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ERRÀTA

0f.

Þágina 33 finat do 19 parágråfo, onde se Iê:

"aguifero da" l-eia-se "aquÍfero".
02.

página 52, 53 e 54 - VAZ.Ão EspECfFIcA, onde se 1ê:
?2
"n'/h" leia-se "n" /h/n" ,

03.

Página 88 (Fig. 15) poço n9 90, onde se lê:

leia-se ,'* 0,273".
04.

Página 60 (Tabela 3), onde se lê:
"aÌcalinida
total', leia*se ,'alcalinidade "

05.

Página

06.

página f05, 3g llnha - onde se 1ê
"progressão arltmét,ica" leia-se "progressão geométrica,'.

(Fig. 28) - onde se tê:
"que quando abandonada pode se const.ituire" lela-se
"que quando abandonadas podem se constltuir',.
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ABSTRACT

Geological studies were made to contribute to pLaning
the future urban and industrial occupation of Curitiba area-pR.
Geophysical and hydrogeological studies showed: - the structural
geoJ.ogy and geologicaL contacts, - t.he watertable and groundwater
fl-ow directíons; - topographicar- configuration of the undertaying

crystaline

basement.

The listing of different land occupations and its
locations represents a subside to the diagnosys, forecast and

prevention processes of envÍronmental degration,
By means of the superposition of 1and use and territory
occupation maps and geological- and hydr.oge ologi ca 1 mêps r
recomendations are made to altere

the present urban

and

industrial occupat,ions forms.
This research represents a tentative contribution of
enviïonmental" geology to the urban deve l-opment and planning of
Curitiba Area.

RES[,MO

O presente estudo

consistiu no mapeâmeDto geológico

de modo a contribuir com o planejamento da ocupação urbana e
industrial do municÍpio de Curitiba. para tanto foram feitos
estudos geofÍsicos e hidrogeológicos e perfis de poços tubu_
lares profundos que evidenciaram dados quanto å.s estruturas
e contatos geológicos, configuração topográfica do embasanen

to cristal_ino, fençol freático e direções de fluxo da

água

subterrânea.

atividades exi_stentes e suas
localizações forneceram subsÍdios para o diagnóstico, interpretações e prevençâo de processos de degradação ambi.ental
O cadastramento das

Através da sobreposição de cartas de usos e ocupa ção do solo em relação à geologia e hidrogeologia e contando

o conhecimento das Iitologias, são feitas recomendações
sobre a ocupação urbana e industrial. Em certos casos são
com

propostos remanejamentos de ocupações existentes e em alguns
casos, reflorestamentos.
Desse modo, esta proposta se consubstância como

uma

contribuição para os planos de desenvolvimento urbano do municÍpio de CurÍtiba.

1.

INTR,ODUçÃO

A relação população / território dá-se de forma sumamen
te complexa e confl-itivaf sendo, na maioria dos casos, degradante
do mej-o ambiente. Os exemplos são muitos: potuÍção da atmosfera

e dos rios, erosão, esgotamento d.os recursos naturaÍs não renováveisf etc. Esta degradação, por mecanismos de retroal imentaç ão
influi negativamente no bem-estar e desenvofvimento de população, bem como se lransforma

num

entrave ao

de

senvo

l-vimento eco

nômico.

No entanto, em muitos países a população continua

a

crescer, como também o fluxo migratório rural-urbano. Neste con
texto surge" e continuam crescendo as grarrdes metrópo1es. Nefas,
essa conf l-if iva relação população / terriLório, adquire ca
racterÍsticas especÍficas, notadamente graves ao meio am biente.
A Região MeLrc'politana de Curitiba,

se incfui na pro
blemática do crescimento explosivo das populações urbanas ,
apresentando taxa bastante acima da média estimada pel-a
ONU para regiões menos desenvolvidas (da ordem de 4 I ao
ano).

Conforme IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Es.
tatística - (censo demográfico) , o crescimento anual da popula ção urbana do Paraná, no período de 1970/80, foí ð.e 5,972 ¡
enquanto que para Curitiba foi de 7,282. No perÍodo de 1980/84,
o crescimento anual da população urbana foi de 4,40? para o esta
do e 6,008 para a capital.
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Assim, em 8 de setenbro de 1973, foi ínstituÍda a
Iei
Complementar nq 14 que criava a Região Metropol,Ítana de : Belém,
Befo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, porto ALegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador e São paulo, tendo dois objetivos básicos

-

:

EJ-aboração de um pJ.ano de DesenvoLvimento Integrado

para cada regíão;

- Coordenação de execução de projetos e programas
intermunicipal e unificação de serviços comuns.

de uso

Nessa Lei, são aspectos de especial interesse3

a)

O pÌanejamento Íntegrado do desenvol_v j-mento econômi-

co e social;

b)

o

c)

o saneamento bás

d)

o

uso do solo metropol-itano;

Íco;

aproveitamento dos recursos hÍdricos e control_e
degradação ambiental.

trabalho pretende-se contribuir com o planeja_
mento urbano do MunicÍpio de Curitiba, com ênfase à geologia de
planejamento, referindo-se especificamente às condições de ocupa
ção, suas restrições do ponto de vista de dectividade, a possibi
lidade de preservação de áreas, tidas, l_ocalmente como área de
com esse

recarga de aguÍfero;

análise da rede de água e esgotos urbanos;

a obtenção de dados diagnósÈicos da evoJ.ução urbana.
Os levant.amentos geológicos, são importantÍs s imos quan_

do se observa variações nos aspectos ambientais, uma vez que as
variações IitoIógicas, e estruturas geoÌógicas são cond.icíonan -

tes fundamentais para infiJ_tração, transmissibilidade de água,
deslizamento de t.aludes e erosão ou assoreamento, influenciando
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diretamen+e sobre aÊ condições de localização de Índústrlas,

cemitérl-os, aterros sanitårÍos e de resÍduos etc.

Curitiba, em função da não observação das condições geológicas, vários problemas podem ser Ievantados . Ent're
outros, o aterro ("depósito de tixo,,) controladôi a maíoria
dos rios e córregos que atravessam a ( -dade tem caracterÍsti
cas de esgoto a céu aberto; a ocupação do solo urbano atra vés de loteament.os em áreas de várzeas sujeitas às inunda ções e åreas de risco de quedas de talude.
Em

Cabe ao geóIogo, em conjunto com uma eouipe

inter disciplinar, auxiliar no planejamento urbano, fornecendo da
dos quanÈo ås estruturas geo1,5gicas, superfÍcies piezomõtricas, e caracterÍsticas lÍtotógicas.

2.

IJOCALTZAçÃO

o MunÍcÍpio de curitiba, tem uma área de 432,418 km2 e
está lccalizado na porção centro-su1 do primeito planalto parana
ense, compreèndida pelo meridiano 49o t6' 25" de l-origitude oeste
e pelo paralelo 25o 25' 48,' de latitude sul , medindo na extensão
Norte-Sul, 35 km e na exten!ão Leste-Oeste, 20 km,
Curitiba fimita-se com os municipios de Almirante Taman
daré, Colombo, Piraquara, São José dos pinhais, Mandiriitruba,Arau
cáriae Canìpo Largo que, com RÍo Branco do Su1, Bocaiuva do Su1,
SuI, Quatro Barras, Contenda e Balsa Nova,cons
tj.tuem os I4 municÍpj"os da Região Metropolitana de Curitiba. (Fi
gura I ).
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3.

METODOTJOGIA

Para realização do presente trabalho

foram estudadas
áreas al.é¡n do municÍpío. de CurÍtÍbar pêra gue se tivesse dados
de continuidade de estruturas, formações, caracterÍsticas piezométricas, relevo, etc.
Assim, a metodologia empregada compreender,r várias etapas,
seja em gabinete, no laboratório ou campo. Com referência aos as
pectos geológicos, efetuou-se inicial¡nente a pesquisa bibliográ-

fica a respeito dos conhecimentos rel-acj_onados com o Embasamento
Cristal-ino, Grupo Açunguif as Formações Cenozóicas; e suas carac
terÍsticas geomorfotógicas. Esta anãlise forneceu uma visão de
conjunto servÍndo de base às tentativas dc correlação entre
a
geologia e geomorfologia regionai. s.
Os mapeamentos geológicos

em

existentes, foram anal_isados
gabinete, com auxÍlio de fotografias aêreas e revisadas no cam

po,

A cartografia disponÍveI, consultada e utilizada no pre
sente trabalho, é constituída dos seguintes mapas:

a) iolha topográfica

escala 1:50.000 l-evantada pelo
Serviço Geográfico do Exército, onde foram prepara dos dois mapas-base na mesmä escala; um del-es (Região de Curitiba) foi preparado no fnstituto de Bíoem

Logia e Pesquisas Tecnológicas ê o outro (Região de
Rio Branco do SuI) foi organÍzado no antigo Institu-

to de ceologia da Universidade Federal do paraná. Am
bos foram eLaborados por Saul- puLowski, empregandose o método de triangutação radial
em fotografÍas
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aéreas de escala aproximada 1:25.000 do arqr:ivo

do

antigo Dêpartamento de Geografia, Terras e Colonização do Estado do paraná (BTGARELLA et alii 1975; BrGARELLA a SALA-ùIUNI, L959) i
,

b)

topográficos do Serviço ceográfico do Exército,
em escaLa i.:50.000 (Folhas de Curitiba, piraquara,são
Jos6 dos Pinhaís e Araucária, publicado respectiva mente em: 1"958, l-960, 1959 e 196I. A pesquisa destes
mapas mais antigos serviu para evid.enciar a evolução
dos sitios urbanos da região e mesmo a alt,eração no
mapas

uso do sofo

t

c) nos trabal.hos de campo foram util_izados as fofhas to
pográficas nQ 388, 390t 392, 394, 396t 399f 400, 4OI ,
AO2t AO3, 404t 4O5t 406t A07, 409, 411 | 4L2t 4I3,4I41

, 4!6 , 4L7 t 4:-8 , 4I9 , 420 , 530 , 532 , 53A , 536 , 541,
542t 543, 544, 545t 546, 547, 548, 553, 554, 555,556,
557, 558, 559 e 560 em escala 1,/I0.000 do arciuivo da
4I5

Coordenação da Região Metropolitana de
(COMEC

d)

mapas

)

Curitiba

;

geológicos

em esca'

e 1:50.000 e I: 75.000 fevan

tados pel-a Comissão da Carta GeoIógica do paraná
(FUCK,

e)

mapas

er alii

1967);

geológicos

vantados pel-a

em

CPRM

esca.la 1:100.000 compilados e le

em

1916..

As pesquisas geológicas basearam-se em fotointerpretaç

ão

(escal"a 1:25.000 levant,ados pela Cruzeiro do SuI S/A) seguidade

controle

de

A1ém

campo.

dos Levantamentos anteriores, utilizou-se

aínda
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Metodología GeofÍsica como: levantamento gravimétrico do Munici plo de Curitiba (GEMÄEL & DOUBEK, I975t , Ievantamentos sísmicos

para viabÍlização da construção de anel viãrio e vias rápidas,
região de Curitiba, trabalhos inéditos executados pelo autor

na
em

1980. A interpretação caracterizou a configuração topogrãfica do
embasamento crj.stalino, espessuras de camadas e nivel do l-ençot
freático.
Dentro ainda dos fevantamentos geofÍsicos, os dados dé
E l-etrorres i s t ividade (ELLERT, et alli,
no prelo), au.xiliaram no
estudo de migração de "chorume" e detecção de anomafias geofísi cas, produzidas por aterros sanitários.
Seguiu-se com o cadast,ramento de poços rasos e profundos,
col-etando informações sobre geologia, nÍveI d'água, etc. ; indús -

trias; hospitais; cavas de exploração de areia e argila; pedrei rasi postos de gasolina; depósitos de ferro veLho f pape1, plásti cos, vidro; cemitériosi garagem de empresas de onibus e t ran s por
tes.
A ocupação urbana, por favelas, residencias ou indústrias
fora¡n monitorad.as nas cartas t:1"0,000 da COMEC, gue permÍtiram

a anár-ise das decr-ivÍdades e nas rerações
erosão, e d.es li zamenLo.
também

com inundações

. A partir do conjunto de informações anteriores procedeu
se: a integralÍzação dos dados em mapas base na escal-a I:75.000
adaptado do pDM* do Instituto

,

_

de pesguisa e planejamento Urbano
de curitiba (rppuc) ; a interpretação dos resurtados e a concrusão
e sugestões d.o presente trabal-ho.

('t)

PDM

Plano dê DesenvoJ_vimento do MunÍcÍpio" t9g5

4.

GEOLOGIÀ DO

II{IJNICÍPIO E

ARßEDORES

A geologla do municÍpio de Curitiba compreende duas partes fundamentais. A primeira é representada peJ-os terrenos précambrianos formados respect. ivament e pel_as rochas do Compl-exo Crig
talino e do Grupo Açungui; a segunda é constituÍda pelas forma ções cenozóicas (Formação Guabirotuba e seqllências maís recentes)
A.

figura 2

l:ef

ere-se o

mapa geológico.

4.L

Seg{lências pré -cambríanas

4.1.f

Complexo gnáissico-nigmatÍtico

A porção oeste e sudoeste de CuritÌba é constituÍda por
rochas migmáticas (anteríormente cc¡nhecÍdas pela designação ge-

ral- de gnaisses do Compl-exo Cristal_ino Brasil_eiro), bem como por
rochas magmáticas, aIém de xistos magnesianos, anfibolitos fquart
zitos e outros me tas sedj-mentos pertencentes a uma seq{lôncia lito
Iógica mais antiga do Complexo Cristal-ino. (Figs, 3 e 4).
Para essas seqllências, ALgarte et al-ii (1974) prcpuseram

o nome do Compl,exo Gnáissico-MigmatÍtico, nele incluinclo os embrechitos e epibolitos ou embrechitos e embrechitos epibolÍticos
.(LOPES, 1966r FUCK,

inédito; MURATORI , inédito), bem como
anatexitos e nebulitos, gnaisses e leptinÍtos.
A área

em

questão apresenta alta complexidade, quer

ponto de vista litológico

os

do

estrutural". NeLa ocorrem numero sas falhas e f rat.uras dispostas segundo um padrão grosseíramente
como

trapezoidaJ-.
Os migmatitos apres.ntam elevado grau de metamorfÍsmo de
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senvolvido em diversos ciclos orogênicos. EIes são considerados

JR. et atii, 1977).
No terrenof o intenso intemperismo nem sempre permite deflnir o
tipo migmatitico, Ímpedindo mesmo a observação das facies transicionaÍs. A fim de evitar deduções errôneas I torna-se necessá
ria a observação de afloramentos maiores para verificar as va riações que ocorrem nos migmatÍtos. Em afloramentos isol-ados
foram encontradas rochas que apresentavam estrutura tÍpicas dos
como

as rochas mais antigas da área

(BATOLLA

embrechitos, porém em exposÍções mais extensas mostravam aspec-

tos caracterÍsticos dos epibolitos. Em conseqllência disso foram denominadas de enrbrechitos epibolfticos (LOPES, Io'66; MURATORI

, 1966;

MARINT

,

L967

i

TRETN, L967).

Os contatos dos migmatitos com as formações adjacentes

ainda não estão bem estabel-ecidos.

Com

base em estudos até ago

ra r:ealízados supõe-se que os migmatitos sejam rochas mais anti
gas do que aquelas do Grupo Açungui. FUCK et alii (1967) referem que o contato entre os ectinitos e os migmatítos é brusco ,
possÍvelmente
causado pelo desenvolvimento de grandes falhasf
inversas e de pequeno ânguIo (fafa de cavalgamento ou empurrão),
col-ocando l-ado a lado rochas com graus diferentes de metamorfis
mo. O contato com a Formação cuabirotuba, gue lhe é sobreposta,
apresenta um contato em discordãncia angular.
. De acordo

com FUCK, TREIN & MARINI

(1967), dois

tipos

de migmatitos são encontrados: os homogêneos e os heterogêneos.

t nos migmatitos heterogêneos o
constituinte félsico é distinguÍvel, enqu.anto gue nos homogêneos
a mistura de paleossoma e neossoma é por demais intrincada
e
Íntima para ser ident.ificada ou separada na amostra megascõpica
Segundo JUNG & ROoUES (1952)

L2

ou no afloramento. Os mÍgmatitos homogêneos co preendem embre

chitos e ar,atexitos, enquanto que os heterogêneos são classificados em epÍbolitos e agmatitos.
Os migmatitos homogêneos (embrechitos) ocorrem no

pri

meiro planalto do Paranå, numa área de afloramento praticamen

te contÍnua, desde o contacto com o Pal.eozóico atê os grandes
corpos granÍticos da Serra do Mar (FUCK, TREIN & MARrNIf196T).
O limite oeste dos mígmatitos homogêneos encontra-se no sopé

da escarpa do Arenito I'urnas (Serra de São Luiz do Purunã

a

oeste de campo Largo), bem como junto aos arenitos da base

do

Subgrupo Itararé na região de ¡{arÍentaf a leste da cidade da
L,,apa.

Migmatitos heterogêneos foram local-izados na região
de Bairro AIto, Atubaf campina Grande do SuI e na região
Piraquara (Fig, 4).

4.L.2

de

Grupo Açungui

As segtlências 1itológicas incluÍdas na antiga "Série
Açungui" foram subdivididas por BIGAREI,LA & SALAMUNI (1956)

três formações: Setuva, Capiru e Votuverava. Novos estu&s
realizados pelos geóIogos da Comissão da Carta Geolõgica do
Paraná elevaram a Formação Setuva a categoria de grupo ¡
o
qual dessa forma separou-se do Grupo Açungui,
em

No conceito atual o Grupo Açungui inclui as formações

I3

FfGURA

3 - Sistenra de dlaclases e xistosidade caracterÍ s t icos
dos migmatitos que afloram a NNW da área. Balrr:o
santa Felicidace.

FIGURÀ

4 - MÍgmatÍto alterado evidencÍando constituições bastante L,eterogenea, que favorece a permeabilidade e
porosidade. Bairro São Braz.

Capiru, Votuverava e Ág\ia Cl-arar esta úl.tima desmembrada da

se

qtlência Votuverava.

4.L,2.L

Formação Capiru

Esta for:mação foi proposta por BTGARETJLA & SALAMUNT
(l::56)r sendo constituída por filitos e guartzitos, aIém de apre
sentar excepcional riqueza em doLomitos. Na ¿ rea tipo, jaz
em
discordância anguJ-ar sol:re o Grupo Seluva.
A !'ormação Capiru localiza-se na porção SE do crupo Açungui I estendendo-se por uma área de cerca de 600 km2, abrangen
do parte dos municÍpios de Rio Branco do Sulf Curiliba, Campo lÁr
go e Bocaiuva do SUI (¡lARIl'lI, TREIN & I¡UCK , L967) .
ALMEIDA (1956) encòntrou na

pio de Ponta crossa,

região de ltaiacoca, MunicÍ

uma segtlência melassedimentar

semeLhante

à

da Formação Capiru e a quâI denominou Formação ftaiacoca. Ambas
as formações apresentam como caracteristicas o estromatólito
"Col!]!enio. itapevenait

", podendo-se assÍm/ estabelecer
uma correlação estratigráfica entre elas.

a priori

Outra feição caracterÍstica da Formação Capiru é
a
presença freqüênte d.e grutas e dolinas originadas pela ação disêolvente das águas percolantes e circulantes através das rochas

caÌcårias (Fig. 5).
A área ocupada pelos dolomitos corresponde a 4OE da dis
tribuição da Formação Capiru, enquanto que, os quartzitos e fili
tos abragem cerca de 30& cada um. A espessura cal"culada é supe-

rior a 2.000 metros -
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PoPP

I

ANGULO

& BIGARELLA (1979)r ânal-isando fotografias

aereas da Folha de ouro Fino, distingufram clois compartimentos

morfológicos constituÍdos por seq{tências lito}ó9icas diferentes.
Um

dos compartinìentos abrange a parte central

"

,road'""-

te da folha, constituÍdo principaLmente por filitos e dolomitos.
Subord in adamente ocorrem quartzitos, metaconglomerados, metassil
titos, netarrÍtmit.os e serícita-xistos. O relevo é ondul-ado com
crisÈas arredond,adas, constituÍdas por diques de diabásio de ida
de jurássica (POPP, A¡JGULO & BIGARELLA, 1979).
outro compartimento ocupa o setÕr sul- da Éol-ha de ouro
Fino e é composto, principalmente, por filitos e subordinadamente por quartzitos, sericita-xistos, metassiltítos e metalritmitos.
Distingue-se do compartimento anterior peJ-a ausência de rochas
carbonáticas. O relevo apresenta-se mais acidentado com cristas
agudas. Aqui os diques de diabásio apresentam sempre um relevo
negativo (vates) em virtude de sua menor resistência a erosão
quando comparados com as rochas encaixantes (POPP, ANGULO & BIGA
O

RELLA, 1979).

4.L.2"2 Formação Votuverava
Esta formação foÍ proposta por BIGARELLA & SÄLA¡,IUN I
(1956, 1958). Ei.a jaz sobre a Formação Capirur aparenterLente sem
discoidância. Nos locais onde esta úl-tima foi removida previa mente, a Formação Votuverava jaz sobre o Grupo Setuva em franca
discordâncÍa.

f (f958) constataram na Formação Vo
tuverava a presença de calcãrios I fi1ítos rÍtmicos, quartzj_tos e
anfibolitos. Os teores de MgO nos calcários desta formação são
BI GA,RELLA

&

SALA¡{UN

I6

mais baixos, não tendo sido observadas estruturas organ6genas

fósseis. Os mesmos autores veriflcaram que os filitos consti
tuem a principal lltologia da Formação Votuverava, apresentan
do freqtlentemente horizontes rÍtmicos, con caracterÍsticas se
mel-hantes ãquelas constatadas em determinad.as camadas filftlcas da Formação Capiru. (Fig. 6),

4. 0..3

Formação Água Clara

A Forrnação Á.gua C1ara foi proposta por MARTNI (inédi
to) para designar os cal-cáríos, calco-xistos, fil_itos e quart

zitos gue aparentemente repousam

em

discordâncj,a sobre a For-

mação Votuverava.

A área de distribuÍção da Formação .Á.gua Clara é de
cerca de 180 kmz ocupando grandes partes das porções mais ina
cessÍveis dos vales dos rÍos AçunguÍ, RÍbeirínha e Ribeira
nas partes ¡neridional da Fotha de Cerro .Azul , setentrional da
Fofha de Cerro AzuLf setêntrional_ da Folha de Rio Branco do
Sul e nordeEte da Fol"ha de Três Córregos (¡4ARTNT, TREIN &

rucK, 1967).
Devido a sua posição estratigráfica

a Formação Água

€1ara representa a unidade r- r-toestratigráfica nnis

jovem do Grrpo

17

Açungui. Sua espessura é provavelmente inferior a 2.000 met.ros .
As feições morfológicas gue a distÍnguem d.as outras formações do Grupo Açungui conpreeden¡

a) Ínterflúvios arredondados, orientaclos na direção

NW

-

cTi'.

b) relevo cárstico focaJ.Ízado e;
c) a quase ausência de cristas quartzÍticas.
fntercalados nos cal-co-xistos e nos metassedimentos sÍ1tico-argilosos ocorrem filitos, epicalcários cal-cÍticos e dol_omÍ

ticos, metamargas e quartzitos

(BATOLLA

JR. et. alii,

1977).

Os cal..co-xistos são rochas de cor cinza-claro e ci-nza -

escuro, de granulação fina, bem acamadas e apresentando xistosidade. Os fiLitos possuem cor cinza quando frescos | Ìustrosos devido à sericÍta, podendo gradar pal:a os cal-co-xistos d.evido à
presença crescente de carbonatos. Os metassedimentos sÍftÍco

-

argiJ-osos e os qualtzitos podem tambén conter carbonatos e torna
rem-se cal-cÍferos. B¡ ¿] guns pontos podem aparecer rochas do ti-

po metamargas. Os epicalcários puros propriamente ditos
são
raros e af l-oram desconLinuamente I com granulação desde muito fina
a grosseira e cores cÍnza-claro, cínza-escuro, esbranquiçada e

JR. et al-ii, L977l'. Segundo MAR]NI (1970),a asso
ciação mineralõgica apresentada pelas rochas desta seqllência enquadra-as na facies xistos-verdes de TURNER & VERHOOGEN (1963) e
sub-fácies quartzo-a lbi ta-epidoto-biot ita de I^/INKLER (1967).
creme

4.1.3

(BATOLITA

Intrusões graníticas

a)

GeneraLidades

As intrusões granÍticas ocorrem em d.iversas e

extensas

.'"11,17-1I*å>r! r'

ïlîÌÍ'ìidzllî'!t1
;. :: \i'

FIGURA

5 - Variação na espessura do colúvio e sistemas de fraturas em dolomitos, dencnstrando, facilidade de per
colação e infiltração
oa água. Município de Almirañ
te Tamandaré.

FIGURA

6 - Estratificação e sistema de fratura fntenso,
filltos. Bairro Lamenha Pequena.

dos

-L9
áreas do Primeiro Pl-analto paranaense e na região da serra do ¡,rar.
São, v1a de regra. discordantes d.as estfuturas das rochas encai -

xantes. As vezes os contatos são parcialmente concordantes. possuen dinensões variadas. A extensão de seus afloramentos abrange
desde alguns guitômetros quadrados aLé mais de I.OO0 km2. As intrusões menores do gue r00 km2 são refericlas como
granÍti
^tocl¿A

cos e as maiores constituem os batófitos. É prováveI que alguns
desses ¿locl¿¿ representam a porção aflorante de corpos maiores en
caixados a maior profundidade ou então sejam simples prolongamentos de batóIitos presentes nas proximiclades.

granitos intrusivos cortam os metassedimentos dos gru_
pos Setuva e Açungui, bem como o Complexo Gnái s s ico-lligmatÍ t i co
Entre as intrusões destacam-se:
Os

a) o Compl"exo Granítico Três Córregos;
b) os aÍochÁ do Cerne I piedacle, Rio Abaíxo e Barra

do

Br:omado;

c) o maciço granÍtico Anhangava
1977 )

(BATOLLA

JR. et alii

,

.

Através dos estudos geocronológicos efetuados por CORDANI
& BITTENCOURT (1967) e CORDANI & KAWASHITA (1971), os granitos
sintect,ônicos possuem idades situadâs entre 600 e 650 m.a.;
os
tardietectôn icos em torno de 610 J 50 m.a. e os pós-tectônicos
torno de 540 I I0 m.a.

e¡n

Os fenocrÍstais prismáticos de microclÍnio encontram-se
englobados numa massa fundamentar- de granuração grossei-ra a média

formada de quartzo, feldspato potássico, oligoclásior biotita

e

hornbl-enda. Entre os acessórios encontram-se zircão, apatita ,
ilmenita, titanita, aì-anita, pistacÍta, turmalina e opacos. Como
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produtos de alteração ocorrem cl-orita, epidoto e sericita
MARTNT

& TREIN, T967')

(FUCK,

.

Petrograficamente os granitos apresentam rochas entre gra
nito ê quartzo-monzonito, mais raramente granodiorito, sendo que

para

(1975), são mais f reqllentes os termos in
termediários. Suas bordas são discordantes en relação às rochas
hospedeiras. Segundo o conceito de RAGUIN (1965) seria cLassifi
cado como maciço "circunscrito discordante" (I{ARINI, I970). Entretanto/ esta caracterÍsticas parece ser focal_, pois para FUCK
MORGENTAIT

et alii,

(1967) as bordas da intrusão, em geral são dominantemenÈe concor

dantesf nÍtidas e precisas.

intrusão com as encaj
xantes apresenta, por efeitos metassomãticos e térmicos, uma auréola de metamorfismo cuja largura variáve] pode chegar at6 100
metros e suas rochas são tÍpicas.
O contato da

Intrusões básicas
Rochas intrusivas em forma de diques, de composição ba sáItica/ recortam as rochas do embasamento cristalino e do Grupo
Açungui. A idade é tiaa como j urás s i ca-cret á.cea (LOPES, Ig66t.
4.2

A ocorrôncia d.estes dÍques é predominante nas zonas nor.te do municÍpio, compreendendo os bairros do pilarzinho, Taboão

e

Lamenha Pequena, (Fig. 7) .

a rocha ê cinza escura, com granulações
fina a média, constÍtuÍda de feldspatos e piroxenio /anfib6tio
cqrpessenciais e magnetita e pirita como acessórios.
lrlacros cópicamente

A direção predominante dos diques é N4Oov¡ a N60oW, com
pequenas variações. Representa uma direção tectônÍcarmaÍs jovem
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que a NE, provaveLmenLe reativada durante o juro-cretáceo
Tanto as espessuras como Eua6 extensões são variá veis, sendo que os diques mais espessos atingem 50 metros,
As rochas que formam os diques båsÍcos são cl-assifi
cadas como: cliabãsío (608), diorito e dioríto-porfiro

gabro

4.3

(158 )

(25g)e

.

Formação cuabirotuba
Os depósitos da Formação GuabÍrotuba atingem espes-

suras máximas da ordem de cerca de 60 a 80 m na porção cen tral da bacÍa curÍtibana. Esses depósitos compreendem segllên

cias litológicas nas quais predominam os argilÍtos e areia
arcosianas. De expressão reduzida são os sedinentos rudáceos.
En muitos afloramentos encontram-se impregnações de carbona-

to de cáfcio (catiche) anteriormente referidas como

margas

(BIGARELLA & SALAMUNf, l_959). Essas fornrações carbonãtÍcas

contêm minerais do grupo das Lerras ral:as.

COUTTNHO

(f955)re

feriu a presença de Ìantanita. AIén de 1antânio, R. Spitzner
(citado por SUGUIO & BIGARELLA, Ig79) constatou a ocorrência
de neodÍmio, praseodÍmio, gadolfneo, samárÍo e európio.

'.

Parte dos depósitos da Formação Guabirotuba foram
sedimentados em leques aluvionáres coales cente s , bem como num
sistema de drenagem anastomosado ao lado de extensas pX.aAd.,s,
A concentração de terras raras encontradas nos depósitos de
caLiche faz-se ao longo do slstema de drenagem pretérito caracterizado por depósltos de areía aroosíanas contendo estratos cru
zados. A mineral-ização de caráter epígenêtico afetou principal¡ente,
os sedjrÊntos mais perneáveis encontrados nos canais do sfstema de
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drenagem.

As soJ-uções contendo terras raras procederam das áreas

de

íntemperização das rochas granÍticas situadas a Leste e nordeste

da Bacia de Curitiba

(SUGUIO & BIGARELLA

I

1979\

.

Os sedimentos arcosianos apresentam uma

estratifÍcação in
cipiente, às vezes entrecruzãda. Os afloramentos examinaclos indicam uma tendência de o transporte ter-se efetuado para o sul
ou
para sudoeste, porém acredita-se na hipótese d.c transporte ter-se
desenvolvido ou modificado durante a evolução da bacia. A configu
ração topográfica do embasamento cristafino mostra uma tendência
para sudoeste e oeste a partir do centro.
propósito da direção de transporte
da Formação Guabirotuba, eslão dentro de uma faixa de 92o, isto é,
dentro do quadrante vol-tado para SÐ. Embora os fatores d.e consis
tência sejam relativamente baixos, a resultant,e parece indicar um
transporte de I,ùNW para ÐSE (S670Ð) ern direção ã parte centraf do
eixo da BacÍa de Curitiba.
Algumas informações a

As camadas arcosianas apresentamrse em fornas tabul_ares

e

muitas vezes lenticul-ares. Via de regra, el-as, alternan-se com
as camadas de argilito.
As areias arcosj-anas possuem de 2O a A0Z
de feldspatos.

.. Os depósitos rudáceosf às vezes, encontram-se na base
das secções estratigráficas e rarissimamente no meio do pacote
sedimentar. ELes parecem ocorrer mais freqüentemente na periferia da bacia e esLão nas porções centrais da mesma, nas proximida
des das Linhas de fal-has. Os argititos por sua vez são mais
importantes nas ãreas centraís e menos proeminente nas áreas periféricas da bacia,
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Nas imediações do km 2 da ER-277 (rodovia Curitiba-parana

gua) afloravàm os depósitos da parte superior da Fornação Guabiro

tuba, com estruturâs sedimentares caracterÍsticâs representando
alternâncias de camadas arcosianas e argilÍtos.
Neles as areias
arcosianas apresentavam estruturas entrecruzadas e tabulares, enqLûälto que os àrgi]"itos ocorriam em lentes ou ostentavah interdigi

tações com as areias arcosianas (nig. I ),
TABELA

I - Resultados das nredições da atitude dos estratos na Pormação cuabirotuba efetuados por
luEcxER (19 I 2) .
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lmediações do cruzamento entre a BR-11-6 e a av. sal_gado Fil_ho
col" inas do bairro Guabirotuba, CuriLiba.

nas

lrnedi ações do km

2 a 3 dâ BR-277 (rodovía CurÍ t iba-p aranaguá )

.

F'IGURA

7 - CaracterÍsticas cio intemperismo atuante sobre
os diai:ásios, originando coluvio argilo-arenoso.
Bairro Pilarzinho.

FIGURA

8 - Sedimentos argi- ttsos intercalados com areias
arcosianas, da Formação Guabirotuba. Bairro
Guabirotuba.
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4.4

.

Formação Tingtlls

Subdividido e redifinido da Formação Guabirotuba
BECKER (r982 )

por

.

Os trabalhos efetuadcs no úttimc lustro pela equipe de

pesquisadores de recursos naturais,
nação tla Região l.letropolitana

<1e

sob os auspÍcios da Coorde-

Curitiba e pela Associação

de

| demo¡rst.raram a possiLilidade de subdiv-i.são da Formação Guabirr¡tul:a em duas unidades dis
Defesa e Eclucação Anrbiental

tintas

(ADAA)

separadas por discorlância

erosiva.

A unidade superior,

anteriormente consiclerada como produt.o do intemperismo da Formação Guabirotuba, constitui

na real.id¿¡cle uma seqtlência sedimen

tar depositada durante épocas de semi-aridez. Esta seqtlência
formacla de sedimentos arenosos, arcos j.anos e sittico-argilosos,
pode ser correlacionada com a Forrnação Riacho ]lorno do

,

Grupo

Barreiras e ccm a Form;rção Pariguera Açu clo Vale do Ribeira. Pa
ra esta subunidade estr:atigráfica BECI(trR (1982) propôs a desig
nação de Formação T'ingüis.

Essa designação proceoe do

local

onde foi constatada pela primeira vez a discord¿ rcia erosicarj-s

to é, da rua T'ing{lis (agora rua Des. fsaías Be'r'llaqua) r,o bairro
das Mercês, em Curitil¡a.

O af lorament,o em questão sit.¡ava-se no

cruzamento da rua acima mencionada com ¿ì alameda Presiderrte Tau
nay.

A urridade inferÍor subjacente ã Formação Tingllis corres
ponde à Formação Guabirotuba descrita por BIGARELLA & SALAI'IUNI
(1962) . T'rata-se principalmente das seqtlências de areias arcosianas e argilitos

cinza-esverdeado, güe ocorrem na secção tipo

do corte da BR-II6 no bairro do Guabirotuba. No novo conceito

nela não estão mais incluÍdas as camadas avermelhadas, ora

en

,
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globadas na lrornação Tingllis (unidade superíor).

(I982) a Formação GuabÍrotuba é separada
da Formação Tíngt!Ís por ìlma superfÍcie de erosão irreguJ.ar. Via
de regra, o contato entre ambas as formações é abrupto. A colora
ção cinz a-esverdead.o caracteriza a unídad.e inferior e a averme thada é tÍpica da unidade superÍor.
Segundo BECKER,

Na localidade Lipo da Formação Tingllis, encoÌìtra-se so -

bre os sed.imentos da Formação Gual:irotuba uma seqllência de sedimentos arenosos incipientemente estratificados, de coloração ro
sada com seixos esparsos de natureza }ito]ógica heterogênea (prin
cipalmente quartzo, migmatitos e feldspatos).

Esses sedimentos

são recobertos por uma seqllência de sedimentos arenosos d.e colo-

ração esbranquiçada a castanha ¡ contendo seixos esparsos de
quartzo (fig, 9 ¡. As areias são predomin antemente quartzosas e

parte feldspáticas.

é recoberto por coIúvios aver
methados. A Formação cuabirotuba é separada da Formação Tingl-lÍs
por uma inconformidade erosiva, embora neste estudo não foi
possíveI corre.lacionar esta discordãncia por toda a área. AssÍm
para o mapeamento geológico desta pesquisa, incluiu-se
apenas
a Formação cuabirotuba englobando todos os sedÍmentos areno-argi
losos e argilosos do quaternårio.
em

4.5

O conjunto

Depósitos sedÍnentare6 recente6

Esta unidade compreende os depósitos fl-uviais. As vezes,
dada a escala dos levantamentos dos mapas geológÍcos, pode-se di
ferenciar destes, os depósitos coluvionares associados. Neste
estudo, quando possÍveI incluÍu-se como sedÍmentos recentes,

os

J]]C;URÀ

9

_

Seclimcli'.Os ar€:jrìOs!s, com sei>:os espe-ì:5os,

recobrindo argil-rtos; da Fornração Tingtlis.
Il¿rirro Atui:a.
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aluvionares e coluvionares, porém restingiu-se preferencialmente
para os depósitos das planícies aluviais.
Esta unidade está bem representada na zona sul do municÍ
pio, correspondente â bacia do Rio Iguaçu. Encöntra-se ao longo
do rio homônimo e de todos os seus principais afluent-es,

sendo

mais importantes os aluviões do Rio Atuba, Bacacheri, BeÌém, Bâ-

rigui e Passauna e Ribeirão dos Padil-has, alcançando em alguns
lugares vãrios guilômetros de 1-argura e espessuras de até 20 me
tros.
Na zona norte, cc)rrespondente às b.rcias dos af luentes

do

Rio Igriaçu citados anterior:mente, ocorrem depósitos de peouena
exterrsão clistribuÍdas

altern"rtiva¡nente.

Ir distribuição destes clepõsitos correspondem as mais bai
xas declividades dos rios da bacia do Rio Iguaçu. Em alguns 1o

cais ocorrem vafes estreitos e encaixados que quando ¿ ssociados ã
presença de camadas de rochas niais resistentes (por exernplo, di
ques cle diabásio) ou egtruturas qeológicas, originam barragens
naturai.s nos rios, permitindo assim deposição de parte de sua
carga, constituindo as denominadas "planÍcies de soleira".
A constituição Ij-to1ógica desta unidacle é muito variãve1,
onde é possÍveI eircontrar depósitos cle argilas orgânicasrargilas
'clásticas, areias e conglomerados. Todos estes materÍais apresentam pouca ou nenhuma cimentação, al-ém de pobremente selecio-

nados e grande variação litológica

lateral e

em

profundidade.

Es

tes sedimentos jazem discordantemente sobre migmatitos.
Para BIGARELLA & SALAMUNI (I962) , estes sedimentos foram
considerados holocênicos. As amostras anaJisadas procederam dos

areiais Henrique Mehl, João Busato e Irmãos Guibur.
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O reLevo geralmente é plano

I corrêspond.ente ao intervalo
de 0 a 108 de decllvldade de modo oue o sistema de meandros e pq
leocanaÍs abandonados é f reqllente.
já se demonstrou, esta unídade está geneticamente
relacionada com a dinâmica dos rios, sendo os cìepósÍtos aluviona
res e as inundações dois aspectos da dinâmica f l-uvial. por Ísso,
a mesma é uma das que integrâm o estudo o que ora é proposto pois
nela se dá o processo de inundação que é um fator importante de
restrição à ocupação do solo urbano,
Como

esclarecer que dentro do complexo de formas gue
integram esta unidade, é importante a deJ_imítação d.as fornas fun
cionais gue compõem a pJ-anície de inundação. Estas são retraba
Cabe

l-l'Iadas petas inundações normais ou exce¡:,cionais, em

relação
formas antigas I podendo al-terar os aspectos de estabilização

às
de

camadas.

Assimf um estudo mais detalhado pernrítirá conhecer a dis
tribuição dos sedimentos e solos associados bem como compreender
a dinâmica fLuviat particul-ar dos riosi para poder determinar os
parâmetros fÍsicos destas áreas, principalmente, no que se refe-

re a sua restrição por inundações perÍóOicas e também separar aguefes setores isentos de1as, o que não foi possÍvel neste traba
tho dado o seu nÍvel- e escal-a.
Devido a grande ocorrência de argilas e areiais, abran gendo quase todas as ptanÍcies do Rio fguaçu e seus afluentes é

freqllente a existência de Iavras clandestinas ou nãof destas suÌ:s
tâncias, ALgumas áreas foram abandonadas e ocupadas ou loteadas
em função do avanço da urbanização.
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5.

GEOTOGTA ESTRUTURÀI,

5.1

Mäpeamento

E

TECTÔNICÀ

e fotogeologia

A geología anteriormente apresentada, demonstra para

a

área estudada dois conjuntos geológicos distintr,¡s: o embasamento
cristalino pré-cambriano e a cobertura sed.imentar de plataforma,
representada por uma série dobrada com perÍodo do pré-cambriano

inal- até o eo-pâIeozóico; e as séries não dobradas do quaternário.
f

cristâl-ino no MunicÍpio de Curitiba e arre
dores pode ser dívidido em duas porções: um conjunto de gnaisses
e mÍgmatitos e os metas se dinrentos do Grupo Açungui. Os primeiros
foram classificados como arqueano e os últimos de al-gongúianos
(OLIVEIRAf 1925; OLIVETRA & LEONARDOS, 1943; M?\ACK, 1947, Ì953,
196I) . O que determinou a atribuição de díferentes idädes foi
a disparidade de grau metamórfico que caracteriza ambos os con juntosf guando comparados entre si, Assim sendo, pode-se caracterizar duas fases tecto-orogên i cas distintas, defasadas no tempo, entretanto é marcante o paral-el-Ísmo do band.eamento e xistosi
dade dos migmatitos e gnaisses em relação aos metasseclimen:os
O embasamento

O Centro de Pesquisas Geocrono l.ógi cas da Universidade de

Sao Paulo, inclicou idades dê 500

a 600 m.a, tanto para os metassed.imentos quanto para os migmatitos (C )RDANI & KAh'ASHITA , Igï,L) |
o que mostra pertencerem ao mesmo cicl-o te ctônico-orogenét l-co
(EBERT, 1971). Não fica excluida, a possibítidade de seren en contrados núcleos remanescentes de rochas que conËtituiam o em
basamento do geossinclÍneo (CORDANI s, K-AWASIIITA, 1971) .
As direções estruturaís no embasamento cristalino

são
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sut do municÍpio de CurÍ
tÍba e nas proximldades da divisa municipal com Araucária, bandea
mentos tem direções que variam de N7ooE até E-I{, passand.o gradua}
mente para N40oE e até N-S nas zonàs norte, nordestê e Leste do
município , tambérn evidenc.iad-as por gravimetria. (Fig. l0),
d.omlnatemente NE-SW. Nos afl.oïamentos ao

Nas rochas do Grupo Açungui as di.reções estruturais

são

ferenci al-mente N4Oo-50o8. Tanto em análises de af l-oramento ,
quanto em interpretação gravimõtrica, pode-se noÈar distril:uições
pre

de xistosidade e acamamento em leques a partir do município
Canpo Largo I a oeste de Curitiba.
Sistemas de falhas e fraturag, inclusive produzindo

de

o

"graben" de Curit.iba, possivelmente são contemporãneos aos esfor
ços orogenétÍcos. Fal-has de empurrão e dirêcionais são interpretadas na configuração topográfica do enrl:asamento cristalino,
sob

os sediment,os quaternários. Sistemas de cavalgamento foram inl_er
pretados por geofÍsica e confirmados por perfurações e serviços
de fundações. (Fiq. II).
Após un grande perÍcido de instabil.idade e acomodações

a

regÍão experimentou uma l-onga fase erosiva e de denudação; guando
durante os perÍodos Jurássico e Ct:etáceo, o movimento epirogenétÍ
co posiÈivo atingiu o máximo, d.e modo gue dobranentos crustais a-

por provocar a formação de um ampl-o e suave arqueamento
regionaJ-. Com o arqueeinento surgiu o sistema de fraturamento , com
çabaram

fendas de tração orientadas no rumo predominante NSOoW e oue foram aproveit.adas para a intrusão de mat.erial- basáLtico, orÍginando os inúmeros diques de diabasio e diorito.
Nos perÍodos subsequentes a tectôníca rÍgida continuou de
sempenhando

papel fundamental na retomada de díreções de

falhas
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antigas que foram reativadas I ao lado do desenvolvÍnento de no vos sistemas de fraturas. Seus efeitos produziram numerosos patamares e afundamentos no embasamento terminando por truncar
e
brechar os dique6 de díabåsio. condicionando o estabelecimento da
sedÍmentação da Bacia de Curitiba, cujos sedimentos mostram

em

alguns af '.oramentos, na região de PÍraquara, falhamentos de gravidacle.
Todas estas estruturas, bem como as discordâncias entre

as l.itologias são chaves important
drogeológicas e ambÍentais.

5.2

Í

ss

imas para as condições hi -

Gravimetria
Específicamente para o municÍpio de Curitiba além da in-

terpretação de campo, aconìpanhad.o de fotointerpretação; utilizou
se a arrálise geofísica através de gravimetria e correlação com
poços profundos, fornecendo as seguintes caracterÍsticas.

- A densiclad.e média clos sedj.mentos é de 2,5g/cm3 e para
as rochas do embasamento é ð,e 2,8q/cm3; que possibiÌita o apare
cimento de anomalias Bouguer Ínteressantes, como por exemplo,uma
estrut.ura sincl-inal cujo eixo tem direção aproximada de NNE. Há
Ì¿ma cal:acterÍstica marcante que, evidencia uma espessura maior da
cobertura sedimentar, zonas NE e Centro, Na zona SW, as rochas
do embasamento crÍstalÍno estão muÍto próximas a superfÍcie.
- Nota-se que os sedÍmentos da Forrnação cuabirotuba mergulham levemente para EsE. As anomalias )'egativas Al_1, 49, Ag ,
A6r AI2 e A3, evidenciam sistemas de falhas ou díaclases; e AZ,
44,45,47, AI0' AI3, Af4, Al5,416
4f,7 evídenciam pouca cober
"

tura sedimentar, onde quase afloram rochas metamórficas do embasa
mento. Pelo menos dois sÍstenas de dÍaclases subhorizontais podem
ser estimados ao se derivar a anomafia A,^ (fiq. I0).
I¿
- Sistemas de falhas escalonadas, parecem evidenciai

um

patamar de forma del-tâ,ca no emltasamento, observaCo na área SWque
vai do baixo Passauna à Fazendinha e baixo Barigui, e que d.e cer-

ta forma condicionam um leve mergulho na sed.imentaçâo com direção
l\1. Possivelmente, este degrau estrutural seja um fatÖr importante¡ no represamento do aguifero basal_ da Formação cuabirotuba.

5,3

Poços profundos

As interpretações das

incidir

ano)'rial_

jas gravim6tricas, parece co-

os dados obtidos na maiorj_a dos poços profundos.Estes
indicam maiores espessuras de seditnentos na região NE e cqlirr"o do
município, Tambêm os sistentas de fraturas ou f al-has estão em con
cor:dãncia, inclusive com a predominância de um si.stema subhorizon
taL dos migmatitosr que são observaCos em pcrços com profunC.id.aCes
com

maiores, predominando u a entre 130 a l_60 e outra entre 200 a
me tros .

240

A figura 10.b, tenta corl:efacionar as interpretações gravi
m6tricas com os dâdos de al-guns poços, Do ponto d.e vÍsta hfdrogeo

1ó9ico, deve-se considerar as espessuras de migmatito al-terad.o e
zonas de fratura quando rochas sãl Em determinados poços o con trole de espessuras de aluvião e fentes arcosianas da Formação
Guabj.rotuba, cuja pred.ominancia ð de argilas, pode ser fundamen tat à captação de água subt.errânea.
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6.

ÀSPECTOS GEOGRÁFICOS

6.I

Flslograffa
O munlcÍplo possui

altltudes de 850 a

9?0 ¡n. Algunas ãreas

são restos de planaltor eue lnostram espigões orlentados preferen
ciaLmente de N-s- À porção noroeste onde é formada dominante¡nen

te por rochas epimetamõrficas e gnaissicas encontra-Êe profunda_
hente entårhada pelos afluentes do rio passauna e suas nascentes
e transformada numa região nontanhosa rebaixada do nÍvel geral coprimeiro pl-analto paranaense. ¡¡esta porção do município o rel,e_
vo é mais enérgico,

com

espigões alongados, vertentes Íngremes

e

V. As rochas quartzÍticas, em virtude de suâ maior re sistência à erosão originam rinhas de cristas o¡ientacas segundo

vales em

a direção das

ca¡nadas que

são observadas imediatamente aos Limi-

tes de nunicÍpios Curitiba,/Alni rante

intrusões de
diabåsÍo fornam val-es e peguenas depressões secundárias orÍentaTamandarê. Às

das doninantemente na direção NW-SE. Ocasionalmente, guando os
diabásios cortam rochas muito homogêneas, neres são entalhados os
vales.

o reLevo é mais suave, guando. ocor
rem rochas do embasamento e as pJ-anÍcÍes a- u'iais são extremamen
te anplas e desenvolvidas ao longo do rio lguaçu e de seus afluentes, Belém, Atuba, Barigui, etc. Estas áreas passam a planÍ cies de soleira em algumas áreas.
Na porção centro-su1

cla

Nas regiões recobertas pelos sedimentos cenozóicos da Ba
de Curitiba a topografia é pouco acidentada, rnodelada em ele

vações de balxa aLtura e encostàs

nuito suaves con vales muito

JO

aberto e de fundo chato. (fig. 1I)

6.2

Drenagemf

pluvionetria e clima

município áe Curitiba é atravessado pelos divÍsorês de
águas das bacias do Passauna. Barigui, BeJ-6m e Atuba? que inteO

gram a bacia clo fguaçt.
O padrão cle drenagem apresenta um aspecto

dendrÍtico

na

trama mais fina, porlendo às vezes ser subpar:al-eto (LOPÐS, 1966)

A drenagem média, de acc,rdo com o autor citado é nitidamente adap
tada ãs Linhas tectônicas. Na área rle distribuição da Formaçåo
Guabirotuba, o padrão de drenagem é subCendrÍtico, às vezes grosseiramente adaptedo a 1ínhas tectônicas d.e subsuperfíc ie (LOpES 1966). Rios como o Passauna, Barigui, BeÌém e Bacacheri são condi
cionad.os por estruturas geológicas. A tendência de fluxo

pal é de N para

princi-

S.

rio decorre da interação de vár:ios elementos da paisagemf sendo os mais importantes o cfima a natureza do
solo e do subsol-o, cobertura vegetal- e uso dc¡ soJo. À irregulari
dade das vazões tem como causas principais a inco:rstância das chu
vas, o baixo coeficiente de armazenamento de água do subsolo e a
O regime de um

evapotranspi raç

.

ão .

Âs épocas de cheias verificam-se no verão e na primavera.

hidrológico é atingido no mês de fevereiroi um segundo
mãximo ocorre nos meses de setembro-outubro . As maiores vazantes
têm lugar com mais f reqllência nos meses de abril e junho (outono
e inverno). A vazante secundárÍa regirt,ra-se em novembro.
O mâximo

As cheias de fim e inÍcÍo de ano correspond.em as chuvas

3e

de verão. Nesta ocasião, embora o coeficiente de evaporação seja

alto, a abundância de chuva e a saturação do solo Þermitem el-evações das <les cargas fluviais.
o ¡náximo pluviométrico de setênbro-outubro relaciona-se às
chuvas frontais cujo mecanismo decorre das incursões da Massa Polar no domÍnio da Massa Tropical Atlântica (I{AACK, 1968).
Nô outono-inverno, em)¡o::a predomine uma fase de águas bai

xas, há pequenas efeva( ões do nÍvel ffuvial rel-acionadas às preci
pitações deste perÍodo e à diminuição da evaporação.
Curitiba apresenta durante o ano pel-o menos um pericdo de
estiagem, que reflete díminuição da vazão dos recursos superficiais, por6n é possÍvel épocas secas ou semi-umidas em dois perÍodos, março / abr i I/ma io e j ulho/agoslo/setembro (¡lA-ACli, I968).
As estações plu\¡iométrícas indicàm que há urna freqüência

maior de precipitação nas regÍões norLe e not:deste do município

,

precipitações são na porção sul , junto a pl-a
nÍcÍe alur¡iaI BariguÍ-Iguaçu. Os valores nédios ¡nensais para os
úItinros l0 anos são:
a) Região Norte: t{unicípio de Colombo - máxino 349,6rmn (Janeiro)
Éendo qr.re as menores

mfn.Ilna /y,5nTn (aDral
b) Região

..

)

Sut: I'IunicÍpio de Araucária - mâxilÐ 202,lmn (janeiro)
- nrínjma 54,0rm (abril) .

A resposta imedíata dos rÍos às osciJ-ações ptuviométrj.cas

ea relativa constância do regimef permite-se inferir a capacíd-ade de armazenamento do subsolo, a qual é relaLivamente boaf o oue
não ocorre, contudo, com o soLo.

40,
.

Na reglão compreendida pelo presente estudo existem tres

estações met.eorológÍcas (Centro Potitécnico-UFPR, Aeroport.o

Bacacheri e Afonso Pena)

de

.

clima loca1 clepende da dínãmica regional da circulação
atmosférica. A ãrea em questão encontra-se , principalmente, sob
a ação do anl-icicl-one do Atfãntico SuI que dá origem à t4assa Tro
pical ÄLtântica, e do anticiclone migratório Pol-ar que dá origem
às correntes perturbadas do suL, isto é, ã Ì'{assa Polar AtlântÍca
e ã respeclj-va Frente Pol-ar. Com menor freq{lência, outros cen tros poclem atuar na área, como é o caso do centro de Baixa Pressão
O

do Chaco.

Atlântico SuI atua o ano todo dando ori
gem aos sistemâs de ventos de SE e Ne. A Ì,4assa Tropical Atlântica geral-nrente é dotada de temperaturas elevadas e forte gr:au de
umidade especÍfica. A suâ umidade tende a cor)servar-se nas cama
das j-nferiores, em função da inversão t.órmic..r proporcionaCa pelo
O anÈicicl.one clo

ar subsídente de sua estrutlra, As condições cstruturais
desta
massa de ar são perturbadas quando efa adentra o continente e en
contra a barreira orográfica da Serra do Mar, originando então
as " chuva.s de rel-evc,r".
A Massa Polar Atl-ântica atua soirre a região coûì maior

reqllência nos nleses de inverno, causando o rebaíxamento das tem
peraturas. A depressão térmica do Chaco é responsável pela ad 'f

vecção de ondas de calor de NW. Sua maior atuação dá-se nos

anos

de verões pouco chuvosos.

A ampJ-itr.rde topográfica e o direcionamento das linhas de
relevo são fatores importantes no condicionamento dos microcl-i mas .

6.3

ceomorfofogia
Quanto aos aspeÕtos da geomorfologi.a da área estudada

é

possÍvel reconhecer muitas estrutul:as geológÍcas gue influenciaram as formas topográficas. Os entalhamentos dos rios segueù pre
ferencial-mente as áreas mais fraturadas ou aquelas de rochas me
nos resiste¡¡ss. (Figs, 2 e

11) .

A região estudada abrange tt:ês setores bem individualiza
dos do ponto de vista geomorfológico. o prinreiro refere-se a nas
centes dos tributários dos Rios Passauna e tsarigui. O segundo de
tes delÌmitam-se pelos iivisores de águas (to Pãssauna I Barigui e
Bacacheri. o terceiro setor compreende os fundos de vales do rio
Iguaçu e seus tributários maiores.
As áreas ao norte são abra¡c¡Ídas pelâs nascentes dos formado por
res dos rios Passauna e Barigui, Este setor é consLituÍdo
rochas metamórficas pré-cambrianas cortadas por intrusões de rochas Ígneas ácidas e básicas, representadas principafmente por
dial:ásios. o reLevo, gerafmente, 6 bastant.e aciCerrtado ao nortê,
com vafes profundos e espigões alongaCc's, dando o aspecto de um
relevo do tipo Apalachiano. ÌJas áreas onde ocorre ::ochas do Gru
po Açungui imediatamente a Nw os quartzit.os via de regra, formam os principais divisores de uma drenagem control-ada pel-as estruturas.

'

Apesar da aparente complexidade morfológica, este setor

certa tromogeneidade marcada pela sucessão de longas cristas quarÈzft,icas, separadas por profundos val"es. Perpendicular
ou obliquamente, as cristas e vales são atravessados por outras
direções do rel-evo, relacionadas a dÍques de diabásio ou andesitos. Na paisagem, dependendo.da rocha encaixantef o dique pode
mantêm
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apresentar*se como linhas de criÊta ou de vales. As rochas cal-

cárias originam

uma

topografÍa "KarstÍca"

com

dolinas e grutas

.

A drenagem é retangular em muitos setores, obedecendo a
um condicionãment. tectônico, por direções de ca¡nadas, falhas rdi
gues e diáclases. Os rios têm caráter subsegllente ou direcionaL

e

secund.ar

iamente conseqtlente. São f req{lentes os rios superim

postos cujos vestÍgios são enconträdos nos bogrreirões secos
não. As planÍcies aluviais são pouco conuns.

ou

Nos setores meridionais da região, aLém das rochas epime

tamórficas do crupo Açungui ocorrem os mig atitos d.o embasamento.
Os interfÌúvios são mais amplos e o rel-evo menos acid_entado, MuÍ
tos dos interfÌúvios acham-se capeados por sedimentos da !"orma ção Guabirotuba, Os sistemas de fraturas e falhas condicionam

o

fluxo das principais drenagens com direção para o su].lFig.11 ).
Nas áreas ao

suÌ os interflúv1os sõamplos e os f und,os pfanos

dos vales são relativamente extensos. ÀIém dos migmatitos e di
ques de dialc,ásio ocorrem depósitos das formações cuabirotuba e

Bouqueirão (BECKER, I982) .É f req{lênre a ocorrência de meandros e
canais abandonados nas grandes varzeas desta zonâ.

7-

HfDROGEOLOGIA

o aumento da util"ização de água subterrânea na região
de curitiba, ê indispensável o equ rcionamento das condições
hidrogeológicas, de modo que se Lenha um aproveitamento com ra cionalidadê do pontecial hÍdrÍco subterrâneo. (Fig. 16).
com

Neste projeto desenvol-veu-se a primeira carta piezométri

I apesar de uma escala ampla já permite notar
algumas áreas dentro do municÍpio, onde a superexploração vem se
agravando. (fig. 14)
ca de curitiba

que

os sintomas da superexploração, se processande forma bas
Èante irregular, porém sempre sem se l-evar em conta as oondições
geológicas. Contribuem para Ísso: a qualidade considerável de
obrâs civis, a maioria deLas necessitando de rebaixamento do nÍveL d'água, IocalÍzadas principalmente no centro da cidade e eixos de urbanização por edifÍcios; aumento da densidade populacio
nal com o aparecimento de condomÍnios, tanto em edifÍcios
como
conjuntcÊ de casas e sobrados; concentração de indústrias; hospitais e posÈos de gasolinaf que por diversas razões optaram peta
utilização de aquiferos subterrâneos, para o äbastecimentoi outra
característica é a própria evoJ.ução urbana de Curitíba,
cujos
Ioteamentos não foram acompanhados de execução de redes de abas-

tecimento de água, o que propiciou uma concentração de poços ra-

sos (Fig. f2).
AIêm dos referenciais anteríores, Curitiba experinenta

todo ano um ou dois períodos de estíagem (Fig, 13) que leva
uma exploração intensa da água subterrânea.
SAITAMUNI

(1980) subdívídÍu a região metropolítana
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zonas, correspondentes às várias faixas de vazões médías com
condicionamento geológico definido. De acordo com esses crÍtérios

os metassedimentos do Grupo Açungui se caracterizam como os rnethores aquÍferos da região com vazões nas faixas de: 6 a tO m3rztt
a--?

e 10 a 15 m",/h na porção nordeste e oeste e superiores a 2om5/h a
norte já nos municÍpios vizinhos. Os migmatitos e gnaisses do emcristalino apresentam vazões que dependem d.e suas carac
terÍsticas estrutura:Ls e constituições; sendo os migmatitos pegma
tÍtlcos merhores gue os migmatitos aptÍticos incrusÍve apresenÈan
do grancì.e guantidade de poços nuLos. As vazões variam nas seguin
tes faixas: 5 a l0
u l0 a 20 m3/h.
^3th
A zona caracterj-zada pelos depósitos cenozóicos, mostra
os menores vafores de vazões variando de 2 a 8 *3/fr.
basamento

Os depósitos holocênicos apresentam vazões que podem

aI-

.)

cançar atê 6 m'/h, são pouco consÍderados para efeito de exploração como poços profundos, devido as sues pequenas espessuras, mui

to embora sejam seguramente os mais importarrtes no abastecÍmento
de populações de baixa renda. Desta maneira salienta-se na expLoração de aquiferos profundos as l-entes irregulares de areias arco
sianas da Formação Guabirotuba, que são tÍpicamente aquiferos con
finados. Esta formação por ser constituÍda dominantemente por argilas, apresentam a maior incidência de poços com vazões nul_as.
'

Baseado em 300 poços

tubulares profundos da årea metropo
l-itana de Curitiba SALAMUNI (I980) obteve uma produção toÈa1 de
2.150.000 I/h(2.I50
ou 5l-.600.000 l,zdÍa (5I.6Oo m3la¡,ein^3/h),
da para estes poços I o mesmo autor concluiu que para profundidades
maximas de 335 metros, tem-se vazões máximas Ce 95,5 n37n e para
profundidades mÍnimas de 40 metros, tem-se vazões minimas de 0,2
m',/h. A média de profundidade ê de 13g,50 metros e
a
vazão

:
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medra

')

e de b,t m,/n.
Durante o projeÈo ora apresentadof el-aborou-se no períme

tro urbano de Curitiba, um cadastramento de l-00 poços profundos ,
onde a produção total é de aproximadamente 589.OOO I,/h (589 m3/h)
ou l-4.136.000 l/día (L4. li6 m3,/d), porém embora alguns poços sejam exigiclos praticamenbe 24 horas, admite-se como viável, a mê
dia diária de bombeamento em torno de 14 horas I de modo que a
produção diária }:.ara o munÍcípio de Curitiba 6 ¿e 8,246.000 litros

por dia

(8

?

.246 m-,/dia

)

.

As profundídades dos poços tubufares, mostranr-se bastan-

te heterogeneas, o que depende d.os seguintes fatores: lÍmltações
econômicas do contratante da obra, maior ou menor necessidadb de
água, paraliz ção da execução guando obtida a vazão necessária e
caracLerÍsticas Litol-ógicas e tectônicas. (Fig. l-5 e Tab. 2).
l4B apresentam vazões menores
que I m'rlh, Ínclusive com poços com vazões nulas; e 15? apresentam
vazóes superiores a 10 m',/h.
Desses poços cadastrados

?

Entr:e os poços tubulares cadastradosr a maior profundida

de alcançada é de 32Ì,00 metros (Ðstancia João XXIII - Pinheiri nho) e a menor profundidade é de 47.00 metros (COIIAB - Jardim Paranaense).

Àtravés dos Levantamentos efetuados estÍma-se a ocorrên-

cia de sj.stemas de frat.uras em zonas mais profundas, de maneira
quef se as profundidades das sondagens forem aumentad.as possivel-mente as vazões serão melhoradas. (Fig. 15).
Em

função das dificuldades de se obter relatórios e da-

dos têcnicos de todas as empresas de perfuração de poços e 6rgãos
de flscalização pouco se sabe sobre a oualidade das aguas.
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Como uma

grande parte da popul-ação curitibana, 6e utj_-

liza das águas de poços rasos, desenvoJ.veu-se um cadastramento
domictLiar dessas captações, evidencÍando a concenÈração pot
quilômetro quadrado. TaI pesquisa forneceu dacios de nÍveldo
J,ençoI freãtico,

litologia e informações verbais sobre a qualidade da água, de tal forma gue culminaram na apresentação do
mapa piezométrico (Fig.14) e mapa de exptoração do aquÍfero su
perficial (Fig. 12).
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A análise destes dois mapas, demonstra que a água subter
rânea é bastante utÍlizada, sendo que na área centrali alguns con
domfnios residenciais e CIC (CÍdade IndusLrial de Curittba) predo
minam a exploração de poços tubul-ares profundos, Nas denais áreas
e principalmente onde as condições de infraestrulura básica são

ineficientes a exploração dá-se por poços rasos, cacfmbas e fon tes d'ágrra.
O mapa piezométrico

evidencia no centro da cidade a aÌte
ração do fluxo de água ern função da superexp loração , e vazões específicas baixast além de que o embasamento cristal_ino enconÈra se próximo a superfÍcie, com cobertura sedÍmentar pouco espessa
(1 5 metros) .
Na área Rio Barigui / Av. Manoel- Ribàs a mudança de f1u-

xo se deve principal-mente 'as condições de rebaixamento de nÍveI
em função das exploraçöes de pedreÍras, concentração de poços
profundos e na estrutura geológica, gue alteram as condições de
vazão especÍflca local-.
No eixo rodoviário

Contorno Sul_ de Curitiba con o

RÍo

Barigui, nota-se também a alteração nas condições do f 1r¡xo e profundidade do lençol freático, que se deve a concentração de poços
tubulares profundos para atender as jndústrias (CIC). Convém lem
brar que os poço6 profundos de interesse para indústrias exploram
todas as entrad.as de água, e o prÍmeiro filtro
fundidades variando entre 5 a I0 metros,

localiza-se a pro-

a tendência normaf de fluxo d.e água subterrânea ,
seja com sentido preferencial de Norte para SuI , alterações J-ocaLizadas como os citados anteriormente modificam esse
sentido
(Fig. 14) e também algumas estruturas geológicas coÍÐ " ho^tøn-gh4bQ.dl
Embora

.^

I

I

9'!!,!.

FIGURA,

14: MAPÀ PIEZOMÉlRICO
Ccr{. do t.ntot tr.ót'co

-..P-

Oû.ç¡ð óo

luo

d! óeù!

5I

sistenas de dlacl-asesi escalonamento de falhas e as vezes eleva ção do níveI do embasamento cristal-ino, caracterizando pequenos
"¿Íoch¿". Anal.isando-se o mapa pÍezomêtrico ?ope-se perce ber que a geologj-a é uma condÍcionante d.o d.irec:oltamento do fluxo
As zonas norte e noroeste são superfícies de aJ_imentação do aquÍ-

fero de maior importãncia, poÍs as rochas do embasamento crÍstaIi
no,estão afLorando, aIém de ser os dois pontos de maiores fndi ces pluviométricos, com valores de 349,60 mm (¡iá:::no) e 79,50 mm
(mÍnimo) em 1976; conforme Boletjm pluviomótrico da SUREH¡.IA de
1977. O mesmo levantamento mostra os menores valores de pl_uviosi
dade na porção sul do municÍpio, confÌuência do Rio fguaçu

Barigui;

com máximo de 202,10 mm

e mínimo de

com

54,00mm

Observando-se os dados de vazão especÍfica dos poços pro

fundos (Fig, 15) e suas localizações no mapa geológico (Ðig 2 )
fica caracterizado que as melhores produções estão nos poços expl-orados em sistemas de cruzamento e concentração de diáclases ou
falhas, Também por essa caracterÍstica é funclamental que a ocupação urbana do solo e as expforações de poços tubulares profundos
sejam muito bem pl-ane j ados.

Apesar já, da grande busca na utilização de água subter
rãnea, os dad.os existentes da sua qualidade são muito escassos. A
não ser aJ-gumas consul-tas de solicitação de proprietários,à SUnnm n
para que se real-ize as análises, pouco se sabe do restante dos po
ços sejam rasos ou profundos. À tabel-a 3 apresenta os resuftadæ
das análises existentes e fornecfdas pelo órgão gue é responsável peLa fiscalização das obras de captação de águas.

Entretanto, através do estudo geológico, piezométríco
observações in loco; aliado as condições operacionais de poços

e

52

lABElÀ 2

-

Poços Tubularee Profundos
L.,ocaIização

P

01

Av. Ilarglnal

02

R.

03
04

BR-116 (Capão Faso)
Prado Velho

05

Av. João Gualberto, 1496

06

R. T!9. Francisco souza, 1750
R. General Carneiro, 1438
R. dos Fþrtcionãrios

07
08

da

Påtria,

IT

Av. fguaçu
Av. Hugo Sirrns
R. Pedro Gusso

L2

R, Cruz Madlado, 282

09
10

K.

A ¡tpbilia

(CIC)

Vol¡:tãrios

ropr iedade

91

l-3

Àlberto Paul-a
Posto Videira
Cia A¡ncor¡da
AntonÍo Canargo
Àntonio Ttxnasi
Arte Pl"astic
Cafê Paranå

tlospitåI

Peq.

a4ao
(n" /h)

¡

Prlnc.

Auto Viação MarechalBernecic M,adeiras
Eon Pastor llotéis

HSLevao tlei-ao, 99

Vazao

Especffl-ca
-lm3.zn)
l_

,093

5

0,2I7

I

0,285
0,057
0, r07

3,6
3
4

1)

0,180

615

0,928

9,23

0,180

4,4

0,3

0

,007

5

0

,083

9

L,L25

Casa S.¡'rancisco

I

0

,041

15

R Eduardo Sprada
BR-1I6 (Îan¡nã)

Orurrasc,Pinheirão

4,8

o

,096

16

Centro

I8

2

t57I

0

,045

IB

Cl-ube colf i-rùo

!2

0,324

t9

Av. GetúIio Vargas
Bo,n Retiro
R, Capitão Souza Franco

Circulo Militar
Cl-ube Curiti¡ano
croHAB

5

0,083

¿U

Ja-rðim Paranaense

CO¡NP.AR

2T

Col . N. S.lvled.ianeira

6,76
3,42

0

26

BR-1t6 (cuabirotuba)
R. Bispo Dom José, 2674
vorcao (vr-a raprda)
R. C.eneral Potiguar
R. Mateus LeÍÞ
Prado Velho

cia Estearij¡a
cia Providência

)'1

BR-277

Mapùt

¿ó

3I

Av. João GualberÈo
R. Dez.Vlelra Cavalcanti,I2L1
Av.M FÆha1 Florlâno
R.General Potlguâr I0l-3

Construtora
ConstJutora Hemag
Constr .J.B.BarrÞS
DiEnpntino Fossanese

l?

Praça Santos Àndrade

tl¡tel

?ì

BR

-

34

R.

Padua Fleury

T4

22
23
24
¿5

29
30

277

CoL. Paranaense
CoLorama

Cibrazem

,307
0,048

12

0,750

4

0,I42

0r6
12,6

0

32

1, 185

6r4
9,3

,014

0,165
0

,104

0,3I0

a16

913

))

l4abu

r12

Érp. Oni-bus S.,Amer

6rg

tryemtx

712

0,216
0,055
0

,176
0,180
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Vazão

Locaficade

Av.

(m

Kennedy

Av.Anlta Garibaldi
R. NicoLa Pel-anda
38 R. Ildefonso S.de França
39 Barigui
40 Av, Munlrcz da Rodra
4I Av. À,Iarginal (CTC)
42 Av. Manoel Ribas
43

V.

44

Av. Co¡rend,

45

V. Canìargo

46

R.

47

R.

Ernefino Ieão

20,3

Estã¡cia Dorra Rrth
Estå¡cia João )CñTII

2

)

Vazão
EsBecl

/nJ,/h \
0

,431

)1

FrÍgorffÍco

Hauer

Franco (Centro

)

Pinheiros

E . C.

36

3./h

o,o¿o

cer:aldo Trombi-ni
ChI¡e Graciosa
Hexagono Concreto
Hosp. Sta. Feliõidade

6r5

0,r20

6

0

tlcsp. Pinel
Hotel- Colonial
I4ctel- Floresta
Hotéis Paraná
Hotel lgnraçu

6,6

,500

J¡4

1'8
4,227

212
0

)1

,157
0f019

,46I

49

Candido Iopes
BR-116 (Capão Raso)
São Braz

50

R.

5l

R.Marechal- FÌoriano

Retlpar

llól'eis

Sch¡n-idli¡r

53

R.Vítório Víezzer
BR-lf6 (Parolin)
R.Inácio Lustoza

Ibicui

Ind,Pape1

55

BR-116 (Pjrnheirinho)

56

BR-I-I6 (Capão Raso)

I

0

57

Eng. Rebouças

Ind. TOdeschini
hd. Trevo
Ind. Carços Hidalgo

3

0,032

Av.lvla¡gi¡ral (CIC)

IIrpÌast

) ).\

0

Vifa

hst. Dehonista
Inst. São José

?t
3

0,06f

frrnauad

012

0

Jaijre Guelìânn

3

0,r80

Jeroni¡ro Perusso.Io
Jockq/ Club
J.A.Colfes

8,8

0,440

6

0

,750

L,av.Roupa Branca

0'1

0

,003
,069
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58
59

Pedro Gusso

Hauer

R. Mate!¡s l€ne
6I R; nes.Westephalen
62 R. Paulo Gorski, 19
60

64

BR-277 (Km 0)
BR-116 (Tarunã)

65

R.

63

Impressora Palr
Ind,Maní

L2
6

0f461

7,2

l",200

Ì,Ióvels Guel¡rnnn

Ind.Malharia curitib.

0

0

,050

4

0

,066

8,8

0

t676

TO

t4
o,O,S
,615
,040

,003

66

Francisco Vimþnd
R. Candldo )(avÍer

67

R.Ped.ro Gusso

A.V.B.

Jtz

0

68

R.João Bettega, 4800

9

0,187

69

R.

'70

R.¡Íateus LefiÊ, 2600

Varasclli¡ Madelras
Matel Ind,Horbeleira
Itbdeli¡r

João Nègrão

Cont. Tabe1a 2.

0r3

4,8
4

0 ,081-

ftca

54

Vazão

(*3/h)

Vazão
ESpecl.fi-ca
rsþec
rm3

Ml.rLllio Trcñù)inl
Mltsui

76

R,Constantino Falcão
R.ILajubá
R. 24 de ¡faio 1478
R. Ma¡edÞI Deodoro
Jardim Verginia
A-lto da xv

77

OrJ-ea::s (CIC)

)À L

78

R.Dom Bosco, 28

Pla:,rtipar
Parr Serras

79

l4cssunErê

Pequeno Cotofengo

12

7I
1)
73
74

75

Centro cívicô
8I Av.MarecÌËl Floriano
82 Schaffer
83 Jardim Pa-ranaense
84 Guabirotuba
85 BarÍquÍ
86 A\'. ¡lanoel Rijtras
80

.M.M. Cardoso
Org. @rnelsen
Osval-dir Benato
Pavema

0,109
0r8
0r6
0r6

0

7

0

t76

o

9,6

0,342

TV fguaçu

I

0,r23

R.IT.F. S.A.

3,6

0f094

Refripar
Pi¡heirão

ao

o

Restaurante Mädalosso

3

0,062
0,088

4

88

Rodotaxi

?t

9l-

Vista
BR-]I6 (Xaxi¡)
BR-U6 (Pinheirinho)
Av.Maïginal (CIC)

lladeiras Selecta
Siderugica Guaira

o')

BR-116 (Tarumã)

Sie-¡nens

93

R.

94

R.Vitório Viezzer,

95

Àl.Julia da Costa

'96

Fefiìando de Noronha

Orleans

566

0f363

?q

Revq>ar

90

r t9o7

PrefeÍtura Municipal
ouartef P.M.

Car:rão

89

,155

1,s

R. Cons

Boa

,017
0,071

nula

87

"

/¡

to7

t2o2

Ra¡don

Club Rio Branco
Sociedade S. Francisco
lbspitat Evangélico
Clube D. Ped¡.o I

't1

q

0

t273

t62
012

o,I4g

2

0

0

6,6

0,011
,038
0,183

10

0

,151

L2

0

,400

Prado Velro
98 Av. Manoel Ribas

PUC

I'3

Telepar

5

0,098

99

BR-277

I\¡bonave

0,005

Cent¡o Politécnico

^Á

IIFPT

97

100

Cont. Tabela

2

0'f

0,002
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TabeLa 3 - ÀnáIl:;e de água de poços tr¡bulares profundos (mg,/l).
POçOS

sl-rdos
tÕtais

6z

l-89

r,43
0f04

Nitrito

0,05

Nitratos

0,23
0

cansu¡nido

,01

1,0

I'Ile]-o ê

Fl-Ìþretos
sód:.o

0,80
28,oo

l,lagnêsio

I to

sio2

17,00

SuLfatos

11, 00

r8,00
Potassio
(-alc].o

1, 40
15, 37

Fe TþtaT

0,05

pH

8,0
43,00

Dureza

Alcalinida

total

FOnÈe:

SUREHI,IA

75, 00
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:

lnformações verbals dos proprietárlos e ocupação urbana, noþou-se
um quadro basLante crÍt.ico sobre a gualidade da água subterrânea

de curiLiba. rncluem-se al:

- localização do depósito de l,ixo

e¡n zonàs

de fratura

e

recârga de aquÍfero;

- superexploração

em

áreas onde a vazão especÍfica é pe-

l

quena comparada com a produção;

-

em função da superexploração

os poços tubulares profun
dos, utilizam a primeira entrada d'água, que normalmen
te já capta do lençol freático contaminadoi

.

- exptoração de poços rasos em linhas de fluxo de lençol
freáÈico proveniente de cemÍtéríos, indústrias, gara gens de on.ibus;

-nãoobedienciadeumadistânciarazoåveIentreacapta
ção de cacimbas e fossas sépticas, e
- algumas áreas onde pefo menos uma vez ao ano, devido
a elevação do nÍve] os canais, esgotos e rios infLuenciam o lençoL freático (Fig. 19)

,

I

l

este estudo, acredita-se gue pelo rnenos l5g da água
subterrânea de curitÍba, já apresenta síntomas de contaminação.
Com

f
j

:

1

l

8.

coNsrDERÀçÕES SOBRE A EVOL¡UçÃO DA OCttPÀçÃO URB,ANA
INDUSTRIAL

8.1

Evo

trrção

A exemplo da maioria das cidades l¡rasileiras,
também não

teve

um

Curitiba

planejamento para sua evolução urbana-indus-

trial. Os problemâs econômicos, a variação das Iideranças polÍticas, causaram o sistema de planejamento fragmentado, onde a
maior:ia das obras foram desenvolvidas para atender apenas a um
cronograma equÍval-ente a um mandato de governo. AIém da falta
de seqlJência 1ógica e a transição de interesses poIÍticos
são
extremamente importantes: a constante migração interna e o exo

do ruraL que câusam o crescimento desordenado da cídade de Curi

tiba (Fis.

17)

Assim sucessivos instrument,os de planejamento urbano
eLaÌ¡orado em 6pocas distintas,

I

tentaram ordenar o d.esenvolvj.men

to urbano e industrial, os quais prevìam o disci pl,Ínamento da
evoJ-ução fÍsica da cidade, nunca obedecendo aos aspectos geológicos, geomorfológicos I pêra atender as necessidades básícas
e a mel-horia da qualidade de vidâ da população,haja visto ; o
desenvolvimento da urbanização na varzeas de inundações dos rice
Belém, Atuba, Barigui e lguaçut as várias épocas de deposíçãode
Lixo èm áreas de risco; Iocalização de indústrias e cemitérios,
etc (FigÞ. 17 e 18)
conforme informações do IPPUC e

SL{.MA

(secretaria Muni-

cipal de ¡{eio Ambiente) , pode-se resumir a evolução da ocupação
urbana do municÍpfo como se segue:
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FIGURÄ

16 - Execução de poço tubular profundo

FTGURA

r7 - vj-sta parcÍal de curitiba, evidenciando a evolução urbana. Vertical (fundos) e horizontal
(primeiro plano), contribuindo para aumento da
exploração dos recursos hídricos subterrâneos.

Bairro Uberaba.
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a) 1943 - Plano Díretor de Urbanização de Curittba
(Plano

AGACHE).

Estabelecia as primeiras normas fundamentaÍs para ordenar o crescirnento fÍsico, urbano e espacial ria cidade. para tan-

to, pretendia, através de um conjunto de normas técnlcas, disciplinar o tráfego, organizar as ful)ções urbanas, coordenar as ati
vidades sócio-econômicas, zonear e codificar as edificações,esti
muÌar e orientar seu de senvo l-vimen to. O "pl-ano Dtretor,' englobq
desta for:ma, o Pl-ano das Avenidas, os centros funcionais ou especializados, o código de obras e zoneèmento, os espaços l"ivres e
sua distribuição, sem nenhumam preocupação com o suporte natural
e conservação dos recursos nai ì:rais r controle amltrientalr e com a
imptantação da infraestrutura básica necessária.
b) 1965 - P1ano Prel-iminar de Urbanismo de Curitiba.
Procurava estabel-ecer e debater as premissas sócio-econômicas e urbanisticas que possi.bilitassem o posterior desenvol-

vimento da cidade. Tinha como objetivos: o crescimento linear
apartir de um centro servido por vias tangenciais de circulação

rápida; hierarqulzação de vias de tráfego; de senvo l-vímento prefe
rencial da cidade no eixo nordeste-sudoeste; o policentrismo; a
extensão; a adequação das áreas verdes, mais como aspecto estéti
co e paisagÍstico. Pela prÍmeira vez, mesmo que de manelra inci
piente, preocupou-se com o controle da degradação ambiental, com
a tentativa de proteção dos mananciais de abastecimento.
c') 1972 - Decretada na Câmara ä "LeÍ de Zoneamento de
n9 4 19 9".
Esta lei tentava disciplinaros diferentes usos em zonas
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de " desenvo lvimento harmônico" da cidade e o "bem estar' sociaJ_
de seus habitantes, visando mals o trafego, a mal,ha viåria,
o

e porte da ativldade

inserido, do que o potenclal de
degradação ambiental possÍvelmenÈe gerado por eIa ao suporte na
tural da cidade, do qual depende a sobrevivencia e o desenvolvi
ramo

neJ"e

mento da população,

d) t975 - Modificada a Lei de Zoneamento e uso do solo
de t972.
Subdividindo o municÍpio em zonas de distintos usos vi
sando ordenar o crescimento da cidade. Neste zoneamento surge a
CIC (Cidade l.ndustrial_ de Curitiba) , locada em função da possibilidade de poluição atmosférica. Apesar do pl,anejamento pr:incipafmente quanto ã direção predominante do vento, ignorou-se

potencial poluitivo dos usos o suporte natural do municÍpio
sua capacidade de regeneração, recuperação e purificação.

8.2

llapeamento sobre o ugo do aolo

8-2.L

Ocupação

o
e

atual

A legislação de uso do solo vigente em Curitiba acima
está baseada na I.,e i n9 5234 de L975, que dispõe sobre o zonea mento da cidade e estabel-ece coeficientes e usos para cada zona
A ocupação real dÈstas áreas, no entanto, nem sempre processouse como previsto, pois não houve o esperado ,'adensamento das zo
nas equipadas" devido a especul.ação imobÍIiárja. portanto torna

FIGI'RA

I8 -

I4Àpô,

de evolução da ocupação uïbana
[Zf,f or. rc!.
@ nu rsæ
ffi leec rsec
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ram-se inacessÍveis ao enorme Íncremento da população urbana gue

ocorreu nos anos 70, a gual demandava moradia, ocorrendo então
um

descontrolado processo de periferização da ocupação do solo

Surgiram assim, l-oteamentos para população de baixa renda e

.

sem

planejamento ou infraestrutura básica; conjuntos habitacionais

sobre antigas áreas de mineração (l-avra de argila e areia); fave

las e zonas inadequadas a ocupação
abandonadas, (Fig. 20) .

como encostas de pedreiras

EÊta forma de ocupação ultrapassou os Iimit.es do municÍ

pio de Curitiba avançando para outros municÍpios evidenciando
complexa conurbação da Região Iqetropolitâna de Curitiba.

a

o Pl-ano Diretor de Curitíba, desconsiderou completamente o suporte geológico, criou-se um desequilÍbrio sensÍvelnos processos ecológicos e nos sÍstemas vitais essencÍais do municÍpio, principal-mente quanto à proteção do solo e preservação
dos mananciais e zonas de alimentação dos aquÍferos. Surgiram
desta forma zonas com excessiva irq:enreabil-ização devido 'as edifi
cações, prejudicias em sua aeração, insolação, e Ínfii-tração
da
ãgua no subsolo. As instalaçõe s de equipanìentos sem nenhuna in fraestrutura para o tratamento adequado dos objetos e resldrros
das atividades nelas desenvolvidas {Iig. 2I ).
Corno

.

A partir de 1983, embora a administração municipal- ve nha renovando e atualizando os instrumentos de planejamento do
de

senvolvj.mento urbano, não existe qualquer medida ou propostade

proteção, exploração e vulnerabilidade a poluição dos recursos
hidricos subterrâneos.
Merecem destaque no pJ.anejamento da ocupação

do sofo

FfGURÀ

f9 - Inundações das vat-zeas do Rio Iguaçu, onde
as åguas pluvia.is depositam seus detrjtos
e soluçoes sobre os sedimentos al_uvionares.
Bairro Uberaba
"

FIGURA 20

Pedrefra de mlgmatito, abandonada onde estão
sendo deposÍtados llxos e detritos.
Bairro
Vista Alegre - Merces.
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de Curltiba; a implantação da CICf que em relação a sua local-ização não causa fumaça no seto¡ urbanizado e tampouco oferece pre juizo às nascentes das drenagens que alimentam os reservatóriosde
água que abastecem a cidade. Também é louváveI o desenvo l-vimento

das vias estruturais procurando descentralizar os edifÍciosre ten

tando dispersar os setores comerciais e de serviços para os bair-

rosi e a implanbação de parques e bosques favorecendo a recarga
de água subberrãnea.
Os.

maiores agravantes a ocupação do sol-o no municipio

de

Curitiba são na mai-oria dos casos irreversÍveis. Predominam neste aspecto, os terrenos médios e altos, da região central do muni
cÍpio qr,re a par.tir do terraço fl.uviaf do rio BeIém foram sucessivamente ocupados, onde estabeleceu-se o primeiro núcIeo urbano .
A ocupação destas várzeas causou a impermeabi Ii zação do t.er:reno
favorecendo as inundações.

Este rio necessitou de canalização e suas margens drenadas posteriornente des caracte ri z aram totalmente a forma natural I
agravando-se os problemas de cheias em todo o trajeto até o Rio
Iguaçu. o
Padi lhas

mesmo

acontece com os tios Atuba, Bacacheri, Barigui

e

.

Já a partir de 1970, com a intensificação do processo inigratório das áreas rurais para os centros urbanos, e devido ao
pJ-ane jamento urbano que incentivara a especulação imobi 1iári a , gral
des áreas foram incorporadas à malha urbana. A maioria delas não
eram propÍcias ao assentamento urbano ou ì.ndustrial do ponto de
vista de ÍmpJ.antação de sistemas de drenagem e manuntenção do
equitÍbrio anbientaf. AssÍm)prímeiro, as porções de declividade
suave foram rapidamente ocupadas, numa Laxa de adensamento baixa,
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por serem áreas mals nobres e inacessÍveis à m:ioria da população
inÍclando-se, então. um avanço descontrolado sobre as várzeas e
planícies de inundação da porção sul da cídade. Nest,e períoào iniciou-se o comprometimento mais sérÍo do eguilÍbrÍo entre a drenagem superficial e os processos erosivos e de sedímentação, ocasionando, as fregüentes enchentes.
A expansão de loteamentos, se projetou, então para as zo
nas de declividades acína de 35?, principalnente nos bairros

de

Santa Felicidade, Pilarzinho, Abranci'les, Schaffer e Barreirinha

.

Surgiu assim, um agravante peso a favor dos processos erosivos:
imptantação de edificações e redes viárias, procedendo de grande

e talude I que expuseram amplas superfÍcies
de solos desprotegidos e a longos perÍodos, 'a ação das intempéries,
das águas pluviais, provocando as vossorocas nas encostas e conse
güentemente assoreamento dos cursos d'água, gal-erias./ e canalizaSo.
Em alguns l-ocais destes bairros já pode-se prevenir sobre riscos
de deslizamento nos pr:óximos anos devido a não obediência tas condições geofógi cas,/geomorfo Ióg icas (Figs . 22 e 23),
movimentação c .¡ col-úvio

AIém clas inundações, assoreamentq erosão e riscos Je es-

corregamento; a não observação das con<1ições geológicas e especif icame,nte

sobre às caracterÍsticas hidrogeológicas, revelaram pro

blemas certamente maís graves. É importante o estudo de infjltra
ção e:permeabilização das águas nas Civersas LitologíasI e quais

as relações com as prováveis fontes de contaminação (Ta}:ela 4).

FIGURA 2T
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Mapa de sislema de esgotos.
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FIGURA

22 - Erosão caracterizada em loteamento em áreas
de ocorrências de migmatitos alterado, e de
ciividade elevada. Balrro do Pilarzinho.

FIGURA

23 - Assentamento de m.oradias, em cÍma de declividade elevada, e solo favorãvel ao desliza
mento. Bairro Barreirinha.
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Tabela 4 -

Permeabi lidade das
mapeadas.

principais litologias

Tr.lrf as

Sedinler¡tos
Recerrtes

Formação

Argl lo-arenosos

Grosseiros
Argilitos
Si ltitos

5

10

cm/s

_A
t0 '

cnt/s

1o-

6

cm/ s

Guabirotuba

Àrenitos
trmi:asamento

Cri sta.l-ino

Alterados l0
Fratur¿

cm/ s

al0

cm/ s

cm/s
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8.2.I.1

Pedreiras

abandonadas

NesLas áreas são colocados lixos domésticos e as vezes

industriais. Tratam-se de zonas de al-imentação do mais lmportan
te aguífero da região de curitiba, constituÍda de migmatitos e
gnaisses. As pedre:i..ras abandonadas estão l"ocalizadas na zona
norte e noroesLe do mirnícípio (Fig. 20) e além de receberem a
maior taxa de pluviosidade da região, possuem as estruturas e a-

tltudes de xistosidade que favorecem liretamente a recarga
recursos hídricos su]:terrãneos.

8.2.I.2

dos

Instalações de cemitérios
O licenciamento para implantação de novos cemitérios

em

Curitiba, já tem apresentado probJ.emas de contaminação de acfuf fe
ros, Os mais antigos I como: Abranches e Santa Candida, na parte
norte estão situados em zonas de decl-ividade de 258 e sobre ro chas fraturadas do e¡Ììbasamento cristalino, o que favorece a in filtração rápida di.rs águas pluviais. Os cemitérios centrais,tam
bém anÈigos (l"lunicipaL e da Gl-ória ) estão l"ocalizados em áreas
de superexptoração de água subterrânea. Os cemitérÍos de Santa
Fel-icidade e OrJ.eans na zona oeste e Agua Verde nas proximidades
do ceirtro, estão bem focalizados sob o ponto de vista geológico,
estando ambos assentados sobre argilito e arenitos finos da Formação Guabirotuba, o que impermeabil-iza a passagen das águas plu
viais, porém afimentam importantes redes de drenagem. o cemÍtér:i¡o
do Boqueirão na parte sul é o mais bem insLalado, pois obedece a
seqllência IÍtoIógica ideaL (argílitos da Formação GuabiroLuba) ,
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declividade menor que 108, não allmentam redes de drenagem e êstão
Iocalizados em uma ãrea de densidade populaclonal bafxa. No ex tremo sul do municÍpio está o cemiteÉio de Umbar.á que, apesar d.e

localizado

em uma área

rural,

tarnbém

estå ínsLäl-ado

em

áreas

de

nascentes drágua e sobre rochas migmatÍticas.

cemit6rios de Curitiba são extremamente
probtemáticos e fontes de contaminação. Dois del-es I o da Cachoeira (zona norte) e Parque lguaçu (zona noroeste) estão localÍzados
Os mais novos

sobre migmatítos e gnaisses fortemehte estruturad.os e oue condi cionam as redes de drenagem e recarga de aquÍferos.

o outro cemi
tério na zona sudoeste, é o da Saudade (Av. João Bettega), locall
zado em área de planície c1e inundação, sendo a constituição litoIógica de Lurfas, areias argilosas e areias grossas, rochas com
perr,reabilidade elevada. eÌém disso a årea do cemÍtério JarCin da
Saudade possui grande concentração de caÊtação Ce áouas quer sejam
aquíferos rasosr quer sejam aquÍferos profundos. (Fig. 24).

8.2.L.3 Hospitais
hospítais não apt:esentariam problemas d.e contaminação da água subterrânea, desde que os llxos hospitalares fossem
trans,feridos para l-ocais apropri rdos, entretanto , os levantamentos
efetuados nostïaram que a maioria destes, são coletados pela limpeza priLrlica e transportados para o depósito da Lamenha Pec'uena .
Alguma parte deste lixo permanece no locaI en tambores metáLicos
compostos a base de laminas de ferro com facilidade para oxidação
.

e

l

Os

romp-i-mento.

Muito embora se j am poster.iormente incÍnerados

a

!

..'i' .^ t

FIGURA 24

FTGURA

25

Cemitério assentado em áreas de densidade de
explcrtrção de pocos rasos el-er¡ada. Abranches

Depósito de
E. GAERTNER.

lixo e incineração do Hospital
Bairro Jardim das Améri-cas.
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permanência durante

uma

rer percotação levido a
da para Curitiba. (Fig.

noite nos galões, 6 suficiente para ocor
umidade rel-ativa média ao ano ser eleva25)

I .2 .L.4 Postos de gaso.lina
Apesar de gue os postos de gasolina const.ituem importan

fontes para contaminação de recursos hÍdricos ¡ os seus aspectos devem ser analisados localmente. Em função da grarìde guanti
dacle de ocorrências destes é prat-icamente impossíveI nesse traba
tho traçar-se um diagnóstico do poblema, pois estes localÍzam-se
em todas as áreas de contexto geológico/geomorfológico diferen
tes, isto ê, zonas aluvionares, sobre mignratitos, áreas de decli
vidade elevad¿¡ ou baixa, estruturas e litologias que favorecem a
tel.

transnuissividade de gasolina pa-ra as ãguas subterraneas. fie gualquer forma

,

tr¿rta-se de uma fonte poluidora importante e que pode trazer sérias conseg{lências para a e>rploração das águas subterrâneas.

8.2.L.5 Garagens de onibus, empresas de transportes e uslnas
asfalto

de

'.

Ol¡servou-se nesses estudos, eü€ toclas essas empresas apresentam como normal a quej-ma dos cletritos e restos de óleor9râ

xas, etc. quando da manuntenção dos veÍculos. No entanto
os
resÍduos mais finos são estocados em Latões e caixas ridiculamen
te construÍdos no nÍvel do solo, para reutilização em lavagem de
peças, etc. Estas caixas de alvenaria, gue normarmente não apre

78

sentam nem contra-plso, podem-se compaïar cono pequenos tanques

de armazenagem de produtos derivados de petróIeo trans ferindo
parte destes para os recursos hfdricos ou por infiltração
ou
escoamento. São fontes pol-uidoras gravÍssimas para as águas sub

terrâneas e ocorrem corn freqtlência no perÍmetro urbano do municÍpio (Fig, 26).

8.2.1.6 DepósítoE de ferro velho, pJ.ásticos, papelão, vidros
etc

.

A exemplo das garagens de onibus e empresas de transpor

tesf este item refere-se a uma Ímportante fonte poluidora, devido ao materia] que manipulam, o cadastramento ora elaborado reve
l-ou serem comuns nestes depósitos as seguintes substâncias e ou
instrumentos:

- fotográficos e radiográficos
- baterías
- vidros e plásticos de soro r sangue ' etc.
- vidros, plasticos, latas e papeJ-ões de produtos quími
produtos de zincagem e

.

cromagem

- bujões de gas
- aLguns recipientes de produtos químicos como:
Aldrín, Azodrin, Doloxene, etc.a base de organo-c1ora
dos

.

Estes depõsitos, indicam a possíbÍlidade de origem de
"chorume", bastante enriquecido em metais pesados, ácidos e elementos de elevada mobilidade (Tabela 5 ).

Todos õom sérios ris-
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labela5-Substânciase elementos que podem ser concentrados
em depós itos de ferro velho, Plástlco, etc.
SUBSTÁNC

TEOR ADMISSfVEL

I}Ë TÓXICAS

0,05 mg,/]
0,03 mglI
0,01 mg,/1

Chumbo (Pb )

Bario (Ba )
Selenio (Se )
Arsenio (Às )
cromo

0,0I

mg,/I
0 r 01 mg,/l

C¡:+ 6

Cianetos
Cadmi.o

(CN

(Cd

0,0L ng/L

)

0,

)

01 mg,/l

SUtsSTÂ,NCIAS PERIGOSAS

Fl-uor
itratos

(F

(NO3

t'J

partir de l-1 ,5 ng/I
ser inferiores a 45 mg/f

tóxicos

)

devem
de No3.

)

SUL,STÂNCIAS QUÍMJC]TS OUE POIEM
IN}-LUENCIAR A POT/ìBILIDADE

Materiais só l idos totaÍs
Ferro (F- )
Manganês

cobre
Z inco
c á 1c io

û'ln)

(cu)
lZn)
(ca)

io (.MS)
sutfatos (so4 )
cl oretos l.r \
pHl
Magné

a

s

(TDS

TEOR AÐ¡lISSf VEL

500,0 nS/L
0, 3 ng/I
0,1 mg/I
1, U mg/ L
5,0 ng/I
75 | 0 ng/I
60,0 ng/L
200 | 0 mg/L
200,0 mg/I
7,0 - 8f 5
0 , 0 01m9,/1

Feno 1

ALky 1-Ben z eno

SuLfonados
FONTE:

(ABS

SUREHMA

)

0,5 ng/l
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cos de contaminação dos aquÍferos. Como acontece com os Postos
de gasolÍna e oficinas de manutenção de veÍcul-os; tais dep6sitos
tem caràcterÍsticas localizadas e variadas, do ponto de vista
hidrogeológico.

8.2.I.7

hdústrias
Pârâ Curitiba, a preocupação maior deve-se com o tratamento e a destinação dos resíduos industriais I uma vez que a Cidade Industrial de Curitiba foi planejada e instalada em áreas
próprias. Somente as indústrias mais antigas, anteriores
a
1972 é que estão local-izadas em áreas tipicämente urbanas é que
oferecem rÍscos de poluição, As indúslrias da CIC não estão Ìocalizadas em zor¡äs de alimentação dos aquÍferos profundos, por6m
armazenar os resÍduos em seus pátios pode ser perigoso r quanto
a alimentação da água do lençol freåtico, já que a naiorÍa deles
no momento Locafizam-se na bacia do Rio Barigui.
Para se av.r.l-iar os riscos de contaminação das indúsErias
deve-se analisar individualmente cada casof sendo importante

os

dados l-itotógicos, profundidade do lenço1 freálico e direção

de

f l-uxo.

8.2.1.8 Cavas de exploração de argíIa e areia
parte de um contexto geológÍco importan
te na exploração de água subterrânea, as suas ocorrências são
muitas e suas lavras preðatórias e sem quâLquer planej amento . Ouan
Atém de fazerem

8t

FIGURA

26 -

provocada por Ínfiltração de ól-eos
graxas, proveniente de garagem de onibus.

Mancha

e

Bairro Boa Vista.

FIGURA

27 - Vista parcial do aterro sanÍtárlo da Lamenha
Pequena. O vale nos fundos corresponde ao Rlo
Passauna.
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do abandonadas são consequentes de;.,6sltos de lixo de toda espécie
e por estarem em zonas de inundação recebem pelo menos uma vez
ao ano os excessos de poluentes transporlados pelos ¡16s. eig. 28)
Apesar de serem fontes potencíais pä.ra a poluição

da

água su-bi:errânea, principalmente Co aguÍfero superficial r estas
l-avras se constituem num problema não levantado até então, quando

se trata de estudos de impactos do meio ambíente. O problema
sobre o risco de explosões gasosas. (Tabela lù).
Em

é

função da especulação imoirÍ1iária da região netropo-

Litana as zonas de antigas minerações de areia e argila, é. oue
receberam volumes consideráveis de lixo.
foram, ou sãor agora ater
radas, para finalmente serem loteadas ou ímplantadås conjuntos
hal:jtacionais, como os da CO!îAB. COHAPAJì¡ etc. Exempl i f icando- se
entre esses o Conjunto l¡azendiÌlhaf em antiga área de cavas da pla
nície do Rio Barigui; o Conjunto Parigot de Souza, antígas áreas
de exploração de argila do Rib. dos Padilhas; Conjunto Capão da
Imbuia, ant j-gas lavras da vírzea do Río Atuj)a; e t.loradias Belém
nas planÍcies do Rio Bel-ém com o Rio Iguaç¡. (Fígs,28,29,30 e 31) .
Estas áreas, hoje já urbanizadas e ocupadas pel.os conjun

tos habitacionais, poderão sofrer dentro de I0 a l-5 anos, aproximadamente infiltração e odor de gases, acomodações de canradas e
rachaduras nas edificações devido ao recalque (Eig. 29).
Para LUZ (t986) é o tempo necessário para oue o lixo de
positado nestas cavas e aterrado, se transforme em gas funcionando conro um biodígestor.
Um

exemplo tÍpico da utilização de cavas para depósítos

de l-ixo é o que ocorre com o municÍpÍo vizínho de São José
Pinhais, junto a planÍcÍe do Rio fguaçu. Neste J-ocal, da

dos
mesma
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FTGURA

28 - Lavras de exploração de areia gue cfuando
abandonada pode se constituire
num de
pósito de li>:o e det ritos. Várzea do Riõ
fguaçu.

-

FIGURÀ

29 - Deformação nas paredes de casas, devido ao
recalque, €ffi ãreas de sedj-mentos argilosos
aluvionares. Antiga lavra de argila.
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FIGURÀ

30

Conjunto habitacional construido sobr:e
;r.ntJ-gas cavas de exploração cle argila.

Bairro

FIGURA

Uberab'a.

31 - .Ã,rea de antiga exploração de argila senJo
aterrada para fim de se instalar um conjunto
habitaclonal. Bai-rro Uberaba.
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rnaneira com gue ocorre em muitos municipios que incluem a bacia
do Rio rguaçu, o lÍxo urbano da cidacre é depositado em antigas
cavas de exploração de argila e areia. (Figs. 30 e 3l).

8.2.1.9 Favelas
um probrema comumdas grandes

cidadesr euê em curitiba
te¡n sérias conseqüênc1as é a ocupação de ãreas sem qualguer
in
fraestrutura. Normarmente a população dc. baixa renca se assen_
ta sobre terrenos permeãveis dos sedimentos hofocênjcos e desen
volvem captação do tipo cÍsterna ou cacimba. A falta de
conhecimento em sanitarismo, mostr- que nessas faveras, as fossas
sõp
tlcas também são desenvorvidas em grande proporção e muito pró_
ximas bs cacimbas. (Fig . 32) .
Rever-ou-se também que tocras as faveras sem excessão,
possuem p€jqL¡enos depósitos de
¡:ooe origj-nar: "clrorume",

papel, ferro velho ou vidroro

oue

e atingir o acruÍfero supe,rficial (T'abela 5) ,

Agrava-se ainda a contaminação cressas captações as en_
chentes ccrinuns ä maioria das concentrações ce favelas
de curiLi
b¿r. (t'igs. 19 e 32) .
termos de saüde da popuração, acredita-se gue as ocupaçoes por favelas, são as que apresentam até
então as mai o_
res consecl{lências. pois enguanto índústrias, postos etc.
atrn_

.

E¡ir

,
caracterÍsticas de contaminação l-ocal j_zad.as, as f avelas
, con
tribuem para contaminações rápidas e zonais, atingindo rapida
gem

mente uma população razoável.
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Outros problemas detectados, referem-se a especulação
imobiliária, que está causando un incremento na ocupação de áreas
sedimentares recentes. como os aluviões do municÍpio de Curitiba.

Estes loteamentos e conjuntos estão se desenvolvend.o em 1Ítologias
do tipo: turfa, areia-s argilosas e argilas de elevada pLasticida
de; que quando recebem densÍda.de elevada de vias pavimentadas,

edificações, indústrias, etc, semelhante ao que ocorre, atualmente com os bairros centrais de Curitiba, certamente modifÍcarão o
comportamento geoi:écnÍ co , originando dúvida guanto ao recal,que (I¡ig, 29).
Os problemas destas á¡eas alám de vulnerabilidade à poluição

dos recursos hÍdricos e da alteração geotécnica, são também econô
micas.

primeiro cadastramento verificou-se que a área méclia
dos Lotes do municipio são Ce 360|00 m2, medind.o 12,00 x 30,00 ca
da. Em regiões de ocor:rência de aluviões, para se executar dma
edificação são necessârios a irnplantação de aterros e rebaixamento do nÍvel- do lenço1 freático, que levam a clois problemas:
Num

a) o sÍstema de aterramento para estes lotes, deve ser
feito adicionando-se em méCia 1000 m3 (100 caminhões
médios) de migmatitos al-terados ou sedimentos arqiloarenosos da Formação Guabirotuba. Os materiais prove-

nientes Ca alteração de rochas do embasamento cristatino, são evidentenente os mais indicados para os
aterros nos al-uviões de Curitiba. Como conseqüência
para se aterrar as áreas de várzeas que ainda não estão ocupadas, aproximadamente 55 km2, serão necessários J..527.777 n"3 de materiãI. Isto evidencÍa a neces
sidade da movímentação de grandes quantÍdades de mÍg-
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matito alterado e argilitos arenosos cla Formação Guabi
rutuba, que na maioria des casos serão favoráveis
a
processos erosivos e de assoreamentor alterando comple
tamente o equilÍbrío ambiental" das áreas fontest
b) o processo de compactação e rebaixamento do nÍvel- de
águas dos terrenos, certamente levarão, a uma alteração
na direção do fluxo da água subterrânea. Este rebaixamento já foi detectðLdo na área central de Curitiba,cau
sando modificações de dezenas de metros no nÍveI do
lençol freático (f ig.14 ). Nas condições normaÍs a água
escoava eim dÍreção ao Rio Betém e daÍ para o Rio Iquaçu (Norte - SuI), em épocas de chuvas intensas / ocorre
inversão no sentido de fLuxo natural f ou seja, se ante
riormente a água subterrânea era drenada para os rios,
atual-menÈe há indÍcios de po1,uição devido os escoamentos das águas dos rios par;- o aquÍfero.
Deve-se sal-ientar ainda oue a existência de elevada con -

centração cle fossas sépticas e esgotos a ceu aberto (f i9.32 ), favo
recem a poluição uma vez que os sedimentos holocênicos são f req{len
temente constituÍdos de argilasf que apresentam excelentes capacidade de adsorção e concentração de pofuentes. Como conseg{Iência

,

afóm da contaminação dos aquíferos, que poderão ser captados por

poços rasos ou profundos, e apesar das poucas informações disponÍ

veis (Tabel"a 5), cabe informar sobre os problemas relativos ao ataque quÍmico porrosir¡o ou. incrustantef das águas subterråneas.
Conforme dados da

SUREH¡ÍA

I sobre análises de águas de al-

guns rios pode-se preverf que as águas subterrâneas, principalmen-

te quando alimentadas pel-os rios deverão possuir teores

elevados
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FIGURA 32

r-rCune 33

Proliferaçao de far¡elas nas marqens dos rios
desenr¡olvendo fossas neqras, influenciando
ainda rnals a poluição das áquas.

Depósito de lixo da Cidade rndustrial de Curitiba, assentado sobre sedimentos inconsolidados
da planÍcie aluvial do Rio Barigui.
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das seguintes substâncias e elenrentos:
Fe e

}t"l ;

Gas carbôn j-co;

- Gas sulfídrico;
- Nitrato e nitritos;
Fluoretos;
¿r1énr

cla r levacia conc€rìltl:ação bacterio1ógica e ltaixo pll . Iìr¡iden

temente são situarçõcs perigosas, para as eclj-f icações destas ãreas.

TabeLa

6 - Qualidade de água de rios

Rios

Atuba

pH

7

SóIidos

,85

7

,90

348

336

CoIi formes
Tota i s

7.500

1.600.000

o.

0ro

Totai- s
UJEOS

Barigui

Iguaçu

97

E

Graxas

D.

3,56

D. Q. O.

I

r.

700

6,54
20

Fosfalos

0,39

0,33

0 | 06

NÍtratos

0,!2

a

t12

0,l-5

Cianetos

Fluoretos
Feno

l

r88

Arsenio
Bar

io

0,07

Cobre
Cromo
Z

inco

FONTE:

o

t02

0,06
SUREHMA

9.

ÀluAr Ðos REcuRsos gfDRrcos, ABASTECTÞíENTo

sITtrAç.Ão

DE

Ásue ¿ REsfDUos sóLrDos.

9.1

Recurgos hfdrlcos
Quanto aos usos da água das bacias hidrográficas

I a ta-

beld abaixo sintetiza as condições para uso e os usos atuaís
recursos hÍdricos existentes no municÍpio.
TAH1-LA

7

-

Conclições de uso dos recurÍìos

RIO

DzuINAGEM

(km2

L22 ,4

BELÉM

(I

PADI LHA

BARI

GU T

(*

) Fonte:

.2

DOIIIÉ S.l

I CA

1N

_ Kq ;)AO,/DIA

DUSTRlAL

1'OTAL

314

655

134 70

93,7

837 4

5

8379

9I4,0

24400

2I85

26685

,7

12

4

L5423

L79,7

r7 06

7

kg DBoldia

1.1

I

4I57

64

852

23275

746

13r

1839

226

L57

)o1 )

CARGA

AD¡IISSlVEIS

815

49

PAS SAUNA

9

)

ATUBÀ

IGUAÇU

hÍdricos superficiais

CARGAS REAIS

ÃRnA

dos

SURDHI.IA

À.bastecimento de água
O Sistema de Abastecimento de Água de

CurÍtiba abrange o

abastecimento das zonas urbanas de Curitiba e municÍpios vÍzinhos
da Região Metropolitana, (São Jos6 dos pinhaís. colombo, piraqua

92

ra (Distríto de Pinhais), Araucária e AImÍrante

Tamandaré)

.

utÍl-izados pã.ra abastecimento são os gequin

Os mananciais

tes:

- Rio lrai-Iguaçu - completado pela construção do reserva
t6rio Piraqua.ra (barramento do rio Caiguava) em perfo dos de estiagem.

- Rio Passaúna
O

manancial lraí-Iguaçu é explorado através de dois siste

nas:

- Subsistema lguaçu - Ca¡:tação rio lguaçu e ETH Iguaçu
- Subsistema lraÍ - captação rio lraí e ETA Tarumã - captação - 3.800 l/s,
é expJ-orado através do subsistema
Passaúna compreendêndo a captação no Rio Passaúna e a ETA Passaúna, com capacidade de 500 J-,/s .
O mananc:i-al f assaúna

análise a demanda necessária, e a capacidade de produção, verifica-se que o atual sistema de abastecimento de água
de Cur:itiba, encontra-se deficitário, principalmente nos perÍodos
de estiagem, sendo urgente o pi-anejamento da exploração hídrogeoEm

1õgica.
TaL¡el-a

I - Rios capacidade e abastecimento
CAPACIDADB DE PRODUÇÃO (1/S

S

UBS

I

STÐIITA

IR.A.I

ATUAL

UTILI ZADA

800

800

)

ATUAIJ/UTILIZ.ADA (g
100
(

IGUAçU
PASSAETNA

TOTÀI,
(

*') Fonte:

SURE HL{Ä

2800

2800

t00

500

140

to

4i"00

37 40

9t

)

A demanda atual por dia de maíor consumo é de 4.500 L/s
sendo a demanda média corresPondente å 3.893 l,/s.

,

Quânto ao tratamento, o sisi-ema possui 3 estações de tra
tamen+-o de água convencionaL, conposta de floculadÒres I decantado

res, fÍ1tros, desinfecção por cloro gasoso (pré-c1oração e
cloração) e fluoretação a saberl

pós

- Estação de Tratamento Tarumã
capacÍdade - 800 lrls.
- Estação de Tratamento Iguaçu
caPacidade - 3.000 ]ru s.
- Estação de Tratamento
capacidade - 500 Ì,2s.

Passaúna

a popr:]..ação de curitiba que se
. Conforme dados da SANEPÂR,
abastece de água da rede é de t. L83.592, sendo que a população de
cul:itíba é de aproxímadamente I.500.000 hal:itarrtes.

9.3

Esgoto Sanitário
Dentre os municÍpios que compõe a Região Mei:ropolitana

Curitiba, apenas São José dos Pinirais possu.i rede coletadora
tratamento e despejando os efluentes em córregos.

de

sem

curitiba é que ctispõe
de
município
Somente o
dê sistemas conpletos, isto é, coleta, afastamento, tratamento, e
destino final.
total- de Curitiba, apenas 468 posstri o benefÍcio do sistema de redes coletora (Fig. 2t ) da mesrna forma que
Da população

9A

do total aproximadamente um guarto (23&) te¡n o prÍvil-éq:io de usu
fruir do sistema compl"eto (rede, interceptadores , emissários e tra
tamento ) .
Dos

efluentes trätados a grande maioria é processado

na

Estação de Trai:amento de Esgoto - Belém, que utiJ-iza como processo de trata¡nento a curação prolongada em fluxo orbitâl- ("Carrou -

sel").

A capacidade atualmente tratðda é ¿e I¿ ton. DBO/dla,
uma vazão média de 650 f/s o que conduz a uma produção média

lado de I0 ton. ss/dia, e a

uma

com

de

eficiêncía m6dia de 98?. tiá tam -

bém 18 pequenos sisLenìäs, que beneficiam conjuntos habitaciÕnais

cuja faixa popuJ-acional- situa-se de 200 a 7,000 habitantes e cujce
ef l-uenÈes são tratados através de biodigestÕres, mais conhecidos
como RALF (reator anaeróbio de fado f l-uidizado).

9.4

Depósitos de resÍduos

sólidos

A limpeza púb1íca no llunicípio dei Curitiba é estruturada
para executar os serviços de coleta de l-Íxo domj.ciliar, varrição
manual de ruas, varrição mecânica de ruas e a destinação final
aÈravés de espathamento, compäctação, e cobertura de lixo no depõ

sito de

Lamenha Peguena.

(l¡ig. 27),

I Atualmente a respon s abi l-i dade sobre os serviços (adjudica
dos por J.icitação em 1984, por cinco anÕs I para a LIPATER e CAVO
para área norte e su1 da cidade, respectÍvamente ) e assumida em
1987 pela LIPATER - Limpeza, Pavimentação e Terraplenagem l_,tda. ,
nas duas áreas, opera a col-eta e o transporte dos resÍduos domêstÍcos.
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A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal
do Meio Anbiente (Departamento de I-,impeza PúbtÌca) realiza a co

let,a do lixo numa área de aproximadamente 5.800,00 ha, sÍtuada
no sul , o centro da cidade, abrangendo os bairros do Pinheirinfo,
Gancl-rinho, SÍtio Cercado, Tatuquara e Umbará.
centro da cidade e os bairros centrais do municÍpio .
tem atendimento diário de col-eta no período noturno, significan
do 3,68 da área total do MunicÍpio com uma densidade populacioO

nal mêdia cte 94,965 hab. /ha.

bairros mais afastados do centro cue constituem a
grand.e maioria I tem col-eta em dias al.ternados (235, ¿3E, 6t"
-as e sáhados ) tanto no período dilÌrno como no ^as 5::
feiras e 3-f
turno. As coletas alternadas abrangem 97e da área ¿otal- de cole
ta do l{unÍcÍpio.
Os

Na região das favelas e conjuntos populares, a coleta

é

deficiente tanto por problemas de equipament.os e vias de acesso,
como por planos de coleta desatuafizados enr relação a expansão e
instalação das referida:i áreas. Estima-se que apenas 708 dos re
sÍduos sólídos produzidos sejam coletados, sendo que os 30? res
tantes não são col-etados, devido a problemas operacionais jå nen
cionados e depositados em locais imprópriosf como: terrenos baf
dios, cursos d'água, fundos de vale, etc.
Quanto os resÍduos especÍais, industriais e de demoli -

ção, são coletados por empresas particulares, que atualmente en
contram-se descontroladas face a inexístência de normas, princi
palmente quanto a disposíção fínal. Quanto aos resÍduos hospitalares, não existe em Curitiba, a eol-eta hospÍtalar diferencia
da, sendo coJ-etado conjuntarrente com os resÍduso domésticospeJ-a
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ou igualmente aos resÍduos especíais coletados por
sas particul.ares.

IJIPATER,

empre

A coleta de todos os resÍduos sóIldos urbanos realizada
pelas empresas contratadas e PMc,/sl"f¡{A I durante o ano de 1986 compreende em média 472,22 toneladas/dia, que refere-se a aproxima
damente 70E dos resÍduos totais gerados pelo MunicÍpio¡ confiqura

dos da seguinte maneira:

- ResÍduos dornétj-cos :
- Produtos da varrlão:
- ResÍduos especiais :

394,04 ton./dia

19.14 ton. /dia
59,04 ton. /dia

Atual"mente, estÍma-se um incremcnto de 308 na produção

dos resÍduos col-etadosf configurando o seguinte quadro:

: 519,00 ton./dia
- Restduos coletados PMC: 46,00 ton./dia
- Resíduos domésticos

-

duos coletados
particuläres
Resr.

:

37,00 ton. /dia
602 , 00

ton. /dia

A destinação final dos resÍduos sõl-ídos urbanos no Munj.cÍ
pio de Curitiba, sempre foi inadequada, com a formação de tixões
a céu abertof gerando seríssimos probtemas de ordem ambiental e

de saúde púbfica.
primeiro depósito de lixo definido pelo governo municipal foi o da Lamenha Peguenar que passou a receber todos os resÍduos domiciliares, comerciais e alguns de origem hospitalar de to
da a cidade, a partir de década de 60. O não emprego de metodo1ogia adeguadas no aterramento de resíduos, acarretou a perda de
controle sobre o referido depósito, e o que começara com 2.000 m2
O
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de área, hoje abrange 5.OOO ,n2. Errtrutunto, através d.e estudo ,
quer seja por cadastramento, mapeamento ou levantamentos geofÍsi
cos determÍnou-se outros "l-Íxões" I gue podem ter sido utilizados
em outras épocas, ou tenham sido usados como depósitos cLandesti

nos.
34 ).

O ¡{apa

de Ocupação Urbana, mostra essas ocorrências (f ig.

Al,guns destes estão hoje aterrados e transformados em 1o

teamentos e até mesmo já recebendo edificações. O caso

depósi-

to bacia do Rio Passaúna nas proximÍdades da BR-277, que também
está aterrado, e ocupa uma antÍga cava de exploração de argifa I
deverá f ica.r submerso, quando do represamento final do reservató
r:io do Rio Passaúna,
situa-se na bacia do rio
Passauna, bacia esta integrante do Pl-ano Diretor de Abastecimento de Água e do Controle de PoÌuição da área metropol,itana el-abo
rado em L975/76, prevista para o abastecimento público de água de
porção oeste de Curitiba e cidade de Araucária, à partir de 1987.
O depósito da Lamenha Pequena

Sobrepondo-se o Mâp.r de Ocupação Urb¿rnaf com o ¡lapa Geo-

}ógico, nota-se que os aterros ou depósítos de lixo, não só in fluenciam na qualidade da água dos rios Passaúna e Barigui como
compÌ:ometem seriamente os sistemas de'aquÍferos. Estudos geofÍsicos efetuados por ELLERT et al-ii (no prelo) mostram que o
"chorume" produzido péIo depósito da Lamenha Pequena flui atra vés de um sístema de fraturas para o subsolo alÍmentando,via sub
terrânea, o Rio Passaúna (Fig. 3.5 ) .
Este depósito está localizado sobre rochas migmatÍticas
de eJ-evado grau metamórfico e fortemente estrutllrado ou
por

fraturasrou por xistosidade, de modo a concluir-se que: além

das
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fluxo de "chorume" através cr,e sistema
de fraturas

FONTE: ELLÍRT et olii (no prelo).
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estruturas favorecerem a transmissão do "chorume" para o Rio Pas
saúna,também a fazem para os aquÍferos profundos que estão senI

do amplamente explorados atualmente. Os dados de permeabilidade

e transmíssividade e geração de chorume permitem acrescentar que
a contaminação dos recursos hídricos através deste depósitorde
verã ser produzlda ainda por algum tcmpo.
O segundo depósito criaclo em Curitì-ba, operou durante

02

anos (1984-1986), recebendo em média 200 ton./dia de resÍduos
Este depósito l-ocalizado na Cidade Industrial de Curitiba, tam bóm gcrou os mesmos problemas que o depósito de fixo da Lamenha
Peguena, através do não cmprego de metodologias acleguadas para o
aterramento de resíduos, abrange uma área de 2.000 m2 (Fonte: SM¡,IÀ

- Prefeitura l'lunicipal de Curitrba).
Este depósito é uma impor:tante fonte de contaminação para

os aquÍfe¡os rasos ou superficiais já oue l-ocaliza-se so]:re

os

sedimentos aluvionares predominando rochas argJ-Lo-arenosas.A ele
vada permeabilidade dessas rochas favorece a rí ida infiltração
contaminando assj-m o lençoI freático. Convém lenrbrar que

nessa

região a captação de água subterrânea por cacimbas é elevada.(Fig.
33).
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Curitiba, ê evidentemente uma oidade que possul algum
planejamento, porérn,corn prioridaden para o de senvo lvimento\
de
setores industriais, comerciaÍs, transporte e corredores de urba
nização.
Deve-se l-ouvar essa iniciativa,

ritiba

que consegue col-ocär

Cu

como uma metrópote exemplo para

o Brasil. No entanto, o
planejamento quanto a processos de degradação arrrbientat só é tocado, guando refere-se a poluição sonora e aérea. Quanto aos pro
blemas relacionados aos condi cj.on amentos geológicos, esta cidade
está fonge de ser se guer mencionad.a como modelo; haja visto que
não exisÈe um p.Iano de utilização de água subterrânear ou estudo

de viabilidade geotécnica, nem mesmo os resÍduos sólidos te¡i

uma

definição se quer para uma deposição. As ocupações de áreas tan
to de elevada ou baixa decfividade são exemplarmente favoráveis
modificações das condições geológicas l-ocais. (rig. l9),
vez que o Departamento de Parques e Praças de Curitiba, é um órgão eficaz. compeÈente I tendo contribuÍdo para minimizar o impacto ambiental e melhorar o padrão de vida da popuUma

lação; seria conveniente,que este e os demais órgãos de planejamento utilizässem a geologia como suporte à expansão da urbaniza
ção.

Assim sugere-se naturalmente dentro do aml¡ito do conhe-

cÍmento geoJ.ógico, os seguintes vetores de planejamento:

a) Proteção

d.e

mananciais: os levantamentos geológicos

executados demonstram que as regÍões norte e noroeste

príncipais fontes de alimentação de aquiferos profundos

são
e

as

os

mais explorad.os em poços tubul-ares. Acredita-se que a utili;ação

de água subterrânea terá importâncía fundamental para o abasteci
nento de Curitiba nos próximos anos.
É necessårio então que as åreas de ocorrência das ro chas do embasamento cristal"ino e caracterÍzadas como recarga da
água subterrânea sejam protegidos, Deve-se desenvolver um contro
\

le quânto a instalação de sÍstemas urbanos e industriaÍs, Seria
ideal que a zona norte e noroeste, não fosse habitada e sim re florest.ada. Como já existe uma grande aglomeração urbana o impor
tante é não permitir a abertura de novos loteamentos, edificações,
industrial-izações I etc.; assin todas as áreas livres dever:ão ser
reflorestadas.
Afora ser

uma zona

de manancj.ais de água, estas regioes

ainda desenvolvem eievada declividades, e vuJ-nerabi lidade
processos erosivos, o que justifica

aos

ainda mais os reflorestamen-

tos.

saIvo, mel-hores estudos por agrônomos, engenheiros florestais, fica a sugestão para o reflorestamento de bracatinga(¡li
mosa scrabella) que é facilmente comercial.izada e ostenta cresci
mento rápido para seu desenvolvimentÕ e produção.
Na verdade, para que se permj.ta a utÍtização dessas
áreas. só para re f lorestamento I seus proprietários terão que re-

ceber benefÍcios e incentivos quanto aos impostos e colocação da
madeira no mercado.
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b) Fontes locali

zadas

äs outras fontes poluidoras (postos de gasolina,
depósitos de ferro velho, indústrias etc.)re que do ponto de vis
ta geológico podem apresentar impactos ambientaÍs localizados,re
comenda-se um monitoramento com poços defÍnindo um padrão para
cada caso utilizando-se dados piezom6tricos, onde deve-se cons tar periódicamente análises quÍmicas e bacteríológicas da água,
Quanto

variação do níveL do tençoI freático, aná1ise de pÌ!, condutividade elétrica/ e temperatura. Desta forma é possÍveI obter-se um
bom

contrôle sobre a vufnerabilidade de poluição dos aquÍfer:os.

Outra sugestão é que, as áreas circunvizÌnhas a cemitérios sejam protegidos por bosgues ou ajardinamentos, com um espa

ço de no mÍnimo l-00 metros de largura, Deve-se col¡scientizar
população que se abastece de água subterrânea nas proximidades

a

sobre os riscos de contaminação.

As favelasr. devem ser urgentemente urbanÍzadas proibindo-se o desenvolvimento de fossas sépticas e esgotos a céu aberto/ ou que estes sejam devidamente tratados. fguafmente ao caso

anterior seria interessante que a água de cacimbas e fontes não
fosseìrt utilizad¿6 para abasÈecimento. Correto mesmo' serla a remoção desta população para outros locais, desenvolvendo conjuntcs
de habJ-tações populares.
Para estas novas moradias sugere-se uma faixa de ocupação ao longo dos contornos rodoviârios oeste que liga a BR-116 a
BR-27 7 . Esta área possuÍ condÍções ideais de sistema de trâns-

portes, acessos rápidos, estão relativamente próximos a núcIeos
operacionais com excefente oferLa de empregos. AIém disso são
áreas de ocorrências de argilitos da Formação Guabírotuba gue

104

oferece a impermeabi t idade ldear para instarações de eouÍpamentos
sanitários. (Fig. 34),
As 5.reas de favelas desativadas deverão ser ocupad.as
parques, ajardinamentos otl reflorestadas,

com

A abertura de novos cemitérios também deve estar condi _
cionadâ a geoJ-ogia. Assim é necessário que o subsol-o permita uma
certa aeração, sem no entanto ter permeabilidàde ou transmissivÍdade erevada. Nestes termos algumas áreas do Bairro de

U¡rùr¿rrá

.

são

constituÍdos de arenitos finos e sÍftes da Formação Guabirotuba,
se enguadrando para estas locações,
a urbanização de áreas de várzeas já ocupa_
das, con sistemas_ de tratamento de esgoto, aIém d.o desenvol-vimen_
to de estudos geotécnicos, evitando no futuro probi.emas de acomodação de camadas geológicas. A população deve ser esclarecida
sobre os fenômenos georógicos e hidrogeoJ-ógÍcos. Naqueras áreas
Recomenda-se

ainda não ocupadas, o correto seria não permitir loteamentos, mas
sim desenvoLver áreas de razer e refr-orestamentos. para esse caso também é necessário uma polÍtica honesta, onde se questione o

direito de posse e uso, para que se compense a timitação de expfo
ração e especulação imobiliária, e haja vantagens em termos de
impostos subsiciiados.
Exclarecidos que os depósitos de l.ixo do municÍpio estão
locados em áreas impróprias, mesmo gue estes sejam desativadosr o
"chorume" produzido percolará o solo e subsolo, por muito tempo.
Para estes uma sorução viáver é monitorizar peri6dicamente nos ei

.

xos de direção do f1uxo, através de colet,a de água e lÍquidos per
colantes e proceder a análise quimica, pH e condutividade e de

temperatura. Os poços de captação ou locais de coleta d.e amos tras devem situar-se em várias posições com disLânciament,o em
progressão a-rltimêtica em relação a fonte poluidora. Certamente
o monitorament,o proposto 6 o mais viávet para a situação atual .
Através de informações verbais, soube-se que a prefeitu
ra Municipal de Crrritiba deverã concentrar a deposição dos resÍduos sóIidos em uma outra área.

municÍpio e que não está urbanizada no momento. Ë justamente para locações como esta, cujos
órgãos municipais estão pretendendof que a técnica geofÍsjcn/qcocTo

lógica é imprescindíve1. Os l.evantamentos geofÍsicos auxiliarão
nos estudos sobre a hidrogeología e contatos geológicos que asso-

ciados a

um mapeamento

geológico detalhado e sondagens diretas

fornecerão cìados de:

-

espessura de camadas ¡

constituíção I itológica;
transmÍ

ss

ividade

;

estruturas geo169icas e zonas de permeabifidade;

- sistemas de aquÍ feros ;
- profundidade do lenço] freático;
- direções de fluxo da água.

e

Para tanto efetuou-se mapeamento geológico detalhado/

l-e

vantamento gravimétrico e de refração sísmica (TabeIa 9 ) que
em

caùáter prel-Íminar já é possÍvel- sugerÍr uma zona favorãveL

a

implant.ação dos aterros sanitáríos e depósitos de resÍduos só1i-

dos de curitiba.

Este l-oca1, fol determinado visando-se os seguintes
râmetros:

- área não urbanizada;

pa

Tabe

la 9 - Resultados predominantes de refração sísmíca (veloc.
I

Sedimentos Formação

cuabirotuba

Migmatito alterado
Migmat ito

I

- Áreas

L

'

So

lo

;;iiä;ä;;- -"--"

III
0,

8-1,0

6'0 t6

Sedimentos incon-

)c,

Migmatito afterado 2,5-3,0

4,5-6,0

Mi gmat

ito

ra da Formação cuabirotuba
-L - ,Areas de ocorrencr.a de aluviões
_t,L L
- Areas de ocorrenc.r- a de migmatitos.

_L

.

II

0,4-o,6

Solo

km,/s)

de ocorre nc

So

10

I,O-L,2

1,0-r'2

4,5-6,0

Migmatito alterado 2,2-3,0
¡{igmatito

4,3-6

,O

IbbeLa

l0 - Aci&r¡tes a¡nbientais

D{TA

I¡CAL

FE\IIE

São Paulo
Orbatão
I5-L2-84 São Paul-o
25-01_-85 Cr¡batão
28-07-85 São paulo
01-08-85 São Paulo
15-10-85 Caj arnar
15-01-86 Barueri
18-02-86 São Paulo
12-05-86 S.Àndré
03-07-86 São Paul-o
04-08-86 C.Jordão
25-08-86 São PauLo
26-L2-86 Lavrùìhas
2s-02-87 Osasco
29-05-87 São Paulo
25-06-87 Osasco
L6-07-87 CâraguataL
03-08-87 São Paulo
19-08-87 São Pau]o
31-08-87 São Paul-o
rI-L2-87 sao }?aul-o
29-04-87 São Paul-o
02-05-88 S. Sebasti.ã
02-0s-88 são PauJ.o
I4-05-88 São PauLo
26-07-88 säo Pau10
09-08-88 São Paulo

07-05-84
07-09-84

(*) Fonte:

CETESB

*

-

PosÈo

gasoli¡a

Duto
n. identificada
Duto

Ìrrdústria
identificada
identi ficada
Indústria
n. identificada
n.
n.

Posto gasoJ-i¡a
n. identi ficada

Indirstria

PRODUI'O

QIAÀ]IIDADE

CAUSA

gasolj¡a
gasoIj¡a

não estinEda
não estinnda
não eStinnda
L5m
5mJ
não estirnada
não estimada
9m3
não esti¡nada
não esti:rada
9m3
não esti¡rada
não estimada

corrosão em tanque de arnazenanento
corrosão na li¡rha
lânça¡lento de tambores ejn terre!'ìos baldios
rory)jnento de 1j¡rha devído rrþvjnÞntação & solo
corrosão en tambores de arnrazenanento
lâ¡ìçarrÊnto de resÍdr.ìos em terrenos baldios
lança¡rento clêndestino de ta¡rbores
ronpinerto de tanque de annazenamento
presença de gases na rede de esgoto de residêrrcias
transborddrÞnto de tarque de afiìazenaÍent¡
l.ançanÊnto cl.andestj¡o de taÍibores
nao apì.lrada
jlfiltração de produtos en galeria da IEI-ESP
t
des]izanento de encÞsta de serra
presença de odor de gás em residências
presença de gases em residêncÍas de ltaquera
infiltração de gasolina sn poço de residência
lançanento clandestino sn rodovj.a
presença de gases em IÐço de ter¡eno en ccrnstrução
presença de odor de oases em resid¡encias
presença de residuo oleoso em poço e scndagsn
fornação de gases an rssl¿ênsi ¡s
infiltração de gas & Aterro Jacui qn resi&lcias
novjrrentaçáo do solo grerando rcrrpfuûento e Urr}ra
eryIosão sr residências devido hfiltração de gas (at€rlr
at€rlo)
eçIosão em residêncj.as devido infiltração ¿e qas (aterro
ìterro)
odor de gasolina em galeria de ágl:as pluviais
odor de gas enl residências (esgoto).

organoclorados
anonia
iodo

prcd.quÍm.div.

prod.quim. div.

ácido clorÍdrico

identificadc
gasolila
prod. quÍm. div.
n.

asfal-to

n. identificada
FenoÍÊno nat.

qaso_lina

n

n.
n.

.

identificada

n, identif icada
n, identificada
n. identificada
n. identificada
n. ident ificada
n. identi ficada
n. identificada

outras

identificado
ide¡tificado

gâso1ùË
agrotõxicos

n. identÍficado
n. identificado
n. identificado
n. identi ficado

Íetano
petróleo

Duto

outras
IfÊtano
outras
¡retano
Posto gasolina gasolj.'ìa
n.

identificada

GOE,/DAEM

n.

identificado

nao estiJrrada
não estimada
não esti:nada
200 k9
nao estiJrìada
não estirnada
não esti¡nada
não esti¡rada
não estirnada
1000 m3
não estirnada
-ão estirnada
não estÌnada
não estirnada

(agosto de 1988).
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- área sem cobertura vegetal de grande Portei
- espessura de formação rochosa impermeável superior

à

10 metros i

- horizontalidade do terreno;
- aquÍferos situados a profundiC.ades superiores a 15 me
tros i
- impossÍbilidade de alimentação de aquÍferos e rios
por estruturas geológicas.

Conclui-se assÍm que a região ideal para implantação é
a do Bairro de Tatuquara. A1Í o embasamento cristalino encÕntra
se a uma profundidade superior a 15 metros; chegando a 23 metros
em alguns pontos. Há, portanto uma espessa camada de sedinentos
argil-osos da Formação Guabirotuba. imperrneabilizando os recursos
hídricos subterrâneos. outro fato consÍderado é o da horizonta-

lidade do terreno. outras áreas promovem boas espessuras de rochas impermeáveis porém a declividade é maior do que no BaÍrro
Tatuquara, o que poderia em alguns casos, originar e¡osões, deslizamentos, etc, colocando em risco a estabilÍdade dos aterros
santtários. Favorece aind.a esta recomendação por ser uma área
encravada na CIC de modo que sua pol,uíção atmosférica não sería
anômala em relação a já existente na região, devido as indústrias
como: PETROBRÃS, ULTRAFÉRTIL, etc. (Figs. I1 e 34).
os propósitos desta pesguÍsa éltrecomendar e sugerir a
utilização do solo para o municÍpio de Curitíba; entretantot a
configuração geológica de sua área não tem como limÍtes as demar
cações de propriedades privadas, bairros ou municÍpiost de modo
a alertar-se aos diversos órgãos .e governðntes que os problemas

.

transcendem as diVisas perlmetrais ou municlpais, Sendo necessá-

plano geológíco / hidrogeológico globaI, caracterizando
Região Metropolitana de Curitiba.

rio

um

a

REFERÊNCIÀS BIBIJIOGR.ÁFICÀS

ABGE. _19!9. _ 4Epectos _ geológlcos g_geotécnfcos da
tar de Sao Paulo. Sao Pàulo. J.90p.

bacla sedimen-

A.N. 1960. Notas a respeito do sÍtio urbano de Curi Geomorfologia, São Paulo (3) : L-7.
ALGARTE, J.P. et al-ii.
L974. projeto Sudeste do Ðstado de são
Paulo, DNPM/CPRM.--7O5p:--@
BquÞ. São
srããõ. (inédiro).
ÀB'SABER,

tiba.

ALMEIDA, F. F.M.

1956. Nc;vas ocorrôncias de fós seis no Pré-cam briano. brasíleiro.
Anais da Academia Brasileira de Ciências
Rio de .Taneiro, 28 (4) z 44-5.

H.E. & FERRARI , A,L. 1978. Uipótese sobre a causa
tectonismo cenozóico na região sudeste do Brasil-. Projeto
Rio de Janeiro, 4: 75-88.

ASMUS,

BATOLLA,

JR. et alii.

(rnédito

)

1977.

geologia da folha

do
Remac.

de

.

R.D. L982, DistribuíÇão dos sedimentos cenozóicos na
.lgCfãq Uet ropo I : t an a- dõ--õüiitT6ã .---FõE-to-Fj esre, ZSlp . re se--ãe
ãoutóram-eñEõl--ú,ivers ftlããe Federal do Rio crande do Sul-.
BfGARXLLA, J.J,
1947. Estudos prelÍminares na S6rie Açungui, I.
Brecha calcária cle ToquÍnhas. Arqui.vos de Biologi.a e-Teènologia.
Curitiba , 2 : 4I-6I .
. 1948. Estudos preliminares na Série Açunguí. II. Rochas
--iãlcáreas.
Arquivos de Biol-ogia r,: Tecrie_!-ogie. Curitiba, 3:
BECKERTf

201-354.

_.

& SALAMUNI, R. 1956. Estudos pref iminares na SérÍe Açungui.
VII. Algumas estruturas singenéticas nos dolomitos da Formação

Capiru. ArquÍvos de Biología e Tecnologia. Curitiba, 11r197 205.

.&
1958. Estudos preliminares na Série Açu:rgui. VIII.
--T-rormãÇão Votuverava. Bòletim <1o rnslit.uto
qe HÍs¿ória Natural.
CurÍtiba,2:l--6.

&
1959. Contribuição ã geologia da regiãc. sul da Série
paraná). Anals da-associação dos Geógraios
Brasileiros. são Paulo, I1(Iffi
U-.
,.r5r. Notas conpl-ementares à planta geol6gica da cida--ãõ ae Cüritiba e arredores,
Boletim do Instituto de Biolocria e
Pesquisas
Tecno]ôgicas,
Curi
-,
-

'..

açunÇuT- (Estado_do

1959. Planta geológica pr
s muni --õipÏõs ae Rlo Ara
e Colombo. Curitiba, Universidade Federa.I do Paraná, Institu

TIO

J.J. & SAL¡.MUNI ' R. L962. Caracteres
Boletim da U
sedlmentos da Bacia de Curitiba.

BIGARELL,A,

Curlt
derat @.
. & ABtSABER, A.N. 1964. P alaeogeographl s che und palaeo des kaenozLkums ln Suedbrasilien.
-ETimatische aspekte
Zeitschrift fuer Geomorphologie, Berllr;, I (3) :286-312.
. & ANDRADÐ, G.O, 1964. Considerações sobre a estratigrafia
--ãõs sedimentos cenozóicos em Pernambuco (Grupo Barrêiras).
Arquivos do rnstituto de C!êncÍas da Terra. Reclfe. 2:2-14 .
; MOUSINHO, M.R,; SILVA, J.X. 1965. Pediplanos sedimentos
Boletín Paranaense
e seus depósitos correlativos no Brasil.
de Geogrãfia. Curitíba, 06/L7t: 1l-7-l-5I.1965. proçes--s;es and_env*:gllgl$_g_{_!!g_
_ì
_i
_.
curitibã, Universidade do Parana. 7Ip.
@.
ANDnADE-L,IMÄ, D, RIEHS, P.J' l-975. Considerações a res -leitor das mudanças paleoambientais na distribuíção de al"gumas
Anais da Academia Braespécies vegetais e anÍmais no Brasil.
sileira de óiências, Rio de Janeiro, 47 @
. L978. e Ser
--Tãnã.
E nacionaii contri um p
Ë-ùAÇão ã geografia, geologia e ecologia regional. curitiba. se
creÉaria áo Þlanejamento ão Estado do Paraná; Àssociação de
Defesa e Educação Ambiental. 249p.
BROWN. JR., R.D. & KOCKËLMÀN, W,J. 1986. Geologic for a prudent
land use: a dec is ionmaker ' s responsíbÍ l-ity. E!t¡iI_99:91,:_xgle_I
Sci. 8 (41 :I73-4.
CETESÐ / CADAC. 1988. Banco de dados de acidentes ambientais.
São Paulo, n. p.

CfC, 1988. Ccnd inio Industrial da CIC.
Curitiba, n.p.
CLEARY, R.W. 1981. Grou4dwater pollutíon analysis: principles.
and practica. são P
; USP, n'P.
cl,Õvrs, ,J. r GoNçALVES, A.R,L.; MENDES, J.M.B, & GrUSTr, D.A. l-982.
A tentative method, of correiatfon between electrical- resistivity
of sedi¡nents and pollution levels. Int.ernatlonal Symposium on
epplied ceophysicäl- in tropÍcaf Regiffi
COLE, J.A. I974. Groundwater potlution in Europe. Port Washington
Vfater Informat.ion Center, New York, 248p,
Dadoe båstcos da @
/ DEE, 1985. -nTp.
ritlba.
curitiba,

coMEc

ltt

CORDANI, U.G. & BITTET{COURT, I.
1967.
de potås slo-argonlo em rochas do Grupo
BRÄ.SILEIRO DE GEOLOGIA, 21. Curitfba,

Determinações de ldade
Açungui. In: CoNGRÐSSO
L967. Ànals. São Pau

l-o, SBG. p.2L8-33.
197I. Estudo geocronológlco, peJ-o método
__. & KÀVüASHITA, K.
granÍt.Ícas
lnLrus ivas no_Grupo Açungui . In :
, de rochas
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25", São Paulo, 1971.
-Rb-S:'
Arl¿ris. São Paulo, SBG, v.1, p.105-10.
COIiTINHO, J.M.V. I955. Irantanita de Curitiba, Paraná. Boletim
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Univers i dãã e---ãe
sãõ-Þãu]q. lTneralo
CURITIBA. Secretarla Municipal do Meio Ambiente. 1988. Àspectos
ambíentais de curitiba.
67p.
CURfTIBA. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 1988. Legis lg:
ção nrunicipat básÍca. curitibaf n.p.
DEUTSCH, N. 1963. croundwater contaminaition and lega1 controls
in Michígan. Lr.S,G.S, Water Supp1y paper: (1691) : 1-79.
DUARTE I U. 1980, Geologia ambiental da área de São Pedro, SP.
,ão ao
Velor águas subt
da Llníversidade de São Pautr..
ffi
ELLERT, N. L973. ApIicação de e letrorre s i stividade em sediment,os
paleozólcos e mesozóícos do Estado de São Paulo. Revista Bra ilelra de Geociências, 3: 35-46.
. & SANCHES, I^Ì. 1982. Detecção de zonas de fuga d'água em
--Tese
rvatórios , utilizando técnicas geofÍs icas (Potencial E spon r-vers
tãneo) . Bolet I do Instit
são

Paulc;TÎ i5:

et atÍi (no prel-o) . Levantamento geofÍsico em áreas uti ]izada$ para depósitos de llxo, ÌocatÍzadas na bacla hidrográfica
do Passaúna, Curi t.iba .
H.H. & MERRITT, G.L. 1.969. Effects of mine drainage on
groundwater. croundwaLer, 7 (3) ¿27-33.
FUCK, R.A.; MARINI, O.,J.¡ TREIN, E. L967. ConÈribuição ao estudo
' das rochas granÍticas do Estado do Paraná. In: BfGARELLA, J.J.
et.alÍi.
Geologia do Pré-devoniano e intrusivas subsequentes da
porção oriental do Estado do Paraná. Boleti¡n Paranaense de
ceoó1êncf a_q I Curitiba (23/25): f8:-2Iffi
TREIN, E. ; Ì,IÀ,RIN I | _O. J, 1967 . Geologia e petrograf la dos
_.
migmatitos do Paraná. In: BIGARELLA I J.J. et ati1. ceologia
do Pré-devoniano ê intrusivas subsequentes da porção oriental
do Estado do Paraná. Bol-et,1m Prt"nagl:S_99_Segglêneiae, Curltiba (23/25\: 5-41.
EMBRICH,

112

I97I. Geologla do leste paranaense. In:
R.4., et alii.
BRÀSILEIRO
DE GEOLOGIA 25. São Paulo, l-97L.
CONGRESSo
São
Paul"o, Socledade Brasilefra de GeoIoBoletlm especial.
gia. p. 191.
FYFE, !V.S. & TURNER, F.,.] 1966. Reappraisal- of the metamorphic
facies; concept. Contrlbutions to mlneralogy and PetrÕ
,
BerIin, L2 z 354-64
GEM.AEL, C.a DOUBEK, A. 1975.
Levantamento gravfmétrico do
munfcfpio de Curltiba. I
FUCK,

r_A!_i. Geodésla (17) : II-12.
GEFI,GHTY, J.'f . 1980. Methods of conta$lnaled. groundv'tater.
Annapolis. ceraghty--& MITfer;--fãrlfãñã.

-*cIUSTI, D.A.; ÐLLERT, N.; PENTEADO, R.A. 1983. Prospecção geofÍ
sica para água subterrânea, no municfpio de Itaqul (RS). rr1.E¡Iç]2B-Lllq Nacional dês Þerf rl râ.1.'ras-de-.Poços. Curitiba. p.3740.

GRIFI¡ITHS, D.H.& KTNG¡ R.F.

ilgenieros

l/

1972.

seoloso._s-,¡,lAdr¿-d., Ed.

Geofís

i

Paraninfo,

H.P. 1962. Acid pollution of a pl.eisÈocene ouÈwash
aguifer. croundwater, I (5).
New York.
HARR, N. R. 1962 , Groundv,¡ater and s
GRUBB,

McG

raw-

H

i 11 .

, Y.; GIMENEZ, A.F.; MELO, ¡{.S. de. 1978. Sobre as bacias
tafrogenicas do sudêste brasf l"eiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGTA, 30, Recife. Anais. São Paulo, SBG.
INGLIS, J.; II{.AT I S OllF I G.; KELLY, W. 1986. Pol-Iutíon transport
1n a shal-l-oh' unconflned aquifer in Perry, Ohio, EnvirÕrr " ceof Sci., 8(4)2237-45.
TPPUC, 1984/85. Pl"ng
.
Cì.¡ritiba. 150p.
JUNG, J. & ROQUES, M. 1952. fntroduction à l'étude z onéog r aph ique
Bulletin du Service de
das formations crlstallophylliennes.
Paris,
l-a Carte Géologigue de France.
501
KELLER, c.V. & FRISCHKNECHT, F.C. 1966. EIecÈricaI methods 1n
geophvsicaL ?rosÞectÍng. London, PergffiKIMMEL, c.E. & BRAIDS, O.C. 1974. Leachate plumes ln a highly
permeable aqulfer, croundwater.
LAUDERBAUGH, A.B. 1950. Fundamêntals of galvanic corro
. Nev;
York. American cas AssõðTãEîõñ;---i3Þ.
HASUI

rr3

Boletim
1955. Água subterrânea na bacia de São Paulo'
LEINZ,
---ãu' V,
4(2)¿E:z7;Ti.
Paulo,
são
c""r"qiu.
aà
so.i.au¿. si"JiiãiiÀ
LOPES, J,A.U. Lg66. Nota explicativa da folha geoJ'6gica-de Curi
tiba. Boletim da Unlverslãade Federal do Paránå' Curitiba' -

7äó\',

t

acondicionamento ' transporurbanos. rn: srMpós6ridos
resíduos
de

LUZ,
"-"L"'F.x.R. 1986. Llnpeza Públlca:

å"åäåtiiåãåå ri""i
srOPsraOUeL'LIXOURBANO'l,Curítiba'Anais'SUREHMA'p'7I
-90.

R. Lg47. Breves notfcías sobre a geol'ogia d:: ::l:9?: d"
paianá e Santa catarina. Arquivos de Biologia e lecnoJogra'

MllACK,

Curitíba, 2299-200.
. 196I. Sobre a ocorrencia de granitos alcalinos no Estado
----aå pãtuna. Bolêtim da unive::qidaáe Federal- do qerëÉ' GeoIo-

äï",-ð"ii"i

b

. 1968. Geografia fÍsica do Estâdo do Paraná' Curitiba '
aaoeeTurPr . /IBPT ¡ 329P.
1970. Geologia da folha de Rio Pran:o q?¡lYli de
!PR¿:
MARTNI , o.J.
Fí
Rlo claro I IgTo' @Faculdade
losofia, Cfências e Letras de RÍo Claro'
Açungui no Estado do Paraná' In:
1967. o Grupo
. et alii.
ceoiogla do Pr6-devonÍnano e Íntru BICeRELLA, J.J" et alii.
sivas subseg...r,a.*. Boletim Páranaense de Geociências' Curi
r'tba (23/25 ) :43-103.
MI¡L¡ER, D.W. I980. l,¡aste disposal- effects on groundwater'

York Premier Press '
geol6gica-de Campo
1966, Nota explicativa _da foJ"haparaná'
MUR.ATORf
¡ A.goletim
Geologia'
da univerlidade Federal do
i.rgo.
Curitiba (2I) : I-29.
gravímó GIUSTI, D.A.; CANALLI , N.E'- 1982' Interpretação
.
em!1:1*:"t"
---iiãã-Ëtéíi^r"ut
da confisuração topográfica do
áe Curitíba-Pr' Tn: CONGRESSo D!ASr municipio
no
cristalino,
Ne\,t

32-. SalvadÕr. enais (3): 1756-80'
NETTLEToN' f-,,'IJ. 1940. Geophysical pr:ospectíng foi oil'
New York, McGraw*HiII.
do Brasil' 2 ed'
OLIVEIRA' A.I. & LEONARDOS, O.H' 1943'- GeologiC
Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura, Eri p'
Rio
oLIVEIRA, E.P. Lg25. Mapa geoLrigþg¡lo Estqle-ge-Pgrenê' Escala
'
de JaneÍro' s.ttriio
LErRO DE GEOLOGTAf

l-:1,000.000.

1r4

E.o. I983. Shal]ow seismic Ínvestigation for
location and evoludtion of groundvJater reserves in the v¡eathered
marrtles of de basement conplex Ín southestem, NÍger1a.
ceoexploration. Amsterdam, 2L¿73-87.

oMORIMBoLA,

PAcHllcO,, A. 1986, os cemitérÍos como risco Potencial para as
águas de abastecimento. RevÍstä do sPÀM. sP(17):25-31.
PARÀSNIS, D, S. I970. PrincÍpios de geofÍsica aplicada. Madrid
P

aranin fo

.

J,H. r ANGULo, R.,I.; BIGARELIJA ' J.J. 1979. Região Metropolitana de curitibai recursos naturaís: ouro r inõl--õEllEÏEãl-

POPP,

e-oÆe;--3¡p.

F.L. f976- O Brasil. e a geologia no planejanento territorial e urbano. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENH¡,RIA, Rio
d.e Janeiro. Anais, Rio de JaneÍro, p.I15-136.
. & oLT\EfRÀ, A.M.S, 1978. Probtemas do uso racional do meio
----TÍsico.
srMPÓsro NACToNAL DE Ecor,ocrA. Curitiba, p.3-9.
PRAAIDIIII,

PRICE, D. 1967. Rate and extent of migration of a "one shot"
contaminant in an al-Iuvia] aguifer in KaÍser, oregon' U.S.G.S.
Prof. Paper, (575-B) : 2I7-220.

D.W. 1963. An evoluatíon of the hidrogeolo$/
and groundwater, chemistry associated \díth Iandifllls at LL nLS
site 300. californÍa¡ Lawrence Livermore National Laboratory.
REICHERT, s.O. 1962. Radionucl-ides in groundwater at the
Journal of
Savannah River plant \^¡at€ dísposal facilites.
(li
Geophysical Research, 67
) 24363-74.
SALÀ¡{UNI , R. 1980. Hidrologia da Região MetropolÍtana de curitiba. cuririba. rn: srMPÓsro REGTONAL DE GEOLOGIA' p.372-89.
srLVA, A.B.; CUSTÓDrO, E.; CRUZ, W.B. 1982. HldrogeoquÍmica de
In: CONGRESSo
um aquÍfero cãrstÍco em Minas GeraÍs ' Brasil.
I. Buenos Aires' p.585.
LATfNO-ÀMERICANO fe geologla, 5. Tema
RABER,

E.;

CARPENTER|

f951. Corrosion - causes and preventlon.
Mccraw-HIfTlfluvial". Curitiba,
sucuro, K. & BTGARELLA, J.J, L979. Ambiente
Editora da Universidade Federal ao p ãÍãñã¡--- ellõõÏãç ão de Defesa e Educação Ambienta] | 183P.
dos
; COIMBRÀ, A.N. CATTO, A.J. 1972. Estudo comparativo
e rochas cristalinas cÍrcundantes da bacia de São
"óai*""losIn: CONGRESSO BRASTLEIRO DE GEOLOGTA' 26. BeIém.
Paulo.
Anais, SBG, 1;14I-52.
contatoÊ e
; FULFARO, V.J.t COUTINHO, J.M.V' 1971. Tipos-dePaul.o.
-----ãstruturas
In:
sedimentares associadas da bacia de sao
São
Paulo.
25,
São
GEOI.,OGIA,
DE
CONGRESSO BRASILEIRO
4!gisi,
Paulo, SBG, p.215-l-8.
SPELLER, F.N.
New York.

tr5

SERVICE DE LA CARTE GEOLOGIQUE DIALSACE ET DE LORRÀTNE. I97

Qua1ité des eaux de la nappe phrêatique d'Alsace; Carte des
pollutions co¡istatêis. strasbourg, 7p.
SUREHMÀ, L976. Dagg_:Jluvionrétricos da rede básica do Estado do
d
Paraná.
Paraná. curi€16ãl-SõretãrTã-ãã-EsEãdo
Curi€16a, Sõreta
STEWART, M.T. 1980. Gravity survey of a deep buried valley.
Groundwater. 18 (I).
SI^IEET, H.R. & PETROW, R.ll.
I975. Groundwater pollution by wood,
waste disposal.

Groundtr'atcr,

I I /,)\.
LJ
\LJ.

11-t-11
¿L
t JI¡

SZIKSZAY, N.; REBOU'AS, A.C. ELLERTf N. 1976. Aspectos geoquí
micos clas åguas subter:râneas da região de Bertioga. (SP) .
Rer¡ista Brasileira de Ge<;ciências, 6: 137.

R. I971. Mapa de vulnerabilidade ã poluição dos l.enaquiferos
do municipio de Campinas, (Est. São Þaulo), esca
çois
la I:25.000 - Nota explicaliv¿r.
fnst-Ítuto de Geociênci.as <1ap.
Universidade de São Paulo, publi

TALTASSE, P.

TODD,

D.K. 1960. Groundwlts$¡zj]¡c_þgl.

New

York, S. Wiley.

1967. Geologia da folha de Cor¡tenda. Bcletim da Universidade Federal cio Paraná . Geol-ogia. Curii-ib¿- - f2z)-:t:31.

TREIN, E.
TURNER,
2.

ed.

F.J. & VERHOOGEN, J. 1963. fe!^Iglggi-a ignea y metamórgi..
Barcelona, Omega, 726p.

W.H. 1973. Groundv¡ater nitrate pollution in rural areas.
Groundwater, f1 (5).

V\7ALKER,

wrLLIANS, D.E. &

WTLBER

groundwater reservoir.

H.c.F. L967.
Springer, 220p.

WTNKLER,

,

D. G, 19 7I . Gasolirre pollution
Groundwater, 9 (6).

PetroEenesis_of

¡netanr,

of

a

rphic rocks. BerIin,

