essa assocl-ação se torna mals evidente, ob-
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servando-se que as áreas de ocorrência do basalto não
apresentam lajes conglomeráticas ou níveis laterÍti-
cos, havendo atualmente, inclusíve, precipitação de

compoÊtos de ferro nas águas efluentes dos solos res_i
duaís ou transportados que capeiam os arenítos da !'or
mação caiuá. o ferro seria, pÒrtanto, proveniente da

película de compostos de ferro que recobre os grãos
do arenito, de onde é mobilizado por processos ainda
pouco conhecidos, mas que certamente se relacionarn à

natureza do arenito, às características f ísico-quími.-
cas das águas e à ação de microorganismos.

As pesquisas de campo e laboratório desenvolvidas pa-
ra o projeto de usinas hidrelétricas na Bacía do Alto
Paranå, em especial as usinas de Porto Primavera e Ro

sana, permitiram algumas constatações que, assocíadas
e analisadas à luz dos conhecimentos atuais, favore-
cem a hipótese de que os arenitos da Formação Caiu,á

seriam uma das principais fontes primárias de ferro,
nos processos de laterizaqão que têm atuado na. região
durante o Cenozóico. Essas evidências podem ser assím
resumldas:

a. Distríbuíção geográfica de arenitos e conglomera*
dos ferruglnosos, a nÍvel regional, associados às

águas do Rlo Paraná e rochas do Grupo Baurur em es.

pecial da Formação Caiuá, e a níve1 local, associ_a

dos às águas efluentes dos solos resicluais oLì

transportados que capeiam o Arenito Caiuá.

b. Intensa descoloração do arenito ao Iongo de estru-
turas e zonas do maciço rochoso sujeitas à acão de

águas neteórl-cas e oscilações do níve1 da água.

c. Al-ta de sagregabi l idade do arenito devido à existên
cia de argilas expansivas na sua matriz.
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d. Ocorrêncía de minerais seeundários sobr:e os grãos
do arenito, formados por precipitação cla sílica ê

do alumínio, evidenciando um mecanismo que favorr:
ce a cristalização do guartzo, feldspato e canlj-
nitar €trt detrimer-rto da limonita, goethita e rnonti
morilonita.

Neste capítulo são analisadas as evidências apre-
sentadas, com base nos dados disponíveis até o pro-
sente momento-

Distribuicão Geográfica das Ocorrências de Arenit<>s
e Conglomerados Ferruginosos na Bacia do AlLo Par¿rn.i.

Conforme apresentado no capítulo l, a Formação Ctajuá
se distribui em superfície e subsuperficie pelos (:rs-

tados de São Paulo, noroeste do Paraná e sudcste rlr:

Mato Grosso do Sul sendo gue, neste últimor ãrS ()col--
rências dessa formação se restringem a alguns aflora-
mentos nas barrancas dos rios Verde e Parclo ( SfnfN
et ä1., 1979l'.

Entre L972 e 1979 a CESP desenvolveu um programa cle

pesquisa de materiais naturais de construção ao lo¡r-.
go da calha e das margens dos rios Paraná e Paranapa
nema, visando a obtenção de areia e cascalho parâ ¿ì

construção de usinas hidrelétricas. Esses tral¡alhos
consistiram de um reconhecimento por terra dos depó-
sitos de sedimentos rudáceos e de campanhas cle soncla

gens nos leitos desses rios r hâ área de domí.nio da

Formação Caiuá.

Foram obtidas informações sobre a existência de rnatc
ríaLs ferruginosos nos depósitos aluviais e o serl
grau de ferruginização nos pontos de ocorrência, t-encl_o

se observado que a cimentação por eompost,os de ferro
variou de níveis ou manchas avermelhadas pouco resis;



5.2.L

105

tentes, até níveís conglomeráticos extremamente du-
ros. Constatou-se, tanbém, que esses depósitos se en-
contram sotopostos por arenitos de coì-oração verme-
lha ou arroxeada, descrítos na maioria dos rel.ató-
rl-os e boletins de sondagens como pertencentes à For
mação Caluá

Em viagem de reconhecimento realizada pela COPEL-COn

panhla Pâranäense de Energia Elétrica en 198A, nc)

baixo curso do F¡i-o lvaí, foram observadas, tamb6rn, ocor:r:ðrr-

cias de conglomerado ferruginoso nos depósitos al.u-
viais, sobre arenitos da Formação Caiuá.

Os pontos visitados e as jazidas investigadas na Bä-

cía do Alto Paraná se encontram indicados na figura
5.1 e suas características principais, assim como c)

nível da pesquisa reallzada e relatórios ou t.r:aba-
thos de referência, são resumidas nas tabelas 5,I a

5.4. Anallsando-se essas informações dentro do con-
texto geológico regional, podem ser feitas as consi-
derações que se se grrem.

Rlo Grande

Corta a Bacia do Alto Paraná em toda a sua extertsãro,
porém só se dlspõe de ínfonnações sobre os Locais c1e i.nl-
plantação das usinas de Marimbondo e Água vermelha
Embora fundadas em basaltos, essas usinas se siLuarn
na área de ocorrência dos sedimentos do crupo Bar¡ru.

Somente no local da Usina de ,4gua Vermelha foram re-
giBtrados alguns nÍveis ferruginosos de cimentação
lnclpiente nos aluviões atuals (leito do rio) , porérn

os antl,gos terraços apresentaram nÍveis de conglome-
rado fortemente cimentados (CESP, informações veÌ:-
baís) .
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Rio Tietê

Possui três usinas hidrelétrieas na região de ocor-
rência do Grupo Bauru, todas fundadas em basaltos.As
usinas de Promissão e Nova Avanhandava, em operação,
e a Usina de Três lrmãosr êITt construÇão.

Nos locais de implantação dessas usinas e no crlrs()
do rio, ao longo de seus reservatórios, não for¿trn tr)

gistrados quaisquer indícios de cimentação ferrugì no

sa nos depósitos aluviais (CESP, inf orntações v(ì r --

bais).

Rio Paranapanema

As investigações realizadas nos depósitos de arei a e

cascalho do le:Lto do rio, na pesquisa cle mater i ¿t i s;

granulares para as usinas hidrelétricas cle CapiV,lríì ¡

Taquaruçu e Rosana, não indicaram quaisquer inclícios
de ferruginização nos aluviões. Esses depósitos ri(ì

encontram assentados, diretamente, sobr:e Ar:enito Ca j

uá e basalto.

As análises granulométricas indicaram ausência ou a

presença eventual de concreções ferruginosas no cas:;c¿ì

lho, porém em porcentagens quase sempre inferiorc-'s a

2\. Constitrtem parte da fração qrosseira clos seclilnr:tt

tos, sendo provenientes do retrabalhamento <1e ant i-'
gos nlveis laterlticos situados a nlontante lìo rio ()tr

em suas margens.

Rio lvaf

A pesquisa realizada restringiu-se a uma viagem cle

reconhecimento pelo baixo curso do rio. Foram regis-
tradas ocorrências de lajes superficiais de eoncJlo-
merado ferruginoso resistente, sobre o depósito alu-
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via1, identificadas no mapa de acordo corn a clui ronrc-
tragem medida ent relação a sua foz.

Até o quilômetro 60, no trecho de ocorrência clos (:r)r)

glomerados, foi constatada a presença de Arenito C;r i,

uá sotoposto aos depósitos aluviais; a partir dcsse-.

ponto, para montante, ocorrem afloramentos de basal-
to no leito do rio, na forma de soleiras, sem ocor-
rências de conglomerados.

Margens do Rio Paraná

Dos pontos visitados, somente as ocorrôn,-:i¡rr; cr c. rì,':r
3.004,3.00 5 , 3.018 r 4.0L2 e 4.013 apresentam ferru*
ginização intensa no depósito aluvial, formando la-
jes conglomeráticas resistentes. Com exceção cla o-
corrêneia 3.018, que se situa em terraço elevado, âs
demais se encontram na foz dos rios Verde (3.004 c:

3.005) e lvaí (4.012 e 4.013), em terraços baixos cio

Rio Paraná, sobre Arenito Caiuá.

As outras ocorrências indicadas nas margens dizem
respeito a níveis pouco sígnificativos de cinrcnta-
ções ou impregnações por compostos de ferro, situa-
das em cotas mais elevadas com relação à calha do
Rio Paraná, predominantemente sobre arenito e secun-
dariamente sobre basalto.

Esses dados evidenciam a influência de fatores nìor
lógicos e da rocha-matríz nos processos de latcri
ção.

Rio Paraná

Os aluviões ao longo do rio apresentam intensa fer:r:q
ginizaçã.o no trecho compreendido entre Jrrpiá e Guaí.-
ra. Das proximidades de presidente Epitácio até Guaí

fo
z,a

5 .2.6
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ra, na área de domínio da Formação Caiuá, essas ocor:-
rêncLas assumem maior expressão, constituindo níveis
de conglomerado ferruglnoso resistente, dispostos no

topo e LnterLor dos depósitos aluviais. A jusant-e d<:

Gualra, em toda a região de ocorrêncl-a superficial
dos basaltos, não se tem registro de ferruginização
dos aluvíões existentes no r1o. o mesmo ocorre a mon-

tante de Jupíá,

Nae usLnas de Jupiá e Ilha Soltelra foi registrada a

pregença de conglomerado ferruginoso apenas em terra-
ços aluvials antígos. Nesses dois locais se observou
forte cimentação do cascalho, constltul-ndo uma laje
com cerca de um metro de espessura em IIha Solteira e

dLversas Iajee em .luplá (CESP e THEMÀG, i.nformações
verbaís).

A distribuição das lajes de conglonerado abrange, quase que qx

cluslvan€nte, a área de dcrnínio do Arenito Caiuá, resnrr que a

Èuai espegsura sobre o basalto seja de poucos lfetros. Ao longo do

canål prlnclpal do Rlo Paraná e próxi.no a sua nÞrge.m esquer:d.a ,

lsrtoÉ onde o rio escavou o macl-ço roct¡oso até o basalto ( que

constltul o subetrato dos aluviões), não são encontrados conglo
nerãdos,

Percebe-se, portanto, que a ocorrêncía de conglomera

dos ferruginoaos encontra-se relacionada ao Arenito
Caíuá e, vla de regrar aos rios Paraná e Ivaí. A e-
xletência dessas lajes nos terraços aluviais ant-i-
gos, em cotas mal-s elevadãs que as do atual leito do

rlo (I1ha Solteíra, Juplá e Guaíra) mostra que, ain-
da antes da exposlção dos basaltos na calha do Rio

Parená por ação da erosão, já havta mobilízação <ìo

ferro dos sedimentos cretáceos e o mesmo era precipi
tado ond.e as condi.ções ambientais o permitiam.

os processos de mobilizaçåo e precipitaçäo do ferro
têm reglstro até os dias atuais pois se observa que,
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no sítio da futura Usina de porto primavera, as á-
guas efluentes dos solos residuais e aluviões que cq
peiam os arenitos da Formação Caiuá formam precipitq
dos ferruginosos ao entrar em contato com o ar atnros
férico. Nesse local se estinna que o aporte cle ferrc>
pelas águas do Rio paraná e águas da fundação seja
relativamente elevado e as condições ambientais favo
reçam a sua precipitação (figura 3.271.

Descoloração do Arenito Caiuá em Zonas
do Nível da Á,gua e Estruturas

cle Osc j 1açño

A constatação de descoloração do Arenito Caiuá por
percolação de águar €m condições redutoras, através
das estruturas do maciço rochoso, é relativamente arl
tiga. SCORZA 11952) relata uma sensível diferença en
tre os arenitos das barrancas do Rio paraná e aquele
obtido por testemunhagem em uma perfuração corn 35rn

de profundidade, executada a 1.000m <la margemr râ c_l

dade de Presidente Epitácio. o Arenito caiuár r€stes
doís pontos, apresentou coloração diversa, sendo ver
melho nas barrancas do 1Lo, onde o meio e oxidante,
e vermelho esbranquiçado no poço para captação de á-
guâ, onde o meio é redutor.

Nas sondagens rotati-vas executadas em porto primave*
ra observou-se fato semethante. O maciço rochoso al:e
nitico amostrado por sondagens realizadas rìo terraÇcr
e planlcie aluvlal acima da cota 230m, apresjclltorr
cimentação f erruginosa e coloração marrorn-esbral.rqu ì -
çada, marrom-amarelada ou amarela, contrastando cont

a cimentação carbonát1ca e oa tone vermelhos ou vÉrr,-
melho-arroxeados do arenito de cotas mais baixas ou
das barrancas do rio (figura 5.21.

A análise dessas informações permite associar a des
coloração do arenito à ação das águas subterrâneas ,
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de caracterlstlcas mais redutoras que as águas do Rio
Paraná e, portanto, capazes de dissolver o cimento
carbonático e mobilizar o ferro da película de óxidos
e arglla gue envolve os grãos. Em Porto PrÍmavera es-
sa ação se manifesta, mais intensamente, da zona de

flutuação do nfvel da água até a cota 230m, abaixo da

qual os arenitos se encontram mais preservados. o a-
cesso da água à superfície dos grãos seria facilj-tado
pela porosidade do areníto e estruturas existentes no

maciço rochoso (sistemas de fraturas, acamamento e

diastemas) .

Nos taludes das escavações efetuadas na margem esquer
da do Rlo Paraná, para as estruturas de concreto e g

bras do futuro sistema de transposição do desnÍvel. d.e

Barragem de Porto Primavera, foram estudaclas com det.¿¡

the as estruturas prímárias e secundárias do Àreni.to
Caiuá. A1ém das feições estruturais já' comentadas,
tÍpicas dos processos de sedimentação do Caiuá, foram
vef lfl-cadoe os ségulntes sistemas de fraturas:

PrlncípaI : N7 60-8 6oE/ subvertical
Secundårl-o s N15o-37oE / subvertical
Terclárlo : N0 0o-07o8/ subvertical

Estes Flstemas, em especial o principal, juntamente

com os acamamentos apresentaram, de nodo geral, int-en

sa degcoloração em suas superfícies, ocorrendo ao lon
go dessas de scont lnuldades uma falxa simétrica, cent-i
métrica, de material esbranquiçado e friáve1. Uma aná

llse mais culdadosa desse material mostrou tratâr-se
de grãoe de quårtzo com Pouca matriz argilosa, tendo
havldo remoção quase completa dos finos pré-existen
tes (flgura 5.3).

Observa-se, neBte caso' uma lntima relação entre
guas percolantes pelo maciço rochoso ( através

as é
dãs
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de scontl nuidades ) e a descoloração, uma vez que esta
só se manífesta ao longo dos camínhos preferenciais
de percolação. os processos de tixiviação devem ser
regldos pela expansibllidade dos argilo-minerais, ca

racterísticas ffsico-qufmícas das águas e tipo de

fluxo, sendo difíci1 ponderar sobre a influência de

cada fator. FLca bastante evidente' entretanto, tam-

bém nesse caso, a facllldade de liberação do fer:ro
pelo Arenito Caiuá nas condições ambientais atuani:es

na reglão.

Ensaios de Desagregabí lidade

O fenômeno da desagregação de blocos de Arenito Cai-
uá de dlversoe diâmetros, quando submetidos a cicla-
gem natural e artificial, fol relatado a partir <1os

ensaios realizados nas obras de Rosana e Porto PLina

vera ( CESP, 1976a, I979b, I979c' 1980a) e por C-¡\¡4POS ( f98]).
Embora todos os ensaios simulem condições diferentes
daquelas às quaís o maclço rochoso se encontra rea.I

mente submetído pode-se l-nferir que ' na naturezar o

processo se realLza identro dos mes'mos moldes, porént

num perfodo de tempo sensívelmente maior, Iiberando
Íons de ferro para as águas percolantes'

A desagregação se dá por expansão dos argilo-mine-
raJ-s presentes na matriz do arenito (esmectítas)quan

do sujetûos, alternadamente, a umedecimento e seca-
gern. O processo atua com grande rapidez havendo, irt-
clusive ' casos de desintegração t-otal das amost-'ì:as

en menos de uma semana, o que mostra a grande susce-

tlbiLidade da rocha à alteração e erosão, quando ex-
posta nas barrancas dos rlos e zonas sujeitas à acåo

de águas meteórlcas percolantes ou oscilações do ní-
vel da água.
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5.4.1 Ensaios Realízados para as Obras da Usina c1e Rosana

Consistiram de ensalos de ciclagem natural (peIo pe:río_

do de um ano), pelo processo água-estufa (*) (duraqão dr:

64 ciclos ou 4 meses) e através de extrator Soxhl,et
(**l (duração total de 100 ciclos ou 10 dias). As amos-

tras de arenl-to foram coletadas na barranca do Rio Pa-
raná (no Pontal do Paranapanemal, tendo diâmetros (øl

variávels entre 76 ,2nm e 4r76mm nos ensaios áqua-estu-
fa ¡ 50 r 8ntn e 9r52mm nos ertsaios por extrâtor' e blocos
de dlmensões declmétricas nos ensaíos de ciclaqem nat'-u

ral.

Nos ensaios água-estufa todas as amostras apresentaram
perdas superiores a 79t em peso, chegando a I00A nos

menores diâmetros. observou-se um comportamento rìeme-

thante nos ensalos em extrator, porém as perdas estivrì-
ran entre 24,842 (50,8mnr > ø > 38,1mm ) e 98,79\ ( l7,7nrn

> ø > 9 r 52mm) . A exposlção das amostras às intempé-
ries mostrou perdas de 48,048 para 25,4mm > Ø > 72,7mm

e nEnores que 8,77t nos blocos de grandes tlimensões,após
' um ano de observaçåo.

5.4.2 Ensaios Realizaclos pala as Obras da Usína de

Primavera
Porto

Abrangeram ensaios de ciclagem natural, água-estufa e

aÈravés de extrâtor Soxhlet, com durações variáveis c1e

âlguns dlas a 4 meses ou um ano. As amostras foram ob-
tidas a partír de sondagens ou das barrancas do Rio eq

raná, 6endo o arenito classificado, antes dos ensaios,

EnEal.os ale clcJ.aqem aqua-eatufa: C

@ã-õm-ãsua
horas de secagem em estufa. Em uma

ada ciclo é cornpo s to
pÖr 24 horas e J.2
gemana são realiza-

doe 4 clclos completos.
EnsaLo,s de cLclagem por extrator Soxhlet: Cada c j,clo é
composto por uma sifonagem. Em um dia são realj.zacìc>s
10 clclos.

(**)



como Itresístente,t ou ttfriável", de acordo
maior ou menor resistência.

a. Ensal-os de ciclagem natural

O diâmetro das anostras variou desde 9,52mm até o
de blocos com grandes dimensões , tendo-se observa_
do após um mês, de modo geral, perdas cìe 208 a1009:
em peso. Foram constatadas, ainda, algumas percìas
de até 1003 em menos de uma semana, nos arenit.os
dltos "resistentes", com pequeno dlâmetro (63,5mm
> ø > 9,52rnri e em todas as amostras de arenito
"friáveI'i . Algumas amostras com díâmetro rrnnor que
25r4mm mostraram perdas de apenas 3,07g após um q
no de observação, assim como grandes blocos, cuja
desagregação não ultrapassou 1,69t nesse mesmÕ pe
rÍodo.

b. Eusaios de ciclagem água-estufa

liveram duração de 4 meses e foram realizados em
amostrag coletadas nas barrancas do Rio paraná r com
d1âmetros êntre 76,2mrn e l,19rnm. As menores per_
das observadas {1,55t a 6,16t) ocorrel:am no inte_r:
valo 76,2mm > ø > 25,4mm e as maiores perdas
(I4,47 a 45,70ß) no intervalo 12,7mm > ø ¿l,Igrrun.

c. Ensalos de cfclagem âtravés de extrator Soxhlet

Foram realj-zados em amostras de sondagens com di-
mensões entre 50 r Bmm e 9, 52mm e tíveram dr;ração m-å

xima de l-00 cictos. As menores perdas ocorreram no
intervalo 50r8mm > ø > l9,1mm e estivera.m entre
2r5t e 6r95t em peso. As rnaiores perdas foram cons-
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tatadas nas frações menores (I2,7nu¡¡ > ø > g,52mm) ,
chegando a atingir 21 ,L2Z em peso. No arenito dito
"friáveI", não foram atingidos os I00 cicLos pre-
vistos, havendo desintegração total d.as amostras
com diâmetro entre 50,8m e 38,Ìmm quando completa-
do o 30o ciclo.

Ensaios Realj-zados pelo fnstituto
USP (CAMPOS, T98T)

Geociências da

Abrangeram ensaios de ciclagem naturaf e água-estufa
em amostras de Arenito Caiuå obtìdas de af l"orameRtos
próximos à cidade de Rosana e escavação situada 16 km

a montante da mesma, na margem esquerda do Rio para-
ná. Incluem, também, ensaios de ciclagem água-estufa
realizados com amostras de testemunhos de sondagens e
xecutadas às margens do Río paranapanema (futura Usi*
na de Rosana) . Os diâmetros das amostïas variaram en-
tre 76,2nn e 1,l-9mm, tendo sido também ensaiados blo-
cos d.e grandes dj-mensões, com pesos variáveis entre l0
e 30 kg.

Os ensaios de ciclagem natural consistir¿tm de exposi-
ção das amostras d.e rocha às intempéries, por lm perio
do de até 287 dias- Verificou-se gue os blocos de gran
des dj-mensões apresentaram perdas de peso menores, va
riando entre J-r6t e 88 e as amostras com dimensões me

nores (38,1mm > Ø > 25,4mm) perderam 3E a 50t do pe
so.

Os ensaios de ciclagern acelerada (água-estufa) consis
tiram de ciclos alternados de.imersão em água e seca-
gem das amostras, atê urn máximo de 72 ciclos (116 di
as). As perdas de peso, de modo geral, estiveram en-
tre 75E e 100å, dos quais 55E a 858 ocorreram nos pri
meiros 24 cicLas e as maiores perdas foram verifica-
das nas frações menores (4,76mn > ø > 7,I9nrn) .
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gog nag águas dos rios Paraná e Paranapanema, sendo
dificilrnente submetLdos a ciclos naturais de umedeci
mento e secagem, através de oscilações do nível da á
gua ou exposlção da rocha em afloramentos. Este fa-
to, allado å lnftuêncla dos metais alcalinos e alcali
no-terrosos presentes nos mj_nerais do basalto, faz
com que essa rocha libere íons Fe2+, por esse meca-
nismo, em guantidades sensl-velmente menores do que o
arenito. Essa moblllzação Ee darl-a, afnda, na forma
complexada, o que transmitlria ao ferro maíor es-
tabllldade em solução, dificultando a sua precipi
tação.

Análise de Lâminas Petrográfícas

BLATT et al. (1972) descrevem as relações entre a so

Iubllldade da calclta e do quartzo e o pH do meio
mostrando que, com a diminulção do pH, ocorre disso-
lução da calcl-ta e preclpitação da sílica na forma a

morfa (figuras 5.4 e 5.5). Essa precípitação se dá em

pH I E lnferiorec! a 7 , em sol-uções com concentrações rnen_cr

res que 100 â 140 p.p.m. Conforme descrito no capítu
1o d, essas condlções ambientaLs favorecem a dissolq
ção dos minerals de ferro ou impedem a sua neoforma-
ção,

Os estudos de petrografia microscóplca realizados em

amostras de Arenl-to Caiuá constituem importante co.ll

trlbulção para o entendlmento dos mecanismos que le-
vam à mobilização do ferro na rocha, Os fatores res-
poneáveis por essa mobilização e suas interações não
são alndå conhecidos, mas as estruturas de dissolu-
ção e recrescLmento observadas nos minerais da rocha
em estado são¡ permi-tem o estabelecLmento de um mode

1o geoqufmlco.

Foram confeccionadas 9 lãminas petrográficas pelo IPT- Ins-
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tltuto de Pesquisas Tecnológicas (I979) e 11. por CÂM*

POS (I98I)i a partl-r de amostras de arenito proveníen
tes de sondagens e escavações nos locais de constru-
ção das usinas de Porto Primavera e Rosana. Foram ana
llsados materials representativos dos diferentes ti-
pos litológicos que constituem o Arenito Caiuá,

A composição mineralógl,ca e as características <los gräos
do ârenito encontram-se já descrltas na prime.ira par-
te deste trabalho. A matriz argllosa é constituícla <l r,r

quartzo, montmorllonita ferruglnosa e, secundariamen
te, caulinlta. O cimento ferruginoso, na proporção de

5t a 10t, é representado por llmonita e/ou goethita
O IPT menclona, ainda, a ocorrência de cimentação se-
cundária por materíal branco a branco- amare lado , de na

tureza amorfa, provavelmente de calcedônia e/ou opa-
la. Esse materíaL ocorre, também, na forma de lentes,

CAMPOS (op.clt.) descreve corrosão pa.rcial nas bordas dos grãos

de quartzo, com evl-dêncLas de recrescimento secundá-
rio de sfllca amorfa. Os grãos de feldspato detrítico
também apresentam recreecimento secundário, provavel-
mente de caullnita.

A existência de recrj-stalizações secundárias de sí1i-
ca amorfa e cauliniÈa, mostra que as condiþões ambien

tais são favoráveis à precipitação da síIíca e do alu
mÍnlo, provocando a solublfização do ferro, que é 1i-
berado na forma de Fe2+ para o melo amblente. Es1:e irì-c,

canismo leva à dlssotução, ou ímpede a neoformação da

limonita, goethlta e montmorLloníta ferruginosa,

A mobfllzação dos lone de ferro é regida por fatores
ffeico-qufmÍcos e btológlcos ainda desconhecidos sen-
do funcão, também, das concentrações absolutas e rela
tivas de lons e da mal-or ou menor atuaÇão das águas per-

colantes. Conforme foi comentado no item 5.3 deste ca
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pfÈulo, ao longo das estruturas essa atuação é nnis
nunciada.

oRTGEM E EVOLUçÃO DOS NIVErS DE CONGLOMERADOS E ÀRENI

TOS FERRUGINOSOS NO PONTAL DO PARANAPANEMA

I ntrodu ç ão

A orlgem e evolução dos conglomerados e arenitos fer-
ruginosos presentes no topo e ínterior dos depós1.tos

aluviais cenozól-cos na região do PontaI do Paranapan_e_

ma, encontram-se relaclonadas às características do meio

ffsíco e blológlco. os fatores ambientais que atuam

na reglão desde a formação desses depósitos, a1ém de

pouco conhecidos, não participam isoladamente dos me-

canLsmos de mobfllzaÇão e precipitação do ferro, aPr,9

sentando componentes sinérgicos que dlficultam sobl;< -
manelra a sua Lnterpretação.

No sftio de implantação da futura Usina Hidrelétrica
de Porto Prlmavera¡ a ocorrêncla de lajes contínuas
de conglomerado ferruginoso constituiu um fator de con

slderáve1 irnportâncla nos estudos de projeto' por di-
fLcultar as escavações e interferir nos pa.drões de per-
colação e estabilidade dos aluviões, nas fundações. rJ s,

te condiclonamento geológlco, lnusltado nesse tipo de

obra de engenharia, demandou cuidados especiais em te,l:

moÉ de lnveetlgação, necessitando de uma pesquisa de-
talhada cujo e6copo se lnsere na metodologÍa descrita
no caPítulo 2.

Embora essa pesquisa tenha sido voltada apenas para as

neceÉsldades de projeto, não tendo contemplado os fa-
tores ambiental-e lntervenlentes nos Processos de Iate
rlzação, o conhecímento detaLhado da distribuíção e posí

ção espaclal dos nfveis lateríticos nos depósitos a1u

vJ-a1e, complementado por estudos ambientaisde caráter
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geral e observações de campo, permitiu o desenvolvj.-
mento de um modelo prellmlnar sobre a sua evolução.
Esse modelo forneceu subsídlos para o entendirnento dos
mecanLsmos que poderão reger uma possÍvel col.matação
qufmica do sl-stema drenante da Barragem de porto pr_i
mavera por compostos de ferro, e é objeto do presen_
te capÍtulo.

Caracterfstlcas do Melo-Ambíente

Fatores Àmbientais

Segundo lèväntamentos reall_zados por SILVEIRA e FREI*
TAg (1973), o c.lima da região do pontal do paranapa-
rìema, na classiflôação de xðppen, é do tipo tropicat
de savana com inverno seco e verão chuvoso (ÀW). À

temperatura média anual ê de ZzoC, sendo 25oC a mé-
dla do mês mais quente e lBoC a média do mês mais
frlo. O índice de precipitação pluviométrica anual mé

dio é de 1.250mm, com cerca de 150mm no trimestre
mais seco e 400m¡n no trímestre maLs úmido.

Este quadro cllmatológico assocl-ado ao relevo suave,
às boas condlções de drenagem das unidades geológi-
cas presentes na região e à disponibilidade de ferro
que estas apresentam, constitui um ambiente bastant_e
favorável ao desenvoLvímento de lateritas ferrugino-
sag.

Fatores FlsIco-guímicos

Os dados relativos às características físico-quÍrni-
cag das åguas da região restringem-se a aná.lises de
águas coletadas no Rl-o Paraná e seus principais aflu
entes no Estado de São Paulo, incluindo os r:eservató
rios de Jupiá e llha Sotteira ( SZIKSZAY 1973), e no

6.2.2
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futura Barragem de porto pr.i_
determinações de maior inte_
na tabela 6,I deste trabalho.

As ämostras analisadas pelo IpT são provenientes de
duas nascentes situadas no pé de uma ensecadeira cons
trqÍda para desvio do Rio paraná, e do próprio rio i
mêdiatamente a montante da área ensecada. Os pontos
de coleta foram denominados A-I, A-2 e A_3 e se en_
contram lndicados na fígura 6.1.

A nascente A-l ge locaLiza na zona de domínio do Are
nito Caiuá e a nascente .\-2 na zona d.o basalto. São
formadas, portanto, por águas provenientes do Rio pa
ranâ, que percolam através da fundação da ensecadeil
ra, pelo arenito e pelo basalto respectivamente I res
surglndo a jusante. A coleta no ponto A_3 foi reali_
zada a cerca de 0r40m de profundidade, no próprio Rio
Paraná .

Analfsando-se as determinações efetuadas nas águas
do Rlo Paraná e seus afluentes (Tabela 6,I), observa
èe gue o pH médio obtido varÍa em torno de 7 e são e
levados os teores dos fons sulfato e blcarbonato. l.lg
sas águas foram caracterizadas como carbonatada¡, , tí
picas de climas troplcais e subtropicais (SzIKszAy ,
1973). As maLores concentrações de Na+,K+, Ca2+, ¡.tr2+u
SlO2 e baixas de Fe2+ e 413+ encontram-se d.e acordo
com oB produtos esperados nos processos de lateriza_
çÃo, em que os metais alcalinos e alcalino-terrosos
são llxiviados juntamente com a sllica (concentrações
elevadas nas águas), elevando-se as concentr:ações re
lat{vas do ferro e al-umlnio nos solos (teores mais
balxos nas åguas).

Nas águas efluentes das fundações , veríficam_se
teores elevados de metafs al-calinos, al_calino _
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terrosos e sí1ica, porém as maiores concentrações des

ses íons ocorrem nas águas que percolam através d.o ba

saIto, Em contrapartída, os teores de ferro total,
Fe2+ e Mn2+ são s igni ficativamente maiores nas águas
que percolam através do arenito, denotando uma maior
mobilização desses elementos nesta rocha. Na nascente
A-Ì ocorre, inclusive, precipitação de compostos de

ferro ,na forma de um gel amarefado a marrom-avermelha
do (figura 3.27|r .

Nas determinações efetuadas após a fiftragem dessas a
mostras, foram obtidos teores s igni ficativamente mais
baixos de ferrc total no resíduo, atingindo valores
de 0,7 mg/l- nas águas efluentes d.o arenito e < O,lmg/I
nas águas efLuentes do basalto, Como o teor de maté-
ria orgânica também se mostrou bastante elevado, essa
variação nos teores de ferro encont::ados antes e após

a filtragem deve estar relacj-onada a uma possíveL as-
sociação entre esse elemento e a matéria orgânica em

suspensão.

As condições de pH e Eh encontradas nas áquas analisa-
das permitem caracterizar o meio como favorável à pre
cipítação do ferro na forma de hidróxidos e óxihidró-
xidos. Os íons de melais afcal-ínos e alcafino-terro-
sos e a bíl-ica, em maiores concentrações nas ágrras que

percolam através do basalto devem, no entanto, retar-
dar ou mesmo impedir essa precipitação por constitu-
ir, com o ferro, complexós estáveis.

6..2 .3 Fatores Biológicos

As amostras de água col-etadas Pelo IPT (1984) foram
submetidas,. também, a exames biológicos ¡ investigan-
do-se a presença de bactérias, fungos e a1gas.

Na áqTuas efluentes do arenito, coletados no pont¡ A-1'
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foi detectada a presença de grande quantidade de bac-
térlas precipitadoras do ferro (1,2 x I05 col./nrl) e

do manganês (26 col . /nLl , algumas co.Iônias rle bolor:es
(3 col./m1 ) e ausêncía de fltoplâncton.

A amostra da nascente A-2, sobre basal.to r aÞresentou
também bactérias p::eclpitadoras do ferro, porém em me

nor quantidade (9,0 x 103 col./mI). Estão ausentes as
bactérlas que oxJ-darn o manganês, mas ocorrem algas do
grupo Chlorococcales (16 org./mt)que oxidam o ferro.

A água amostrâda no Rio Paraná apresenta redtrzicla qnan
tidade de bactérias precipitadoras do ferro (?.9 col_ ./
ml), mas é signifícativa a presença de algas, entre as
quais as dos grupos Chlorococcales (1.501 org./m1 ) e
Euglenae (54 org./mI), que oxidam o ferro por ação ¡rão

enzlmática.

As ferrobactérías filamentosas estão presentes nas três
amostras examlnadas, porém o grande número de filamet
tos de cor marrom-avermelhada encontrado na amostra
A-1 sugere que, nesta amostra, esses rnicroorganismos
sejam mais abundantes.

De maneira geral, as anáLìses realizadas rcstram que as
ãguas provenientes das fundações constituem nei.os mais

redutores, empobrecidos de oxigênio e, portanto, cap-q
zes de ÍÞblllzar o ferro. Em contato com nelos rnais oxigena"
dos, como o ar atmosférico , ou mesmo com as ágrras

do Rio Paranå, o ferro tende a precipítar, i.nclusive
com partícipação de bactérias e algas,

As águas do Rlo Paraná representam um meío oxidante,
caracterizado pela grande quantidade e varieclacle cle

organismos fitoplanctônicos (4 .499 org. /mI)capazes cle

produzir oxigênío nos seus processos metabólicos.



6.3

6.3.1

I23

Dlstribuição e CaracterÍsticas dos perfis Lateríticos
E s tudado s

Margem Direita do Rio paraná

A distribuição e as espessuras dos arenitos e conglome
rados ferruglnosos da margem direita do Rio paraná fo_
ram obtídas através de sondagens e da inspeção clas ba,l:
rancas de rÍos e dos t.aludes das escavações executadasì
para ä construção da Barragem de porto primaver:a. Es-
ses nfveis se encontram representados, e squemáti c anren-
te, na seção transversal que constitui a figura 6.2.

A calha do Rlbeirão Combate foi inspecionad.a ao 1ongcr
dos terraçoe cplúvío-aluvial. e aluvial, entre as elevações 255m e
237m. Suas ba-rrancas o fereceram, poï tanto I condições fav_o
ráveis å observação da estratigrafia dos sedimentos da
base do terraço co lirvio-a luv la1 e da metade superJ.or
do terraço aluvlâI.

O Rlo Baía apresenta um lefto escavado unicamerìte na
planfcie aluvlal, porém ao desembocar na Lagoa do Ro-
drigo (vide figura 3.2 ),intercepta o tal-ude do ter::aço
aluvial I erodlndo-o até o nÍvel do contato com o ^A,ren-i
to Caluá, expondo parte dos seus sedl-mentos.

Foram estudadas as escavações executadas para a explo-
ração dos colúvios do terraço colúvio-aLuvial como ja-
zLda de rrsolo para empréstimo,', e das areias do terrã-
ço aluvial para a construção de un aterro hidráulico
experlmental. A abertura de um canal de escoamento pa-
ra as águas do aterro hidráulico, cortando o terraqo a-
luvlal e atingindo a planicle, também contribuiu com
cortes na patte euperior dos sedi_mentos dessa unidade
geomorfológlca.

De grande importâncla foram as escavações realizadas
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nas fundaçõea de uma ensecadeirå lncorporada à barra_
9emr güe permitiram a inspeção direta dos sedj_mentos
em todo o terraço e planície aluvial. Visaram a .remo_
ção do materlal inadequado como fundação, numa faix.rque varlou entre 50 e l00m de largura, e acompanhou toda a linha de referência da barragem, imediatamente amontante da mesma.

No trecho do terraço al-uvial, e na quase totðli.dade dapaleo-1lha, essas escavações se restringiram a algunsmetros do topo do depósíto, raramente uLtrapassando 5mde profundldade. Em toda a planÍcÍe do Rio Baia., e emcerca de 509 da planÍcie do Rio paraná, o pacote aÌu_vlal foi completamente removido até o topo do Arenito
Caluá.

De forma a d¡:enar as águas provenientes das firtrdações,
acumuradas nessas escavações, foram abertas valetas ï c_-fativamente extensas a montante e jusante da cava. A-.través da inspeção dos taludes dessas valetas foram ob

, tÍdas, também, ínformações sobre os níveis laterizados,até profundidades da ordem de 2 a 3m.

6. 3. I.1 Terraço Co1úvio_Aluvial

As ocorrências de nÍveis laterizados nesta unidade geomorfológica restringem-se ã base dos coruviõ." 
" a 

"rlmada superior de cascalho do depósito aluvíal, A pri_melra apresenta grande cÕntlnuldade, enquanto a segun_da corresponde a lentes com algumas dezenas de netros.

Nos cortes executados na área de empréstimo foi obtida
uma seção compLeta entre as elevaçêos 252 e 26Ìmtabran_
gendo os colúvioe e a parte superior do pacote al.uvial.À camada coluvial apresenta uma espessura total de 7n,estando fortemente cJ-mentada, na base, por compostos dede ferro, numa faixa com cerca d.e 0,40n de espessur¿ì.
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Nag escavagões pôde-se verificar que essa cimentação 
_a

grega firmemente os grãos de areia fina e média, for-
mando um horizonte basal maciço, de coloração vermelha
a marrom-avermelhada, que evolui para concreções fer:ru
ginosas eoltas no sentld.o do topo da faixa laterizâda.
A partir de sondagens só foí possfvel a amostragem das
formas concrecionadas, que se dlstríbuiram numa faixa
de espessura varíável entre alguns centímetros até 0,80m

mas,, ique persistiram em, prátlcamentef todos os furos
executados.

Imedlatamente abaíxo dos colúvios o pacote aluvial a-
presentaf no topo, uma camada de cascalho arenoso com

espessura de 0,70m, capeada por 0,50m de um argilito
ferrugfnoso, duro e maciço, de coloração vermelha, A b_a

se dessa camada é constltuÍda por areía grossa (r casca
tho médio a grosso de quatzito, fortement€ cinrr:ntaclos
por compostos de ferro numa faixa de 0.40m, formando len
tes descontínuas de conglomerado ferruginoso, que não
apresentam mals do que 50m de extensão lateral. A posi_

ção estratlgráflca desses conglomerados, e sua dÍstri-
bulção errátlca nos cortes e sondagens realízados, per
mitem concluLr que os mesmos tenham ser formado antes
dos processos de coluvíonamento tendo sido, inclusive,
retrabalhados parcialmente pelas águas do proto-Rio-Pa
ranå.

Na calha do Rlbeirão Combate, cerca de 3.500m a montan
te da estaca zero, aflora ArenLto Caluá alterado, com

estratlficação cruzada mergirlhando l8o a 25o no senti-
do W-NW. Nesse local ocorre pequena cobertura <1e casca
J.ho representado por eeixos de quartzo e guartzito e

blocos goltos de conglomerado ferruginoso, ccrn até 0/5m
dê dlãmetro, constituldos por areía grossa e cascalho
fortemente cl-mentados. Pela sua natureza e constituí-
ção tltológica este conglomerado parece corresponder ao

nfvel laterítl"co encontrado no topo do aluviåo, nas es
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próximo à estaca zero, quase no talude do terraço a_luvial-, foi registrada a existêncía de uma nascerìt,e
na margem esquerda do Ríbeirão Combate, cerca de um
metro acima do nível da água. Essa surgência ocorre
no topo do depósito aluvial e se apresenta r:ica €rm
compostos de ferro de coloração escura do tipo ,,fer_
ro dos pântanos" I denotando transpòrte do ferro c'
condlções redutoras, através dos aluviões, e sua f,a
cil-idade de precipitação, por oxidação, em contaro
com o ar atmos férico.

6.3.1.2 Terraço Aluvial

Nessa unidade geomorfológíca a ferruginização ocorre
em três díferentes níveis do depósito aluvial: Na suaporção superior, onde foL detectada na forma de con_
creções ferrugínosas esparsas nas sondagensi na por_
ção basa1, como fragmentos esporádicos de conglomera
do ferruginoso, e no topo da camada intermediária, a
proximadamente na cota 240m, como lajes de arenito
ferruginoso de 100 a 200m de extensão, expostas nos
taludes das escavações executadas.

A escavaqão da área de empréstímo para o aterro hi_
dráulico experimental expôs cerca de 3 a 5m dos sedi
mentos superficiais do terraço, na altura do seu talude natJ
ral. F^ese6 sedlrentos são representados por wna areia fina a
média amarelada, fofa, sem qualquer estrutura deposi
cional visÍvel.

No talude leste dessâ cava observa_se uma camada de
arenito ferrugJ_noso em fragmentos com até 0,Im cleespessura. pouco mais ao Sul, próximo ao pé do talu_
de do terraço, essa camâda mergulha cerca de 30o pa_
ra SE, desaparecendo ao nÍvel da base da escavação,
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que corresponde ao topo da planicie aluvial. O núme-

ro de fragmentos Llmonfticos também diminuem gradg

tlvamente nessa direção e os mesmos não chegam a for
mar uma laje maclça e contÍnua, mas sim um nível de

fragmentos placó1des, tublformes e esferóides não ci
mentados entre si. No talude oeste da área de emprés

timo essa camada não ocorre.

O canal de egcoamento do aterro hldráulico consiste
nuna escavação que atlnge ás mesmas profwtdidades dâs

escavações da área de empréstimo' e que alcanca o to
po da planfcie aluvíal. Fica a Leste do ater:ro expe'-

rLmental e expõe a mesma arela do terraÇo aluvial des

crLta anteriormente.

Ao longo de quase toda a escavação, na direção N-S.

ocorre uma laje horizontal e continua de arenilo fer_r_

ruginoso, com espessuras variando entr:e 0rl e 0,4m e

cerca de 50m de extensão. A poucas clezenas de metros
do talude natural do terraço essa camada nergulha 30o

no sentl-do da planfcie aÌuvLaI, não existindo mais ao

atlngir o nfvel do piso da escavação (figura 3.6 )

Imedlatamente abaixo destá camada o aluvião apresen
ta ferrugÍnização menos intensa, caracterizada por
concreções arredondadas com 1 a 5 cm de di.ânretro, nu-
ma faixa de aproximadamente 0f20m.

Eete horLzonte LaterLzado ocorre no resmc nível daquele que

fof observado na ãrea de erpréstlrro do aterro hidráu1ico expe-

rlnental devendo desatrxrecer, tambán, no sentido oeste da área.

AE eecavações (ias fundações da ensecadeira, devido ao

seu caráter superficlal nessa unidade geonor: fol ógi.<:a ,

expuseram apenas o topo. dos sed.imentos, no q¡¿l. fc¡-'

ram observadas concreções ferruginôsas esparsas. No

trecho compreendido entre as estacas 130 e 140 da 1!
nha de referêncla, a construção de uma valeta de dre



1.28

nagem a jusânte da mesma atingiu o nível. ferruginoso
da cota 240m, a cerca de 2,5m de profundidade. Neste
local esse horízonte é representarlo por uma faixa com

012 a 0 r3m de espessura de areia flna a média cinzen,
ta com seixos esparsos, pouco compacta, fraca¡rente ci-
mentada por compostos de ferrof conÍ ocorrências loca
Iizadas de conglomerado ferruginoso resistente.

Cerca de 3.500m a jusante do ponto em que ó cor:t¿rclo
pela linha de referência, o Rio Baía, que at.é então
tem um leito escavado unicamente nos sedímentos cta

planfcle aluvl-al, intercepta o talude naturaJ- do ter
raço aluvial erodíndo-o. Nesse ponto, situaclo na F¿ì-

zenda Santa l1ída, a barranca do rio expõe uma areia
f l-na a média amarela, homogênea e muito fofa, com um

horizonte laterízado lntercalado, de 0,3 a 0,5m de
esPessura.

Aj-nda neste local observam-se grandes placas de ar:c-
níto ferruginoso, com I a 2m de diãmetro, desloca-
dae e caídas junto ao leito do río. Encontram-se al-
veoladas e sua disposição sugere ação erosiva do Rio
Baía sobre o talude natural do terraço ahwial, a pon
to de atingir a camada ferruginizada da elevação 24Om

e deslocar blocos da mesma (figura 6.3).

Nos demals trechos do rio suas barrancas apresentam
apenas sedimentos arenosos, sem qualquer evidência de

camadas IÍmonitlzadas.

As correlações entre os níveis ferruginizados encon-
trados no terraço aluvial, a partir das sondagens e

escavações realizadas rmostram que os mesmos consf-i-
tuem horizontes descontfnuos, de ocorrência restr:ita
ou atê isolada. No caso do nível da cota 240m pode.-
ee inferír uma extensão de menos de I00m a f¡orrco mai.s

de 150m para äs Ia jes de areni-'to.
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A posição destes nÍveis no depósito e em relação à
planfcíe aluvial sugere, ainda, que os mesmos tenham
se fornado de acordo com a seguinte seqüência: conglomerados
ferruginosos da camada basal; arenitos ferruginosos
da cota 240m e, flnalmente, as concreções ferrugino-
sas da camada superficial. A forte ínclinação do ni-
ve1 lntermediário no trecho do talude natural. como
se observa nas figuras 3.6 e 6.2t e a homogeneidade
dos sedimentos arenosos aclma e abaixo do mesmo, sem

evfdências de retraba thamento , atestam que â lateri-
zação que orl-ginou esse nível se deu após a compl.et¿ì
formação do depósito e do processo erosívo que origi
nou o talude.

Alguns outros aspectos observados no terraço alrrvial.
fornecem, ainda, um testemunho de que os processos cle

mobillzação e precipítação do ferro, através dos al.u
viões, perslstem at6 os dias atuais.

Na crista e nos taludes do ater:ro hidráulico experirrental foi
reglstrada a existêncl.a de concreções ferruginosas à

superffcie. Na crista essas concreções ocorrern na for
mâ de crostas pouco resístentes, com até 0,20m de
diâmetro e espessura variável .entre 2 e 3 cm ( figu-
ra 6.4). Formam pequenas placas discóides individua-
lizadas, de coloração marrom-clara a bege, cuja cj.-
mentação diminui gradualmente para baixo e para as
bordas at6 o seu contato com a areia, suqeríndo evo-
1ução a partlr de um ponto central,

Nos taludes do aterro, princípalmente na sua porção
inferlor, as concreções se dispõem na forma de pla*
cas ferruginosas descontínuas e muito friáveis, com

atê 2m de diâmetro e espessura da ordem de 5run. No pé
de um desses taludes existe uma nascente cujas águas
se apresentam ricas em compostos de ferro de colo::a-
ção marrom-escura.
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A ferruginl-zação superflcial d.os sedimentos ar:enosos
é um fenômeno relativamente comum em locais do terra
ço aluvial onde foram realizadas escavações ou ater_
ros. O aporte de ferro é feito a partlr do Arenito
Caluá, através de oscilações do nÍvel da água, ou a
partir dos próprios aluviões, onde este elemento mi_
gra e se concentra graças à inflltração e percolação
de águas superficiais.

Planícle Aluvial

Nesta unldade sómente a paleo-ilha apresenta dois nÍ
vele .de ferrugJ-nlzação, sendo um deles no topo do pa
cote, na forma de concreções ferruginosas espar:sas,
e o outro na sua base, junto ao Arenito caiuá. o ni_
ve1 basal ocorre, também, nas demais subunidades, a
proxfmadament.e ao longo da cota 235m,

Na planície do Rio BaÍa, o preparo das fundações da
ensecadelra lncorporadar pêrâ a construção do ater_
ro, consLstíu na escavação de todo o pacote aluvial,
expondo o topo do Arenlto Caiuá. pôde-se observar que
a camada basal do depõsito apresenta címentação irre
gular por compostos de ferro e blocos de conglomera_
do ferruginoso. Esses blocos são constituídos por u_
ma areia fina, médla e grossa com cascalho, irregu_
larmente clmentada, e se apresentam como lajes indi_
vlduaLízadas de espessura centinétrica a decimétrj.-
ca, com alguns metros ou até dezenas de metros cle ex
tensão, Entre as estacas 23g e 252 ocorrêm com maior
freqilência.

Nas proximldades da estaca 264 foi detectada a exis_
têncla de uma fratura subvertl_cal aberta no topo do
arenl-to, com dLreção N2OoE e extensão lnferior a 5m,
erodida e preenchlda super fic í a lmente por conglomer-a
do ferruginoso. Apresenta uma espessura da ordem de



131

3 cm e, em profundidade, mostra preenchímento areno-
slltoso.

Na paleo-llha as escavações realizadas foram apenas
superfJ-clalÉt, com exceção do trecho compreendido en-
tre as estacas 325 e 335, onde atingiram o Arenito
Caiuá. No topo do pacoter em geral, ocorre areia fi-
na argllosa de cor c|nza, com grânulos esparsos de

llmonlta amârelada ou cas tanho-amare lada .

As escavações gue atlngiram o Arenito Caiuá most-rarant

a exlstêncla de nlvels subhorizontais de conglomera-
do lrregularmente clmentado, com espessura entre 5 t¡

l0 cm, lntercalados numa camada basal de areia com

eáscalho, cuja espessura varia entre 0'30 e 0'90m. 4
presentam ocorrêncía isolada e extensão de alguns me

tros ou dezenas de metros.

Na planície do Rio Paraná, todo o pacote aluvial foi
removldo a partlr da estaca 435' ficando o Arenito
Caiuá exposto nas escavações das fundações da ense¡c.t-

del"ra lncorporadâ. Neste trecho verificou-se a e>lis-
têncla de conglomerado ferruginoso na parte basal
dós aluvlões, rePresentada por uma camada de arej.a fi-
na, média e grossa com cascalho' o horizonte cimenta
do apresenta-se na forma de uma laje resistente com

espessura média de 0,3 a 0,5m, parcíalmente solidari
zada ao arenl-tor que se estende por toda a superfí-
cle do topo rochoso de forma aparentemente contínua '

Doe nlveis concrecionados detectados nos depósitos
eedLmentaree da planícíe aluvial, o nível basal é o

male antJ.go, o grau de címentação observado e sua p-o-

slção estratlgráfica nos aluviões atestam que se tra.
ta do mesmo nfvel concrecionado da base do terraço a

luvia I .
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Sua origem deve eslar associada, principalnente , à per-
colação de soluções provenientes do Arenito Caiuá e

dos colúvios, numa época em que estes se estendiam por
grande parte da margem direita do Rio Paraná. Às con-
creções ferruginosas observadas no topo dos sedimen-
tos da paleo-ilha assemelham-se àquelas observadas no

topo dos sedimentos do terraço e são de origem mais re
cente .

Leito do Rio Paraná

O estudo dos nfvels laterizados existentes nos depósi
tos al-uvl"als do lelto do Rl-o Paraná, representados na

sua maJ-orl-a por lajes de conglomerado ferruginoso, fun
Clamentou-se na correlação de sondaçtens e no mapeamen-

to de taludes de escavações.

As campanhas de sondagens tl-veram por finalidade a

vestfgação e Lnstrumentação das fundações no local
impJ-antação das obras da barragem, e a pesquisa de

terials granulares nas cascalheiras Santa I1ídia e

leo Cru. A Jazida Santa lLídia abrange o t-recho
rl-o onde são construídas as estruturas de concreto
us1na.

Todas as sondagens apresentadas nas figuras 2.5 e 2.6
e relaclonadas nas tabelas 2.4 e 2.5 foram utilizadas
na defín1ção e caracterização dos nÍveis ferruginiza-
dos, mas sómente 43 sondagens rotatl-vas é 20 sr:nda-
gens a percurssão, na Cascalheira Santa flidia, foram
executadas com culdados especiais para amostragem das

lajee de conglomerado. Essas sondagens se encontram
destacadas no mapa da figura 6.I..

As obras realizadas para o desvío do Rio Paraná, de

forma a possibilitar a construcão da casa de força e

do gertedouro da usina no seu leito permitiram, in j.ci

tn
de

rne

ó-
do

da
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ãlmèntei o acésso direto ao canal princiPal do rio e

toda a superffcle do depóslto aluvial na área enseca

da. As escavações executadas posteriormente neste tre,

cho posslbilitaram o estudo dos níveis laterízados no

interlor dos aedimentos,

Ã medlda que evoluiam as escavações, os taludes pro-
visórlos dos cortes que se formavam, transversal e

tongltudt nalmente ã direção do rlor foram mapeaclos

com finalidades geotécnicas. Esses cortes se distri.-
buLram entre as estacas 507 e 525 da linha de refe-
rência, cerca de I5m a montante até 200m a jusante da

mesma. Atinglfamr na sua maíoria, cotas variáveis en

Ere 224 e 220m, porém alguns se restringiram ao topo
dos aluvlões.

Cascalhefra Santa I lÍdla

Os nfvels laterízaåos deste depósito aluvial são re-
pregentados, predomlnantemente , por cascalhos areno-
Eoa ou areias com ma{s de 208 de cascalho, fortemen-
te cimentados por compostos de ferro, constituindo Ìa-
jes de conglomerado de coloração cinzenta, castanha

ou marrom-escura avermelhada. Secundalíamente ocor-
rem horizontes de areía concrecíonada, formando la-
jes de arenlto ferruginoso de cor cinza ou castanho-
amarelada.

Diferenças no grau de clmentação desses materiais fo
ram observad.as nas escavaçõos e durante a realização
dae sondagens. Alguns níveís foram facifmente atra-
vessados apenas por meio de varejão com jato rle á-
gua assocLado¡ enquanto outros se mostraram ímpene-

trávele aos métodos percussivos, sendo amostrados s,o

mente por meio de sondagens rotativas. sua espessura
varla entre um mfnimo de 5 cm e um máximo de l,5m.po
rém os valores InaJ-s freqüentemente observados situ¿ìm
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Sua distribulção, inferida através de sondagens, é _e

presentada no mapa da figura 6.1 e nas secões trans-
versaLs da flgura 6,5, e parece obedecer a um zonea-
mento aproxlmadamente paralelo ao eixo do Rio Para
ná. Essas faixas de dístribuição possuem as seguin-
tes caracte r f.stica s gerais:

- Zona I! Compreende o trecho entre â margem direita
do rio e as proximidades da estaca 485 da Ìinha de

referência, ao longo do qual a espessura dos alu-
víões é da ordem de 2m. Apresenta uma única loje de

conglomerado no topo do pacote aluvial, em torno
da cota 235m.

- Zona II! Desenvolve-se entre as estacas 485 e 520

aproxlmadamente i neste trecho foram detect-ados .'rtó
7 nívels laterizados, sendo um deles superficial e

contínuo, situâdo no topo do pacote aluvial, ao lon
go da cota 235m. Dos demals nfveis, alguns mostra-
ram elevada persistência em torno das cotas 234,
233 e 230m, o que pode significar grande continui-
dade. outros níveis, nas elevações 228 e 224m, pa-
recem constituir ocorrências mais localizadas,de pe

quena extensão.

- zona III3 Abrange o trecho compreendido ent-re as

estacas 520 e 530' ao longo do qual se desenvol.vt¡

o canal principal do rlo. Nesta zona ocorrem com

freqüêncla um a doís nívels de conglomerado e, se-
cundarÍamente, até 4 níveis. Apresentam pequena ex

tensão e dístribuição irregular entre as elevações
218 e 228m.

- Zona IV: Desenvolve-se das proximidades <1a estaca
530 até a rnargem esquerda do rio e não apresenta 1a'jes
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de conglomerado e arenito ferruginoso. As únicas e

vldênclas de ferrugJ-nlzação correspondem a fragmen
tos de conglomerado, anþstrados pelas sondagens na
base do depósito aluvial, que podem sígnificar pr:e

clpltaçåo sub-aquáÈic.r do ferro e/ou retrabalhanen
to de lajes completamente desmatìte1adas,

De maneira geral o espaçamento entre as lajes va-
ria entre 0rI e 1m, podendo åtinglr mals de 3m nos
locais de dlstrlbuição errátlca, Sua disposíção no

pacote al-uvl,al, via de regra, é horizontal a sub-
horízontaI.

A dlstribulção dos conglomerad-os de acordo com o

zoneamento apresentado mostra uma redução do núme-

ro de lajes e um maior grau de retraLralhamento no

sentÍdo da margem esquerda do rio, até o seu tot-al
de saparec lmento . Esse fato, se relacio¡lado à irrten
sa erosão que ocorreu entre as estacas 5I5 e 550

aproxl-madamente, faz aupor que o canal princípal do

Rlo Paraná tenha se mantido junto a essa margem du

rante e após a formação das lajes. A existência de

outros nlveis de erosão localizados, ãs vezes atin
gindo o topo do mac.lço basá1tico, seria explicada
a partlr de paleo-canais secundários.

os nÍveis concrecionados das zonas I, II e III t.e-
riam colaborado, portanto, para a preservação do de_

póslto que constl-tui a Cascalhej-ra Santa rlida pro
tegendo-o da erosão, mantendo o fluxo principaf do

rio ao longo do seu atual canal.

As escavações realizadas na área ensecada foram dê
grande J-mportância no estudo da natureza dos níveis
laterl-zados, uma vez que a amostragem at¡:avés de

sondagens nem sempre constLttriu um método adequado

de investlgação, devldo às próprias característi-
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cas desses níveis que se encontramr por vezes, fr_a
câmente cimentados e com espessuras da ordem cle cen
tÍmetros. O mesmo pode ser áito dos horizontes .j;
argJ-ì.a, de pequena espessura e ocorrêncía resbri.-
ta. Nas figuras 6.6 e 6.7 estão representadas algu
gumas seções aproximadamente Iongítudinaís e tr:a n..s_

versais ao Rl,o Paraná, obtidas a partir do mapca_
mento dessas escavações.

A laje superflcial se estende por quase torìo o pa-
cote aluvlal, entre a margem direita do rio e o seu
canal principal. É constltuÍda por cascalho areno-
so e arèLa, fortemente cimenÈados por compostos de
ferro, formando conglomerados e ar:enÍtos. Como po-
de ser observado na figura 6.8, sua disposição é pra
ticamente horizontal, assim como a dos horizontes
laterizados subjacentes, seguindo um processo de
clmentação controlado por flutuações do nível da á
gua do r 1-o .

Apresenta-se geologicamente contÍnua, poróm a me-
nor resistêncÍa dos arenitos à ação das águas do
rlo faz com que estes se mostrem quase sempre des-
gastados, emprestando à laje uma aparente desconti
nuidade (fÍgura 6.9). São observadas feições erosi
vas nos arenltos (figura 6.I0) e nos conglomerados,
estes últimos podendo se mostrar alveolados pela
remoção de fntercalações areníticas menos consoli-
dadas (flgura 6. 11) .

Outras feições fazem supor a participação de um con
dicfonamento hidrodinâmico associado às condições
ffslco-qufmlcas, na precipitaqão do ferro. As figg
ras 6.12 e 6,13 referem-se a dl_ferentes formas de
precipitação a partir de frentes de migração de Íons
em provável ambiente subaquático raso, formando pn
quenas placas e cimentando diques c1ástícos nas la
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jés de arenlto ferruginoso. Variações de permeabili
dade também governaram a precipitação do ferro, co
mo é evidenciado pela ocorrência de concreções Iate
rÍticas subarredondadas envolvendo pelotas de ar:gi-
la, e pela maíor freqüência e grau de ferruginiza-
ção no6 conglomerados, em comparação aos arenitos fer
rugJ-nosos r

f'oram observados, tanbém, diques subverticais de â-
renlto ferruginoso projetados ä partir da laje slt-
perficial, cortando di scordantemente os sedimentos
arenosos (flgura 6.I4). Apesar de discordantes, su-
as caracterfstlcas granulométricas e estruturais são i
guais ås das areias que os envolvem, evidenciando 

_u

ma gênese posterior à do depósito. Estes diques te-
riam se formado de cima para baixo, por infiltração
de soluções proveníentes de fraturas ou vazios do ní
vel concrecionado, e precipitação do ferro nos tre-
chos de maíor concentração de fluxo.

Na'área escavada foram encontradas següências de a-
té 5 niveis concrecionados abaixo da laje superfici
aI. Sua extensão varia entre um mÍnimo de 4 até mais
de 150m, porém a maioria se situa entre 7 e 15m. De

modo gêra1 apresentam maior extensão paralelamente
à direção do rlo,. tendo se formado ao longo deba::ras
Iongitudlnals e depósitos de preenchímento <lecana1.

São constituídas na sua maioria por congJ ornerados e.
secun¿lar Lamen te , por arenitos ferruginosos. Como se

observa nas seções das figuras 6.6 e 6.7, podem a-
presentar ramificações ou acompanhar os taludes de

antigos bancos arenosos, com mergulhos de até 230 ,

evidenciando que a precipitação do ferro tenha se

dado na zona de contato entre o talude e a superfí-
cie ll-vre da ågua do rio, e por migração ascendenf-e
ou lateral de íons.
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Algumas lajes abrangem um horizonte de conglomera*
do no topo e um de arenito na base, sendo que a cí
mentação no conglomerado possui dureza elevacla, en
quanto no areníto se nota um decréscimo de resis-
tência de címa para baixo. Tal fato sugere que, a-
pós a deposição da camada de cascalho sobre um ba¡
co arenoso, a precipitação de compostos de ferro
tenha se dado na faixa de oscilação do níve1 da á-
gua e abaixo desta, em condições gradat-ívamente m.e

nos oxidantes. A maior permeabilidade do cascalho,
assocl-ada a fortes evaporações, teria tamkrém con-
tribuÍdo para a migração ascendente de íc¡ns e sìja
preclpitação em melo mals oxígenado.

Algumas camadas arenosas concrecionadas, na sua
porção superior, apresentam indícios da atuação
de processos pedogenéticos, tendo já constituído
paleo-ilhas sujeitas às flutuações do níveI da á-
gua. Nesses casos o pacote sedimentar apresenta e.s

tratiflcações que tendem a se atenuar e desapare-
cer no sentído do topo da camada, à medida que a

areia se torna mals homogênea¡ escura e cimenta-
da por compostós de ferro.

Evidências de retrabalhamento de lajes cle conglome
rado e arenlto foram também observadas. Blocos de
dimensões decimétricas, provenientes de níveis con-

crec Lonados , ocorrem esparsamente no meio dos sa<ìi-
mentos que separam as lajes (figura 6.15) ou inte-
gram camadas de cascalho arenoso com matacões.

Algumas seçôes de escavação (como na figura 6.6)
mostram pal-eo-canals escavados no leitc¡ .rrenoso, t_Í.

pícos de um regime fluvial en tre la ç a do - nìeandïante de
canafs divagantes. Esges canais ãs vezes inter:rorn-
pem lajes de arenito ou mesrno de congi-omerado e se
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apresentam entulhados de cascalho arenoso com mata-
cões e pelotas de argila, ou apenas areia, denotan-
do reglmes de maior ou menor energia.

Na mesma figura se observam lajes de conglomerado e

arenlto retrabalhadas e abatidas no talude de um an

tigo canal do rio. A existência de lajes contínuas
e horizontes centimétricos a decimétricos de argila
clnza com ou sem restos vegetals, intercalados aos
sedlmentos, são índlcativos das freqüentes mudanças
de dlreção dos canais, crlando bancos de se<limentos
rudâceos sujeitos às oscilaçõos do nível da água, e

lagoas ou zonas alagadlças de acreção vert-ical. de se

dimentos lamíticos.

A presença de níveis de retrabalhamento intercala-
dos às lajes evidencía que a ordem de formação das
mesmas tenha se dado da base para o topo do depósi-
to, sendo a laje superficial a mais recente. Sob con
dlções de paleocl.lma seml.-árido, cada nível Iaterj-
zado teria se formado na parte superior de bancos e

mersos de cascalho arenoso ou areia, sendo posterior
mente retrabalhado pelas águas do rio e coberto por
uma nova camada de sedimentos, durante um ciclo <le

cheias torrenciais. A maior ou menor continuidade
das lajes seria função do número de canais existen-
tes no leito do rio, do grau de ferruginização atin
gldo e da lntensldade e tempo de atuação do agente
erosivo.

Cascalheira do Óleo Cru

Nesee depósito aluvial, que abrange o trecho dò Rio
Paraná onde se Localj-za a rlha do Ófeo cru, foräm de-
tectadas Iajes de conglomerado e de arenito constittrí
das por cascalhos arenosos, areías com cascalho ou a-
penas areias¡ cimentadas por compostos de ferro. Sua
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coloração, em geral escura' pode se apresentar emtons

de einza, castanho ou marrom.

o grau de cimentação desses horizontes é variável, o-

correndo nfvels fracamente cimentados e outros de e-

Ievada resistênciar atravessados com dificuldade pe-

los furos reallzados ' A amostragem através de sonda-

gens não permltiu uma definlção precisa de suas es-
pessuras, que varlaram entre 0,1 e 0,3m atingincìo, rtr>

máximo,0,8m,

Sua distríbuição é apresentada no mapa da figura6 ' 16 '
tendo-se observado um zoneamento Paralelo ao rio' U

tllizando-se os mesmos padrõeo adotados para a Casca

thelra Santa Ilídia, temos as seguintes zonas de o*

corrência:

- zôna I: Apresenta um nível laterizado e Õcorre do

forma eventual.

Zona IIt Apresenta 3 a 5 nfveís laterizados poden''

do atlngir i nos Iocais de maior espessura c'lo aluv:-ão, a

té 7 nÍvels¡ Desenvolve-se junto à rlha do Õleo cru,

ao longo dos dois braços do rio.

Zona III: Envolve a zona II e possui I a 2 n-íve is
laterlzados, ocupando cerca de 2/3 do braco direi'-
to e l/3 do braço esguerdo do rio, a partir da I*
tha do ÓIeo cru.

Zona IV: Desenvolve-se iunto ås margens clireita e>

esquerd.a do rio e não apresenta níveis later j'za

dos.

As maiores concentrações de níveis laterizados c-o-

l-ncldern com ag malores espessuras do alr-tvíão, cor"
respondentes a antlgos canais escavados em solo
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residual de arenito ou basalto, junto à IIha do ó
leo Cru.

A correlação dos furos de sondagens se mostrou ex
tremamente dlffcll, sendo práticamente impossível
estabelecer uma continuidade satisfatória entre
as lajes detectadas. Este fato leva a crer que as
Iajes apresentam peguena extensão lateral tendo
sfdo, lnclusive, submetldas a um lntenso r:etraba-
thamento.

De modo geral situam-se entre as elevações 225 e

235m do pacote aluvial, ocorrendo uma laje super-
ffcial mals ou menos contínua praticamente em to-
da a extensão das zonas II e IIL Apresentam espa-
çamento de 1 a 2m, estando separadas por camadas
de sedl"mentos não concrecionados.

Como se observa nas seções da figura 6.17 sua dis
posição é horizontal a subhorizontal podendo ocor
rer, a exemplo da Cascal-heira Santa IIídia,niveis
incllnados acompanhando o mergulho de camadas. As

maLores extensões verificadas parecem ultrapassar
150m e ocorrem longitudina Imente ao rio, o que

sugere que esses níveis tenham se forrnado ao lon-
go de depósitos de barras longitudinais e preen'-
chimento de canaís.

A falta de eecavações no lelto do río impossi,bíI!
tou um estudo mals detalhado das lajes de conglo-
merad.o e areníto, dificultando o conhecimento de

6ua natureza. As informações disponÍveie atrav6s
de sondagens, sobre a topografia do embasamento e

a dlstribuição das tajes pernitíram, no entanto ¡

chegar a algumas conclusões importantes sobr:e a
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sua gênese.

Após o ciclo erosivo que or:iginou o canal princi-
pal do rio teriam se sucedido' a lte rnadamente , pe

ríodos de estiagem e perfodos <le cheias torrenci-
ais, em condíções de paleocl-ima semi-árído. A ca-
da ciclo deposicional, responsável por uma camada

de sedimentos no processo de entulhamento do ca-
nal, seguia-se um perÍodo de sêca ao J"ongo do qual
se instalava,sobre o depósito aluvial, um regime
fluvlal do tipo entre laç ado-meandrante com um i.n-
trincado sistema d.e canais secundários.

Nesse período, barras de areia e cascalho parcial
mente emersas teriam sido submetidas a fortes er¡a

poraçôes e às oscilações do nível da água do rio,
formando-se horizontes concrecionados através dos

mecanismos já descrítos.

os nfveis laterizados assim formados teriam si.d<:

submetl-dos a um novo clclo erosivo' de retrabalha
mento e deposição de sedimentos, a partir de chei
as torrenclaís. O entrelaçamento de canais de pe-
gueno porte confinados a uma calha de rio parcial
mente assoreada, delimitando bancos pouco exten-
sos de sedimentos, e a erosão sofrida pelas lajes,
serlam os responsáveis por sua pequena extensão e

distrlbuícão a.parentemente errática.

Da mesma forma que na Cascalheira Santa Ilídia' a

formação das lajes teria se dado da base para o

topo do depósito, sendo a laje superficial a ;naj.s

recente.

A Ilha do Ói,eo cru teria se afeiçoado já na fase
erosiva que originou o canal principal dos braços
díreito e esquerd.o do rio recebendo, a partil: de
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então, acreção de sedimentos e funcionando corno

um clivisor das águas fluviais até os dias atuais.
A formação de J-ajes ferruginosas nos sedimentos
que preencheram esses antigos canais é indicativa
de que, na época de sua formação, o volume das á-
guas drenadas pelos rios Paraná e Paranapanema se

apresentava extremamente reduzído jâ que seus
canais maLs profundos estavam parcialmente assore
ados e eua águas eram escoa<las pon uma cal.ha es-
trangulada e pouco pro funda

Características das Lateritas

CaracterÍ6ticas Químlcas e Mineralogicas

A preclpltação dos compostos de ferro se dá, inicial-
mente, na forma de geles amorfos, de coloração nar-
rom-amarelada, amare la-averme lhada ou marrom-escura,
noe l-ocais onde as águas efJ-uentes dos aluvíões, soto
postos pelo Arenito Caiuá entram em contato com um

meio nal-s oxJ.genado. Esta forma de ocorrência corre_s_

ponde à primeJ-ra etapa da cimentação dos aluviões.na
qual o ferro ocorre como hidróxidos e oxihidróxirlos
pouco solúvels.

A evolução desses compostos ao longo do tempo se dñ

através da perda gradativa da água contida na sua es

trutura, tendendo da fase amorfa para uma fase crís-
tallna mals eståve1. Ocorre um aumento das concentra
ções relatlvas de ferro no meio, pela elimínação da

água, ou das concentrações absolutas deste elemento,
pelo aportê de íons.

Embora não se disponha de análises quimicas e minera
logicas dos cimentos ferrugínosos pode-se ínferir,
comparandorse sua cor, tempo de formação e elevada
reslstêncla com dados da l"iteratura' que são consti
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tuÍdos,provavelnente, por sesquió>cidos insolúveis, com

uma fàse amorfa e pequena substituição ísc¡nórfica por
alumÍnlo; os minerals presentes estariam representa-
dos pela goethíta, limonita e hematita. A existência
de carbonatos na clmentação do Arenlto Caiuá e de
fons CO2- e HCO-3 nas águas da região suger:e, ai.nda,
a eventual presença de siderita nos meios de pH mais
elevado e baixos potencíais de oxi-redução.

Estruturas

Do ponto de vlsta morfológico as Iaterltas estudaclas
podern apresentar felções rrmalores", correspondentes
às estruturas das camadas sedimentares, preservädas e

até realçadas nos horizontes cimentados, e estruturas
rrmenores", formadas a partir da cimentação das areias
e cascalhos por compostos de ferro (ALE\¡A, 1983).Com
base na sLstematização proposta por }{AHON (1976) , as

Prlmeiras corresponderíam às estruturas herdadas e

as demais representariam estruturas de aclrmulacão, lixj_
vlação e reorganl-zação.

De manel-ra geral foram caracterizadas com facilidade
as estruturas de acumulação, formadas pelo preenchi-
mento dos "vazios'r existentes nos sedimentos. Corres
pondem às concreções e nódulos observados nas lateri
tas da margem direita e às lajes maciças de conglome
rado e arenito preEentes em praticamente toda a for-
mação aluvial.

Estruturas de lixlvlação puderam ser reconhecidas enr

amoatras de mão, sómente em lajes de conglonerado gue
apresentaram retrabalhamento, mostrando-se alveola-
das (flgura 6.1I). VerLficou-se no entanto que,dadas
as dimensões e forma de ocorrêncía dos alvéolos, sua
origem se deve, predominant.emeúte , à remoção mecãni-
ca de matérl,a, supondo-se que uma provável partici.pa



6.s

L45

ção dos processos de dissolução guÍmica do cjrrento te
nha se dado e¡n escala microscópica, apenas no conta-
to da superfície erodida com as águas.

Estruturas de reorganização não puderam ser dent.ifi
cadas com segurança. Prevê-se, porém, que estejam re
lacionadas à mobilização do ferro na interface dopre
cipitado com as águas percolantes, em função de vari
ações nas condições fisico-químicas e concentrações
de sol-uções, ou pelo ataque de mi croorg:ani smo s , segui
da de pequeno transporte e precipit-ação. Estar.iam pre
sentes no interíor de estruturas de lixiviação, ,ao

l-ongo de barreiras de permeabilidade e em feições co
mo "folheações", associadas à precipitação em condi
ções subaguáticas rasas (figura 6,1-2).

ModeÌo de Laterizacão

Os estudos realizados na região do Pontal- do parana-
panema, para a implantação da Usina Hidrelétrica de
Porto Primavera, permitiram o de senvo l-vimento de um

modelo de laterização que se proÉ a explicar a origem
e a evolução dos níveis de conglomerado e areníto
ferrugiroso presentes nos aluviões.

Na fl$lra 6.18 são apresentados, esquemacicamente, os prÕ
váveis mecanismos que atuarâm na mobilização e .na

precípitação do ferro em perfis de solo típicos da
região , cons iderando- se as diversas posições do nível
freático loca1. Þor representarem processos extrema-
mente complexós, envolvendo diversos fatores ,físico-
quÍmicos e ambientãis, foiam tratados de forma bas-
tante simplificada, merecendo pesguisa específica em

etapas futuras

Também é proposto um model-o evofutivo para os níveis
concrecionados estudados, tecendo-se algumas ccnside
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rações sobre a participaÇão das lateritas como modeÌa
doras do relevo.

6.5.1 Mecanismos de Mobilização do Ferro

A mobilização do ferro se dá em ambiente redutor: ca-
racterízado por uma diminuíção do pH, do Eh e/ou <1a

pressão parclal de 02, ou ainda na presença <le agen-
tes complexantes ou microorganÍsmos. elrando esfìas con
dições se intalam no macíço rochoso e nos áluviões, o' ferro presente, que constitui minerais primários e se
cundários, é liberado passando para a solução aquosa
na sua forma reduzida e entrando num processo de mi-.
gração através do qual irá atingír um ambiente oxidan
te, onde é provocada a sua precipitação.

Abaixo do nÍvel da água sua migração é gover:nada por
gradlentes regionais e locais. Pode ser ascendente ou
descendente, corn direção vertíca1 ou lateral ao per-
fil de solo. Na topo*seqüência se dá lat-eralmente ern

relação ao perfilf sempre de montante para jusante I no

sent,ido do nlvel de base regional.

6.5.r.1

Acima do nÍvel da água a migração do ferro se proceg
sa vertical ou lateralmente ao perfil de solo, no sje,n

tido ascendenÈe ou descendente em função, respecti.va-
mente, da capilarídade do materíaI ou infiltração de

soluções. A franja capilar pode apresentar maior orr me

nor amplitude, dependendo da ação solar sobre a super
fície do aluvíão.

Mobllizacão do Ferro Abaixo do Nível da Água

Abaixo do níveL da água o ferro deve ser mc¡bilizaclc-r
do Arenito Caiuá e, secundar iamente , <1o s basaltos e a-
luviões. O ferro proveniente do maciço basáltico pas-
sa para as soluções percolantes complexado pe.los íons
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de metais alcalinos e alcalino-terrosos que tanùí::n são
liberados, apresentando maior mobilidade e permane-
cendo estável por maior período de tempo.

Sua redução se dá de três formas distintas:

a. Na presença de águas subterrâneas pouco
das.

b. A partir da infiltração de águas ricas em

húmico.

A falta de contato das águas subterrâneas cc)m ()

ar atmosférico lhes confere características r:edu-
toras devido à falta de oxigenação. Essa caracte-
rfstlca tende a se intensificar com a profundida-
de, havendo mobilização do ferro de forma lenta e

contínua, principalmente no maciço rochoso, onde
o mesmo ê reduzido e passa a migrar através das es

truturas presentes.

oxl-qena-

ác ido

Este mecanismo atua na planície aluvial devido À

existência de condições naturalmente redutoras, pe

la grande quantÍdade de matéria orgânica presente.
As pequenas espessuras dos aluviões fazem s;upor

que as águas assim acidificadas atínjam tarnbónr

o maciço arenítico, mobilizando íons de rerro p'r-
1o mesmo processo.

Analísando-se o mapa da figura 5.1 verifica-se que

as ocorrências mais significativas dc fer:rrrçi'rj za

ção dos aluviões do leito do Rio Paraná, renresc'rl
tadas pelas lajes de conglomerado e arenito, dj-s-
tribuem-se no trecho do rio que possui uma exten
sra planície de inundaÇão na margem direita. Esses
depõsitos aluviais Be encontram recortaclos por r- j

os e ribeirões meandrantes, lagoas e pântanosr cs



6.5.1.2 Mobilização do Ferro Acima do NíveI da .Ãgua

148

tando parcialmente recobertos por vegetação sub_
aquática e grande guantidade de matéria orgãnica
em decomposição.

Este fato evidencia uma importante contr:iL¡uição cìes
sa unidade geomorfológica nos processos de lateri_
zação. O ferro reduzido e Liberado por esse meca_
nlsmo terLa migrado continuamente ao longo dos ú1
tlmos milhares de anos, de montante para jr)sant_e
no topo-seqüência, no sentido do rio. Esse aporte
de íons seria um dos responsáveis pela ferrugini_
zação dos aluvlões à medida que as soluções perco
Iantes fossem atlnglndo o nfvel de base regional,
representado pelo Rio paraná.

c. Através da ação de agentes complexantes e microc¡r
ganismos.

Essas formas de mobilízação se encontram associa_
das ã matéria orgânica presente nos aluviões ¡ uma
vez que esta llbera quelaf-os e abrlga colõnias de
bact6rias red.utoras e sul fato-redutoras .

Acfma do nÍveI da água o ferro deve ser nobiJ. i zarlo pril
clpalmente dos aluviões, onde constitui mínerais se_
cundários. Sua liberação se dá <le duas formas:

a. A partir da infiltração da água das chuvas, natu_
ral-mente ácida pela presença de H2CO3.

Este mecanismo d.e mobilização atua mais intensa_
mente na superffcie dos depósitos al_trviais , 1ì.be_
rando íons de ferro que migram vertícalmente pâra
baLxo no ¡>erflt de solo e 1ateral.mente na topo-se
qüência, ao J-ongo de taludes inclinados r precipi-
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tando rapidamente.

ocorre nos depósitos da margem direita, principal-
mente nos taludes das escavações e do at-erro hi-
dráullco experimental e já ocorreu' no passado. à

superfÍcie dos depósltos existentes no atual Ieito
do Rio Paraná,

b. A partlr da ascensão de águas ácldas, por capilari
de.

Nos ambientes redutores as águas se encontram pou-

co oxigenadas e naturalmente ácidas, mesmo na zona

de oscíIação do nÍve1 da água. Embora o grau de o-
xígenação se torne gradativamente maior no sentido
do topo, as condições de pH, Eh e pressão parcial
de CO2 possibilitam a mol¡ilização do ferro.

Esta forma de liberação atua, portanto, na franja
capilar que se instala acíma da superficie do 1en-

ço1 freátlco, tendo uma ação límítada à arnplitude
dessa franja. O ferro mobilízado' no entantof pre-
ciplta rápidamente em função de pequenas variações
no equilÍbrio físico-químico do meio, sendo sua mi

gração muito restrita.

Mecanismos de Precipitação do Ferro

A precipJ.tação do ferro se dá em ambiente oxidant,e, ca

racteri.zado por um aumento do pH, do Iìh e/ou da pres-
são parclal de 02. Pode ocorrer, tanrbém, na pt:esença

de bactêrl.as ou algas câpazes de oxidar o ferro guan-

do as concentrações de fons Fe2+ e de oH-, co3; Hco:

ou s2- atinglrem o seu produto de solubilidade '

Essas condíções se instalam, via de regra, nr: interjor
ou sobre os depósitos aluviais ' uma vez que os mesnos
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mantêm contato com o ar atmosférico e contêm matéria
orgânlca. As soluções ricas em ferro, que percolam pe.

los aluvlões até encontrarem as condições favoráveis
à sua precipltação, são chamadas I'frentes de migra-
ção".

Em meio oxidante o ferro precipita na forma de hidró-
xidos e oxihldróxldos amorfos, ou mesmo carbonatos na

presença de fons CO!- e HCO¡, e depols evolui para se,s

quióxldos, constitulndo uma clmentação que acaba pol:
preencher completamente os vazíos do solo, permanecen
do estáve1. Em trÞio redutor, na presença de íons 52- ,

preclplta como sulfeto, podendo então sofrer oxidação
ou evoluir para uma forma cristalina mais estáve.l , no
caso a piríta.

Preclpitação do Ferro Acima do Nível da Água

Acima do nível da água o íon Fe2* apresenta uma mobi-
lfdade bastante restrita, uma vez gue o meio é muito
o*lgenado e a sua preclpltação se dá rapidamente. As
Ifrenteg de migràção" avançam governadas por gradien-
teS tocals, ínstalados em função da topografia e da

profundidade do lençol freático, sendo o ferro preci-
pitado de três formas:

a. Em contato com o ar atmosférico

Este processo ocorre quando áquas efluentes dos a-
luviões ou do Arenito Caiuå atingem naturalmente a

superffcle do terreno, såo interceptadas por escava
ções ou trazldas à superfícle através de bombeamento.
Pode haver partlclpação de bactérlas, porém a for-
te oxl-genação que é lmprimida ao meio, quando as
soluções entram em contato com o ar atmosférico, é
a princlpal responsável pela precipítação do fer-
ro, em especlal nos casos de bombeamento.



b. A partlr da infiLtração de águas superficìais

A lnfiltração das águas de chuva promove a lixivia
çâo do solo e a formação de "frentes de migração,,
que avançam vertical ou lateralmente no perfil, em
função da t,opografia. puando essas frentes encon-
tram irma barrel_ra fÍsica ao seu avanço, ou condi_
ções favorávels à precipitação doferro, este se fi
xa, fohando níveis fracamente címentados, veios,
concreções, nódulos ou crostas ferruginosas super
fiviais (flgura 6. f9A) .

Exemplos desse processo foram observados no topo
dos aluviões do terraço aluvial e da paleo-ilha,on
de ocorrem concreções e nódulos ferrugínosos. Nos
taludes do aterro hidráulico experimental, as cr:os,
tas ferruginosas observadas å super:fÍcie do tert:e-
no (figura 6.4) devem ter sido oríginadas a partir
da líxivíação do ferro contido na areia, após sua
mlgração, concent.ração e precipitação imediatamen-
te a jusante, em condições fortemente oxidantes (fi
gura 6.198) .

c. Na zona de oscilação do nivel da água

A oxigenação do meio aumenta de baixo para cima no
perfll de solo, sendo já bastanLe significativa na
zona de oscilação do nível da água, onde ocorre
precipltação do ferro. Esta faixa inclui a franja
capllar, cujä amplitude é função dlreta das evapo-
rações gue ocorrem na superfÍcie, e função inversa
da permeabilidade do materlal_.

Com o avanço da I'frente de migração" ( movime¡
to do nivel da água para clma), além do aporLe de
fons, parte do ferro contldo nos aluviões é mobilj.
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zadar por se instalarem condições mais redutot:as,
e transportada para niveis mais altos, onde irá
precipitar. Com o seu recuo (movimento do nivel da
água para baixo), o ferro oxidado é retído nos va
zios do solo e grande parte dos íons Fe2+ permane_

ce na água íntersticial , sendo posteriormente fi-
xado. Pequenas variações no equíIibrio físico-qui
míco do meio e a presença de bactérias reclutor:as
ou precipitadoras do ferro podem, portanto, dete_r

ml,nar a sua desestabillzação ou fixaçåo.

Desta forma a migração do ferro se dá na verticaL,
predominantemente para cima, e sua fíxação ocor:re
ao longo de níveis horizontais cuja disposição e

governada pelo comportamento do nÍve1 da água (fi
gura 6.8). A "frente de migração" apresenta gr:an-

de extensåo na horízontal nns sua faixa de atuação
na vertical é ljmitacla pelos nÍveis nÉxinp e minino da su
perfície do lençol freåtico (fíqura 6.I9c) .

Este mecanl-smo é o principal responsável pela fo!
mação dos nÍveis laterizados da margem d j.reita e

das lajes de conglomerado e arenito presentes nos

depósitos aluviais do leito do rio. os demais p r-o_

cessos devem, porém, atuar e ter atuado simultâ-
neamente nos perfis de solo submetidos às flutua-
ções do nÍvel da água,

Precipitação do Ferro Abaixo do NÍveÌ da Água

Abaixo do nível da água o ferro pode precipitar se-
gundo três mecanismos geoguímicos:

a. Em ambiente subaquático raso, na presença ou não
de bactérias e algas que oxídam o ferro
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Quando soluções ricas em ferro atingem tnn neio mai-s

oxigenado ou quando este se torna mais oxidante
graças a uma maior aeração, âssociada ou não a pre
sença de bactérias ou alqas, ocorre a precipitação
do ferro em condições subaquáticas. Este processo
se verifíca imediatamente abaixo da zona de oscil.a
ção do nível da água nos perfis de solor ou a pe-
quenas profundidades nas águas do Rio Paraná.

Alguns niveís concrecionados detectados nos depósi
tos aluviais da margem direita e do leito do rio
podem ter se originado desta formar êIll especial a-
queles observados junto ao topo do maciço rochoso,
no fundo do atual canal principal. Em época de pa-

leo-clima secor âs águas efluentes do Aretrito Ca-i-

uá ao atingirem águas Pouco profundas do Rio Para-
ná, teriam encontrado um ambiente bastante oxigena
do que provocaria a precipitação do ferro, fixando
o à superfície dos aluviões ou da própria rocha.

b, Quando as t'frentes de migração" atingem

de permeabilidade
barre i ra s

A percolação no perf il de solo é governada pelo gre

dlente hidráulico e pela permeabilidade dos mate-

rials. Sempre que uma solução rica em ferro passa

de um meio mais permeável para um menos permeável

ocorre uma sensível redução na sua velocidade de

percolação €¡ conseqüentemente, da vazão. A inter-
face onde se dá a mudança funciona, portanto, como

uma barreira que retarda o fluxo das soluções, fa-
zendo com que aumente a dissipação das cargas hi-
dráulicas e as concentrações de ferro' provocando

a sua precipitação.

Essa fixacão se dá nos contatos entre sedimentos rudá-
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ceos ou arefas, com argllas e concreções ferrugino
sas já exietentes. A formação de crostas ferrugino
sas ao redor de pelotas de argila, conforme obser-
vado no lelto do rio, e de concreções ao redor de

núcleos lmpermeávels formando nódulos ferrugino-
sos, constituem exemplos desse processo. Pequenos ní
vels ou zonas de J-mpregnação ou cimentação nos con
tatos entre cascalhos e areias, e crostas ferrugÍ-
nosås na superfícíe dos seixos também podem signi-
flcar precipítaqão ao longo de barreiras de permea
bilidade, (figuras 6.18c e 6.18D).

No caso da "frente de migração" atingir um

ambiente maLs permeável pas.sando, por exemplo, r1e

uma camada de arglla ou areia fina para uma camada
de cascalho arenoso, haverá precipitação do ferro
se a camada mais permeável situar-se mais próxima
å superflcle da água, apresentando maior aeração e,
portanto, pressão parcial de O2 mais elevada.

Quando ås rrf rentee
ricas em carbonatos

migração" atingem soluções
sulfetos.

de

ou

O ferro pode precipitar na forma de carbonato
sulfeto, desde que seja atingido o seu produto
solubllidade com as concentrações de íons HCOS

co3- ou S2- , respectivamente.

O primeiro caso se veriflca quando a I'frente
de migração" atinge águas carbonatadas, ou uma so-
lução ferrugLnosa contendo também íons HCOI e

CO3- sofre Lntensa evaporaÇão, tornando-se alcali
na. O ferro precíplta na forma de siderita, que de
pols evolul para um óxído segundo a equação:

2H2O+2FeCO3+L/2O2 I ne2o3 + 2H2cO3

ou

de

e
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Este mecan lsmo 
' 
t ípico de ambiente oxidante, ocol:re

no leito do Rio Paraná a pequena profundidacle' nos

locais onde soluções proveníentes da superfície,ou
efluentes do Arenito Caiuárentram em contato cc{n as

águas do rio. o ferro é fixado no próprío aluvião
ou à sua superficie, na forma de níveis horizontai,s,

manchas, veios ou digues subverticais (fiqura 6.1.4)

A preclpitação do'ferro' atingido o seu produto cle

sotubllidade com as concentrações cle s2-, dá-se ern

ambiente redutor. o íon Fe2* fot." um sulfeto que

evolul para pirita, e havendo um aumento do Eh do

melo se dlssocia em sulfato e óxido de ferro esj:á

veI segundo a equação:

2Fes2+L5/2oZ+4H2o )-
FeZO3 + 4SOi + 8H'

Localmente a reação é catalizada por bactérias oue

utillzam a energia liberada no proce s so (KRAUSKoPF ,

1910 ) .

Este processo apresenta peql:{ena expressao e ocorre
localmente na margem direita do Rio Paraná, princi
palmente na planÍcie aluvial, quanclo rrfrentes de

mJ.gração" ascendentes proveníentes c1o Arenj.to
Caiuá at-lngem as águas que sat,uram os aluviões, for-
mando níveis ou manchas incipientes de natureza fer
rugJ-nosa.

Modelo Evolutivo

PerflI de Solo e Topo-seqüência

A'evoLuÇão dos nfveis laberf+-ícos no Perfil de solo se

dá no sentldo oPosto ao da percolação das solr:ções.Co
mo se observa na fígura 6.L9, equívale dizer que a

"frente de acumulação" se opõe à "frente <le ririgração"
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Iniclalnente ocorre impregnação do solo por compostos
de ferro e sua permeabil-idade é reduzida, passando o
horLzonte lmpregnado a funcionar como uma barreira de
permeabilidade. A partir daí o ferro encontra uma
frente de oposição ã sua migração e precipita, reduzin
do ainda mais a permeabilidade do meio. A medida que o
grau de cJ-mentação aumenta, a ,'frente de acumulacão"
avança, fazendo com que a

ção i' recue .

" frente de migra-

Caso as soluções tenham movímento ascendente no per*
fl1, a laterização se desenvolve de cima para baixo,
e no caso de soluções desceudentes ocorre o inverso.
trludanças no sentido de percolação determinam mudan-
ças no sentido de evolução das "frentes d.e acumula-
ção".

Os nÍveis mais evoluíd.os apresentam maior grau d.e ci-
mentação e el-evada resistência mecânica, porém sua es
pessura é função direta da granulometria do materíal
ferruginlzado. De modo geral as i.a jes de conglomerado
apresenta¡n mal-ores espessuras que as de arenito ferru
ginoso, pois os solos mais permeáveís possibilitam u

ma maior percolação das soluções, mesmo estando já par-
cialmente cimentados.

Uma vez instalado no perfil de solo, o nív¡¡I ferrugi-
noso passa a atuar ccrþ modelador do relevo, dada a sua
malor resfstêncla. Um rebaixamento do nÍvel de base
determl-na. o seu isolamento em terrenos de cotas mais
elevadas, como ocorreu no terraço colúvío-aluviaI, e

o sentLdo de evolução da acumulação se ì.nverte, pois
surgem "frentes de migração" com movimento des-
cendente, formadas a partir da ínfíltração de águas
superficiais. Em função das concentrações de ferro nes
sas soluções, pocle haver crescLme¡tto do horízonte la-
terizado, do to¡.ro do horízonte para cima, ou a sua Ii
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xivíação do topo para baixo, surgindo vazios¡ tubos e

outras estruturas que evoluem, promovendo a fragmenta
ção da laje, como se observa na parte superior da ca-
nEda concrecíonada do terr:aço col-úvio-aluvial (figr:ra 6.19À).

Na topo-seqüência a evolução dos perfis se dá¡ de for
ma anáIoga, de jusante para montante, Como se observa
nas seções das figuras 6,2 e 6.5, os níveis lateriti-
cos se apresentam em maior número e com maior resis-
tência no leito do Río Paraná, tendo sido formados a

partir de soluções provenientes da margem direita e do
trecho de montante do próprio canal. Seu nr-¡nero e grau
de cimentação díminuem no sentido do terraço aluviaì,
e deste no sentido do terraço cofúvio-aluvial, eviden
ciando uma evolução governada por soluções que se mo-

vimentam do terraço colúvio-aluvial para o l-eito do

ri-o (f 19ura 6 .20l .

As lajes de conglomerado e de arenito ferruginoso par_

ticipam na modelagem do rel"evo, controlando os proces
sos erosivos e contribuindo para a preservação dos ter
raÇos existentes, principalmente no leito do Rio Para
ná, onde os nfveLs laterizados mantêrn o fluxo princi-
pal do rio ao fongo do seu atuaf canal. Neste. depósi-
to, a formação de níveis sucessivos garantiu a preser
vação do pacote aluvial e alterou os padrões de perco
lação das soluções, permitindo ainda que outros níveis
se instalassem através de oscilações do níveI da água
do rio,

Apesar de resistentes ' as couraças ferruginosas I quan

do expostas, sofreram desagregação mecânica, princi-
palmente através de ressecação e erosão fluvial. Mes-

mo tendo sido submetídae à ação das águas do Rio Para
ná, muitas das lajes se apresentam preservadas, corrs-
tituindo um importante elemento de controle morfológi
co e inversão de relevo.
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6.5 ' 3.2 Unidades Geomorfolõgicas

De forma análoga ao modelo deposícional é apresenta_
da, na figura 6.2Ir uma proposta de modelo evolutivo
para os nfveis ferruginizados, nas unidades geomorfo
1ógicas.

Foram considerados 5 diferentes es!ágíos não necessa
rLamente corre lac ionáve L s aos estág.ios de formação dos
depósltos aluviais, mas que certamente sucedem um ou
mais destes, já que a laterízação se processou após
a formação de cada depósito. Cada est,ágio representa
o inlclo ou lnstalação de um processo que evoluiu du
rante os estágios seguíntes, até os dias atuais,

ESTÁGIO I

Formação e retrabalhamento parcial das couraças feï_
ruginosas do topo dos al_uviões do terraço colúvio-afu
vlal. Após a deposição dos sedimentos aluviais,no es
tágio I do modelo deposicional, esses sedimentos fo-
ram submetidos ao nÍvel da ágnra do Rio paraná em con_
dlções de paleocllma semi-árido. A precipitação dos
compostos de ferro teria se dado no topo do depósito ,

na zona de osclJ_ação do nÍvel da água, favorecid.a tam
bém por fortes evaporações.

Após a laterlzação, ocorrida provavelmente no pleis-
toceno, as águas do rio promoveram o retraba.lhanen
to parcial das couraças formadas.

ESTÁGIO II

Formação do nÍveÌ l-aterízad.o da base dos colúvios e
da camada basal dos alqvíões do terraço e planície
aluvl-al. No final do estágio 2 do modelo cleposicio-
nal, os extensos colúvios que se formaram na margem
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dlrelta terl-am sido submetl-dos a processos de lateri
zação, em condições de paleoclima úmido, durante o
PleLstoceno. A percolação de soluções ricas em fer-
ro e as oscilações do nÍvel da água durante o ciclo
erosl-vo que esculpiu o talude do terraço colúvio-aIu
vial teriam originado o níve1 1aterizado da base
deste depósit-o.

A grande quantldade de ferro disponível no substrato
rochoso e nos colúvios, apoJ-ados diretamente sobre
os aluvlões da margem direita, teriam favorecido a
formação de nfveis ferrugi.nosos descontínuos, veios
e diques no interior desses aluviões, que teriam si-
do retrabalhados durante a deposição dos sedimentos
do terraço, assumindo a forma de concreções ferruqi-
nosas.

EST^ÁGIO III

Formação da laje de arenito ferruginosoda cota 240m,
nos sedimentos do terraço aluvial. Após a deposição
dos sedimentos do terraço aluvial, no estágio 3 do
modelo deposlcional, segue-se o estágio 4, durante o

gual fatores paleoclimátícos e/ou tectônicos promo-
vem o terraceamento parcial dos sedímentos e profun-
das incisões que originariam os canais atuais dos ri
os Baía e Paranå.

Dufante esse evento terl-a se lnicl-ado o estágio III
da laterização, à medida que o talude do terraço alu
vial fosse submetido às flutuações do nível da água,
que teria se instalado em torno da cota 240m. A pre-
cipltação dos compostos de ferro ao longo dessa ele-
vação terl-a ocorrl-do, de forma descontínua, qraças à

percolação de soluções, lixiviações e ãs oscilações
do nível da água junto ao talude, onde se formaram
fluxos laterais no sentldo da planície.
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ESTÁGIO IV

Formação das couraças do fej-to do rio, da base para
o topo de depósito aluvial. Este estág.io de lateriza
ção teria se iniciado no final do estágio 4 e evoluí
do ao longo dos estágios 5 e 6 do modelo deposicio-
naÌ , à medida que são depositados os sed.imentos do
leito do rio e da planície al-uviaÌ , ainda no pleisto
ceno.

Em condições paleoclimáticas semi-áridas, instaJ-a-se
um padrão fl-uvial entre la çado-meandrante . Nas épocas
secas as oscilações do nível da água do rio teriam o
riginado as couraças, ferruginizando o topo dos bancos
de cascalho e areía parciaÌmente emersos. Durante as
cheias essas couraças teríam sido parcialmente retra
bafhadas e cobertas por nova camada de sedjr¡rentos, for
mando-se assim uma sucessão de Iajes de congfomerado
e arenito que evoluem no sentido do topo do depósi-
to.

A mobilização do ferro do Arenito Caiuá na margem
direita, em ambiente redutor, e sua migr'ação para o
canal do rio teriam contribuído significativamente no
processo e aj-nda promovido a evolução dó nÍvel Ìate-
rizado da camada basal dos atuviões da planicie, a-
proximadarnente na cota 235m, no sentido do terraço.

ESTÃGIO V

Evolução do níveL Laterizado da base dos colúvios e
formação das concreções ferruginosas do topo do ter-
raço aluvia.Ì e da paleo-ilha. Este estágio de lateri
zação Ceve ter se iniciado, provávelmente, junto com

o estágio anterior, quando houve rebaixamento do ni-
vel de base regional, continuando a evolução até os
dias atuais.
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No terraço coluvíal o nÍveI laterizado, já fortemente
cimentado, passa a sofrer um processo de Iixiviação
evoluindo, de baixo para címa, para uma fase concre-
cionada no topo. No terraço aluvial a infiltração de

águas superficiais mobíIiza o ferro exlstente nos se

dimentos, provocando a sua precipitação na forma de

concreções. o mesmo mecanismo se instala nos sedimen

tos da paleo-ilha após o seu afeíçoamento, quando as

águas do Rio Baía e do Rio Paranå já se encontram con-
finadas aos seus canais atuais.

Conclusõe s

A orígem e evolução das lateritas são regidas pelas
condições físico-químicas do meio, ação de microorg-a

nismos e fatores ambientais representados pelo cIi-
ma, natureza da rocha-matriz, relevo e condições de

drenagem. Nos depósitos aluviais do Rio Paraná, no

Pontal do Paranapanema' esses fatores compõem um gua

dro ambiental bastante favoráveI ao desenvolvimento
de lateritas ferruginosas.

A prlncipaJ- fonte prímária de ferro, nos processos
de laterlzação, parece ser representada pelos areni-
tos da Formação CaÍuá e, secundar iamente , pelos alu-
viões cenozóicos e basaltos da Formaçäo Serra Geral.

Existem doís mecanismos geoquímicos atuando, simultâ
neamente, nos perfis em evolução e na topo-seqüônci.a.
Um deles provoca a eluviação do meio, através da sub

tração de materiais ' enquanto o outro provoca sua i-
luvlação, atravée cle acumulação dos materiais prove-
nientes dos horl-zontes eluvionados a montante. Tocla

subtração provoca' em outro lócal, uma acumulação.

O mecani smo

te redutor,
mobilização do ferro se dá em ambj.en-

presença de agentes complex¿ìi)tos oude
de
na

6.6.4
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microorganismos ferro-reclutores, e pode ocor rer al)a_i_

xo ou acima d.o nível da água. Na região do Pontal do
Paranapanema verifica-se, predominantemente, no maci
ço rochoso arenítico da margem díreita do Rio para
ná, abal-xo do nível da água, em ambiente pouco oxige
nado e acidulado pela infiltração de águas superfi-
ciais.

O mecanismo de precipitação do ferro se dá em aml:ien
te oxidante, na presença de microorganí srno s que ox j.-
dam o ferro, ou quando as concentrações de ferro c
outros Íons em sol-ução atingem o seu produto dc so-

lubllidade, Pode ocorrer acima ou abaixo do nível cla

água, porém a grande maioria das lateritas existen-
tes nos aluviões do Rio Paraná teria sido formada a-
cima deste, na sua zona de flutuação dentro dos per-
fis de solo.

O avanço da " frente de acr.nrulação de Fe" se dá no sentido
opoato ao da "frente de migraÇão". Na topo-seqüên
cia a evolução das couraças ocorre, portanto, de ju-
sant,e para montante, por concentração absoluta de ma

terial transportado. No perfil de solo, em função do

sentído de percolação das soluções, a ferruginiza-
ção pode evoluir do topo para a base ou vice-versa.

À disposíção dos nÍveis laterÍticos nas unidades geo
morfológicas, seu grau de cimentação. resistência e

re traba lhamentos permitem supor que esses níveis te-
nham se originado no Pleistoceno e evoluído até os
dias atuais. A seqüência de formação estabelecida e

sua relação com o modelo deposl-c1ona1 propc.:sto napri
meira parte deste trabalho é a seguinte:

I. Couraças ferruglnosas do topo dos aluvíões do ter
raço co lúvlo-aluvial , após o estágio I do modclo
deposicional,
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V. Concreções ferruginosas do top<>,:lo te:r'r.aç^o ¿ì-

luvial e da paleo-ílha, após o esbáqio 6.

A reconstituição da história pedológj-ca <le uma t:rì-
qião e extremamente clif ícil, pois os pl:ocessj()¡i rJr-.

laterização hoje em andamento foram desencacleaclol
por fatores já desaparecídos, ocorridos no passacl.o.

Os perfis de solo devemr rro entanto, t?-?,isL-rar mui--

tos desses processos, cabendo ao pesquisador reco-
nhece-los e interpre:tá-los.



PARTE III

POSSTBTLTDADES DE COLMÀTAçÃO QUÍMICA DOS

FILTROS E DRENOS DA BARRAGEM DE

PORTO PRIMAVERA POR COIVIPOSTOS DE FERRO



7.1

COLMATÀçÃO OUf MIC.A DO

CONHECIMENTO ATUAL

Introdução

t64

SISTEMA DRENANTE DE BARRÀGENS_

os filtros e drenos de uma barragem'de terra têrn, por

finalidade, o controle das águas gue percolam atra-
vés do corpo e da fundação da mesma. Os filtros ln-
terceptam as linhas de fluxo, captando a água prove-

niente de montante, para que esta seja descarregada

a jusante através dos drenog ' Isso impede que ocor-
ram surgências de água no talude de jusante, provo-

cando a sua erosão, ou que as Preesões hidrostáticas
atinjam níveis perigosos para a segurança da barra-
gem .

Esses elementos são dímensionados e posicionados no

interior do corpo da barragem de forma a concentrar
as linhas de fluxo e dar vazãor com grande margem de

segurança' a toda a água captada' São cronstruídos com

materiais suficientemente permeáveis para que, duran

te a percolação, sejam díssipadas as cargas piezomé-

tricas, e segundo critérios de filtro que impeçam o

carreamento de particulas mais finae do macíço argi-
loso para o seu Í¡iteríor.

o estudo da colmatação quÍmica dos flltros e drenog

de barragens de terra por compostos de ferro vem 6en

do realizado, no Brasil, somente a partlr dos últi-
mos 20 anos. Trata-se de um processo cujos mecanis-

mos geoquímicos apresentam estreita relação com os

processos de laterização, típicos de regiões de cIi-
ma equatorial, tropical e sub-tropic4l.

A <¡bstrução do sistema drenante de barragens ocorre
devido à precipitação do ferro transPortado enì solu-

ção pelas águas percolantes, o qual passando de um
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¡rcio rcdutor para outro oxidante, perde sua solubili-
clade e precipita na forma de hidróxldo ou óxido- O a-
cúmu1.o desses compostos estáveis, gue aumenta ao lon-
qo do tempo, tende a preencher os vazios dos filtros
e clrenos diminuindo Bua permeabilidade, alterando su-
¿ìs características originais e provocando um aumento

das subpressões com a conseqüente redução da estabili-
rlade dos tat.udes de jusante da barragem.

o presente capítuIo tem, por finalídade, apresentar u-
n<ì sí¡rLese do conhecimento do problema no Brasil e u-
ma análise dos mecanismos geoquímicos que originam o

fenômeno e governam a sua evolução ao longo do tempo.

flistórico do Conhecimento do Problema no Brasil

o prinreiro registro sobre colmatação de drenos de bar
ragens por compostos de ferro data de 1963 quando, a-
pó i.nspeção do subdreno da Barragem do Ri.o Grande,
construída em L937 sobre gnaisse ' no Rio Pinheiros r v€

r:ificou-se a precipitação e o carreamento de material
ferruginoso¡ âssociada à redução de sua permeabil-ida-
cle. A mesma barragem )á vinha apresentando, desde 1940,

fenômenos de afundamentos e deslizamentos localizados t

s()mpre relacionados ao subdrenor possivelmente Provo-
caclos pel a colmatação em evol.ução (GUERRA, 1980) . A

cscavação do subdreno em L967, para uma inspeção mais
dc--ta1hada, mostrou gue o mesmo se encontrava parcial-
rnente obstruído por um material de "coloração alaran-
ja<la, aspecto ferruginoso, lodoso adesivo", suscitan
do o clescnvolvimento <ie uma campanha específica cle in
vestigação güer em L978, foi intensificada.

As análises químicas e

os materiais coletados
r:am KANJI, em 1972, à

lo geoguímico, retomado

minera tógicas e f etuadas sol¡re
na Barragem do Rio Grande leva

formulação de um primeiro mode-

mais tarde, ccrn maior det-alhe por
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INFANTI JR. e KANJI (I9741 ,

Preocupado com a possível colmatação de fÍltros e dre
nos de barragens de terra brasileirasr Casagrande su-
gerlu à cEsP, em 19?4, uma anállse do Õomportamento

de barragens com longo tempo de funcionamento, acompa

nhada de uma pesquisa de laboratório pa.ra o esttrdo dos

mecanismos da colmatação. Os ensaios de laboratório,
símulando as condições de percolação ern una barragem, foram
desenvolvidos por FERREIRA (19781, no Iaboratório Central de

Engenharia Civil (rcEc) de Ilha Solteira. A a¡álise de nove

barragens foi efetuada I a posteriori ' por LIDIoUÏST E BONZEGNo

(198f). Cinco dessas barragens estavam construÍdas so

bre basalto e duas sobre Arenito Botucatu e basal.to.

AIém dos casos mencionados, que consta¡n da Iiteratura
Lécnica especlfíca, outras barragens ern operação, a
maìoria assentada sobre gnaissesf apresentam evidên-
cias de precipitação de compostos de ferro no seu sis
tema drenante, conforme KANJI et aI. (1981)'Trabam-se
das brarragens de Guarapiranga (São Paulo) , Saracuruna
(Rio de Janeiro), Juqueri (São Paulof, Tataçupeba (são

Paulo), Pampulha (BeIo Horizonte), São Simão ( Minas

Gerais) e a barragem princípal do Complexo de Rasgão
(Pirapora do Bom Jesusl.

Tentando ainda reproduzir, em Iaboratório, o fenõmeno

da colmataÇão química em modelos de filtros, foi ini-
ciado em 1978, por Furnas Centrais E1étricas, um pro-
grama de ensaios de laboratório para a Barragem de r-
tumbiara (KANJI et al., I98I). Foram tarnbém desenvol-
vidos ensaios por ¡,IACIH, FIL.,HO (1982),conforme apre,sentado
em sua tese de doutoramento para o fnstftuto de Geoci
ências da Universidade de São Paulo.

Em 1985r NOGUEIRA JR . relacionoìt os casos de colmata-
ção quími.ca do sistema drenante de barragens à litolo
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gia de seus reservatórios ' analisando-os sob o ponto

de vísta geoquímico.

Mecanismos Geoquímlcos

Dois mecanismos geoquímicos governam o processo de col-
matação. Um mecanismo, denominado mobilízaÇão, atua i
medíatamente a montante dos filtros e drenos e provo-
ca a remoção do ferro exístente nos solos e rochas da

região, materiais da fundação e aterro da barragem.

o outro mecanismo, denominado precipitaçãof se mani-
festa nas regiões drenantes da barragem, provocando a

concentração absoluta dos compostos de ferro.

Excetuando-se a temperatura, considerada praticamente
constante durante a migração do ferro pela barragem,

os demais fatores físico-químicos e biológicos què go

vernam a sua dinâmica são aqueles já analisados no es

budo dos processos de laterização. EÊses fatores são

representados pelo potencial iônico, pH, Ehrcondições
complexantes, pressão parcial de gasesf Produtos de so-
Iubilidade e a ação enzímica ou não enzÍmica de micro
organismos.

Mobilização do Ferro

o mecanismo de mobilizaçãof como descrfto por INFANTI

JR, e KANJI (197 4l ,é tlplco de condlçõeg redutoras, sen-
do favorecido pela diminulção do pH das águas, dimi-
nuição do potencial de oxi-redução e complexação do

ferro. Em reservatórios de barragens pode ser provoca
do ou intensificado pela presença de ácidos oriundos
de residuòs industriais, oxidação de sufatos, existên
cia de matéria orgãnica, atívidade blológlca e presen

ça de agentes complexantes.
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A relação entre o ferro e os demaís elementos existen
tes nas åguas naturais é de grande importância no es-
tudo da mobilízação e precipitação do ferro, guer pe-
1as alterações físico-químicas que estes elerrentos pro-
vocam no meio, quer pelo seu relacionamento direto com

o ferro.

SZIKSZAY (1973) , pesquisando os príncipais rios da Ba

cia do Paraná no Estado de São Paulo, incfuindo os re
servatóríos de ,Jupiá e Ilha Softeira' determinou as

seguintes concentrações médias para as águas analisa-
das:

ion

Concentração
nrédia (nq/f )

íon

2,00 L,40 3,40

)- )-
cl- COg SO¿

Na' K+ (h2+ w2* si4 + Fe 2 + Al3+

l-,90 7,20 0,72 0,86

NO¡ lbrar

Concentração 2,L0 I8,4
rnédia (nrg/l)

7,40 r,25 46,43

Observa-se um teor elevado de siIÍcio, sulfato e carbo
nato, sendo as águas classificadas como carbonatad.as,
típicas de climas tropicais e subtropicais, e estando
o pÈ médio em torno de 7, O. o Co3- é proveníente da pre-
cipitação das águas de chuva, ricas em H2CO3, Estes da

dos encontram-se de acordo bom os produtos esperados
dos processos de laterízação, em que os alcal-inos e aL

calino-terrosos são Ij.xiviados juntamente com a sí1ica
(concèntrações baixas lnos solos e elèvadas nas águas) ,

aumentando a concéntração relativa do ferro e alumínio
nos solos (concentrações rnais baixas nas águas).

Os trabalhos desenvolvidos por ir'IAcftr FILHO(1982) , ern reser
vat-órios de barragens confirmam, aínda, a existência de

estratificação térrnica e quimica e condições redutoras
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nos mesmos, em especial na Barragem do Rio Grande, on

de é recolhido o esgoto da Cidade de São Paulo. De rrcdo geral,
foram observados bajlros teores de ferro (0 a 3 mg/f) e pH áci
do a neutro (5,0 a 7,0).

Pode-se estabelecer ccñìc.fonte prirnária de ferro as rochas
que ccnpõem as fundações e o arcabouço regional do reservató-
rio, e ccrno fonte secundária os solos laterizados (enriqueci-
dos em ferro e alurúnio na forrna de ¡ni:rerais neoformados ) e as

águas da região. o ferro é renpvido dos rn-i¡rerais prjmários e se

cundários em neio redutor ou por agentes redutores e,/ou com-
plexantes.

Precipitação do Ferro

O rodelo geoguírn-ico proposto por INFAI.ruI 'JR.e KANJI (l-9741 prer'ê
a precípítação do ferro sob condições ambientais em que ocorre
aeração do potencial de oxi-redução, atlrênto das concentrâ-
ções de ferro, ou o ¡neio se torne oxidante por ação de agentes
biológícos. A deconposição de ccrnplexos orgânicos ferrosos fe
va, também, a sua precipitação.

A presença de síLica e ÍÞtais alcalj¡ros e alcalino-terrosos nas

águas de percolação asstlre vitãl- irrportância na dinâmica do fer:-
ro. Estes agentes são responsáveís pela fornração de ccfiplexos

ccm o ltesnþ, sendo possivel estabelecer-se estreita relação en-

tre o fenõreno da colnratação e as rochas do reservatório e funda

ção da barragem (NOGUEIRA JR., 1985) .

Segnrndo Mil,FI (1972) , que estudou a evolução de geles aÍ¡crfos de

ferro III* sob a j¡rfluência da sÍIica, o ferro forrna ccrrplexos

férricos ou ferrissíficicos cqn o silício, não evolui¡do para fa

ses cristalj¡as mais estáveis. Sua precipitação só ocorre qn con

ôições arùrientais especiaís, quando há quebra desses ccrq>lexos.

q"¡ re3+
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Em rios e reservatóri.os de barragens, no Estado de São
Paulo, as concentrações de sílica encontradas têm varje
do entre 7,0 e L2,0 mg/I (SZIKSZAy, 1973; LINDQUIST e
BOZEGD{O, 1981 e MACTEI, FII,HO I LgB2l , o gue corresponde â. va
lores bastante elevados. PAF"AGUAçU (1972) encontrou con_
centrações de sílica de até 3lr3 mg/I em fo¡rtes no .Are
ni.to Botucatu, no Estado de gãÖ pauloi e na B¿rrragem
de Xavantes, poços de atlvio instalaclos tanLbérn no Are
nit.o Botucatu mostraram concjentrações de SiO2 de até
60 nlg/1(l¡¡\cIÐ, FIIfio, I9g2) ,Estas concentrações cìe sÍlica
seriam responsáveis, portanto, pela mobilidade do fer-
ro, pois a formação de compJ_exos ferrissllÍcicos nas á-
guas que percolam pelo Botucatu manteria o ferro em so
lução, evitando ou retardando sua preclpitação nos dre
nos das bar:ragens construÍdas sobre esses arenitos.

Da mesma forma, os metaj.s alcalinos e alcâIinô-terro*
so¡j e os ions OH- formam polímeros com o ferro, manten
do-o móveI. Embora suas concentrações eejam relativa-
mente baixas nas águas dos ríos, onde atingem valores
rjntre 1.,5 e 3,5 mg/I (SZIKSZAY, I9731 |os modelos de Ia
terização estudados mostram a influêncla desses elemen
t:os na precipitação do ferro (ì4ELFI e PÉDRO, 1977), Aq
sim como a laterização se processa mais rapida e inten
samente em solos de rochas ácidas, a colmatzrção guími_
ca dos drenos de barr:agens por compostos de ferro tem
sido registrada apenas em barragens co¡rtruÍdas sobre ro
chiJs ígrreas ácidas ou ¡netamórficas, ou seus produtos de
a.Lteração.

EvoIução dos compostos de !'erro

It rnigração do ferro através do sistema drenante de Âma
i:arragem se dá, exclusivamente, na forma de íons em so
lução. pois a porção do material que é transportada em
srrs;rensão fica retida no maciço da barragem ou na arei
a dos fiftros (MACÌEL FILHO, L982).
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A precipitaÇão do ferro nos maÈeriais granulares dos
filtros e drenos leva, portantof à formação de mine_
rais secundáríos. Exlstem, porém, poucae informações
sobre a natureza desses minerais, uma vez que as anåIi
ses publicadas referem*se, quase que exc lus l_vamènte , à
composição química dos compostos, não lncluindo a sua
mineralogia,

De modo geral" tem-se observado a formação de qeles a_
morfos de ferro na saÍda dos sistemas drenantes (INFAN
TI JR. e KANJI , I97 4 e 1976i GTjERRA, t9B0¡. KANJr et at.,
1.98I; LINDOUIST e BONZEGNO, t 9I I ; GUERRA,I9B2 e l.,tACIEf. FI_
LHO, 1982) ou hidróxidos, identlficando_se , nesae caso, agoethita (GUERRA. l_980 e Igg2l . Espera:ee, assim, a o_
corrência de minerais de ferro hidratadop, uma vez que
as condições de intensa drenagem favorecem a formação
clÈssas espécies minerais.

NAIION (1976) descreveu a suÍte mineratógica evol.utiva
rlos compostos de ferro em solos Iaterlticos, envolven_
do compostos hidratados e formas transltórlas com ¡nai_
or ou menor porcentagem de substituição lsomórfica por
alumínio em função d.a sua concentração. Segundo este au_
tor, as formas hidratadas predominam em regiões de me_
thor drenagem e tendem a evoluir para hematita ou ou_
tros ó:cidos.

Dessa maneira formar-se-ia, iniclalmentef um
de ferro amorfo que evoluiría para goethita e
te para hematita, por perda gradatlva de água
tura cristalina. Obviamente devem predomina.¡ a
ta e eventualmente a limonita nas cimentações
nos de barragens, mas regiões já obstrufdas e
das podem apresentar ó.xidos maís estávefe como
tita, naghemita e magnetita.

compo s to
fina Imen

da estru
goe thi -

clo s dre-
res seca-
a hemar

os dados disponiveis não é possível se estabele_
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ccr uma relação entre a natureza dos minerais de ferro
acumulados nos drenos de barragens e o grau de colmata
ção atingído, mas pode-se inferir que a ocorrência de
geles amorfos significa retenção inicial ou preclpita_
ção incípíente de ferro, enquànto que compostoe preci-
pítados na forma de hidróxidos retratam r.nn estágio mais
avançado no de senvo.lvimen to do processo.

Estudos de Colmatação em Barragens

Os estudos desenvolvidos em barragens, relatados na bi
bliografia brasilej-ra. restringem-se àgueles publíca-
dos por GUERRA (1980 e l9B2) sobre a Barragem do Rio
Grande e LfNDQUIST e BONZEGNO (19gI), gue pesquisaram
nove barragens da CESP. Conforme mencionado no item
7.2, os demais casos registrados correspondem a. suspei
tas ou relato de ocorrêncj.as de compostos de ferro nas
drenagens.

Na bibliografía internacional conhecem-se alguns ca_
sos ocorridos em países de clima favorável à lateriza_
ção, a exemp.lo da Barragem de Kalé na Nova cuinó (ANÀG

NoSTI, 1970), Corin na AustráIia e Shek pik em Hong Kong,

todos citados por INEAÀmI ,fR. e KANJI (I97 4l e I-tAcIü, FILHO(1982)
e da Barragem de Hedi na provÍncia de cuangdong - China, citado
por MACfEf, FILHO (1982) . Colro pode ser observado, o pouco que se
conhece sobre o fenô¡reno em barragens atingiu algnÌrn. expressão
sonÉnte a partir da década de 70.

Barragem do Rio Grande

Foi estudada detalhadamente a partir ae \.SlA visando-
se, especificamente, o comportamento do subdreno e a o
rigem de sua colmatação. Esses estudos complementaram
aqueles desenvolvidos em 1967 que conslstiram apenas
rì<l algumas análises guímicas e mJ-ner:aIógicas e revela-
r:'am a presença de goethita no material que impregnava
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as câmadas do filtro do subdreno, expostaa pela escava
e ao.

GUERRA (1980) descreveu detalhadamente as investiga-
ções efetuadâs, que consistíram de coleta de amostras
da água do reservatório em díferentes profundidades,
das fundações da barragem e do seu sistema. drenante.
Fol:am, também, executadas sondagens, poços e trinchei-
ras e instalados piezômetros e inclinômetros.

As amostras de água foram analisadas vfsando a obten-
ção de dados quanto à temperatura, pH, Eh, resíduos, 02

dissolvido, CO2 Iivre, dureza, alcallnidade, sulfatosf
enxofre, cálcio, Fe2t e Fe3+, manganês e atividades bic
lógicas , Os resultados obtidos permltiram caracteri-
zar as águas do reservatório como ambiente redutor, ti
picamente favorável à mobilização do ferro, e as águas
dos poços e canaletàs de jusante como melo favorável a

sua precipitação. GUERRA conclui, em seu trabalho, que
a água da represa constitui a principal fonte de fer-
ror uma vez que não se verificou nenhuma variação en-
tre as densidades medidas para o atertro da barragem des-
de 1967 até I978, não havendo lndícios de lixíviação
Como solução para o problema propõs, al-nda, o afogâmen
Lo do subdreno por meio de septos col-ocados nas caixas
de inspeção impedindo, na medida do posslvel, as condi
ções de oxidação.

Barragens da CESP

os efeitos de uma possível colmatação do sistema dre-
nante de uma barragem devem refletir na instrumentação
i.nstalada, podendÕ ser a sua análise uma das ferramen-
tas para a detecção do fenômeno. A parÈir desta idéia
a CESP desenvolveu esse estudo em nove barragens de

terra da Companhia, quase todas construfdas hå mais
de 10 anos (LINDOUIST e BONZEGNO, f981) ,
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Embora a instrumentação tenha sido llmitada, totalizan
do apenas 25 instrumentos (piezômetros e medidores do

nível da água), verificou-se que' das quatro barragens
que têm por fundação rochas basátticas e/ou arenito,
n enhuna apresentou elevações significatlvas de níveis
piezométricos, No entanto, das cinco barragens apoia-
das sobre gnaísses, três apresentaram grandes eleva-
Ções em pelo menos um dos instrumenÈos instalados. Das

barragens estudadas registraram-se ocorrências de pre-
cipitações ferruginosas em Armando Laydner' caconde e

Paraibuna, que foram submetidas a anállses gufmicas ' E

fetuou-se, também, a análise químlca completa das á-
guas de todos os reservatórios e dos sistemas de drena
gem .

Um guadro åpresentado por estes autores, comparando as

característícas das águas de drenagem de barragens em

basalto e/ou arenito com barragens em gnaisses, mostra
maiores quantidades de óxidos de ferro nos casos de

gnaisses (5,0mg/I) do que para basaltos e/ou arenitos
(1 mg/f). Inversamentef os teores mêdlos de sllica e

cál-cio são menores (6,4 contra 1Ir0 mg/l e 8rB contra
15, 0 mg/1, re spect ivamente ) .

Como conclusão principal o trabalho atestaf ainda, que

não deve ter havido coLmatação f í s ico-gu lmica -bacterio
lógica signifícativa nos sistemas de drenagem das bar-
ragens apoiadas sobre arenitos e/ou basaltos. As barra
gens apoiadas sobre gnaisses apresentaram aumentos de

pressão relativamente grandes, que poderiam ter sido
provocados pela colmatação química de seus drenos, ain
da que o fenômeno não tenha sido comprovado por obser-
vação direta.

Reprodução do Fenômeno em Laboratório



7.6.1

175

Ensaios Realizados peta CESP no Laboratório Central de

Lìngenharia Civif (LCEC) de Ilha Solteira

os ensalos realizados por FERREIR.q (1978) no LcEcf con
forme sugerido por Casagrande, ¡nost,traram ser posefvel
a reprodução do fenômeno em laboratórlo sob cordições
controladas. Estes ensaios consístÍram na simulação, em

pêrmeâmetros vertlcais, das condições de percolação de

água através de um soLo col"uvial de basalto (represen-
tando o maciço de terra de uma barragem) e de uma arei
a lavada de rio (filtro) a carga variável. Foram reali
zados três ensaios com água natural do Rio Paranapane-
ma a um gradiente hidráulico de 40, sendo dois ensaios
com luz natural e um na ausência total de luz,

os ensaios foram conduzidos durante cerca de um ano e

meío, tendo sLdo feitas, antes do seu lnicio, anáIises
químicas da água, do solo e da areía envolvidos. A á-
gua efluente foi analisada após uma gemana e três me-

ses depois do inÍcio. À camada de flltro fof subdivicli
da em 5 regiões, sendo três acima do nfvel da água e

duas abaixo do mesmo, na zona saturada. As regiões sub

mersas não apresentaram nenhum indÍcfo de preclpitação
de ferro, enquanto que as outras três apre sentaram, deÊ

de uma coloração levemente avermelhada nas proximida-
des do nível da água até uma coloração preta e forte-
mente avermelhada no sentldo do topo, onde se observa-:
ram círculos concênt,ricos vermelhos e pretos. O ferro
precipitado, proveniente do solo coluvial r, diminuiu a

permeabilidade da areia de 12 a 38 vezes, enquanto a

sua remoção e de outros elementos do coluvlão, por Ii-
xiviação, aumentou em cerca de 3 vezes a permeabiJ-lda-
de do mesmo.

As análises químicas realizadas mostraran uma diminui-
ção nos teores de ferro do solo com aumento na areia
e águas efluentes. Constatou-se, também, que houve Ii-
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xiviação de cátions do solo, porém apenas na primeira
semana de ensaio, decaindo no restante do perfodo.

Os ensaíos desenvolvldoa por r'ERREIR.A retratam, por_
tanto, condições em que a fonte prlnctpal de ferro é
o macíço da barragem, situação que pode não ocorrer
devido às baixas permeabilidades e aos baixos gradien
tes atuantes,

1,6.2 Ensaios Realizados por FURNÀS para a Barragem de ltum
biara

Conforme relatado por KANJI et aI. (19gt),ss ensaios
realizados por FURNAS se basearam no modelo geoguími_
co de INFÄNTI JR. e KANJI (I97 4l e visaram. tåmbém, reproduzir
a colmatação em permeâmetro.

Foi constrrrído um permeâmetro horizontal transparente,
com 15 cm de diâmetro, no gual foram colocados argila
resídual de basalto compactada e três camadås de mate
rial filtrante com granulometria pfogre s s iv4mente mai
or, denominadas A, B e C. No trecho compreendido por À
e B foi instalado um tubo de pVC para pernitir a aera
ção da zona A e a eventual adição de compostos quimi_
cos para limpeza através da zona B. A água utilizâda
foi a do Rio parnaiba, a gradiente hldráulíco constan_
te.

Os ensaios foram lniciados em 197g¡ tendo se estendi_
do por um período superior a três anos. Após 6 meses
do seu inÍcio foi detectada a ocortêncfå de um preci
pitado escuro nos fíltros.

Ensaios Realizados no Instltuto de Geociêncl-as da Uni
versidade de São paulo (MACJEL FILHO, l9B2).

Os trabalhos mais recentes, desenvolvldos em laborató

7 .6.3
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rio para estudó da colmatação, foram realizados por Mè

CIF. FILHO (1982). A pesguiqa abrangeu, além da Lntensa con
sul"ta bibliográfica e estudos de campo em barragens já
construídas, simulações em Iaboratórlo e suas aná1t-
sea. Os ensaloe de laboratórlo fora¡flr subdfvfdldos em dols
tipos, de acordo com as fínalidades visadas. O primei-
ro tipo objetivou o controle dos fatores não geoguími-
cos do processo, tais como a influênaLa de microorga*
nismos e do gradiente hldráulico. O segundo tipo abran
geu o estudo dos fatores geoquímicoa em um sistema ar-
gila-areia, enfocando-se a aeração da água e a precipi
tação dos hidróxidos de ferro.

As amostras utilizadas foram representadas por areias
finas a médias puras e combinações de camadas de solo
argiloso e arej.a, com materíal dos nacfços das barra-
gens de Xavantes e Euclides da Cunha. A água de perco-
lação se apresentou deaerada e sob pressão constante.

Os corpos de prova foram montados qn porta-anþstras com

comprimentos de 40, 30, 15t g e 2 cm e diferentes lar-
guras, com diversas capacidades de aeração . Con s trui ram

se, assim, diferentes permeâmetros, todos ligados a um

sistema de atimentação que permitia a utilização de um

ou outro corpo de prova, variando-se também o sentido
de percolação.

a. Estudo dos Fatores não GeoquÍmlcos

Foram estudados com fluxo de água de balxo para ci-
ma, sob gradiente 15.4. As vazões de saÍda foram me

didas periodicamente de forma a se determlnar as va
riações de permeabilidade das amostras. A influên-
cia dos fatores biológicos foi constatada a partir
da percolação de água do abastecimento púbIico (sem

qualquer tratamento guimlco) em amostras de areia.
Houve diminuição da permeabitidade com o tempo verí
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ficando-se, aincla, o aparecimento de uma substância
vÍscosa no contat-o <ia areia com a água, rica em bac
térias s ul fato- redutc,ras (Desul.fc¡vf brio) .

Para se estudar a fnfluêncla rlo gradLente hÍdrÁuIf*
co, a água foi esterifizada com pehtac loro fenato de

sódio, variando-se apenas o valor do gradiente hi-
dráulico, Em amostras de arei.a o aumento dos ¡nesmos

com o ternpo provocou uma diminulção de permeabilida
de, porém em amostras compostas (solo argiloso + a

reia) o material argiloso manteve constante o valor
de K.

Estudo dos Fatores Geoguímicos

Em alguns casos foi acrescentado bicarbonato ferro-
so à água deaerada e a percolação fol efetuada na

horizontal ou vertical. porém passando primeíramen
te pelo material argiloso e em seguida pelo areno-
so. O acompanhamento dos ensaios abrangeu um cont.ro
Ie da temperatura, 02 díssolvidof teor de ferro, du
reza, HCOI e pH. Quanto à aeração pôde-se observar
que a água sempre saiu do sistema com teor elevado
de 02, após ter entrado com teor baixo ou nulo. Hou

ve, ainda, concentraçåo maior de ar abaixo das cama
das de argila, sendo ocupado o espaço deixado pela
saída de água.

A cimentação das arel-as por hidróxidos dê ferro, vi
síveI pelas paredes transparentes d.os permeâmetros,
pôde ser verificada em 4 ensaios, após cerca de 2g

horas, pelo aparecimento de material de cor ocre na
faixa não saturada, dominada pela fLutuação do nl-
vel da água e pela capilaridade. ConÊtatou_se, tam_
bém, que o material ferruginoso, ainda na forma co_
Loidal, "migrou,' peÌa areia ensaiada,
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As análíses químicas mostraram que houve diminuição
das concentrações de bicarbonato e aumento das con-
centrações de ferro e oxigênio entre a entrada e a

saída da água no sistema. Os potenciais de oxi-redu
ção também Eofréram elevações de até 700 vezes(-490
a 250 mv) , sendo irregulares as variações de pH.

Os estudos desenvolvidos por l,lACItr, FILHO intrcduziram a

idéia de que o íon Fe2{ se encontra reduzido nas á-
guas dos reservatórios na forma de carbonato ferro-
so e esse modelo é utilizado em seus experimentos.
Ficou também demonstrado que, com a percolação pelo
interior de uma barragem, o ambiente tende a passar
de redutor para oxidante, favorecendo a precipita-
ção do ferro na forma de hidróxido, Essa precípita-
ção seria governada, pre ferenc ia Imente , pelo aumen-
to do Eh decorrente da oxigenação dos drenos a ju-
sante, única região onde é possÍvel uma contínua re
novação do oxigênio consumido no processo.

MODELO GEOoUfMTCO

Introdução

A colmatação química dos filtros e drenos de barragens
em operação e a sua previsäo nas futuras barragens de

terra podem ser devidamente equacionadas com a utiliza
<;ão de modelos geoquímicos. No primelro caso, como as

características do meio ambiente, considerando-se a in
trodução do lago, já se encontram definidas, o modelo
obtido se aproxima mais da realidade. Nas barragens pro
jetadas parte-se de um modelo teórico que tem como ba-
se, apenas, condÍÇões ambientaj-s hipotéticas.

Conhecendo-se os processos de Iaterização que atuam na

região de implantação da barragem e as características
do seu sistema de drenagem e do futuro reservatório po
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de-se, no entanto, antecipar os mecanismos que irão re
ger a colmatação, pois a formação de nÍveis ferrugini-
zados nos solos representa um modelo natural desses me

canismos. o modelo geoquímico assim obtido, ernbora pre

liminar e tentativo, fornece subsídios para a adoção

de medidas preventivas na fase de projeto e pode ser a

ferido após o início da operação da barragem, orientan
do as medídas corretivas que se fizerem necessárias.

Neste capítul-o são descritas as característÍcas gerais
da futura Barragem de Porto Primavera e de seu reserva
tório, e tecidas algumas considerações sobre a dinâmi
ca do ferro, desde a sua mobilização a montante dos fil-
tros até a sua possível precipitação no sistema de dre

nagem da barragem. Esses mecanismos, que têm como pano

de fundo os processos de laterização já descritos na

parte II deste trabatho, são apresentados na forma de

um modelo geoquimico preliminar para uma possível col-
matação desta e de outras barragens de terra brasilei-
l.AS.

Características Gerais da Barragem de Terra de Porto
Pr imave r a

A barragem de terra deverá ser construída na margem di
reita do Rio Paraná e em parte do seu leito, possuin-
do uma extensão d.a ordem de 9 Km. Na figura 8-I é apre

sentada uma seção transversal típica pelo corpo da bar
ragem na paleo-ilha gue, para os objetivos deste traba
Iho, é representativa para quase toda a sua extensão.

O maciço serã construido com solo argiloso compactado

proveniente da área de empréstimo do terraço colúvio-a
luvial. Nas análíses de estabilidade e percolação foi
considerado anisotrópico, com permeabilidades horizon-
tal e vertical de 5xf0-5 e 5x10-6 cm/g, resPectivamen-
te.
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O sistema de drenagem da barragem é constituldo por um
fi.Itro vertical, um filtro horízontal suspenso e uma
Lrincheira drenante, que deverão captar e descarregar
as águas provenientes do maciqo de terra e da funda
ção, que percolam através das linhas de fluxo nostra-
das na figura 8.1

Os filtros e drenos foram dimensionados com base na
Lei de Darcy è segundo o critério granulométrico prg
posto por TERZAGHI e pECK (1969), que admitem como sa
tisfatória a relação: D15 do filtro . 4 a ò ¡g5 do
solo, para a granulometri.a, onde DI5 e Dg5 represen
tam, respectivamente, os diâmetros das partículas cor
respondentes a 15t e 85t nas curvas granu lomé tricas .

Filtro Vertical

O filtro vertical da barragem deverá ser cons-
truido com arej.a proveniente do leito do Rio paraná,
junto à margem direita e a jusante do eixo da
barragem, que após compactada deverá apresentar
uma permeabilidade média de 2xI0-2 cm/s.

Para o seu dimensionamento considerou-se u¡na vazão co
Letada três vezes superior à calculada, da ordem de
0,3 x I0-5 m3/s/m, e uma capacidade de descarga ð.ez
vezes maior gue a realmente necesgária, obtendo-se u-
ma vazâo final de 3 x 10-5 m3/s/m.

Adotou-se um gradiente hidráulico unltárl-o e espessu_
ra de 0,7m para o filtro, por esta corresponder à exi
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gencia mínima construtiva, uma vez que o cálculo da es
pessura necessárÍa, para as vazões consideradas, indÍ
cou um valor muito inferior (0rl5m) .

Filtro Horizontal Suspenso8.2.2

ö.¿.3

Deverá ser construído com areia proveniente
jazida que fornecerá materlal para o flltro
cuja permeabilidade será da ordem de 2 x IO-Z
ra compacídades relativas de 60g a 65t.

da nesma

vert i ca l, ,
cm/s pa

Da mesma forma que no filtro vertical, a vazão coleta
da foi muJ"tiplicada por 3 e a capacidadê de descarga
por I0, para se chegar à espessura do flltro, calcula
da em 2,2m. A vazão de entrada, inclul-ndo a coletada
pelo filtro vertical, foi estimada .em 016 x 10_5
m3/s/m e a vazâo total descarregada e¡ì 6xl0-S mr/s/m.

Para o coeficiente de segurança de lO,:adotado, prevê_
se uma carga piezometrica inicial da ordem de 7m, que
vaí se reduzíndo ao longo do fíltro até se anular no
seu final. A linha de saturação correspondente a essa
situação deve se apresentar linear no seu lnterior.

À análise de estabilidade do talude de Jusante da bar_
ragem considerou o fittro em carga.

Tríncheira Drenante

A trincheira drenante tem por finalldade escoar, com
gradientes baixos, toda a água provenlente do filtro
horizontal e mais uma parcela considerável da vazão
que percola pela fundação da barragem. En quase toda
a planÍcie aluvial deverá penetrar totalmente nos alu_
viôes, atingindo o topo do maciço rochoso ou seu solo residual.No terraço aluvial atravessará up"nu"..l
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mada superior e parte da camada intermediária do depó-

sito sedimentar.

Como pode ser observado na figura B-2 consiste, basica
mente, num elemento composto de areia e cascalho, liga
do ao filtio horizontal através de uma camada arenosa.

Os materiais a serem utilizados na sua construção deve

rão provir da Jazida do Braço Esquerdo do ÓIeo Cru, es

perando-se uma permeabilidade média de 3 x ÌO-2 cm/s pa

ra a areia e I cm/s Para o cascalho-

A ligação da trincheira com o filtro horizontal deverá

apresentar 4r5m de comprimento por 0r67m de espessura
(Ir5m medidos na horizontal), com capacidade para esco

ar uma vazão de até 8,9'x 10-5 m3/s/m.

A vazão total a ser coletada pela trincheira foi calcu
lada como sendo da ordem de 23 x l0-5 m3/s/m que, mul-
tiplicada por um fator de segurança 10, Ievou a uma ca

pacidade de drenagem de 23 x 10-4 m3fsfnt, com um gradi
ente hidráulico máximo, no interior do cascalho, de

0,L2.

Na figura 8.2.8 pode-se observar como a água é elimina
da pelo sistema. Sua saída se dá pela parte superior
da trinchcira fazendo com gue o cascalho, ele¡rento prin
cipal da drenagent, se mantenha permanentemente afoga-
do. Através de um tubo longitudinal de concreto ccrn diâ
metro de 0,4m, toda a água e transportada para caixas
de cofeta posicionadas a cada 200m, e a partir destas
descarregada no. terreno natural, devidamente protegido
contra a erosãor por meio de um tubo de concreto com

diãmetro de 0,7m.

Características Previstas para o Reservatório de Porto
Primavera

8.3
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o Reservatório de Porto Primavera estará completamen-
te formado dentro de um a três meses após o início do
seu enchimento, em função do regime de cheias ou es-
tiagem que venha se verificar na época do fechamento
de comportas. Ocupará uma área de 2.250 lqn" e conterá
um volume de 20 lsn3 de água, cujos rèmansos atingirão
distâncias entre 150 e 233 kn, conforme se observa no

mapa da figura 8.3.

Com a sua implantação irão ocorrer importantes pertur
bações nos meios físico e biológico, sendo este impac
to mais significativo até cerca de 100 km a montante
clo eixo da barragem (CANHOLI et â1., I9BI) .

O lago irá operar normalmente na cota 259r0m, com uma

depleção máxima inferior a 4, 5m em Porto Primaver:a e

de cerca de 3m a 140 km do seu eixo, nas éprocas de gran
des cheias. Apresentará uma profundidade média de 3m

e largura média da ordem de 6 km ocupando uma região
que ê dominada, quase que exclusivamente, poÍ Arenito
Caiuá e depósitos aluviais cenozóicos.

As velocidades médias de escoamento das águas situam-
sêr em geral, abaixo de I m/s, para vazões que variam
entre 4. 000 e 6.000 m3 /s, chegando a 10.000 m3 /s nos
neses mais úmidos. Na metade inferior do futuro reser
vatório as planícies de inundação ficarão submetidas
a escoamentos lentos, enquanto na sua calha principal
as velocidades serão pouco mais elevadas.

A existência do reservatório modificará as condições
naturais de defIúvior êrn virtude da regularização das
va zões e das ampl,itucles de propagação de enchentes .

Promoverá, também, a elevação do lençol freáticorprin
cipalmente nas várzeas, e um maior escoamento superfi
ci.al. durante as precipitações. Nas áreas baixas da pla
nicie aluvial formar-se-ão lagoas de pequeno porte e
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áreas alagadiças.

O represamento das águas transformará o atual ambien-
te Iótico em ambiente lêntico, Ínstalando-se uma es-
Lratíficação térmtca guer segundo Blrge (I9f0, in MA-

CIEL FILHO, Lgïzl é caracterizada pnr três carnadas aistin
tas: uma camada superficiat ou de circulação denomina

da epilímnio; uma camada profunda ou de estagnação,
<lenominada hipolímnio; e uma camada transicional ou ter
moc I ina .

No epitímnio a água

ticas de temperatura
alcalino e pressões
preservação da fauna

no Rio Paraná.

irá manter suas atuais caracterís
e densidade. Irá aPresentar PH

parciais de oZ e COZ adequadas à

e da flora atualmente existentes

No hipolímnio, de maneira diversa, irão se instalar
condições francamente redutoras. Segundo CANHOLI et
al. (I9Bl) a destruição, por submersão, da biomassa

vegetal e animal remanescente do desmatamento da á¡:ea

clo reservatório, e a falta de uma clrculação eficien-
te e trocas diretas com a atmosferar PromoverãO os se

guintes efeitos físico-químicos e biológicos:

- Decréscimo da pressão parcial de 02 com a profundi-
dade, devido a reações químicas produzidas no seio
da massa tíquida e à degradação da biomassa deposi-
tada no fundo.

Presença de COZ e HZS dissolvidos.

Acidificação das águas, com pH sensivelmente infe-
rior a 7.

Quantidades variáveis de sais de Câ, Mg,

dissolvidos.
Fe eMn



- Produção e liberação de gases tóxfcos.

- Liberação de nutrientes na água, tornando o Lago eu

trófico.

Mortandade de peixes, répteis, insetos aquáticos
microorganismos aeróbios,

- Acumulação de lodo orgânico na camada bentônica, pe

Ia decantação de organismos mortos.

- Proliferaqão consideráve1 de microorganismos.

Quanto ao potencial de oxi-redução, Ir'fACIEf¡ ['IL¡Í] (1982] re-
lata casos de lagos citados na bibllografla int-erna-
cional, cujos estudos dos sedimentos de fundo índica-
ram valores negativos ou em torno de O eV.

Além desses efeitos, gerados pelo deseguilíbrio ambi-
ental que será provocado pelo lagof outros efeitos de

difícil previsão e controle poderão se .fnstalar' in-
fluenciando as caracterÍsticas f í s ico-qrrímicas da 'a-

gua. Nesse sentido pode-se citar a sua contamlnação
pela inundação de terras cultivadas que contém defen-
sivos agrícolas e fertilizantes, cuja atenuação se da

rá sómente a longo prazo.

Al.terações nos volumes <le material 86Ildo transporta-
dos pelo Rio Paraná e nas condlções climáticas da re-
gião também estão prevístas, assirn como taxas de asso

reamento do reservatório. Essas modLficações, no en-
Lanto, dado a sua pequena intensidade em relação å

Ionga vida úti1 do lago não irão influenciar, signifi
cativamente, o meio ambiente aquátíco, no contexto do

presente trabalho.
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e Dinâmica do Ferro após o Enchimento do Reservatório

Embora se verifiguetn, após o enchimento do Reservató-
rio de Porto Primavera' os mesmos mecanlsmos de mobi-
lização e precipltação do ferro jå descritos, a intro
ciução do lago na paisagem provocará um J-mportante de-
sequilíbrio na sua dlnânica, favorecendo alguns meca-

nis¡nos e desfavorecendo outros. O afogamento de exten
sas áreas de Arenito Caiuå e aluviões, por águas com

caracterÍsticas redutoras, deverá intensificar os pro
cessos rle sotubilização do ferro nessas áreas, inibin-
do a sua precípitação,

Quanto ao modelo evolutivo adotado para os perfis Ia-
teríticc-rs e a topo-seqüêncía as modificações serão si
gnificativas, uma vez que os procec gos de laterização
e de modelagem do relevo serão bruscamente interrompi
dos. Essas modificações serão de difÍcl1 verificação.
pois seus efeitos irão se manifestar num prazo relati
vamente longo sc+ consíderarmos a vlda útil da barra-
gem e a impossibilidade de observação direta.

A. elevação do nível de base regional l-rá 
. 
condicionar

a formação de horizontes ferruginosos diversos dos a
tuais, onde as novas condições físico-químícas e am-

bientaís permitirem a fixação do ferro. No interior da

barragem de terra, onde as caracterfsticas dos mate-
riais e as condições de percolação são razoavelmente
conhecidas, os mecanísmos de mobilízação do ferro a

montante dos filtros e sua precipitação no sistema de

drenagem a jusante podem ser previstos estabelecendo-
se, assim,um modelo que permita o acompanhamento e
controle de uma pr:ssível colmatação qufmfca dos dre-
nos por compostos de ferro.

Mobilização do Ferro a Montante <1os Filtros8.4.1
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os princípais fatores responsáveis pela nnbitização do
ferro nos reservatórios de barragens são representa_
dos pela diminuição do pHf dimínuição do potencial de
oxi-redução e pela complexação do ferro (INFAMI JR. e KÀNJI,
L9741 . A sua solubillzação na reglão do pontal do pa*
ranapanema é regida, fundamenta Imente , por essas con_
dições físico-químicas, estando relegados a r¡m segun_
do plano os demais fatores, entre os quais a ação de
mic roorgani smo s , ainda pouco conhecida.

Como já discutido no item 8.3, o enchimento do Reserva
tório de Porto primavera favorecerå essas condicões,
cr.iando um ambiente de características francamente re
dutoras no cÕntato das águas do lago com as roòhas e
solos que compõem o seu arcabouço. Essas águas deve_
rão receber, ainda, um importante aporte de Íons dos
afluentes dc¡ Rio paraná e das regiões circunvizinhas
ao reservatório, constituídas por Arenito Cair¡á e seus
produtos de alteração.

Estanclo já enriquecidas com o ferro na sua forma redu
zida, as águas serão conduzidas para os filtros ê dre
nos da barragem através do seu maciço argiloso ou da
própria fundação, sendo descarregadas a jusante. Du-
rante esse percurso será mobilizada, também, uma par-
te do ferro presente no solo coluvl_al compactado, que
compõe o corpo da barragem. A mÍgração do ferro dar-
se-á segundo as linhas de fluxo indicadas na fignrra g.l.

Quanto aos teores de ferro que se estabelecerão nas å-
guas do reservatório é difíciI uma avallação, pois são
j-números os fatores intervenientes e seus sínergismos
não podem ser antecipad.os. Mesmo que esaes teores não
sejam elevados, uma taxa de ferro pouco srr¡erior à nor-
mal favoreceria a sua precipitação nos drenos da bar-
raqem, uma vez gue esttes representarão um ponto de es
tranguJ-amento do sistenta, com concent-raçãÒ de fluxo e
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possibil_idades de elevação dessas taxas sob condições
mais oxidantes ,

8. 4 . I.l Abaixo do Nívet da Água

A mobilização do ferro irá se veriflcar, predominante
mente, abaj.xo do nível da água, no aontato do.hipolimnio
com os solos e rochas da região do reservatório, Dar_
se-á, também, por ínfiltração de águas com caracteris
ticas redutoras que, governadas por gradientes regio_
nais, deslocarão o ferro dos aluviões e do maciço are
nítico, e atíngirão o fundo clo lago ou a fundação da
balragem.

Nas lagoas e áreas al-agadiças, formadas em áreas de
baixios pela elevação do nível de base, a mobilização
d<¡ ferro será lntensíficada pela menor oxlgenação das
águas e pela presença de ácido húmico, agentes comple
xantes e mj_croorganismos. Atrarrés de gradientes lo_
cais essas soluções enriquecidas em ferro lrão se ín_
corporar às águas drenadas pela calha principal do re
servatório.

Acima do Nivel da Água

Acima do nível da água o ferro será mobilizado nuna
escaLa signlflcativamente menor, contribuindo muito
pouco com o balanço de íons em soluoão nas água8 do Ia
gÕ. Essa mobilização dar-se-á nas áreas circunvizi-
nhas ao reservatório e no maciço da barragem, por in-
filtração da água das chuvas e ao longo da franja ca-
pilar associada ao 1ençol freático.

Desta forma, o ferro será reduzido nos aluviões e so-
los resicluais emersos, e no sol_o coluvial compactadò
c{ue constituirá o corpo da barragem. Sua migração, go
vernada por gradientes locais e susceptivel a peque-

8.4.t.2
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8.4.2

nas variações físico-químicas do meio, será extrema-
mente restrita.

Precipitação do Ferro no Sistema Drenante da Barragem

Os fatores que determinam a precipitação do ferro, pro
vocando a obstrução dos drenos de barragens, foram já
discutidos no item 7.3.2, conforme apresentado no mo-
delo geoquímico proposto por INFAIi¡TI JR. e I(ANII (Lg74l
Na futura Barragem de Porto primavera, caso ocorra ae
ração na saída do sistema drenante, o aumento das preq
sões parciais de oxigênio e do potencial de oxi-redu-
Ção, associado a maiores concentrações de ferro, pode
rá levar a um processo de colmatação química, por pre
cipitação deste elemento.

A participação de microorganismos no processo estará
vinculada a sua evolução após o enchimento do lago.Co
¡no as anáIises de águas coletadas a jusante da enseca
deira do leito do rio mostraram a presença de bacté-
rias e algas que oxidam o ferro a ação desses agentes
também poderá ser significativa, desde que €ie estabe-
leçam condições favoráveis ao seu desenvolvimento.

O ferro iria precipitar, inicialmenter Dër forma de hi
dróxidos amorfos, evoluindo lentamente para fornns mais
estáveis em função do aporte de íons, da eltminação das
moléculas de água presentes na sua estrutura e do tem
po de renovação do oxigênro no meio ambiente.

Mesmo na forma de geles amorfos, o precipitado pode-
ria provocar uma redução na permeabitidade do dreno,
pass.rndo a funcionar como uma barreira que iria reter
novos íons e dificultar a eliminação da água estrutu-
ral e o acesso do oxigênio. Esta barreira evoluiria pa-
ra compostos mais estávei.s a jusante (onde seria pos-
sível o acesso do oxigênio) e passaria a acumular mai
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or quantidade de geles ferruginosos no sentido de
tante .

O perÍodo de tempo necessário para que a colmatação
química dos drenos pudesse produzir efeitos relevan-
tes para a barragem seria, certamente, Iongo em rela_
ção a sua vida útil, porém o processo de precipitação
do ferro tenderia a se instalar rapidamente, caso não
se tomem medidas preventivas

De forma a minimizar esses efeitos, ou mesmo inibir a
precipitação do ferro, foi prevÍsto o afogamento da
trincheira drenante, conforme descrito no capítulo 9.
Pretende-se, assim, impedir a entrada do oxigênio no
sistema, reduzindo-se a sua pressão parciaÌ e os po_
tenciais de oxi-redução do meio ambiente.

8.4.2.1 Acima do xível- da Ãgua

Conforme previsto no projeto, os fil-tros vertícaf e
horizontal não trabalharão totalmente afogados, deven
do se instalar, em ambos, uma linha de saturação. Co-
mo a ferruginização dos aluviões da região Se deu, predo-
minantemente, ao longo da zona de flutuação da super-
fície' freática, e os materiaís cimentados são, básica
mente, os mesmos que serão util-izados na construcão do
sistema de drenagem, a mesma forma de precipiLação do
ferro poderá se verificar nesses componentes do siste
ma,

No filtro vertj-caI a superfície freática irá se fÇr-
mar próximo à extremidade superior, uma- vez que todo
o maciço argiloso da barragem, imediatamente a montan
te. do filtro, permanecerá saturado (figura g.I).O con
tato do ferro com o ar contido no solo compactado po-
derá, portanto, determinar a sua precipitação. de a-
cordo com o mecanísmo descrito no item 6-5.2.I. Como

mon
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à guantidade de oxigênio disponÍveI, no entanto, é pe-
quena, praticamente não havenclo renovação, è o seu cam
po de atuação muíto restrito, o ferro será fixado em
quantidades limitadas e não chegará a interferír com a
permeabilidade total do fi ltro .

No fiÌtro horizontal suspenso a tinha de saturação irá
:;e instalar ao longo de toda a extensão. Junto ao fil-
tro vertical permanecerá elevada , dlminuJ,ndo Iinearmen
te no sentido da trincheira drenante, à medida que fo-
rem dissipadas as cargas piezométricas. Da mesma forma
que no filtro vertÍcal, o ferro irá precipitar ao lon-
go dessa linha, porém de forma ainda menos signíficati
va, pois a. amplitude da faixa de oscilação do nfvel da
água é muito reduzida e a renovação do oxigênio prati
camente nula.

A trincheira drenante deverá operar totalmente afoga_
da, pois é o elemento de descarga do slstema e, conse-
güentemente, o mais susceptível a aeração. O seu afoga
mento impedirá a formação de uma linha freátlca na ca-
mada de cascalho que, em contato com o ar atrrnsférico, te_

ria na sua zona <le oscilação uma forte oxigenação, as-
sociada a um processo de renovação constante de o>ligê-
n j,o. Essas condições, favorávels à precipitação do fer-
ro,' seriam transmitidas para a porcão final do filtro
horizontal, determinando a sua evol.ução parå montante.

Nos tubos longitudinais de concreto e calxas de coleta
situados a jusante. o contato das águas efluentes do
sistema de drenaqem com o ar atmosf6rico deverá provo-
car a precipitação do ferro, provavelmente com a parti-
cipaçãò <ie microorganismos no processo.

B .4 .2.2 Abaixo do Nível <ta Água

A precipitação do ferro a.baíxo do nível da água no sis-
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tema de drenagem é de
conhecemr Do momento,
valecerão na barragem

fícil avaliação, pois não se
condições ambientais que pre

aua fundação.

As formas de precipítação descrLtas no modelo de late
rizaçã.o, características de ambientes subaquãticos ra
sos' dificilmente se verificarão, pois o sistemase en
contrará confinado no interi.or da barragem, sem possi
I>ilidade de aeracão. À elevada permeabilidade dos clre
nos também não favorecerá a precipitação do ferro , jâ
que o o>rigênio não se encontrará presente, a não ser
na saída do sistema drenante.

uma vez estaberecido o padrão de drenagem condiciona-
do pelo lagon a concentração iônica das águas que en_
trarão no sistema de drenagem deverá se manter estabi
lizada. o seu fruxo contínuo pera fundação e corpo da
barragem, através de uma rede regurar, não permitirá
o encontro de diferentes soruções, send.o remota a pos
sibi l.idade de compostos de ferro precipítarem por a-
tinqirem o seu produto de solubilidade.

A não ser pera presença de microorganismos precipita-
dores do ferro tudo indicar portanto, gue a sua fixa-
çãc¡ abaixo da linha de saturação é improváver, consi-
derando-se as características físico-químicos que de-
verão se estabelecer no meio ambiente.

Modelo Geoquímico prelimínar

-A tabela B.r representa uma proposta de modero geoguí
mico para o processo de colmatação de barragens, apli
cáve.l à Barragem cle porto primavera. Trata-se de um
model-o geral baseado no que foi sugerido por TNFANTT
JR. e KANJI em L974, e nos processos de laterização
que atuam no pontal do paranapanema.

di
AS

e

tJ.5
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sua forma de apreqentação tem. por objètivo' facilitar
a visualização dos mecanismos atuantè8, em relação às

caracterlsticas ambíentaie e fatorea int€rvenfenteB. A-
brange as variávele Já conhecidas, que poderão ser ade
quadas e/ou complementadas em função do dadoe obtidos
em estudos específicos para cada caso.

Não foram indicados limítes ou fixados valores Para os

parâmetros adotados, uma vez que a interação entre os

mesmos é bastante complexa. Ademais, a existência ou

não, ou mesmo a maior influência de um determinado fa-
tor, irá alterar o equj-líbrio de cada mecanismo.

Para a Barragem de Porto Primavera Previu-se a possibí
Iidade de precipitação do ferro na camada de cascalho
da trincheira drenante, pelos mesmog ¡necanlsmog que o-
riginaram os níveis de conglomerado ferruginoso, na zo

na de oscilação do nível da água. Essa possibilidade
determinou o afogamento deste componente do sistema de

drenagem, de forma a impedir o acesso do oxigênio a es

sa região do dreno.

os demais fatores, considerados secundãrl-os ou eventu-
ais, poderão ser melhor investigados sonlente após o en

chimento do reservatórlo, quando estfveren defl-nidas as

caracteristícas físico-químicas e ambientais do siste
ma, permitindo assim uma aferição do modelo geoquímico.

MEDIDAS ADOTADAS E RECOMENDAçÔES PARA OUTRAS BARRAGENS

DE TERRA BRASILEIRAS

Medidas Preventivas e Corretivas
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O fenômeno da colmatação, embora se instale com certa
rapidez¡ tem uma evolução reiatlvamente Ienta, a exeln
plo do que se observa na literatura, onde somente bar_
ragens rnais antigas (Gta-Eaplranga, 1909 e Rio Grar¡de, 193?) apre
sentàram acentuadâ obstrução dos drenos . r¡evando-se em conta a
vida úti.I de r:rna barragem, o processo de obetnrção pode não apre
sentar problerna, porfu a infruência do fator tefipo deve ser consi
derada para cada caso particular.

A precipitação de geles amorfos de ferro pode consti_
tuir, por si só, elemento suficiente para reduzir a pel
meabilidade de un filtro. mesmo que estes não evoluam
para compostos mais estáveis. Deve-ge, portånto, evi_
tar ou minimizar a sua formação ef noÉ caso6 em que se
note uma coJ-matação já acentuadar leduzir os seus e_
feitos ou recompor as part.es do sistema afetadas, atra
vés de medidas corretivas.

TNFANTT JR. e ¡.o¡ur (1974) consideram gue as medid.as corre
tivas devem ser aplicadas a curto ou longo pru"o ,ri"urr-
do sempre, porém, impedir a continuidade ou repetição
do processo, ou mesmo eliminá-Io, A ourfo prazo pro_
põem a reconstrução parclal ou o réforço do fil_tro, ou
sua limpeza por processos químicos através da inJeção
rle substâncias dentro da barragem, a montante da zona
afetada. As ¡redidas a longo prazo visarlam inpedir a mobil-iza_
ção ou precipitação do ferro e abrangeriarn a utiriza-
ção de nétodos de cloração, aeraçãof bactericldas ou
fungicidas, adição de substâncias gufnicas à água do
re s r,",1..'vatórlo ou o tratamento de eventuais resÍduos in_
dustriais contaminantes. propõem, ainda, a tnjeção de
produtos guímicos na barragem.

GUERRA (1980 e I9B2)eMrcIH. fIilro(l982l propõem o afoga*
mento dos filtros horizontais e drenos de barragens co
mo medicla preventiva ou corretiva, de forma a impedir
a aeração do sistema drenante, evitando_se o contatÕ
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das ágnras efluentes com o oxigêncio do ar.

Com base no que foi visto anteriornente é posslvel, ainda, a ado-

ção de outras nedidas preventivas, aPenas fnantendo-se o ferro em

solugão. A disponibi.lidade de agentes ccrnplexantes, cc¡r¡¡ a eilica
e alguns cátions no rreio, funciona corrÞ inibidor da precipitação

do ferro na natureza e frode atuar da nesma forna no interior de

unn barragem.

A e><periências de MELFI (f97I) , que impedíu a evolução de geles a
rnorfos de ferro lrl para cdnpostos estáveis, através da percola-

ção de água rica em síJ.ica, Iev¿ìm a crer gue uru concentraçã.o re-
lativanÊnte elevada de silicío nas águas percolantes ¡nde rnanter

o ferro e:n sol.ução até qle o neßnþ atravesse todo o sistewra de

drenagem <le uma barragem. PARAGIAçU (I972le IllACIm, FIIJIO (1982) re
latam a existência de teores de atê 31,3 ¡S/I e 60 rrEll de síIi-
ca res¡:ectivanente, em águas naturais, podendo ser obtidas concen

trações aj.nda menores através de detenninados artificios.

De forma a aumentar essas concentrações, NOGUEIRA JR.
(1985) sugere a colocação de una camada de cascalho fluvlal nos

locais onde as ágn;as efluentes do nraciço e da fi¡ndacão penetram

nos filtros. Este cascalho, de preferêncía constituído por mine-

rais amorfos de silica (p.ex. opa.Ia e calcedônia) deve ser brita-
do para permitir a exposição do naterial no seu estado frescro e

aurEntar sua superfície específica de contato ccrn a água I fazen-
do com que a mesma se enriqueça cle síIica antes de penetrar no

sj.stema drenante. Essas carnadas seriam djlÌÊnsionadas em função

das concentrações íônicas que se deseja obter e de srra vida útil
de funcionánento.

Pc:dem, ainda, ser utilizadas camadas de brita de rochas alcali-
nas ou até nesn¡c basalto, de forma a se obter el"evadas concentra

ções de K+, Na+, W2+ " ca2+ ¡rara a cørplexaçåo do ferro. n"rr"- *
.l er,brar ¡rrém gue, ass jm co¡ro rra utilização de sf lica arorfa, há

nor.:essidade de unn conprovação experi:rental de que serão obtidos
os efeitos desejados, em cada caso analisado.
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Medidas Adotadas para a Barragem de Porto Prímavera

Três medidas preventivas deverão garantir a eflcj.ên-
cia do sistema de drenagem da Barragem de Port-o Prima
vera durante a sua vida útil, quais sejam: O seu su-
perd imens ionamento, a elevação do flltro horizontal e

o afogamento da trlnchelra drenante.

O superdimerrs ionamento dos filtros de barragens é uma

prática comum em engenharia, tant-o para facllitar a

sua construção quanto para garantlr uma drenagem segu
ra e eficiente, sem gue o sistema tråbalhe em carga.
Conforme descrito no item 8"2, oa ßlemèntos drenantes
da barragem foram dimensionados para {escarregar va-
zões dez vezes maiores do que o triplo daquelas que
serão coletadas,

A suspensão do filtro horizontal por meJ-o de um tapg
te argiloso pouco permeável, evÍtará o seq contato di
reto com a fundação. A introdução dessa camada de ma-
ciço compactado irá reduzir sensivelmente o afluxo de

soluções provenientes da fundação, promovendo o seu
desvío para a tríncheira drenante, sltuada imediata-
mente a jusante.

Como os filtros vertical e horizontal não rnnterão con-
tato direto com os materlal-s da frtndaç ão , responsåve I s
pelo maior aporte de ferro, e não conatítuem ambien-
tes muito favoráveis a sua flxação devido À falta de
aeração, qualquer precipitação, portanto, será pouco
significativa e não irá j.nterferir com a permeabiLida
de total dos fíltros, dada a sua elevada capacidade
de drenagem.

No caso da trincheíra drenante, únl-co elemento do sis
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tema com possibilidade de aeração, serã necessário o

afogamento, de forma a impedir o acesao do oxigenio
à camada de cascalho. Embora sua capacidade de des-
carga tenha sido, também, superdlmens lonada, a prová
veI precipitação do f,erro na zorra de oecIlação do ní
vel da água nesta camada deterninarla a sua colmata-
ção devido à forte oxigenação, reduzindo rapidamente
a permeabilidade total do dreno.

No trecho compreendJ-do entre as esLacas 330 e 475, coq
respondente à planícíe aluvial, o afogamento se dará
naturalmente pelo nÍvel da água de jusante da barra-
gem. No terraço aluvial, onde as cotas de fundaçåo
são mais elevadas e a Èrincheira será parcialmente
penetrante, e1e será provocado ar:tíf íclal¡nente.

como se observa na figura 8.2.8 a eLerração do nível
da água até a parte superior da trincheira será ga-
rantida por um tubo de concreto perfura<lor com diâme-
tro de 0,4m, situa<lo na cota 239,80m. Toda a água do

sistema será elíminada por esse tubo, que funcionará
como um vertedouro livre e irá descarregar en càixas
cle coleta lîègularmente espaçadas. O nfvel da áqua no

interior da trincheira deverá, portanto' se elevar a

té essa cota, mantendo-a totalmente aubmersa.

o acompanhamento das subpressões e das vazões efluen
tes, durante a operação da barragem, será. realizado
por meio de piezômetros instalados na fundação e de

medições de vazão nas caixas de coleta. A detecção de
precipitados ferruginosos nas águas po<lerá ser feita
pela símples inspeção visual dessas caixas ou, se ne

cessário, através de anátises guÍmfcas e mineralógi-
cas.

Metocloi.ogia para fnvestigação cìo Fenômeno

A metodologia a ser adotada para investigação da
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col.matação depende, fundamentalmente ' se a barragem
se encontra em operação, com evidências da existên-
cia do fenômeno ou se, ainda na fase de projetorst¡s
pej-ta-se que o mesmo poderá ocorrer. As medidas que

serão adotadas, de caráter corretivo ou pr:eventivo
re spec tivamente , orientarão a pesqulsa.

Barragens em Opera çao

Nas barragens em operação suspeita-se de que esteja
havendo colmatação do sístema drenante por evidên-
cias indiretas, como a elevação de subpressões, ou

pela constatação direta da existência de ccnqrostos rìe

ferro precipitados a jrrsante. Evidentemente pode es

tar ocorrendo a formação de geles amorfos ou compos

tos de ferro maís estáveis, devido à ellmlnação do

ferro pelo sistema, sem contudo haver colmatação
(MACIEL FTLHO, 1982 ) .

Para se obter um modelo geoquímico, conforrne apre-
sentado no capíÈulo anterior, pode-se estabelecer u

ma <liretr:iz básica de pesquisa. Os estudos, de modo

geral, devem abranger análises de campo e de labora
tório, de acordo com os itens reÌaclonados a seguir:

Estudos de Campo

Medidas de pH e Eh e das pressões parciais de 02 e
CO2 (para a água de montante e jusante da barra-
gem) .

contagem e identifj-cação de coIônlas de microorga-
nismos (para a água de montante e jusante da barra
gem) '
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- rnspeção clireta' através de escavações, dos locais
possivelmente colmatados.

Est-udos de laboratór ío

AnáIise química completa de amosträs da água do re
servatório, do solo utillzado para a construção do

macíço de terra da barragem, dos materials da fun-
dação e da água e compostos de ferro do síste¡na dre
nante. Deverão ser analisadas as concentraçãos de

Fe2+, Fe3+, óxidos, suÌfatos, nitratos . carbonato s ,

cátions, sÍlica, alumínio, sólidos em suspensão e

elementos traços. Para os materiais da fundação de

verão ser medidos os valores de pH e Eh.

Aná1ise mineralógíca dos materlais da fundação, do

material utilizado para a construção do maciço da

barragem e dos precipitados de ferro, incluindo mi

croscopia óptica, difratonetría de raios X, anáIise térmfca

diferencial e microscopia eletrônica de varregura para iden

tificação dos minerais de argila e de ferro.

Análise biológica completa da água do reservatório,
das águas efluentes da barragem e de piezômetros.

Cal:acterização geotécnica dos materiais de emprés-
timo (na jazida) , do macíço da barragem e dos mate

riais da fundação.

Para uma perfeita caracterízação das condições ambi-:

entais e das principais fontes de ferro poderão tam-
bém, ser estudados os solos e rochas que compõem o

arcabor.rço do reservatório. os resultados obtidos per
mitirão a elaboração de um modelo geoquímico que Ie-
vará a uma melhor compreensão <1os mecanismos de mobi
lização e precipitação do ferro e norteará as medi-
das que deverão ser tomadas.
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Barragens em Fase de projet_o

Para as barragens a serem constru:i.das em regiões favo
rávels à colmatação, a metorfoJ.ogia de estudo clr:r¡críi
ser mais abrangente, poís ainda não se instararam ¿rs

condições que prevalecerão durante a operação da bar-
ragem. com o enchlrento do'reservatório as concli çõcs
ambientais certamente serão alteradas, devenclo-se pre
ver medídas que evitem ou minimízem a colnrataqãr) (lr.Ìì-
tro de um modelo geoquímico que ainda irá se i.sr..-r l,-rr

os trabalhos de investigação deverão r portanto, cl i ,,2.i

dir-se em três etapas:

Caracteri zação Ambiental

conslste na realização de análises químic¿rs, nrj ncr-.r lrr
gicas e biológicas sobre os solos, rochas e águas; <r¡r

região. Basicamente serão aplicactas as mesmas alrál i-
ses descritas anteriormente, visand.o-se um conhecimcn
to da natureza das águas que compõem o rio princìpa1
e seus afluentes, os solos de empréstimo e os di.feren
tes tipos litológicos.

caso ocorram carapaças ou couraças ferruqinosas na r(:)

giãor âs mesmas deverão ser estudadas dent-ro clo nìcsnì()

crltérior pois constituem modelos naturaj-s do fenôrn--
no e permitirão uma melhor compreensão dos mecanisnlos
envolvidos.

Ensaios de Campo

são de vital importância para o estudo da c'lr¡r¿,rt.¿rcã.>
e sua realização fornecerá informações sobre a infl.u-
êncla das águas provenientes da fundação. Evidenternr:n
te as condições ambi-entaís envolvídas ainda não sã<r
as que lrão prevalecer ouando do enchiment.o clo rosier-
vatório, mas se aproximam mais daquelas qlrrl rcgen ,:ì



9.3.2.3

dinãmica do ferro na natureza,

Os ensaios deverão ser realizados em trincheiras de di
mensões tais que permitam a construção de filtros e
drenos na mesma proporção e com og mesmoa material_s
que serão adotados na construção da barragem. A circu
lação da água será garantida por um slst.ema de bombea
mento que forçarâ sua passagem da fundação para os ma
teriais fiftrantes, atravessando-os e aendo bombeada
para fora da trincheira.

O acompanhamento do ensaio, com amostragens periódi-
cas na região de oscílação do NÀ dentro do filtro,per
mitirá a observação da evolrrção do fenômeno, Sobre as
amostras coletadas e a água que percola pelo material
granular deverão ser realizadag as análfses quÍmicas,
mlneratógicas e biológicas já descritaa,

Ensai os de L aboratór io

A execução de ensaios de laboratório prevê a reprodu-
cão do fenômeno sob condições controladas haven<lo,in
clusive, a possibiJ.idade de se utilizar água de algum
reservatório já formado (cuJas condições se aproxirnam
das condições previstas) e a aplicação de rnedldas pre
ventivas (como a alteração de pH, adição de produtos
quínicos, etc. ) .

Podem-se realizar dois tipos de ensaios, sendo urn em
permeâmetros vertícais ou horizontais e outro em ex-
l-rator Soxhl.et, ambos os tipos se complementando quan
to aos objetivos vi sados.

Os ensaios em permeâmetros encontram-se fartamente
descritos por FERREIRA (I978)e MACIE FILHO (1992)e cona-
tituem modelos em que a água percol..a pelo macl_ço da
barragem (solo argiloso compactadole o filtro (areia) .
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caso se queira. simular a circulação a partir da funda

ção (filtro horizontal), pode-se substituir o sol"o ar
giloso compactado por fragmentos de rocha e/ou sol-o

da fundação. "

Os ensaios em extrator Soxhlet permitem reproduzir um

cíclo completo da água na natureza provocando-se, na

amostra, uma zona de oscilação do nível da água, abai

xo da qual ocorre saturação e acima da guaÌ se dá a

precipitação do vapor (simuLando chuva) e infiltração
de água. A simulação dessas condições é importante pa

ra o conhecimento das condições de solubilizacão e preci

pitação do ferro levando-se em conta suas fontes pri
márias, porém não permite o estudo da inf l-uência cft':

fatores biológícos, d.evido ao aquecimento da água'

A amostra a ser ensâiada é representada pelo material
fonte d.o ferro (sol-o ou rocha da fundação ou solo do

maciço da barragem) sobre a areia do fiftro' na qual

será mantido um níve1 de água refativamente constan-

te. Será garantida, desse modo, a infiltracão da água

através do primeiro material e a precipitaÇão do fer-
ro ilo material qranular, em diferentes condições de

aeração

Às anáIises químicas, rnineralógicas e biológricas (guan-

do possíve1) nesses ensaios, fornecerão dados sobre o
predomínio de um ou outro fator sobre os demais, uma

vez que essas condições podem ser controladas' Essas

informações. se analÍsadas no contexto geral, com os

resultados dos estudos e ensaios de campo, levarão â

unr diagnóstico bastante preciso guanto à possibilida-
de de col¡rntação r stlâ evolução e as medidas preventi-
vas a serem adotadas.
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Conc lusões

O ferro se mobilíza em condições redutoras, mantendo-
se em solução na forma de íon e migrando ao longo cla

fundação, corpo e sístema de drenagem da barragem' Ao

encontrar condlções oxidantes precípita na forma de

geles amorfos e evolui para hidróxidos e óxidos está-
vels.

Ouanto mal-or o grau de aeraçäo do sistema de drenaqetm ,

mals rápido e Lntenso se torna o fenõmeno. flarl:¿Igerìs

com drenos tubulares e filtros tipo "sanduiche" ten.'
dem a apresentar colmataçåo mais acentuada e evolução
rnals ráplda do que aquelas que apresentam t-apetes ou

filtros arenosos, desde que essas partes se encont-rem

em contato com o ar,

Barragens constr:uÍdas sobre rgchas ácidas colmatam-se

mais rapidamente do que aquelas construídas sobr:e ro-
chae báslcas e alcatinas , devldo ä presença cle ute L¿t:i rr

alcaJ"l-nos e alcalino-terrosos nas águas <¡ue pet:co:l anì

pôr essas úlù.lmas. Esses cãtíons f ormam conplex<.:s trs

távels, com o ferro, nantendo-o em solução.

9.4.2 O principal meio de migraçäo é representadr: pel.a fun-
dação da barragem, normalmente mais permeáveI que o

maciço argJ.Ioso. A colmataÇäo dos f llt-ros vq¡¡fi¿aj 3; ó,

portanto, pouco sígnificativa se comparada com a dos

flltros horl-zontais e drenos, que recebem as águas e-
fluentes das fundacões.

9-4.3 A precipitação de compostos de ferro no sistema de dre

nagem da barraEem ocofre, geralmente' na zona dcr osci
lação do nível da água, ou acima desta por capilarl.cla
de.

9 .4;4

9.4.5
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Na tsarragem de Porto Primavera, o superdimen s ionamen
to do sistema de drenagem, a suspensão do filtro ho-
rizontal e o afogamento da trincheira d.renante deve
rão evitar o fenômeno da colmatação ou reduzir a sua
incidêncÍa a níveis mínimos. A instalaeão Se piezôme
tros na fundação e a inspeção e/ou anál-ise química e

mineralógica das águas effuentes do sistema permiti
rão a verificação de sua eficiência durante a vida ú

til da barragem.

De fonna a prevenir, minj-nrizar ou corrigir a colinatação guimi-
ca dos filtros e drenos de barragens, devem ser tonndas medi=

das que rnantenham o ferro em sol-ução e/ou evitem a sua precipa
tação, control-a¡do-se esses necanisnos. Essas nedidas deve¡n ser
adotadas a partir de un ¡ro<1e1o geoquínrico baseado em investiga
ções de caÍpo e laboratório, cujos quantitativos dependerão

das características das ágmas regionais e mj-croorganisnos pïg
sentes, litoloqia e grau tle ferruginização das fundações e na

tureza dos materiais naturais de construção a serem enq:regados.

CONCLUSÕES FINA]S

os depósitos aluviais cenozóicos do Rio Paraná no Pon

tal do Paranapanema. encontram-se disÞostos ao longo
da marg:em direita do rio, em três unidades geomorfô-
lógicas distintas que se desenvolveram na seguínte
seqüência: terraço colúvio-al-uvial; terraço aluvial
e planície aluvial. Estas feições foram moldadas por
processos deposicionais e erosivos relacionados a e-
ventos de flutuações paleoclimáticas ocorridas duran
te o Pleistoceno.

O embasamento dos depósitos aluviais é representado,
predominantemente, pelos arenitos da Formação Caiuá,
mais profundamente erodidos junto à margem esquerda
do vale fluvial. A natureza fortemente assirnétríca do

vale do Rio Paraná na região, com a margem direita
essencialmente deposicional e a esquerda erosiva, de

9 .4.7
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ve reftetir um basculamento regional ocorrido no Ce

nozóíco, com eixo aproxímadamente paralefo ao traça
do do rio.

Os niveis de arenitos e conglomerados ferruginosos
presentes nos sedimentos rudáceos do Rio Paraná for
maram-se devido à cimentação parcial ou total des-
ses sedimentos, principalmente na zona de flutuação
do nívet da água nos perfis de solo. A príncipa.I fon-

te primária de ferro parece ser representada pelo A

renito Caiuá presente na margem direita do rio, de

onde o ferro é mobilizado em condições redutoras I Pre
cipitando a seguir em ambiente oxidante, dentro de

um quadro ambiental bastante favoráveI ao desenvol-
vímento de lateritas ferruginosas.

A evol-ução dos níveis lateríticos se deu a pâ-rtir do

Pleistoceno, através do avanço remontante de " fren-
tes de acurmlação de Feu, que seopuseram à percolação de

soluções ricas em ferro denominadas "frentes de

migração" ' Os diferentes níveis identificados nas

unidades geomorfológicas devem ter se estabelecido
e desenvolvido na seguinte ordem: topo dos aluviões
do terraço co lúvÍo-afuvia 1 ; base dos cofúvios e dos

aluviões do terraço e planície aluvial; laje da cota

240m do terraço aluvial; lajes do leito do Rio Para

ná e concreções do topo do terraço e planície alu-
vial.

os mesmos mecanismos geoquímicos que regem os pro-
cessos de laterização na região do.Pontal do Parana

panema deverão gtovernar a dinâmica do ferro após a

construção da Barragem de Porto Primavera. O ferro
deverá ser mobilizado no reservatório, migrando ac

longo da fundação, corpo e sistema de drenagem da

barragem, podendo precipitar na saída desse sistema
ao encontrar um meio mais oxidante. Da mesma forma

1^ Á

10.5
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que os sedirÞntos al-uviais se apresentam cimentados
por hidróxidos e óxidos de ferro estáveis,a trínchei
ra drenante da barragem, construída com os mesmos ma-

teriais granulares, também será susceptíveI a obstru

ção por colmatação química.

De forfiE a se evitar essa colmatação ou reduzir a sua incidên-
cia a níveis mínimos, foram tomadas medidas preventi
vas no projeto da Barragem de Porto Primavera, super
dimens ionando- se o seu sistema de drenagemf suspen-
dendo-se o seu filtro horizontal e afogrando*se a trin-
cheira drenanÈe. O acompanhamento dos nÍveis piezomé

tricos e a inspeção das águas efluentes do sistema
possibilitarão a detecção do fenômeno caso ele se ins
tale durante a vida útil da barragem .

Para se prevenir, minimizar ou corrigir a colmatação
química dos filtros e drenos de barragens, devem ser
tomadas medidas.que mantenham o ferro em solução e/ou
evitem a sua precipitação, conÈrol-ando-se estes meca

nismos. a apJ-icação de urna inetodologia adequada para

a investigação do fenômeno permitirá a obtenção de

um modelo geoquímico mais compatível coni a realidade
e um melhor equacionamento do problema-

L0 .7
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