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INTRODUÇÃO

1.1, A área do estudo

A bacia hidrográfica do Alto Río paraguai tem, a
montante do Rio {pa, uma extensão estimada em 496.000 kn2, dos

aquais 336,000 km" aprox irna danen t e estão em território brasilei-
ro (ltlinis tério do Interior, 1974a)rnais precisanente nos estados
de Mato Grosso e llato Grosso do SuI.

É linitada ao norte pela Serra dos parecis, no
leste pelas Serras de lt,faracaj ú , Caiapci, Saudade e Azul , ao oesre
pelas Serras de Santa Barbara, Aguapei, Salinas, Sunsas e Santia
go, afunilando-se ao su1 pela presença da Serra da Bodoquena,até
encontrar o Rio Apa, na fronteira com o paraguai (figura 1).

Convergern os rios dessa bacia, a .nontante do Rio
Apa, para a região conhecida cono pantanal lrfatogrossense, exten_
sa planície situada entre as latituðes 17ç e 2Zc S e longitudes
54 e 5 91,/, apresentando pequena incl inação , ern média .Z ,2 cn/km,on
de os rios apresentam grande sinuosidade.

A planície do Pantanal apïesenta grande regulari-
dade quanto ao seu relevo, pois suas altitucles varian de 70n até
o valo¡ de 200n acirna do níve1 do mar, correspondendo este ú1ti_
mo, aproxlmadarnente, aos seus limites topográficos.

l,lorros isolados erguen-se na planura monótona da
região, com altitudes que variam de poucas dezenas de rnetros até
400n acima do níve1 da planície, valores rnaiores constituen exce
ção, corno o Morro G¡ande, no l.,laciço do Urucun con a ¿ì ltitude de
1065rn (l,fore ira, 1977),

A diferença entre o débito rnáxi¡no e o rnínimo das
águas do iìio Paraguai é nui.to Dequen.ì etn cÒmparação com outros
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rios brasileiros. As cheias ocorridas no período de observações,
em corumbá, não ultrapassaram valores superiores a 4,51 m (en
1979) acima dos níveis registrados nos períodos de estiagem. A
pluviosidade é menor que a da Bacia Amazônica, sendo muito gran
de a diferença entre as estações de estiagem e de cheia.

Com vegetaçäo rica e vari ada,todos os tipos vege
tais do continente são encontrados no Pantanal l,{atogrossense , on-
de igualrnente rica ê a fauna.

Toda a planície é conhecida por pantanal lr{atogros
sense, mas essa atribuição é parcialmente incorreta, constituin-
do-se pantanal, ou seja regiões que não secam antes do começo
da estação das chuvas, apenas uma parcela da mesna.Atualnente a
região está passando por un peïíodo de cheias anuais iniciado em
1973.

0 Rio Paraguai é muito extenso, e por isso apre-
senta um regine variado em cada região por onde passa. Assin é
que em Cáceres, âo norte, as cheias ocorrem normalmente de dezem
bro a março (Ministério do Interior, op.cit.), mais relacionadas
à pluviosidade loca1 do que nas regiões ã jusante, como en corun
bá, onde a cota náxima do ano é atingida durante os neses de
maio a junho e a mínima ocorre entre os meses de dezembro e ja-
neiro.

Anotações diárias do nível do Ilio paraguai vem
sendo registradas desde o ano de 1900, pelo Serviço de Sina1 iza-
ção Náut ica do oes te , râ Base Fluvial <le Lad,ário . segundo o Li -
vro de Registro Diãrio a maior enchente no Pantanal ocorreu em

1905, quando o nível do Rio paraguai naquele ponto atingiu a mar
ca de 6,62m (*) .

(*) 0 "zero" da régua de Ladário está a I
d.o mar. Essa r6gua indica valores re1
zero está aproximadamente a 4, (r0 m do
naque 1e ponto (1,{ini_ s tério do I nt erior

2,I5 m acima do nírrel
ativos, ja que o ponto
leito do Rio Palaguai
op.cit.).
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Alén da enchente d.e 190S, foran registradas, em La
dário, enchentes excepcionais en 1913, IgZ0, IgSZ, 1949, 19S9 e
1982, quando foran registradas as rnarcas, respectivamente, de
6,39; 6,37,5,98; 5,90 e 6,S2 netros. Um fato interessante é que
não existe relação alguna entre as enchentes citadas, ou seia não
forarn detectados ciclos de cheias,

A inportância econômica do Rio paraguai para a eco
nonia da região é marcante, O nais econônico meio de transporte,
que é o ftuvial, inferiznente ainda não explorado racionalnente,
possibilita o escoanento da produção mineral da região do Uruc.un
(ferro e manganês),e do cinento prociuzido en corunbá e distribuído
para o norte do estado e ¡,lato Grosso, e exDortado para o para_
guai. 0 gado cri.ado extensivanente nas inúneras fazendas que se
distribuen na planíci9, é transportado via fluvial , até u¡n terni_
nal en Ladário, de onde sai, pela ferrovia, para ser distribuí
do aos grandes centros. Corììpletamente ilhadas nos perÍodos de en_
chentes, as fazendas po<lem utilizar o rio co¡no único neio
transporte e comunicação,

de

Apesar de muitas distor.ções a respeito de sua nave
gabilidade, o F,io Paraguai, entre Corumbá c: a foz no Rio paraná,a
presenta urna profundidade nédia do leito, cle 7 metTos ( Instituto
de Pesquisas Tecnológicas de Sp, 1.990), o que faz ð.ele excelente
via de transporte, desde que os calados das ernbarcações sejan di
¡nensionados adequadanente .

1.2. Revisão bibtiográfica

Estudos sobre a comnosição das águas clos rios, re_
lacionados ã litologia, vern sendo realizados en outros paÍses, há
rnuíto tenpo. Entre os principais citå-se o tra.bal-ho de Clarke
(I924) que apresenta as cornposições dos rios e lagos dos Est¿rdos
unidos e canadá, referentes aos erernentos maiores e dados quanti-
tativos das descargas só1idas das esp6ci.es dissorr¡idas, ïeracio-
nando alguns fatores, cono litologia e poluição, païa jr.rsti.f icar



-5-
valores anornaís encontïados nas concentrações.

Alguns trâbalhos apresentå.m o comportanento dos
constituintes nas águas naturaj.s. Okamoto, Okura e Goto (1gS7) apresentan dados comprovando a influência do alunínio no comporta
nento da sí1ica. Segundc esse autor una pequena quantidade de a
1u¡nínio presente nas ág'as é suficiente para precipitar a sÍrica
coloidal, enquanto que a sí1ica dispersa norecurar¡nente ,r".e.si
ta de uma quantidade maior. Esses resurtados são criticados poï
Davis (1964) , pelo fato de ser rnuito pequena a quantidade de a1u
rnínio presente nas águas naturais e a quantidade para precipitar
a sílica setia nuito grande.

Durun e Haftv (1963J apresentan as variações de
elenentos nenores en vãrios ríos do nundo e nas principais ba_cias de drena.gem da funérica do Norte, cornparando as concentrâ_
ções desses elenentos na costa pacífica e costa Atlântica.

Os dados que atualnente são utilizados como pa_
drão pa.ra conparações ern trabalhos relacionados ãs variações na
conposição dôs rios, são apresentados por Livingstone (196S) en
trabalho que cita as cornposições de rios e lagos do nundo, O au_tor apresenta aná1ises de elenentos ¡naiores, menores e traços, e
composição isot6pica e nat6ria orgân.ica, referentes a. todos os
continentes e ã r¡édia dos mesnos, bem como a denudação quÍnica
desses continentes,

São poçcos os trabalhos realizaclos no Brasil rela
cionando a conposição das águas superficiais con a litologia, e
conseqllentenente fornecendo da.dos sobre a denudação. Nos dados
apresentados por Livingstone (1963) são citados os dados de ca¡n_
pos Pa1va sobre a conposição cìas águas de uma lagoa em ¡,lato Gros
so e Katzer sobre o lìio Anazonas e seus tributários Xingu e Tapa
I OS .

funa
0 naterial. transportado enì suspensão pelo Rio



zonas foi estudado por Gibbs (1967), que anal_isou os s6lidos qua
litativa e quantitativanente, conparando os resultados corn o arn-
biente de alteração, clina e titologia. Esse autor verificou a
predoninância do intenperisrno físico nas regiões montanhosas e o
controle, nesse ambiente, das quantidades de quartzo, plagioclá_
sio, feldspato potássico e outros rninerais, e em anbientes tropi_
cais, de baixos relevos, a Þredorni.nância do intenperisno quími _

co, onde as rochas ígneas e netarnõrficas determina¡n as porcenta-
gens de caolinita e gibbsita,

Povinelli e paraguassú (1966) estudaram as águas
da região de São Carlos quanto ao pH, condutividade, dureza e
conteúdo en ferro e relacionaran as composições das águas dos
rios com a litologia e o clima da região.

Szikszay (1972) fornece dados relativos ã conposi
ção quírnica das águas de rios da Bacia do paraná. Seus estudos
visaran os elenentos naiores, menoïes e traços contidos nas -a_

guas, suas relações com a litologia da área drenada e o clina. A
quantidade de naterial dissolvido rernovida por esses rios é apre
sentada, conparando os resultados corn outros rios su1 arnericanos
e do rnundo,

0 trabalho mais recente foi realizado no Estado
do Paraná, por Bittencourt (1978), que atrav6s de un estudo in-
tegrado da alteração das rochas e do mateTial tTansportado em

susÞensão e en solução pelos rios da bacia do Rio lvaÍ, quantifi
cou a denudação que ven se processando na região noroeste daque_
1e estado.

A organização dos Estados Anericarios (1969) apre_
senta un estudo de descrição geral da Bacia do prata, incluin_
do dados gerais, hidrológicos e clináticos, ,relativos ao alto
curso do Rio Paraguai,

0 \'f inis t6rio do Inteïior. (I974) realizou urn levan
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tamento con vistas principalnente ã caracteri zação hidrol69ica
da bacia do alto Rio paraguai, fornecendo algunas análises de
suas águas, sem entretanto discutí-1as, a1én de realizã_las en
un ciclo de secas, cuja representatividade é especÍfica para a_
quele nonento.

No que se refere ao pantanal trfatogrossense foram
esses dois os trabalhos hidrogeoquímicos realizados.

1 ,3. 0bj etivos do estudo

A escassez, no Brasil, de trabalhos que ;orrela
cionan a conposição das águ¿s de rios corn o clina e a ljtologia
drenada pelos nesmos, e a inexistência dos mesmos na região do
Pantanal Matogrossense constitue o principal notivo da realiza_
ção deste estudo,

Constituindo urna unidade de caracterÍsticas bas_
tante diferentes de outras regiões brasileiras, o Rio paraguai
no seu alto curso não di-spõe de estudos siste¡náticos que caracte
rizem seu conportanento en relação ã litologia e c1ina.

Este trabalho tem por objetivo a quantificação do
material dissolvido e em suspensào transportado pelas águas do
Rio Paraguai no seu alto curso; as variações na conposição des
sas águas, decorrentes das diversas estações clináticas e as res
pectivas relações corn a litologia da bacia hidrográfica.

Com a análise do material transportado foi possí
ve1 estinar a denudação e a evolução dos processos erosivos que
se processan na bacia, num perÍodo que antecede a sua exploração
agrÍco1a i.ntens a,
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2. MEIO FfSICO

2.1. 0 cl ima

Constitui a planície. chamada por pantanal }fato
grossense, urna região de baixa pressão, com um clirna, ern geral,
quente e serni-únido (Nirner, 1,977). por ser aberta ao sul pernite
a invasão de f.entes frias que causam bruscas queclas de ternperatu
Ta nos neses de inverno,

Em conseqüênÇia da seca, durante o inverno, a ten_
peratura se eleva â valores próxirnos aos registrados nos neses
de verão. Somente o nês do julho é considerado não quente, sendo
classificados de pouco frescos os neses de naio a agosto (Serra,
1975)' constituindo o pantanal urn núcleo ond.e ocorren tenperatu-
ras de atê 4ZeC. Segundo estudos realizados por Santos e Brino(1975), a saturação do solo, na região de Corurnbá, inicia_se elnjaneiro, período de rnaiores precipitações, e a partir de feve¡ej._
ro a água do solo começa a ser retirada, atingindo o deficit náxi
rno em outubro, quando inician as precipitações. ou seja, na maiorparte do ano o solo da região fica subnetido a urn deficit de uni_
dade' considerando-se que corunbá é urn cros pontos onde ocorrem ne
nores pluviosidades dentro do pantanal , nâo se pretende aqui gene
ralizar os dados clirnatológicos válidos para o munícipio dç Corun
bá e estendê-tos ã i¡nensa planície, tão extensa e corì tantas va_
riações, sujeita ao clina anazônj.co ao norte e con diversas in_
fluências regionai s .

Assim é que os dados contidos neste trabalho,sobre
o clima, prestam-se nais a comparações quanto às variações que o_
corren anualnente, que é urn dos objetivos clo nesmo,

Duran.te o período de coleta de dados em Corumbá durante os anos de 1979 e l-g90, observou_se as variações dos ven_
tos, precipitações, temperatura do ar e u¡nidade relativa do aÌ
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(Tabela 1)

2.I.1 , Ventos

predoninarn na regiâo do pantanal Matogrossense os
ventos de direções sul , quando penetran as frentes frias, norte e
nordeste. A velocidade média dos ventos é de 16 krn/h e a náxima
verificada no período de observações foi ð.e 24 kn/ por hora (Ser_
viço de Proteção ao vôo de Corunbá, 19S0).

E inportante observar a influência da direção dos
ventos no período das cheias de rnarço a julho em Corunbá, quando
as águas estão cobríndo os canpos. Nesse período a canada argilo_
sa que cobre as áreas inundadas, rica em natétia orgânica en de_
conposição, é revolvida, em processo que é favorecido pelos ventos, e ttazida para o leÍto do rio, aunentando o consuno de oxigênio e provocando a morte de inensa quantidade de peixes, por as*fixia.

2.L 2, precipitaçòes

0 período de rnaior intensidade pluviornétrica, em
Corurnbá, vai de novenbro a março (figura 2). O total das ptecipi
tações no ano de 1979 foi de g30 rnm e no ano de 1gg0 foi de
1058 run, sendo junho o nês de nenor pluviosidade (tabela 1).

2.7,3. Uniclade relativa do ar

1980 a n6dia
de pro teção
-se o clima
ções de 60 a

Durante o período de abril
anual da unidade relativa do

ao Vôo de Corunbá, 1980), por
regional c orno sub-úmido, tendo

76% (tabela t).

de 1979 e setenbro de
ar foi de 7I"d ( Servíço
es se valor classifica -
se veri ficado varia-



MBS TEMPERATURA I,{ÃXIÀIA .I.EIqPERATURA 
MfNI¡fADO AR DO Ai{eC (MÉDIA) 

"C tyf 
-oi¡.)

ABR/79 2s,!
MAI 28,1
JUN 24,4
JUL 26,0
AGO 30,6
sET 27 ,2
OtlT 32,6
N'ov 30,7
DEZ 32,1
JAN/ 80 30 , I
FFV 31, o

MÂR 31,3
ABR 30,4
MÂI 26.I
.tuN n,6
JUI, ?q C

AGO 27 ,5
SET 27,8

20 ,6
16,7
14,8
18,0
22,6
2l ,6
23,0
27 ,0
?3,7

24 ,6

23 _7

20,2
18,s
19,3
18,8
19.8

UMIDADE RELATIVA PRECIPITAÇÃO T,IENSAL
DO AR

TABELA 1- Dados Meteorológicos do Período de Abril/29 a setenbro/80 levantados nornunicípio de Corunbã (Rio paraguai).
Dados do Serviço de proteção ao Vôo de Corurnbã (1980).
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2,L4, Tenpe ratura

Durante o período de anostragens a ¡nédia anual
tenperaturas máxi¡nas do ar, em Coru¡nbá, foi de Zg,IpC e para
mÍninas a média foi de zr,3ec (tabela 1).

Entretanto a anplitude térrnica no pantanar é nuitogrande ern função da sua rocari zação, No sul , durante o inverno,são registradas tenperaturas abaixo de zero e no verão ocorrentenperaturas de até 42ec. outro fator observado na região perosantigos rnoradores, é de que a partir do ciclo de cheias peloqual passa a planície, desde i.g73, o clina nuito se nodificou,não
tendo se registrado tenperaturas acina de 40eC e no inverno astenperaturas não são tão baixas, reduzindo assin a anplitude tér_nica regional .

2. 2. Rel evo

Localizada en cotas bastante baixas para una re_gião interior do continente, a planície do pantanal apresenta pe_quena inclinação en direção ao sul, sendo esse fator un dos prin_cipais responsáveis pelas enchentes peri6dicas, e conseq'ente acúmulo de sedimentos que ven se processando desde o pleistocer" fnineida, 1965).

No norte as cotas da planície, en relação ao níveldo rnar, estão en torno de 120 rn, na cidade de Cáceres, o Rio pa_
raguai tem cota de 109,34 m []{inis tério do Interior, op.cit,), nosul as cotas chegam peïto dos 70 m, como en porto Murtinho.

Considerando_se a e-xtensão do Rio paraguai a mon_tante do Ri.o Apa corno 1270 krn, temos uma inclinação média, para
esse trecho da ptanÍcie, em torno cle 3 cn/kn, sendo que essa inclinação di¡ninue ã jusante de Corurnbá.

das

as
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Ao su1 encontra_se a Serra da Bodoquena, constituÍda por calcários do Grupo Corumbá, cuja drenagern .""""rr"---;;;;;;
do ponto de anostragens, não influenciando, pe10 rnenos de rnanei-ra direta,os resultados deste trabalho,

Nas áreas das grandes lagoas erguen_se norros constituídos por xistos, quartzitos e rnetaconglomerados que ;;r;;";as Serras do Amolar e Bonfin (Alneida, op.cit.). Igualmente dis_tinto no relevo notam_se as elevações que forman o Maciço do Urucu¡n: o l{orro do Urucurn com altitude de 971 n; serra Santa Cr,rrlcon altitude de 1065 n, as Serras do Rabicho, piraputangas e Tronba dos Macacos, todas constituídas predominante¡nente 0", 
' 

;".;;;do Grupo Jacadigo, ¡nais resistentes ã erosão, notivo pelo qualpreservam-se do trabalho destrutivo que agiu sobre as de¡nais for-nações.

Pequenas elevações constituen as cha¡nadas ,, cordi_lheiras"' com poucos netros aci¡na do níve1 da planÍcie, compostasprincipalmente por sedimentos parcialmente consolid.ados, que seconportam corno verdadeiros diques, obstruind.o o escoarnènto das ã-guas que invaden os canpos nas cheias.

Alguns morros isolados sobressaen na planura. Cons_tituen-se de quartzitos, calcários, arenitos silicificados e dolonitos, Predonina¡n os calcários, onde, cono na Serra da Bod.oquena,não se desenvolveu un tÍpico ,,Karst,, (Alneida, op.cit.).

A planícíe limita_se ao leste corn o planalto dosAcantilados, através das Serras de },faracajú e São Jerônirno, cujasfeições se prolongan até o nordeste onde se localiza a Chapadados Guirnarães e ao norte a Chapada dos parecis (figura 1) feíçõesestas constituídas principalmente de ,,cuestas,,. No oeste, do ladoboliviano, as "Serranias de Sunsas,, (tr,toreira , Ig77) e Serra deSantiago conpletan o contorno do pantanal l.{atogrossense.

A origem da Planície do panta.nal está associada,
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pr.ovavelnente, à orogenia andina (Correia, f979) e desde o pleis
toceno vern se desenvolvendo, com conconitante subsidência da ,"]
gião e deposiçâo dos sedinentos pr edorni nant ement e fluviais sobrepartes do geossinclínio paraguaio e Craton Guaporé.

A espessura dos sedinentos depositados na planÍ_
cie varia nuito, podendo atingir a casa de várias centenas d.e ne_tros' Dessa f orrna paralelarnente ã deposição a subsidência rebai-
xou a base de sedirnentação atual a níveis nuito abaixo do nível
do nar (Alneida, op. cit. ) .

2,3. So Ios

Na região do pantanal predorninam os solos corn bai_
xos teores de argila, bastante arenosos, que ret6m pouca água (Mi
nístério do Interior, 1g79). São os planossolos distróficos e eu_tróficos, com textura aren.osa nédia, e lateïita hidronórfica,dis_
trófica, con textura nédia argilosa, alén cle areia quartzosa eu_
tróf ica.

Nos chapadões que rnargeiarn
latossolos ver¡nelhos escuros distrõficos,
dia e areia quartzosa distrófica.

a planície aparecen
con textura argilosa

os

rne

Na Serta clos parecis os Ìatossolos vernelhos escu_
ros distróficos, com textura rnuito argil0sa e argil0sa nédia corn-
põern a regíão que vem sendo nais intensanente explorada agricola_
nente.

No noroeste as águas cla bacia drenan terrenos com
postos por latossolos distróficos e podzóricos vermelho- amaretol
alérn das areias quartzosas distróficas.
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2,4. Yegetação

Nas cabeceiras dos tributários do Rio paraguai
predorninarn os bosques e florestas. Na planície distinguen_se:

a) Carnpos Lirnpos - onde predominarn as grarníneas
nativas, que tornam essa área excelente para a criação extensi_
va de gado.

b) Carnpos "Sujo5"
e arbustos nativos e invasores.

onde predonina¡n as gramíneas

c) Fornações Isoladas e natas ciliadas _ acompa_
nharn os leitos dos rios. São os capões ou matas de galeria. pró_
xiûro ao leito do rìio paraguai encontra-se una forrnação rica en
plantas aquáticas, da fanília das pontederiacea, cuja dispersão
é notada durante as enchentes, descendo, por flutuação, rio abai
xo ap6s as mesmas. São os conhecidos "camalotes,', que durante a
vazante são d.econpostos no so1o, enriquecendo_o de natéria orgâ_
nica.

Nas pequenas elevações, ern função d.a natureza do
so10, encontran-se vegetações tÍpicas do agreste nordestino, corno
cactáceas, bro¡neliáceas e tarnbén vegetação tÍpica do cerrado,co_
no cactãceas, pot exempro o mandacarú, broneliácea, como o cara-
guatã', gramÍneas e ciperáceas, esta última índicando artos teo-
res de alunÍnio no solo,

Nas regiões alagadiças a vegetação se compõe
árvores, alérn de conponentes arbustivos, herbáceos, incluindo
graníneas e ciperáceas.

2. 5. Geo 1og i a

de

AS

Antes de chegaren ao ponto de coletas, as águas
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drenam terrenos constituídos por rochas desde o cornplexo basal
brasileiro até os depcisitos quaternários que constituern os aru-
vi.ões da planícíe de inundação do Rio paraguai e seus afluentes:

Conplexo Basal

Aflora en pontos isolados da planície, reaparecen
do ao norte na Chapada dos parecis, no Estado de ì{ato Grosso.Apa
rece eÌn território bolirriano, no noroeste do pantanal com os no
nes de Grupo Granulita e Conplejo paragneis (Figura 3).

Apresenta-se constituído principalmente por bioti
ta gnaisses, xistos, quartzitos, rnigmatitos e leptinitos,con in_
trusões de granítos, tonalitos, adaÌnelitos, anfibolitos, gabros
e serpentinitos,

0s biotita gnaisses cornpõen-se de quartzo, ptagio
c1ásio, nicroclínio e biotita, com acessóríos zircão, apatita e
titänita (Correia, 1!79), Os gnaisses nuscovíticos ten gïanula
ção nédia, textura granoblástica e estïutura gnáissica con micro
bandas de ¡luscovita, quartzo e feldspato.

Os leptinitos apresentam geralnente granulação fi
na, textura granoblástica e estrutura comunente naciça. São cons
tituídos principalnente por quartzo. plagioclásio e ¡nicroclÍnío,

Na região do Rio Jaurú, ao norte, afloram corpos
de gabros J serpentinitos e anfibolitos, Esses gabros são consti_
tuídos por plagioclásios (45s"), hornblenda (30%), quartzo (1S% )
e acessórios' os anfibolitos constituem-se essencialmente de
hornblenda (70rr), plagioclásios (20%) e quaïtzo (5%), Os serpen_
tinítos ocorrem nas zonas de falhas e se cornpõen de serpentina
(85%), opacos (10%) e plagioclásie + quartzo (S?) (01ivatti,
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1981)

Grupo Cu i abá

Aflora desde parte sul da planície, estendendo-se
para o norte na forma de um triângu1o invertido, clesaparecendo
sob os sedirnentos da Fornação Pantanal, aflorante nurna estïeita
faixa que se prolonga paTa o norte aconpanhando a borda leste do
Pantanal , fornando un arco de concavidade voltada par^a a planÍ-
cie, reaparecendo na região de Cuiabá. Corresponderia, no lado
boliviano, ao Grupo Naranj ¿1 (lìsquisto) (Figura 3).

Essa unidade constitue uma seqüência de xistos,fi
litos,calcários, netaconglomerados, quartzitos, márrnores, Ìneta-
gTauvacas.

0s xistos tên granulação fina, apresentam quart-
zo, rnuscovita, bioti.ta às vezes cloritizada, feldspatos, geÍal-
mente nicroclínio e albita, sericita, epidoto e opacos com os
acessórios: zj-tcão, esfeno e apatita.

Os filitos são arenosos, de granulação fina, ace-
tinados , aparecendo erì neio a diversos tipos de xistos. podern se¡
grafítosos, sericÍticos ou conglo¡neráticos,

0s rnetaconglonerados geralrnente associados ãs zo-
nas quartzosas dos xistos ou filitos, conrpondo-se de quartzo mus

covita, ou sericita, plagioclásio, rnicroclínio e biotita. Seus
acess6rios mais comuns são o zircão e turnalina,

Os caLcários são puros, silicifi caclos ou arenosos.
São conpostos essencialrnente de carbonato com opacos e c¡ua.rtzo
como acess6rios. Podem ser extre¡nanente oo1Íticos. Intetcal.edos
aos calcários encontram-se filitos de granulação fina e estïutu-
ra xistosa, compostos pÕr quartzo, plagioclásio, sericita, musco
vita, clorita e biotita. No norte apareceÍì os rnárnores calcíti
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cos e doloníticos e netamargas.

Os quartzitos apresenta¡n-se micáceos, cortados por
veios de ¡nicroclínio, henatita, biotita e quartzo.

Nas zonas xistosas, onde aunenta a quantidade de
quartzo e feldspatos sericitizados, aparecen as netagrauvacas.

Grupo Aguap e Í

Aflora nas regiões norte e noroeste da área (Figu
ra 3),Divide-se en três sub-unidades. A basal , Fornação Fortuna,
se inicia con Tne tacong l one rado e intercalações de netarenito cu-
ja granulometria vai se reduzindo para o topo. A intermediária,
Fornação Vale da Pronissão, é fornada por ardósias, filitos e ¡ne

tassiltitos rnuito sericitizados. A sub-unidade superior, Forma-
ção Morro Cristalino, é constituída por metarenitos feldspáticos,
corn finas intercalações de ¡netassiltitos, varj.ando localrnente pa
ra netarcós ios .

Representa sedinentação transgres s iva- regressiva
de plataforna, con rnetamorfismo incipiente. No oriente bolivia-
no aflora corn o nome de Grupo Sunsas (Figura 3 ).

Cornplexo Serra do Rio Branco

Constitue um conjunto de rochas básicas (diabá-
sios e gabros) e ácidas (riodacitos, andesitos, andesitos- claci -
tos). 0s diabásicos e gabïos apresentam granulação fina a nédia,
constituídos princinalnente por plagioctásios, com sulfetos dis-
seminados, As rochas ácidas são conpostas de pórfiros de plagio-
c1ásios e quart zo .
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Grupo Jacadigo

Esse grupo acha-se divídido en duas unidades prin
cipais denoninadas Fornações Urucum e Santa Cruz.

As principais ocorrências desse grupo situan- se
nas proxirnidades de Corunbá e Ladário e na região da Lagoa l4an-
dioré, na fronteira con a BolÍvia. No lado boliviano denornina-se
Grupo Boqui (Figura 3), expondo-se ao oeste das grandes lagoas.

A Fornação Urucum assenta-se discordantenente so-
bre o Cornplexo Basal (Correa, op,cit,). Para o topo seu contato
con a Fornação Santa Cruz é gradacional e, con o Grupo Corurnbá,o
contato 6 dis cordante.

A litologia predonínante na Fornação Urucum con-
preende netaconglonerados, netarcósios, netagrauvacas, metareni-
tos e netassiltitos.

Os metaconglomerados são constituídos por blocos
de granito, aplito, calcário, a1ém dos seixos das rnesmas rochas
e de quartzi.tos, filitos, micaxistos irnersos em matriz areno-ar-
coseana calcífera, consti.tuída por grãos de quartzo, feldspatos,
carbonatos, sericita e nuscovita. Apresenta-se nuito ferruginoso
para o topo.

As melhores exposições da Formação Santa Cruz lo-
calizarn-se en Corumbá. Essa formação é constituída por uma se-
qtlencia de sedimentos c1ásticos ferruginosos, con espessas inter
calações de jaspelitos ferruginosos e henatita fitada, incluindo
lentes decimétricas a métricas de óxido de nanganês.

Os jaspelitos são fornados principalnente por nó-
dulos de jaspe que constituen 600ø da rocha. As canadas de manga-
nês se intercalan com outras de arenito arcoseano e canadas de
jaspelito e henati ta.
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Fornação Bauxi

0 posicionamento estratigráfico dessa unidade não
estã definido. possui natureza essencialnente clãs.tica (Ministé_
rio do Interior, 19gl) e se apresenta em exposição esparsa e de
dinensões reduzidas na parte norte do pantanal. Na sua base éconstituída por intercalações de metassiltitos, metarenitos e me
tagrauvacas. 0s ¡netassiltitos para o topo tornam-se mais areno-
sos. Compõem-se de sericita, quartzo, plagioclásio e bÍotita. Notopo é constituÍda por netarenitos ortoquartzÍticos con níveis
congloneráticos, com quartzo predominando (90%), nicroclínio,
feldspato sericitizado e fragnentos de quartzitos.

Mostram uma deposição regressiva, com netamoÌfis_
no incipiente. E possível que se correlacione corn o Grupo Jacadigo e no lado boliviano com o Grupo Tucavaca (Figura 3).

Grupo Corunbá

Subdivide_se nas Formações puga, Cerradinho, Bo_caina (ou Araras), Raizana e Dianantino. Na parte sur distribue_
se nuna faixa contínua aflorando ern Corunbá e em diversos pon_tos na planÍcie, na forrna d.e rnorros isolados, predomina no ladoboliviano. No leste é linitada pelo Grupo Cuiabá e no norte aflora nos va.les dos Rios paraguai e Sepotuba.

No norte é tanbén denorninado Grupo Alto paraguai
(Alneida, 1964) e inclue as Fornações Bauxi e Sepotuba, enquanto
que a Formação puga recebe o none de Moenda, a Fornação Bocaina
tern a denorninação de Araras.

A Fornação puga (I,loenda) é representada por para-
conglomerados de tipo ti1óide, constituídos por grãos angulosos
de quartzo, plagioclásío, sericita, muscovita e opacos, i.mersos
en natriz argi10-sÍ1tico-arenosa, com abundante cinento calcÍfe-ro. Seixos e blocos de gnaisses, granitos, rochas básicas, areni



tos e quartzitos são freqr.rentes, Evidencian deposição ern ambien-
te glacial por correntes de turbidez,

A Formação Cerradinho expõe_se na borda sul oci_
dental e en extensas áreas na Serra da Bodoquena, Na base é cons
tituÍda por arcósios, arenitos, folhelhos e margas. Os arc6sios
constituen-se de quartzo e nicroclínio e con os acessórios serir
cíta, zírcão e rnuscovita. Os arenitos são conpostos por quartzo,
argilo-minerais e óxido de ferro; os siltitos ocorrem intercala-
dos nos a¡c6sios e se conpõen de quartzo, nicroclínio e serici_
ta. 0s calcários dessa formação aoresenta:n conposição essencial-
nente carbonátíca contendo sub o rdinad.anen t e quartzo e opacos.

A Forrnação Bocaina (Araras) ocupa quase toda a
porção centTo-oeste da serra da Bodoquena, afl.orando ern corumbã
e no norte. Se estende no oriente boliviano, onde recebe o nome
de Grupo l{urciélago, E cornposta principalnente por calcários nui
to puros, doloníticos, calcarenitos e maïgas.

A Fornação Raizarna aflora no norte da região, a
oeste de Cuiabá, apresentando-se corn arenitos ortoquartzÍticos e
feldspáticos, com intercalações congloneráticos e silto- argito_
sas subordinadas .

A Formação Sepotuba é constituída por folhelhos e
siltitos finarnente estratificados, afrorante no norte do panta-
nal .

A Fornação Dianantino restringindo sua pïesença
na parte norte da área, constitue-se de arcõsios finos,siltitos,
argilitos e fothethos,

Intrusivas Ãcidas

Os Granitos Taboco e Coxirn são os repïesentantes
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dessa unidade. Aparecem na borda reste do pantanal, intrusivos
nos netassedirnentos do Grupo Cuiabá, cornpondo-se de quartzo, ni_
croclínio, plagíoclásio e biotita, con os acessórios hornblenda,
opacos, apatita e zircão.

Grupo Paraná

E representado pelas Ìrornações Furnas e
Grossa,con arnpl a distribuição no Estado.

Pont a

A Formação Furnas expõe_se desde a cidade de Aqu!
dauana até o norte, aflorando pela borda leste na forrna de ,,cues
tas". são sedinentos essencialrnente arenosos e conglomeráticos. r
nicia-se com un conglonerado conposto por grânulos, seixos e ca_
thaus e quartzo inersos en matriz arenosa grosseira. O ciñento é
caulínio e raranente silicoso ou ferruginoso.

A Forrnação ponta Grossa é constituída por clãs_
ticos finos, predominando os siltitos, con folhelhos e arenitos
finos, ãs vezes médios e conglorneráticos. O feldspato pode estar
presente en nÍveis arcoseanos.

Grupo Tubarão

Na área está representado pelas Fornações Aqui_
dauana e Palermo.

A Fornação Aquidauana se distribue desde o sul,na
Iocalidade que the deu o nome,até o norte, aflorando ainda na re
gião do Rio Jaurú, E subdividida em três unidades: a inferior,
conposta de arenitos, arcoseanos e subarcoseanos. O arenito pode
ser conglomerático co¡n seixos de quartzito e gnaisse, apïesentan
do feldspato caulinizado. A unidade internediária é conposta de
siltitos, e argilitos, com arenitos e diamictitos intercar.ados,
podendo apresentar cinento ferruginoso. A unidade superior 6
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constituÍda poT arcósios e arenitos, com siltitos subordinados.

A Forrnação Palermo é constituÍda por siltitos, si
1ex oolÍtico e/ou pisolítico e lentes de arenitos. Tem reduzi-
da ãrea de exposição na região

Grupo passa Dois

Aflora no extremo l-este da ârea, representado
pela Forrnação Irati, composta por folhelhos siltíticos, calcí
fero e carbonoso e calcário silicificado, e pela Forrnação Tere_
zina, representada por una sucessão de siltitos, arenitos finos
e folhelhos co¡n nÍvei.s de calcários.

Grupo São Bento

E representado na área pelas Fornações Botucatu
e Serra Geral . A prirneira se inicia no extTeno sul da þacia sen
do mais frequente no norte na altuîa dos Rios Cabaçal e Jaurú.8
representada por arenitos, ortoquartzíticos quartzosos ou feï_
ruginosos. A Fornação Serra Geral predonina na parte sul da ba-
cia, compreende os derranes basálticos da Bacia do paraná.

Fornação Pareci s

Recobre
das Bacias Anazônica e

predoninant ement e por

vastas extensões dos planaltos divisores
do Prata, no norte da â-rea, constitue-se

arenitos de cimento caul ínico.

Formação Bauru

Se expõe nurna

a Formação Aquidauana, desde
faixa de direção N-NE aconpanhando
o sul até o noÌte, pela borda 1es-
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te,É composta por arenitos quartzosos de cirnento silicoso.

Cobertura Detrito-Laterít ica

Corresponde às coberturas cenoz6icas detrito-late_
ríticas e depósitos e6licos e coluviais, distribuÍdos en toda a
âtea adjacente ao Pantanal e norïos isolados dentro da planície.

Fornação Pantanal

Apresenta-se subdividida en três unidades ( Correa
op.cit.); Qp1, QpZ e Qp3.

A unidade Qpl ocorre nas inediações das princlpais
morrarias, emersas durante o ano inteiro, inclusive nas grandes
inundações. são dep6sítos colúvio-aluvionares grosseiros, conglo-
meráticos, con c irnento ferruginoso,

A unidade Qp2 é constituída de depósitos aluviona-
res fluvio-lacustres depositados na planície alagável. Tem maior
distribuição que as de¡nais. Predominan nessa unidade os sedirnen
tos argilo-arenosos ' Algurnas áreas desses depósitos apresentan-se
periodicarnente alagadas, enquanto que outras fican geralmente i-
mersas, Apresenta-se como a¡enitos argilosos, seni-consol idados
corn cimento ferruginoso e estratificação incipiente.

A unidade Qp3 representa os depósitos aluvionares
fluviais das calhas dos principais rios da planÍcie do pantanar.
Predomina nesses depósitos a fração areia, pouco consolidada com
estratificação planar e horizontal .

Z. 6, Hidrografia

2.6.L As lagoas
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0 Rio Paraguai, tributário do Rio paraná, meandra
na Planície do Pantanal, ao lado de seus antigos cuïsos, atualmen
te repres ent ados por braços abandonados ou lagoas. Em vários pon-
tos são nítidas as feições ¡neand¡antes, observadas pelas barras
de neandros (point-bars), que durante as inundações são realçadas
pela formação de pequenos braços paralelos ao trecho de nenor
raio de curvatura do rio.

São inúneras as lagoas distribuídas na planÍcie.
São elas local¡nente charnadas de "baias,'. Suas origens, enbora ain
da discutidas poden ser várias: algurnas são atribuídas à dissoru-
ção de calcário, seja na forna de dolina ou não, sendo que as ori
ginadas da fornação de dolina se desenvolveran pelo abati¡nento da
mesma (Ministério do Interior, I974a),outras, como já se disse,
fornara¡n-se pelo abandono dos rios principais en busca de novos
leitos e ainda deve-se citar aquelas fornadas pela cornpactação di
ferencial em aluviões (Alneida in Valverde , I97Z) al-én das forna
das por represanento causado pelas pequenas elevações. Um tipo de
lagoa nuito conum no Pantanal ê a Lagoa salgada, distinta das de
nais por não apresentar vegetação aquática circundante ou flutuan
LC.

As águas das lagoas salgadas,localmente denomina-
das de "ba¡reiros" ou "salinas,', contén a1én de cloreto de sódio,
sulfatos, e bicabornatos (Cunha in Valverde, 1972). Serian teste-
munhas de urn paleoclirna árido a que se submeteu a região.

A naior parte das lagoas pernanece con suas supeï_
fícies constanternente cobertas por vegetação, relacionada com a
pro fundi dade .

I4esno Lagoas como a lt,landioré c Uberaba e são consi
deradas cono pantanal- (Ministério clo Inteïior,op.cit"), por perma-
necerem durante nuito tempo cobertas por vegetação.

Muitas das lagoas desaparecen no período da seca e
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apesar da imensa quantidade de vida que as povoa, aninais cono
jacarê, garças, tuiuiu, biguás, patos selvagens e inúmeras aves
silvestres, se encarregarn de renover a naior parte dos peixes a
1i viventes, dos quais se alirnentam, deôsa forna equilibrando a
quantidade de nàtéria orgânica en deconposição nuna região onde
a rne sna é abundante.

No período das enchentes, a calha dos rios é in
suficiente para conter o inenso volume de águas que converge pa
ra a bacía, por escoare¡n lentamente, invaden os canpos, alinen-
tan lagoas, conectando muitas delas. A vida prolifera, então
con rapidez incomurn. Quando as águas principian a vol-taÌ para o

cana1, meses após terern invadido os campos da planície, trazen
consigo grande quantidade de natéria orgânica em deconposição.

0 escoanento das águas para o leito dos rios nes
se período se faz, en grande parte, através das cha¡nadas "vazan
tes", que são linhas de drenagem que não apresentan um canal
bem definido (Ministério do Interior,op ciL), ou atrav6s dos
"corixos", canais inundados internitentenente, senelhantes a
braços de rios,

Muitos rios pequenos e córregos não chegarn a a-
tingir os grandes rios, esoalhando-se na planÍcie, deterrninando
en aÌgunas regiões uma rede de drenagen fechada. Isso acontece
não s6 do lado brasileiro, mas tanbérn do lado boliviano do pan-
tanal, (Página ) ,

2.6.2. Principais rios da Bacia do Alto Paraguai a non-
tante de Corunbá , tr{S

a) Rio Cuiabá

Na Serra Azul , do Planalto Central , divisora
águas dos forrnadores do Xingú, nasce o Rio Cuiabá,

de
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Recebe, antes de passar na cidade de Cuiabáros a-
fluentes Manso e Cascas, além de outros menores, contornando des
de as cabeceiras a Chapada dos Guinarães. Essa região de gran-
des elevações se destaca no relevo pe.l as suas, íngrenes "cuestas','
que são percorridas pelos citados tributários.

Adentrando na Planície do Pantanal , o Rio Cuiabá
recebe inúneros afluentes, perenes ou não, entre eles o Cuiabá
Miri¡n, o São Lourenço e o Piqueri (ou Itiquira).

Nessa região o Pantanal ¡4atogrossense apresenta -
-se en cotas nuito baixas, causando a perrnanência de l.agoas.char
cos e corixos após o recuo das águas para o leito dos rios. Nes-
sa zo.na as enchentes estão direta¡nente relacionadas çom a pluvio
sidade.

Nas Serras de São Jerônimo e São Lourenço (Figura
I ) estão local i zadas . respectivamente, as ('abeceiras do Piquerr
e São l,ourenço. O prineiro tem no Vermelho seu principal afluen-
te, e o segundo apresenta dois inportantes tributários: o Itíqui
ra e o Correntes.

Florestas predominam nas caheceiras desses rios.
nascentes que são nas vertentes do planalto. encontrando quando
adentram na planície do Pantanal. forrnações de florestas em bra-
ços abandonados onde se desenvolve j-ntensa vida vegetal .

b) Rio Paragua i

O Rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis, di
visora de águas das Bacias Anazôníca e do Paraguai.

Corre nessa região en terreno bastante acidentado
onde predoninam as características arnazônicas e antes de atingiT
a base do planalto recebe vários tributários. Recebendo cÌepoi s

o Jauquara, en terrenos <le transição onde surgem rnuitas corredei
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mal0r

Antes de passar pela cidade de Cáceres , iâ com

uma largura de aproximadamente cem metros, recebe a contribuição
de dois importantes rios, o Sepotuba e o Cabaçal, provenientes ,

juntamente com o Jaurú que se associa pouco abaixo da refericla
cidade , da região noroeste do Pantanal. Nesse ponto o Jaurú , jâ
tendo recebido as águas de seu principal afluente-o Aguapeí, de-
sagua no Rio Paraguai.

A partir da boca do Jaurú, âo sul do parale 1o

1óeS, temos propriamente o Pantanal lt'fatogrossense, com caracte
rístico regime de planície, com seus meandros abandonados, numa

região que jã, sofre a invasão das águas nos períodos de

pluviosidade.

Apõs receber o Jaurú, a contribuição <ie muitos
afluentes só se faz no período das enchentes, quando a drenagem

e completada. São inúmeros os rios intermitentes que fluern para
o Rio Paraguai nesse período.

Na região das grandes lagoas o Paraguai recebe
o Corixa Grande, vj-ndo do noroeste do Pantanal, passando antes
disso pela Lagoa Uberaba, conectada que -e com a Lagoa Gaíba atra
vés de un corixo, para depois se ligar com o Paraguai.

Entre as Lagoas Gaíba e Amolar, mais ao sul, rece
be o Rio Cuiabá que procede de regiões situadas no nordeste do

Pantanal Matogrossense.

Do lado boliviano nenhum afluente importante con-
tribue para a Bacia do Alto Paragtrai, sendo que o Corixa Grancle

traz consigo águas de alguns tributários bolivianos, sendo os de

mais intermitentes.

A natureza do leito varia muito en sua extensão
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constituindo-se de argila, areia e até mesmo rochoso.

A largura tanbém sofre muitas variações. No perÍo
do das secas, no ponto de coletas, a largura atinge aproximada-
nente 300 metros. No perÍodo das enchentes é impossível precisar
a largura do rio, pois em nuitos trechos os meandros se unern de-
terminando a fornação de um imenso lago. Nesse período os na-
vios, euê atendem a região, cujo calado 6 da ordern de 1,70 me-

tros quando carregados, deixam o canal do rio para navegar sobre
os campos, eÍt extensões que chegan a 50 quilômetros, fato que o-
correu en vãrios pontos do Pantanal neste período de enchentes,a
cima da região de Porto Esperança.
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3. METODOLOGIA

3,1. Coletas das Anostras de Ãgua

A técnica de arnostragem varia conforme a nature-
za da âgua, e o tipo de exane a que se submeterá.

Entretanto, três requisitos essenciais devem ser
observados (Louvrier, 1976) na coleta de águas:

1e) Utilizar frascos apropriados e novos,para e-
vitar a contaninação da amostra por produtos estranhos ã rnesrna.

2e) O frasco deverá ser lavado várias vezes com

a â,gua a ser arnostrada, tendo o cuidado de não se coletar a âgua
utili zada na lavagem.

3e) A vedação dos frascos deverá ser tal que não
pernaneça neirhurna bolha de ar no seu interior, A presença de ar
na amostra coletada poderá rnodificar una série de parâmetros co-
no o pH, bicarbonato, etc. O tenpo decorrido entre a amostragern
da ãgua e as análises deverá ser o ¡nenor possível.

Neste trabalho as amostras chegararn ao laboratõ
rio da Cornpanhia Estadual de Tecnologia e Saneanento Básico, exe
cutor da maior parte das análises quÍnicas, 12 horas após a cole
ta,

A amostragen foi reali zada peLa inersão do rece-
piente aberto, apõs o prévio tratanento do nes¡no. O ponto de co-
leta foí escolhido evitando-se a influência das rnargens, que po-
deria acarretar resultados não representativos, corno no caso da

nat6ria orgânica, pH, só1idos ern suspensão, alén da influência
direta da litologia 1ocal. Esse ponto localiza-se a un quilôme-
tro acirna da cidade de Corumbá no Rio Paraguai, onde a profundi-
dade é maior. Para se chegar a esse loca1 foi utilizado urn barco
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de pequeno porte.

A natureza do naterial de que 6 feito o recipien-
te que vai receber a anostra de água, deve ser considerado cono

fator de alteração dos resultados das anáIises. En condições i-
deais esse rnaterial deveria ser inerte ern relação à 'agua amostra
da, e apresentar porosídade nula.

No entanto o que se verif ica nornalmente, na prá-
tica, é urna reação em que o recipiente transfere elementos quíni
cos para a água e tanbém fixa en suas paredes elernentos da nes-
na. É nais un fator que exige a râpida análise da água, tão 1o-
go sej a col etada.

0 tipo de frasco utilizado para este trabalho foi
o de polietileno, que é indicado para todas as anál-ises.

A preservação das anostras que se destinarn aos la
boratóríos de análises visan retardar a ação biol6gica, a hidr6-
lise de compostos quínicos complexos e reduzir a volatilidade
dos constituintes (Souza e Derisio, I977). Para ta1, são utiliza
dos os ácidos sulfúrico, nÍtrico ou clorídrico a1én de refrigera
ção para algunas dosagens,

O enprego desses ácidos é deterninado pelo elemen
to ou conposto que se deseja dosar, Por exemplo para dosagen de

Ca, Cu, I'fg, K, Na, etc., as amostras foram conservadas con ácido
nÍtrico concentrado. Para a dosagern de Fe empregou-se o ácido
clorídríco e para nitratos e nitrito, a conservação das águas
foi feita corn ácído sulfúrico.

Todo o naterial utilizado na adição de conservan-
tes recebeu o nesmo tratanento que os frascos, isto é foi lavado
com detergente, com ácido na nesna concentração e enxaguado con

água destilada,
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As coletas de água foram realizadas mensal-nente ,

durante un período de dezoito neses, de abril de 1979 a setenbro
de 1980.

3.2, Análj-ses das Ãguas

Con o material coletado nensalrnente, procedeu- se

ãs análises químicas, físicas e físico-quÍnicas. Por não se dis-
por, no período de estudos, de recursos técnicos para a rea\iza
ção das aná1ises quínicas dos principais elementos e conpostos
contidos nas águas do Rio Paraguai, recorreu-se ao labo¡at6rio
da Cornpanhia Estadual de Tecnologia e Sanearnento Básico, en São

Pau1o, para onde as amostras foram enviadas.

3.2.I. Elenentos e conpostos

Nas águas do Rio
anostTagem, foram anal isados os

dio, potássio, ferro, alunínio,
fato, nitrato, fluoreto, níque l

Paraguai, durante o período de

teores de: cá1cio, nagnésio, só-
sí1ica, bicarbonato, cloreto, suI
e cob re .

Con exceção do bicarbonato, que foi dosado no la-
boratório de Quínica do Centro Universitário de Corunbá, e algu-
nas análises de s6dio, para confirmação de teores, que forarn rea
Iizadas no laboratório da Enpresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária, em Co¡u¡nbá, por absorção atômica, todos os restantes fo-
ran analisados pela CETESB, segundo as normas do "Standard Me-

thods for the Exanination of Water and Waste-water".

3.2.2. Material ern suspensão e en solução

Filtrando-se ern cada anostra nensal un litro da

água do rio, com filtro de pape1, previamente seco e pesado, se-
parou-se o rnaterial transportado ern suspensão.
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0 filtro contendo esse naterial foi seco e pesado.
e esse valor subtraído do peso do filtro antes de ser utili zado

forneceu a quantidade do naterial transportado en suspensão por
litro de água do Rio Paraguai,

A ãgua resultante da filtragen foi subnetida a e-
vaporação em cadinhos de porcelana. Esses cadinhos foram prepara-
dos previanente. por calcinação e pesagem, antes de receber a á-
gua filtrada.Após a evaporação foran novanente calcinados e pesa-
dos, e o peso obtido pela diferença deste valor e o peso iniciat
do cadinho forneceu o valor do naterial dissolvido transportado
pelas águas do Rio Paraguai no ponto considerado.

3. 3. Tratanento dos Dadcs

3.3.I . Clináticos

Levantou-se os dados referentes ã temperaturas.
pressões atrnosféricas, pluvionetria e ventos, junto ao Serviço de

Proteção ao Vôo de Corunbá, que efetua rnedidas diárias desses parå
metTos, no Aeroporto de Corumbá, distante aproxinadamente j kn do

ponto de coletas das águas.

0s valores da temperatura fornecen as náxirnas e as

mÍnimas diárias, com as quais calculou-se as médías nensais, por
nédia ar i tn êtica ,

Calculou-se, tarnbén por média aritmética, a pres-
são atmosférica e a unidade relatíva do ar, para a caracterizaçào
do clina local.

Os dados pluviométricos foram obtidos pela soma

das colunas diárias de chuvas precipitadas durante os neses de oh-
servações.



-35-

3.3.2. Yazão

Como não se dispõe de dados de vazã"o para o Rio
Paraguai em Corumbá, utilizou-se os valores diários do níve1 do
rio em Ladário, poucos quilômetros abaixo do ponto de anostra-
gens. Essas alturas do rio foram fornecidas pelo Serviço de sina
Irzação Náutica do Oeste , da Base Fluvial de Ladário, que vem

tomando medidas diárias desde 1900.

Calculou-se as médias mensais das mesmas r por né
dia aritmética, e empregando-se a fórmu1a proposta pelo DNOS (l,fi
nistério do Interior, op.cit.) durante o projeto de Estudos IIi-
drológicos da Bacia do Alto Paraguai, através da f6rrnula:

a=h2+210h+600
onde a ê a vazão do Rio Paraguai e h é a altura do nível en
rio, obteve-se os dados das vazões mensais.

Ladá

Para calcular
nédia dos LZ prineiros meses

vazáo nédia anual, utilizou-se
a média dos últimos doze meses.

tados das anâLises foram elaboraclas
, dos elenentos:Ca, Mg, Na, K, Fe,A1,
, Cu e Ni, relatir,'os aos meses de

e tabelas com teores converticlos em

a

e

0 cá1culo da ârea drenada até o ponto de coleta
foi realizado somando-se a ãrea das bacias parciais fornecidas
pelo DNOS (Ministério do Interior, op.cit.). Cono esses dados
não são precisos, pela dificuldade que se tên no momento en deli
nitar os limites do Pantanal, o valor encontrado, 250.000 kr,2,
presta-se somente para comparações e algumas conclusões sobre a

denudação da bacia.

3.3.3. Das aná1ises

tabelas dos
si02, HC03,

AbriI/L979 e

Com os resul
teores, en mg/1
c1, s04, N03, F

seternbro /1980,
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porcentagem de meq,, para os cátíons: Ca, Mg, Na + K e os ânions:
HCO3, Cl + NOS e S04. Estes últinos foran utilizados para a clas_
sifícação das águas do Rio Paraguai, apresentadas no Diagrama de
Piper e as reLrções I[g/Ca e K/Na, en neq/1, tanbérn forarn calculadas e
apresentadas em forma de tabela.

0s valores nens ai s

pensão (en neq/1) são apresentados
tros: precipitações nensais , vazão

de material dissolvido e em sus
em tabela que contén os parârne

, e pH das águas do rio.

Cálculos do material removido anualrnente da bacia
forarn efetuados dispondo-se da concentração dos só1idos, pot es-
pécie, transportados pelo Rio Paraguai,e da vazão líquida especí-
fica, que é um parânetro que pode ser expresso en litro/segundo/
knz, ou seja, é a relação entre a vazão do rio e a â.rea da respec
tiva bacia hidrográfica, que no caso é 2s0.000 kmz aproxinadanenl
te.

0s teoïes médios anuais foram obtidos considerando
-se as nédias entre os períodos de abril/l979 a março/ 1gg0 e outu
bro/ 197 9 a setembro/1980.

Gráficos das variações dos teores e do naterial ern

suspensão , en ng,/I, en relação ã precipitação e vazão do Rio para
guai foran elaborados, en escala mili¡nétríca, para se úisualizar
as relações entïe esses parâmetros,os valores mensais do rnaterial
en suspensão relacionados con a vazão do rio são apresentados em
gráfico b i- logari tirno .



As soluções
vão incorporar os produtos
do intemperisno quírnico.

RESULTADOS E DISCUSSOES

4 .1. Elenentos e Conpostos
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circulan as rochas em alteração
as nesnas liberan, pela atuação

que

que

A cornposição dessas águas, dessa forna, vai de
pender fundament alrnent e da litologia drenada pelas nesrnas, d;
solubilidade dos rninerais e da temperatuïa das soluções reagen_
tes, pois as tenpeïatuias mais elevadas favorecern a solubilida_
de.

Essas águas vão transferir para os rios a carga
dissolvida, se o rneio aquoso pernitir, recolhida durante o seu
trajeto, observando-se com isso, a dependência dos sais dissolví
dos nas águas dos rios en r.elação ao relevo e ã estação do ano.

Nas estações chuvosas, ern gera1, a salinidade dos
rios é nenor do que nas estações secas, isso porque nas chuvas a
diluição abaixa sua concentração.

0 Rio paraguai apresenta, en Corumbá, un regine
de cheias defasado em relação à estação de naior pluviosidade,
Sendo un rio cuja bacia de drenagem, acima do ponto amostrado, a
presenta-se en um plano de pequena inclinação,linitada por eleva
ções cujas cotas, relativarnente baixas, não favorecen a ".orãolem clirna caracteristicarnente tropicar, esperar-se-ia teores maÍs
elevados, Entretanto a diluição é responsáve1, en parte, poï es_
se equilÍbrio, seguida da natureza sedirnentar da pJ.anície, onde
predoninan s edirnen to s arenosos.

0s teores (en mg/f) dos elernentos e cornpostos,ob_
servados entre abril de L979 e setenbro de 19g0, nas águas do
Rio Paraguai em C_oru¡nbá, estão representados nas Tabelas Z e S,&



ELH\,fENIo.s

E ÁBR./79 ItfAI

CßIPOSfOS

Ca 7,I ' 5,5 4,1 S,0 4,S 7,I
ItlC 1,9 2,7 2,4 Z,t 2,3 I,3
Na L,2 L,4 I,Z 3,3 1,6 1,3

K 2,3 7,.Ì 2,O 3,4 Z,1 1,8

Fe 2,9 0,14 0,1i O,Z4 0,36 0,97

A1 0,004 0,2 0,Q2 0,04 0,04 0,04

si02 12,4 10,8 10,8 10,5 8,8 12,1

HC03 31,0 34,0 29,0 37,O 30,0 30,0

cl 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

soq 10,0 ?,0 <2,0 <z,o <2,0 <2,0

N0-¡ 0,02 0,01 0,02 0,03 c,05 0,05

AM SEf

TABELA 2 - RESULTAÐOS DAS MEDIDAS DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS E COMPOSTOS
CORIIMBÁ.

5,2 3,6 5,5 3,3

2,3 1,8 1,8 .Z,3

1,0 0,7 0,6 0,6

1,8 1,6 1,3 1,7

1,4 2,46 2,4I 2,24

1,1 2,7 3,3 0 ,05

11,9 . 10,3 15,3 13,9

30,0 21,0 14,0 23,O

0,5 1,0 s,5 0,5

<2,0 <?,0 <z,o <2,0

0,72 0,11 0,11 0,07

DEZ JAN/80 FEy t.tAR

3,8 4,8 5,1 7,0

1,5 1,8 1,9 t,2

0,4 0,5 1,0 0,5

1,9 2,0 1,6 1,1

2,48 1,56 0,67 0,58

0,05 0,04 0,04 0,1

11,3 10,1 14,5 13,8

18,0 24,0 28,0 28,0

1,0 1,5 0,5 0,5

< 2,0 < 2,0 < 2,0 <2,0

0,07 0,05 0,02 0,03

6,4 5,4 5,2 4,4

I,7 1,8 2,2 2,0

0,5 0,5 0,1 L,7

1,4 1,5 1,4 I,4

0,31 0,27 0,9 0,41

0,02 0,04 0,04 0,05

14,0 14,0 r1,4 !2,4

29,0 7.4,0 26,0 26,o

1,0 0,5 0,8 0,2

<2,0 <2,0 < 2,0 5,0

0,02 0,02 0,07 0,06

AGO SET

(em ngl1) NAS ÃGUAS Do RIo PAIAGUAI EM



MÊS

.ABR/ 7 9

MAT

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

N0v

DÊZ

JAN/ 8O

FEV

MAR

ABR

MAI

JIIN

JUL

AGO

SET

¡

<0,10

<0, L0

0,58

0,14

<0,10

0,10

<0,10

.9,10

0,10

0,94

<0,10

0,17

<0,10

0 ,26

0 ,29

0 ,20

0,035

<0.10

Ni

0,006 0,0r

<0,002 <0,03

<0,002 <0,03

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 NÐ

<0,002 ND

<0,002 <0,05

<0,002 ND

<0,002 <0,02

<0,002 <0,02

<0,002 <0,02

<0,002 <0,02

<0,002 <0,02

<0,00? <0,02

<0,002 <0 ,02

<0,002 <0,02

<0,002 <0,02

TABELA 3 - ELEMENTOS MENORES PRESENTES NAS ÃGUAS DO RIO PARAGUAI

EM CoRUMBÃ (en nglr).
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Cá1cio

0 cálcio encontrado nas águas dos rios se originada dissolução de calcários, dolomitos e gipso; ataque aos plagioc1ásios e outros silicatos cálcicos; dissolução do cimento calcário de muitas rochas sedimentares e da água de chuva. As ;;;;
ções de equitíbrio dos íons c^2t e c012- e c0 z dissorvr¿o, .;;;cionam a presença desse cátion nas ágras fluviais (Hypoli;" l-s)r;

Notou-se uma relação direta
cálcio nas águas do rio e a vazão (Figura 4)
de maior pluviosidade, quando a vazão do Rio
seus valores rnais baixos, o cálcio tem seus

No perÍodo das enchentes
1evam, indicando a contribuição das argi

Considerando-se essas variáveis, pluviosidade evazão do rio, que se relacionan inversamente, ded.u z-se que o c-atcio dessas águas provérn das rochas carbonáticas do crroo--a;;;rbá, comuns na planÍcie, e Grupo cuiabá, nas cabeceiras de algunstributários, onde as rochas cristalinas também são fornecedorasdesse cátion, ê' participação menor, pois quando nessas regiõesas precipitações são nais intensas, se verifica diluição nos teores' de naneira a justificar as baixas concentrações ;* ;;r;;;menores que se registram nesse nomento no ponto de coletâs.

É o cátion mais
guai o €rn Corumbá (Tabela Z) , A
te nítida durante o período de

abundante nas águas do Rio para
variação deste cátion foi bastan]
observações.

entre os teores de
, ou seja,no período
Paraguai atinge

teores reduzidos.

os teores de cálcio se
las da Formação pantanal

I

0bservou-se durante o períoclo de amostragens, QUeos teores de cá1cio nas águas do Rio paraguai variaran de s,s a
7 'r ng/7 (Tabela z) , com um teor médio d.e 4,g ng/t, que compara-do ã media carculada por Lir¡ingstone (1963) para os rios su1 americanos, 7,2 ng/r, indica a presença cle tcrrenos lixiviaclos na
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p 1aníc ie .

t{agné s i o

A dissolução de carcários doloníticos e dolomitos,
ataque a silicatos rnagnesianos, a presença 10ca1 de evaporitos epoluição e a âgua da chuva, são as fontes do nagnésio encontrado
nas águas fluviais. Aparece na fo¡rna iônica e depende das condí_
ções de equilíbrio do sulfato, carbonato e bicarbonato, ( HypoIi_
to, 7972) .

. E o segundo cãtion, en abundância, nas águas do
Rio Paraguai, tendo sido registra<los teores de 1,2 a 2,7 nE/I (Ta
bela 2) , para un teor nédio de 1,9 ng/l.

ção

de
Não se observou variações caracterÍsticas nos teo_

rnagnésio, durante o período analisado (Figura 4), en rela_
variações ocorridas na yazão do ¡io e nas precipitações.

Esses teores, relativamente constantes, são justi_
ficados pelo fato de que o aumento da concentração verificado no
perÍodo de rnenores vazões é mantido pela contribuição das ragoas
no perÍodo das enchentes, ressaltand.o-se a influência das lagoas
salôbras.

Conclue-se assirn que o nagnésio contido nas águas
do Rio Paraguai se origina tanto na planície, através do ataque
quÍrnico ãs argilas da Fornação pantanãl e aos dolornitos do crupo
Corumbá, como das cabeceiras dos tributários, pela deconposição
de rochas cristalinas do Conplexo Basal, Grupo Cuiabá e intrusi
vas básicas e ácidas.

Considerando-se a concentração média para os rios
sul arnericanos cono 1,S ng/1 (l.ivingstone, op.cit.) observa_ se
una certa concordância, demonstïand.o, em rneios tropicais, o esta
do de lixiviação dos terrenos e a diluição pelas águas.
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sód io

0 ataque de plagioclásios e outÌos silicatos con-
tendo s6dio,presentes em rochas cristalínas e sedimentares argi-
losas e sedirnentos inconsolidados, constituem a principal fonte
deste elernento nas águas dos rios.

Fatores extrÍnsecos cono a poluição urbana e in-
dustrial e a precipitação das chuvas poden elevar o.s teores de
sódio nessas ãguas.

No ponto escolhido para anostragem pode-se consi_
derar inexistente a influência da noluição, e a participação do
s6dio trazído pelas precipitações é ern quantidades desprezíveis,
já que o elemento ocorre ern quantidades muito baixas nas águas
do Rio Paraguai no referido ponto.

Durante o período de abril de 1979 e setembTo de
I980, registrou-se um teor nédio de 0,9 mg/1, com valores osci-
lando entre 0,1 e 3,3 ng/I (Tabela 2).

Durante o período de observações,os teores aunen_
taram llgeiranente quando houve aurnento na vazão (Figura S). En
tletanto esse aumento na vazão não corresponde a una estação de
naior pluviosidade, estando as águas, nesse período, sobre a p1a
nície de inundação, sofrendo rnaior evaporação e nenor contr.ibui-
ção das chuvas.

Denonstra-se com isso que a principal fonte des-
se elenento nas águas do rio se deve ao seu contato corn os sedi_
nentos argilosos da Formação Pantanal, e exposições de rochas
cristalinas e sedimentares das cabeceiras dos tributários.

Potássio

O internperismo quínico atuando na decornposição da
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biotita, nuscovita e ortoclásio vai fornecer os teoÌes de potás-
sio para as águas continentais.

Uma pequena quantidade pode ser adicionada pelas
águas das chuvas, A poluição tanbén pode elevar seus teores, a-
través de indústrias e agricultura. Corno encontrou-se baixos teo
res desse elenento nas águas do rio, não se considera o aporte
atnosférico e da poluição.

Durante o período de arnostragens registrou-se pa-
râ o potássio teores entre 1,1 e 3,4 ng/I fTabela 2), tendo se
verificado un ligeiro aunento durante o período de nenor pluvio-
sidade e naiores vazões (Figura 4).

0 teor médio do potássio contindo nas águas do
Rio Paraguai en Corumbã ê ¿a ordern de I,8 ng/I valor muito próxi
no da média para os rios su1-americanos cuja rnédia é 2,0 mg/I
(Livings tone, op .cit. ) .

Não s6 a diluição provocada pelas grandes precipi
tações, que ocoïren nas cabeceiras e é acumulada na planície nos
perÍodos de cheia, justifica os baixos teores de potássio verifi
cados nas águas do Rio Paraguai. A litologia da planície, cornpos
ta p redomi nant ement e de sedimentos, semi-consolidados, argilo-a-
renosos é a principal causa desse fenôneno. Estes, pela estrutu-
ra da argila, perniten a entrada e retenção do potássio, cátj.on
con dinensões suficientes para que esse processo aconteça ern pro
porções tais que sua presença nas águas superficiais, apesar de
sua abundância na superf íci.e, ocorra ern quantidades relativamen-
te pequenas,

Nos perÍodos de menores precipitações a concentra
ção de potássio nas águas do rio tiveran um ligeiro aumento, de
monstrando que ernbora nesse período, acurnuladas na planície, te-
nhan se submetido à una redução, esta foi conpensada por um au-
nento na concentração das águas , vindas das cabeceiras, pela dre
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rochas cristalinas e arerrosas.
nas cabecei¡as dos tributários

Alunínio

Nas águas naturais o alunínio se origina da decorn
posição de feldspatos e argilo-minerais.

0 alurnÍnio apresenta-se nas águas naturais, desde
a forna iônica até conplexos. A solubiridade desse elernento está
condicionada pelo pH e a ptesença de ions conplexantes, princi_)-palmente o F , S04- e 0H (Hypolito, L97Z).

Se o pH das águas é naior que 5, o alunínio se
apresenta sob a forma de Al(0H)j e se insolubiliza, não nigran_
do. Se o pH for nenor que 5 fornarn-se os polírneros A1 (0H);,
A1 (0H)** e A1***, que poden ter mobilidade,

Permanecendo na estrutura dos silicatos en altera
ção, sonente uma parte do alumínio é retirada en solução (Kraus-
kopf, 1972) ,

Pelo exposto justifica-se os baixos teores desse
elenento nas ãguas superficiais, apesar de ser u¡n dos nais abun_
dantes elenentos da crosta terïestTe.

Foi o alunÍnio que, durante o período de abril de
I979 a sete¡nbro de 1980, perÍodo de observações, apresentou maior
amplitude de variações em seus teores, nas águas do Rio paraguai.
Esses valores variaram de teores nenores que 0,004 rng/1 até 3,3
mg/1 (Tabela 2), Yalores elevados como o últino podern îepresen-
tar antes a presença desse cátion na forrna de suspensão coloidal
do que proprianente na for¡na dissolvida.

Con a redução do volune escoado no ponto de arnos-
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tragens, observou-se um aunento na quantidade de alunÍnio presen
te nessas águas (Figura ó). Como essa redução na vazáo ocorre
justanente no período de maiores precipitações na região do pan-
tanal e cabeceiras dos tributários, essa relação inversa entre
os teores de alumínio e a vazão do Rio paraguai indican que esse
elenento provérn, principalnente, da litologia das terras altas,
ou seja, rochas cristalinas e sedimentares, e da planície, atTa-
vés de seus sedimentos argilosos, cujos terrenos são rnais inten-
sanente lixiviados nesse período,

Ferro

A alteração de rochas cristalinas contendo silica
tos, sulfetos e óxidos de ferro, e rochas sedimentares origina
das pela precipitação deste elenento, vai liberar para o rneio
aquoso este elemento, cuja presença vai depender do pH e do po_
tencial de óxido-redução,

Nas águas natura i s
Fe", Fer', Fe (oH) "' , F" (ou) j , ou
orgânicos e inorgânicos.

Nas águas com pH próxirno a 7,0 estâ presente, en
solução, o cátion Fe3*, en teoïes baixos devido a insolubilidade.

apresenta-se sob as for¡nas:
li.gados a agentes conplexantes

0s teores encontr.ados nas águas do Rio paraguai
estiverarn nun intervalo de 0,I3 a 2,9 ^g/t (página 3g), sendo
que a média foi de 2,6 ng/1, valor relativamente elevado, conpa_
rando-se con os rios su1-anericanos, cuja nédia é I,4 ng/I. Deve
-se considerar, os teores elevados podern ser atribUídos à pre_
sença de Fe na forrna coloidal .

Observou-se que os teores sof¡era¡n un aunento sen
síve1 durante o períod.o de rnaiores precipitações (Figura 6) incli
cando uma relação indireta entïe esse cátion e a vazão do rio.
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Assirn no período de maior vazào, em que as águas
pernanecen por rnaior tempo na planície, foram registrados OS

teores rnenores, coincidentenente no período de rnenor pluviosida
de, indicando influência da litologia das teïras altas pïevaIe_
cendo sobre as de¡nais,

A litologia das cabeceiras é a principal fonte
desse cátion, atrav6s d.e suas rochas cristalinas, granitos,gnais
ses e basaltos, e afloramentos, nas regiões das lagoas, de sedi_
nentos ferruginosos do Grupo Jacadigo,

bt-t1ca

As princípais rochas fornecedoras de sílica para
as águas dos rios são as cristalinas, a partir da alteração de
plagioclásios, quartzo e anfibó1ios, a1ém das rochas sedirnenta-
res contendo argila e quartzo, incluindo os sedirnentos inconsoli
dados,

Embora não seja o conposto rnais abundante nas â_
guas naturais, a sílica é urn dos mais comuns. pode estar nessas
águas, na forna coloidal ou dissolvido.

A forrna rnais comurn da sÍlica é o quartzo, que e¡n
condições naturais âpresenta baixa solubilidade, já a opala e
calcedônia, por serem nais instáveis, têm solubilidade naior
(Krauskopf, Ig7 Z) .

A solubilidade da sí1ica depende do ¡H: ela au¡nen
ta en pH rnaior que 9, sendo constante em valores de pH nenores
que 9. Outro fator que interfere na solubilidade da sílica, a1ém
da tenperatura, é o alumínio. cuja presença, nesno en pequena
quantidade, é suficiente para precipitar a sí1ica coloid¿1 [Oka_
noto, Okura e Goro, 1957),

Os teores medidos durante a fase de anostïagens
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variam. de 8,8 a 15,3 rng/f (Página 38), sendo que o teor nédio
foi de 12,l ng/7,

Os teores registrados nas águas do Rio Paraguai
mostran que os terrenos drenados por suas águas estão rnais lixi
viados que os das Bacias do Arnazonas e Paraíba,

A partir dos dados obtidos verificou-se que, ba-
sicanente não há relação entte os teores de sílica e a vazão
do rio, no ponto considerado (Figura 7).

Dessa forna, no período das enchentes, quando se

registram as rnaiores vazões do Rio Paraguai , os teores de sílica
sofrem variações que não se relacionam con a vazáo, srtgerindo
que sua presença se deve tanto à litologia das terras altas
quanto ã da planície, através das rochas cristalinas e sedirnen-
tares, congloneráticas e arcoseanas, justificada pela quantida-
de internediária desse conposto (Davis, 1964).

Bicarbonato

Este ânion é originado
bônico da atmosfera e do so1o, através
da dissolução de calcá¡ios e dolonitos
gás carbônico. As reações de alteração
cido carbônico tambén contribuern para
nion nas águas .

da dissolução do gás car-
da atividade biológi ca, e

con a participação clo

dos pIagi.oclás ios pelo á

elevar os teores desse â-

Os teores de HC0J nas águas do Río Paraguai, no

alto curso, oscilaran entre 14 e 37 ng/1. (Página 38), e teor
nédio de 25,5 ng/I próxirno ao calculado para os rios su1-ameri-
canos , que é 31,0 ng/I (Livingstone, op.cit. ) . Ësses valores
são justificados, em relação a média para os rios do nundo-58,4
ngl1 (Livingstone, op.cit.) pela lixiviação e diluição, nais
intensas em regiões tropicais.
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Observou-se una ligeira relação tntre o bica¡bona
to e a vazão do rio (Figura 8) de forrna que nos períodos de en-
chentes, quando as águas ocupan a vasta planícíe do Pantanal, é

1ígeiranente aumentada a quantidade desse conposto nas águas,

Esse fato é expl icado pela presença de inúmeros
afloranrentos, na planície, de rochas carbonáticas do Grupo Corurn

bá, una das principais fornecedoras desse conposto para as águas
do rio. É o bicarbonato o princioal ânion presente nas águas do

Rio Paraguai, ern Corumbá, fato atribuído tanbén ao c1ina, úmido
e quente, comun na região, clue propicia através de intensa ativi
dade orgânica, naior produção de gás carbônico, que irá promover
a dissolução das rochas carbonáticas.

Sulfato

O sulfato pode ser adicionado ãs águas superfi-
ciais através da precipitação das chuvas, pode ser produto de

poluição, urbana, industrial. ou agrÍcola, ou ainda pode ser ori-
ginado da oxidação de sulfetos em tochas cristalinas e sedirnenta
res, e principalmente da dissolução de gipso, favorecida ern re-
giões pantanosas pela ação de bactérias,

Das dezoíto rnedidas efetuadas nas águas do Rio
Paraguai en Corumbá, em quinze a preserrça de sulfato foi ern teo-
res nenores que 2,0 ng/\ (Página 38), não se observando dess¿
forrna nenhuna variação desse ânion com as estações (Figura 8) ou

com a vazáo do rio,

A predoninâncía de rochas sedimentares argilo-are
nosas sobre as rochas cristalinas explica os baixos teores veri-
ficados, alén da lixiviação dos terrenos. É citada apenas urna

ocorrência de gipsita (Frankie, 1957 in Souza, 1973) en terras
bolivianas, prõxinas ã Lagoa Gaíba, pouco acima do ponto de anos
tragens, Essa ocorrência seria a principal fonte de sulfato con-
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tido nas águas do Rio Paraguai, juntanente con aquele provenien-
te das lagoas salgadas, inúneras que são, espalhadas pela planí-
cie do Pantanal.

Cloreto

0 ânion cloreto encontrado nas águas superficiais
se originam em terïenos de origem marinha; águas juvenis e cona-
tas, águas de chuva, evaporitos, ataque quíníco a rnine¡ais como

sodalita, apatita, pela poluição urbana e industrial.

Durante o período de observações, a n6dia dos tee
res de cloro foi de 1,1 mg/l, sendo que os valores oscilan entre
0,2 e 5,5 mg,/1 (Página 38), valores baixos, conparando-se com

a nédia esperada pâra os rios sul-anericanos, que é 4,9 ng/L

A presença de tão baixos teores é justificada pe-
la natureza dos terrenos, ¡á lixiviados, drenados pelas águas
da bacia hidrográfica do alto Rio Paraguai, e pela grande distân
cia do local ao oceano,

0bserva-se una influência significativa das preci
pitações sobre os teoîes de c1oro, que se nantém relativanìente
constante en períodos menos chuvosos (Fígura 9), quando a va-
zão do rio aunenta causando a diluição da quantidade que é fornc
cida pel.as argilas da planície, que junt.anente con as chuvas
constituem a prì.ncipa1 fonte desse elernento para as águas desse
rio.

Nitrato

0s processos naturais de nitrificação e a decornpo

sição da ¡natéria orgânica, constituen as príncipais fontes do ni
trato contido nas águas superficíais, sendo que urna pequena par-
cela é adicionada através da precip:itação das chuvas. A poluição
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urbana, industrial ou agríco1a pode alterar
esses teores.

_56_

cons i de rave lrnent e

Durante o período de anostragens, os teores de

nitrato nas águas do rio variararn de 0,01 e 0,L2 ng/I (Página
38), valores relativamente baixos, mas que mostr:an nitidamente
una variação con as precipitações (Figura 9), quando nos perío
dos de naiores precipitações seus teores se elevararn, en oposi

ção à vazão que reduzíu nesses períodos.

Com um teor médio de 0,08 mg/1, as águas do Rio
Paraguai apresentan urna diluição muito grande païa esse cornpos-

to.0s teores nrédios dos ríos su1-anericanos e do mundo, calcu-
lados por Lívingstone (1963), 0,7 e 1,0 ng/I, respectivanente,
indican que os processos de nitrificação no solo são processos
que se desenvolvern em escala mais reduzida na planície, onde os

mesrno não são ben desenvolvidos, Outro fator que explica esses
teores é o equilÍbrio anìbiental existente na região,onde a naté
ria orgânic¿, antes ou durante a deconposição é grandenente apro

veitada na cadeia alinentar de várias espécies animais e vege-
tais.

Elementos menore s

Durante este trabalho registrou-se tanbén as va-
riações de cobre, níque1 e fLuor (Tabela 3), presentes nas â-
guas do Rio Paraguai em Corumbá.

0s teores de cobre e níquel permaneceranì pratica
nente constantes, tendo se registrado para o cobre vaLores neno

res que 0,002 ng/l em dezessete das dezoi.to anostras, e para o

níque1, não detectado ern cínco amostras, apresentou valores
menores que 0,02 ng/I en nove amostras (Página 39). Não se ob-

servou dessa maneira qualquer relação entre esses elementos e a

vazáo e precipitações na bacia.



MBS

ABR/79

MAI

JT]N

JIJL

AM

SE'T

qJT

Nov

DEZ

FEV

l"fAR

ÁBR

MAI

J1JN

JI'L

A@

Ca(ng/l) rCa 9Ca(neq/l) MC(nC/r) rMg tMg(meq/l) Na(mglt) rNa K(nglt) rK rNa+K

7,t 0,355 56,80

5,5 0,275 45,45

4,1 0,205 40, 35

5,0 0,250 38,11

4,5 0,225 41,59

7 ,r 0,355 62,83

s,2 0,260 48,06

3,6 0,180 44,89

3,5 0,175 45,79

5,3 0,165 38 , ó4

3,8 0,190 49,87

4,8 0,240 51,84

5,1 0,25s 51,31

7 ,0 0,-3 50 70 , 00

6,4 0,320 61,54

5,4 0 ,270 56,84

s,2 0,260 53,83

4,4 0,220 44,27

1,9

2,7

2,4

2,3

1,3

¿,J

1,8

1,8

2,3

1,5

1,8

1,9

I,2
7,7

1,8

', ',

2,0

0,158 25,44

0 ,225 37 ,19

0,200 39 ,37

0,175 26 ,68

0,192 35,49

0,108 19,12

0 ,t92 35,49

0 , 150 37 ,47

0,150 39,06

0,I92 44,96

0,125 32,87

0 ,150 3? ,40

0,158 31 ,79

0,100 20,00

0,L4Z 27 ,3L

0,150 31,58

0,183 37,89

0,167 33,60

1,2 0,052 2,3 0,060 0,112

1,4 0,061 7,7 0,044 0,105

|,2 0,052 Z,O 0,051 0,103

3,3 0,144 3,4 0,087 o,?3L

1,6 0,070 2,7 0,054 o,I24

t,3 0,056 1,8 0,046 0,102

1,0 0,043 1,8 0,046 0,089

0,7 0,030 1,6 0,041 0,071

0,6 0,026 1,3 0,033 0,059

0,6 0,026 1,7 0,044 0,070

0,4 0,017 1,9 0,049 0,066

0,5 0,022 2,0 0,051 0,073

1,0 0,043 1,6 0,041 0,084

0,5 0,022 1,1 0,028 0,050

0,5 0,022 L,4 0,036 0,0s8

0, 5 0,022 1,3 0,035 0,055

0,1 0,004 r,4 0,036 0,040

L,7 0,074 1,4 0,036 0,110

TABELA 4 - PORCENTAGENS ÐE Ca, Mg e Na +

SrNa+K (meq11)

t7 ,92

t7 ,36

z0,28

35 ,21

22,92

18,05

16,45

t7 ,7L

15,36

16,39

t7 ,32

L5,77

16,90

10,00

1r ,15

11,58

8,28

22,I3

K (ern neq/l) NAS ÃGUAS DO RIO PARAGUAÌ
I

--t
I



MÊS HC03 (rnbll) dC03+C03r

( neq/l)

ABR/79 31,0 0,508

r'tA-I 34 ,0 0 ,492

JUN 28,0 0,459

JW 37,0 0,607

AGo 30,0 0,492

sEI 30,0 0,492

ü-rI 30,0 0,492

DEZ 14,0 0,230

JAN/80 23,0 0,377

FEV 18,0 0,29s

lrAR 24,0 0,393

ABR 28,0 0,459

MAI 28,0 0,459

JUN 29,0 0,475

JW ?4,0 0,393

Am ?6.0 0,426

sET 26,0 0,426

grHC0J+Co3 Cl(ng/l) rCl ìiOr(mgll) rN0, rC1+N03 grcl+No3 S04(mg/l) rs0a årS04
(meq/I) (neo1l) (¡req/l)

78,64 1,3 0,037 0,02

94,09 0,5 0,011 0, úi

92,91 0,5 0,014 0,02

94,4 0,5 0,014 0,03

93,18 0, s 0,014 0,03

93,18 0,5 0,014 0,05

93,01 0,5 0,014 0,12

87,09 1,0 0,028 0,11

56,37 5,5 0,155 0,11

91,28 0,5 0,014 0,07

85, sI 1,0 0,028 0,07

86,03 1,5 o,O4Z 0,05

92,97 0,5 0,014 0,02

92,73 0,5 0,014 0,03

90,65 1,0 0,028 0,02

91,76 0,5 0,014 0,02

90,45 0,8 0,023 0,07

87,84 0 ,2 0,006 0 ,06

0,0003 0,0373

ù,0002 0,0142

0,0003 0,0142

0.0005 0,0145

0,000ç 0,0145

0,0008 0,0148

0,0019 0,0159

0,0018 0,0298

0,0018 0,1568

0,0011 0,0151

0,0011 0,0291

0,0008 0,04?8

0,0003 0,0143

0,0005 0,0145

0,0003 0,0283

0,0005 0,0143

0,0011 0,024I

0,0010 0,0070

TABETA 5 - PORCENTAGENS DE HCOS + CIJ,CI + NO3 E SOO (CrN NEq/l) NAS ÃGUAS DO RIO PARAGUAI
r c03 AUSENTE

s,77 10,0 0,104 16,10

2,4 2,0 0,021 3, ss

2,87 <2,0 < 0,021 4 ,25

2,26 <2,0 <0,021 3,27

2,75 <?,0 <0,021 3,98

2,80 <2,0 < 0,021 3,98

3,01 <2,0 < 0,021 3,97

't ,54 <2,0 < 0,021 5,32

38,43 <2,0 < 0,021 5,15

3,66 <2,0 < 0,021 5,08

8,43 <2,0 < 0,021 ó,09

9,37 <2,0 < 0,021 4,60

2,89 <2,0 < 0,021 4,25

2,93 <?,0 < 0,021 4,24

5,4 <2,0 < 0,021 4,00

3,34 <2,0 < 0,021 4,90

5,09 <2,0 < 0,021 4,46

1,44 5,0 0,052 t0,72
I

I
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Os teofes de fluor variara¡n de valores menores
que 0,I0 ng/I, registrados en nove anostras, até 0,94 ng/1..

Classificação das águas

0s teores nensais dos cátions: cál-cio, sódio, po-
tássio e magnésio e ânions: bicarbonatos, sulfato, cloreto e ni-
trato, convertidos em miliequivalente/1itro (Tabelas 4 e 5), fo-
ram lançados no Diagrana de Piper, para a classificação das 'a-

guas (Figura 10). Urna densidade de pontos, ã esquerda dos cam-
pos, é observada, indicando poucas variações nas ptopor.ções rela
tivas desses ions na água do rio, que é classificada como bicar-
bonatada cá1cica, Esse resultado 6 esperado para regiões tropi-
cais.

As concentrações de sulfato, cloreto e nitrato
são bastante reduzidas, fato explicado pela litologia e pouca in
fluência hurnana, enquanto que a intensa atividade biológica favo
recida pelas abund.antes precipitações, favorecen a fornação e

dissociação do ácido carbônico, vão justificar a predoninância
deste ú1tino ânion.

Como sobressaen terrenos sedimentares na bacia de
drenagem, favorecendo inclusive a retenção do potássio, o cá1cio
é o cãtion nais abundante.

4 . 2, Relações Características

Relação K/Na

Observa-se urna grande anplitude de variações na relação,
K/Na, en ¡neq, nas águas do Rio Paraguai. Seus valores variararn
de 0,6 até 9,0, para u¡na nédia de 1,7, bastante superior ãs mé-
dias das para a América do Sul e pata o nundo, calculadas a par-



DIB6AN MN DE PIPER

Ê cq_

FIGURR IO

cLR6sTFTCRCRO 0R5 n'CUH5 00 RrO pÊRÊ6uAt,
Erl CoRUr"1gn'(m9), N0 PtR¡000 DE PSR|L/1.979
n gtTEflERO/ r. I e0



-61-

tir dos dados de Livingstone (1963), 0,5 e 0,4, respectivaïûente.
Essa diferença está relacionada aos teores de Na que nesses rios
apresentam-se nais elevados.

De maneira geral a relação K/Na aumenta entte os
períodos de rnaiores vazão e precipitação (Figura 11).

Nesse período aunenta o apoïte de ¡naterial para
a planÍcie, e o potássio ten seus teores reduzidos en relação
ao sódio, pelo fato de que o sódio aunenta quando as águas estão
acurnuladas sobre os sedirnentos argilosos da planície, possibili-
tando a troca entre essas bases e causando dessa forma a reclução
na relação entre anbos,

Relação Mg/Ca

Cono o cá1cio é o cátion predominante nas águas
do Rio Paraguai, torna a relação Mg/Ca, en neq, geralnente nenor
que 1.

As variações dessa relação, durante abril de I979
e seternbro de 1980, oscilaren entre 0,3 e 1,2 (Tabela 6), para
una nédia de 0,7, que cornparada aos dados de Livingstone (1967 )
para os rios da América do Su1 , com 0,3, apresenta-se superior,
Esse fato é justificado pelo teor médio de magnésio ser nais e1e
vado no Rio Paraguai,

0 aumento da relação é explicado pelo aunento d6
nagnêsio no período de ¡naiores precipitações e nenores vazões
(Figura 11), quando o cálcio ten seus teores reduzidos, elevando
nos períodos de cheia e reduzindo dessa for¡na a referida relação.

PE

Observou-se que o pH, medido en laborat6rio, das
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MES I'rg I'fg/CaCa Na K/Na

ABR/ 79 0,158 0 ,35s

MAr 0,255 0,275

JUN 0,200 0,205

JUL 0,175 0,250

AGo 0,192 0,7,25

sET 0,108 0,i55

ouT 0,192 0 ,260

Nov 0,1s0 0,180

ÐEZ 0,150 0,175

JAN/80 0,t92 0,16s

FEV 0,125 0,190

MAR 0,150 0,240

ABR 0,158 0 ,255

MAI 0,100 0,360

JUN 0,742 0,320

JUL 0,150 0 ,270

AGO 0,185 0,260

sET 0,167 0 .220

0,4 0,0ó0 0,052 t,2
0,8 0,044 0,061 0,7

1,0 0,051 0,052 1,0

0,7 0,087 0,144 0,6

0,9 0,054 0,070 0,8

0,3 0,046 0,056 0,8

0,7 0,046 0,043 t,1
0,8 0,041 0,030 1,4

0,9 0,053 0 ,026 1,3

r,z 0,044 0,026 L,7

0,7 0,049 0,017 2,9

0,6 0 ,051 0 ,022 2,3

0,ó 0,041 0,043 1,0

0,3 0,028 0,022 1,3

0 ,4 0,036 0 ,Q22 1 , ó

0,6 0,033 0,022 1,s

0,7 0,036 0,004 9,0

0,8 0,036 0,074 0,s

TABELA 6 - RELAç0ES Mg/Ca e K/Na NAs ÃGUAS D0 RIO PARAGUAI ._E¡4

C0RIIMBÃ (em rneq/ I ) .
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águas do Rio Paraguai, variou de 6,42 a 7,35 durante o período
de abril de 1979 e setenbro de 1980 (Tabera 7) , apresentando urna
medla d.e /, u.

Não se verificou nenhuna relação entre o pH e a
vazão do rio (Figura 12). Devería se esperar relativo aunento
nos perícidos de cheias, quando as águas tên, na planície, maior
quantirlade de natéria orgânica ern deconposição, que the propor_
cionaria,juntamente corn o acréscimo das águas das lagoas, un
naior pH. Esse equilíbrio é atribuÍdo a outÌas fontes, como a
litologia da planície, que nesse período estã coberta pelas â_
guas. sendo constituída por argilas e calcários, esta vai atuar
na composição das águas, causando o equilíbrio,

4,3. Yaríações no Comportarnento do Rio paraguai en Corunbá

4 .3.7. Vazãa

Calculou-se a vazão a partir das alturas do Rio
Paraguai, registradas na régua fluvionétrica de Ladário, utili
zando-se a fórnula deduzida pero DNOS (Ministério do Interior,
197 4) :

Q -- 20 h2 + ZI0 h + 600

onde Q 'e a vazão do rio e h é a al tur.a do rio en
Ladário. (Tabela 6)

Verificou-se com os dados obtidos que não existe
relação entre as precipitações e a vazão (Figura LZ),

É justanente no período de menor pluviosidade que
as águas atingem naior volurne.

0s valores estirnados para as vazões dutante o pe_
ríoclo de abril de 7979 e seteinbro de 19g0 oscilaïam entre 1065
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n"/s e 2585 mJls (Tabela 7) .

Em conseq{lência da extensão e pequena inclinação
da planície aliadas ã presença de verdadeiros diques transversal-
nente dispostos ao percurso das águas, no perÍodo de abril a ju-
tho são registrados os maiores valores de vazão enquanto que de
outubro a fevereiro se verificam os menores valores.

A vazão média estinada para o período de abril de
1979 e seternbro de 1980 foi de 1.ó85 m3/s. Considerando-se a área
drenada pela bacia acirna do ponto de anostragen cono aproxinada-

.,
nente 250.000 kn', tenos a vazã.o específica para esse período que,,-,2e o,/L/ s/Ám .

4 ,3.2. Material en suspensão

A quantidade de material em suspensão transportada
pelo Rio Paraguai variou de 19,9 a 58,6 mg/l (Tabela 7),con una
média de 37,I ne/L

0bservou-se no período de anostragens que existe
relação entre o rnaterial transportado en suspensão e a vazão (Fi-
guras 13 e 14),

Corno o período de naior vazão no ponto de anostra-
gens corresponde ao período de rnenor pluviosidade sobre a bacia,
deduz-se que, é tanbén a'fase que ocorre naior deposição de sedi-
nentos, na planície, nesse monento invadj-da pelas águas.Esse fenô
¡neno faz reduzir a quantidade de rnaterial ern suspensão, enquanto
o volume de água escoada é aurnentado, justificando assirn os bai-
xos valores enconttados.

De naneira geral é relativa¡nente pequena a quanti-
dade de naterial rernovido da bacia, en suspensão, conparando-se a
rnédia calculada para o Rio Paraguai ern Corunbá, con outros rios
brasileiros, tenos o Rio Arnazonas, na foz, com I0 ng/I (Leinz e



MES PRECIPITAçÃO AITURA M VAZÃO TEMPERATURA DA MATERIAL EMMEN&qr- RIo EM ESTIMADA PH "ÃGIJA - ^ "iu5i'üsÄo-" Rnsfirro
(¡,nn) LADÄRIo (m3ls) (ec) (rcilt- sEco

(em n)

A3R/79 33,7 ó,01 2,s85 6,7s 27,O 19,9 z3,I
MAI 19,r s,65 2,425 ó,45 27,8 43,3 32,0

JUN 0,0 5,16 2,2L6 7,20 2r,o 44,L 4?,,3

JUL 18 ,0 4,62 1,997 7 ,OO 2?,s 58 , 5 50, 3

AGO ZI ,3 4,13 1,808 7,00 28,5 25,6 26,L

sET 16,8 3,62 r,622 7,30 z4,o 40,9 25,8
ouT 62,4 2,95 1,594 6,95 31,0 45,5 34,7

Nov 12r,8 2,23 1,168 7,30 29,5 28,5 72,r
DEZ 224,7 1,88 1,0ós 7,25 2g,o 58,8 59,3
JAN 157, s 2,14 l, r4t 7 ,30 2g,o 42,4 zL,O

FEV 142,6 2,47 I,240 6,6s 30,s 51,1 50,8
MAR 1s0,1 3,85 1,70s 6,42 31,0 19,0 ?2,4
ABR 81 ,2 5,99 2,576 ó,8s zg,o 2?,2 18,5
MAI 37 ,2 5, 7s 2,469 7 , 05 28,5 24,0 L4 ,6
JUN L8,2 5,09 2,t87 7,1s 23,8 27 ,6 24 ,s
JUL 18,I 4, s0 1,9s0 7 ,27 22,5 25,9 32,8
AGo s,6 4,04 L,?75 7,35 26,0 38,7 22,6
sET/80 50,6 3,52 1,587 7,00 24,0 22,8 33,3

TABELA 7 - DADOS DE VARIAçOES DE VAZÃo, PH, TEMPERATURA DA Ã,GUA E MATERIAL
TRANSPORTADO NAS ÃGUAS DO RIO PARAGUAI E PB.ECIPITAçOES, EM
CORI,,MBÃ.
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Amaral, 1978); Bittencou¡t [1978) encontrou valores d.e pouco
nais de 10,0 mgl1 até superiot a 2.000 ngll pa.ra a bacia do Rio
Ivaí no Paranâ, bacia onde o naterial em suspensão está direta-
nente relacionado com as variações da vazão, ao contrário do que
foí verificado para o Rio paraguai em Corunbá.

Dessa forrna quando a água escoa exclusivanente a_
través dos leitos dos rios tenos maior quantidade de rnateriar em
suspensão, indícando un trabalho erosivo maior se processando
príncipalnente nas cabeceiras, onde nesse nonento ocorïe naior
pluviosidade.

0 fato de predorninar urn relevo de baixas cotas,re
duzindo a energia dos rios que processan naior erosão nas cabe_
ceiras, so¡nado ao fato de que, pelo menos no nonento atual, não
se explora a agricultura intensarnente na região, tanb6n justifi_
can os baixos valores de naterial transportado ern suspensão pe_
1as águas do Rio Paraguai. Deve-se considerar aì.nda que predomi_
nan, nas áreas ocupadas pelo homern, as pastagens que substitui_
ram as florestas nativas,atividade agrÍco1a que provoca rnenor e_
rosão entre as derna i s ,

Não se observou aunento na quantidade desse rnate
rial en relação ao segundo ano de observações, indicando un equi
1íbrio, nesse período, entre a erosão e sedinentação.

4.3.3, Resíduo s eco

0s valores obtidos de resíduo seco, transporta_
do pelo Rio Paraguai, variaran entte 14,6 e 72, 1 ng/l e a néclia
desses valores foi de 54,0 ng/I (Tabela 7) .

Esse naterial dissolvido se comporta da mesna na_
neira que o naterial transportado en suspensão, isto é, apresen_
ta relação inversa com a vazão (Figura 15).
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Esse fenô¡neno é causado pela diluição que se pro-
cessa nessa fase, en toda a bacia, indicando a predominância de
terrenos lixiviados na planíc ie,

0bserva-se que o tnaterial dissolvido aunenta con
as precipitações, como é de se esperar, pois nesse período o vo-
lume escoado pelo rio é rnenor causando urna concentração naior nos
teores,

Conclue-se que são as tetras altas das cabeceiras
e norros espalhados na planície, os principais responsáveis pelo
aunento na quantidade de naterial em solução nas águas do rio,
nos neses de nenores vazões.

4.4. Efeitos do Materíal Transportado pelo Río paraguai no A1

to Cu]:so

0 material- dissolvido retirado anualnente da ba-
cia a nontante de Corumbá , tota!íza 2.834.378 t, para una área
aproxirnada de 250.000 kn2 e foïnece a denudação quínica,por Kmz,

1
que é 11 ,38 t/kmL / ar'o.

Anualrnente são retirados 1.971.426 toneladas de
material ern suspensão, da área a nontante de Coru¡nbã, o que cor-
responde, aproxinadamente , a 7,9 toneladas /k^2/uno.

Esses valores, relativarnente baixos, caracterizam
o Rio Paraguaí, atê o ponto de coletas, cono típico de planície.

E o bicarbonato o colnposto predoninante nas águas
do Rio Paraguai, que anualnente transporta, no ponto de coletas,
1.355.023 t desse conposto (Tabela 8), juntanente con a sítica
retirada anualnente da bacia, en quantidade de 636.790 toneladas
0s denaiS elenentos e compostos são encontrados na tabela 8, on-
de se encontïan respectivanente o aporte anual por knZ e o total
de retirado da bacia.
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ELEMENTOS E CCMPOSTOS

EM SOLUçÃO

TEOR MÉDIO APORTE ANUAL RETIRADA ANUAL
(ngll) (t/hnz) (tonetadas)

Ca

Mg

Na

K

Fe

A1

HCo 
3

SO,

Nog

CI

F

sio2

TOTAL

4,8

1,9

na

ltö

2,6

0 ,62

25 ,5

2,0

0,08

1,1

0,2i

72,L

L ,02

0,40

0,19

0,58

0,55

0,13

5,42

0,43

0 ,02

0,04

2 ,57

11,38

255,065

100,9ó3

47 ,824

95,649

138.159

32.946

1.3s5.023

706 .27 6

4 ,25L

58,452

11.159

642 ,97 2

2.834,378

TABELA I - ELEMENTOS E COtvtpOSTOS RETTRADOS ANUALMENTE DA BACIA
HIDROGR.(FICA DO ALTO RIO PARAGUAI A T4CNTANTE DE CORIJMBÃ
(ÃREA DRENADA, APROXTMADA = 250.000 KÌZ).



0s elernentos e compostos reti¡ados ern maior quanti
dade, o cá1cio, bicarbonato e sí1ica, que sonan 79"t do total, não
sofreram aumento no segundo ano de observaçòes, permanecendo ocálcio com a nesna nédia do prirneiro ano. O bicarbonato sofreu
urna ligeira redução, não cornpensada totalnente pelo ligeiro aumen
to nos teores de sírica, de modo que no totar não houve aunento e
sirn urn decr6scimo na quant idade do mateïia1 dissolvido retirado
da bacia.

Pode-se concluir com esses resultados, Que não o_
corÍeu no período de arnostragens un aunento na denudação quínica
da bacia, provocada que seria, pelos desnatanentos que vern se pro
cessando continuamente na região das cabeceiras dos tributários
do Rio Paraguai. pelo menos o equilíbrio é observado no ponto de
coletas, não se podendo âfirnar o nesmo para as regiões superiÕ_
res do Pantanal , que já sofrern as conseqüências da exploração des
controlada da terra, verificada atrav6s do assoreamento de peque
nos cursos, segundo infornações de navegadores.

Para urn rio, cuja bacia de drenagern se desenyolve
en terrenos de baixas cotas, en regiões tropicais, seria prová_
vel ter naior concentTação de compostos. díssolvidos. Esse fato
não se verifica pela natureza dos terrenos predoninantes na re_
gião. Na planície onde a litologia consiste basicamente em secri-
nentos arenosos lixiviados, com pequena quantidade de argila,atua
o intenperismo quínico, enquanto que nas cabeceiras o ataque fÍsi
co é o responsáve1 pelos teores relativarnente baixos.
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CoMPARAç0ES DOS RESULTADOS DO ESTUDO COM OUTP.AS REGIÕES

O conportanento do Rio paraguai acina de Corunbá
pode ser extendido até a confluência com o Rio Apa, onde realmen_
te termina o Pantanal Matogrossense,

para isso deve_se considerar um atraso ainda rnaior
entre o período.de rnaior pluviosidade e as enchentes, a1érn d.e en_
trarem na conposição das águas uma parcela naior de compostos e
elenentos relacionados aos afloramentos de ferro e manganês, tanto
do lado brasileiro como do boliviano, en Mutun. Te¡n rnaior contri-
buição, tanbérn, o irnenso afloranento de calcários que constitue a
Serra da Bodoquena, linite teste do pantanal ! que acompanha até o
sul.

Assín espera_se na confluência com o Rio Apa ligei
ras nodificações nos teores de cá1cio, bicarbonatos e ferro den_
tre os analisados neste estudo.

0 Rio paraguai no seu alto curso não apresenta característícas muito diferentes de outros rios brasileiros,

Cornparando-se os valores apresentados por Livings_
tone (1963) para os rios sul-arnericanos con os carculados para osrios do rnundo, nota-se que, con exceção do Fe, as concentrações
são bastantes inferiores. Em relação* aos teores nédios do Rio pa-
raguai, a diluição é ainda rnaior, excetuand.o_se na concentração
de magnés io,

Entretanto cornparando_se os rios brasileiros apre_
sentados na Tabela 9, nuitos aspectos são comuns entîe eles, no
que diz respeito ã conposição das águas. O rio que apresenta ¡naiores diferenças, sob esse aspecto, é o paraiba, pelo fato de dr*]
nar teïrenos compostos por rochas pr edominant ement e cristarinas,
nuna faixa prõxirna ao Iitoral .



RIO Ca Mg

RIO PARAGUAI EM CORIJMBÃ (MS) 4,8 1,9
Rr0s D0 MUNDo (1) 1s,0 4,r
AMÉRICA DO SUL (1) 7,2 1,5
RIOS DA BACIA ÐO PARANÁ (2) 3,4 1,9
Rro AMAZoNAS EM óBrD0s (3) s,4 0,s
RIO PARAÍBA EM CAMPOS (4) 3.4 3,8
Rro tyAf (PR) (s) s,s.7 L,s7

TABELA 9 -

RIO PARAGUAI EM coRuMBÁ - coMPARAçOËs cov RIos BRASILETRos, ÐA AMÉRrcA Do sul E Do MUND' (mg/r)
(1) LTVTNGSTONE ( 1e 63)

(2) SzrKszAY (1972)

(3) KATZER, 1903 (LTvTNGSTONE, 1963)

(4) szrKszAY (1s67)

(s) B TTTENCOURT (1978)

Na K .Fe A1 Si02

0,9 1,8 2,6 0,62 LZ,7

6,5 2,3 0,67 _ 13,1

4,0 2,0 1,4 _ 11,9

2,0 1,4 0,72 0,086 15,4

1,6 1,8 1,9 - 10,6

4,8 0,8 0,06 0,02 4,3
2,27 L,56 16,6

HC03/c03 cI Nos s0¿ ToTAL

25,5 1,1 0,08 2,0 53,4

58,4 7 ,8 1,0 LI,z 119,9

31,0 4 ,9 0 ,7 4,8 69,4

18,4 2,t 1,25 7 ,4 46,63

77,9 2,6 - 0,8 43,L

30,5 7 ,I 54,8

50,63 2,07 I,s8 _ 62,65

I{qr
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Litologicanente as bacias apresentan pouca seme_
thança. A bacia do Rio Arnazonas se d.esenvolve en terrenos na sua
rnaior parte cristalinos e sedirnentares. os rios da Bacia do pata
ná se assentan en terrenos onde, em grandes áreas, se expõen o,
derrarnes basálticos e as forrnações arenosas da bacia secrirnentar
honônina , jâ o Rio Paraguai se desenvolve em terrenos predominan
tenente sedimentares.

Observa-se porén que os teores encontrad.os nas
águas desses rios, en relação e alguns elenentos e conpostos, po
dem ser considerados senelhantes. E o caso d.o cálcio, potássio e
sí1ica.

As concentrações de bicarbonato e rnagnésio se a_
presentan em valores prõxinos nos Rios paraguai, Ivaí e da Ba_
cia do Paranã', enbora este ú1timo elernento tenha origens cliver-
sas nessas bacias.

0s teores presentes nas águas do Rio A¡nazonas de
nonstran naÍor diluição en reração ao surfato e nagnésio justifi
cada pela influência climãtica, senclo que o s6dio e cloro, €m
concentrações mais elevadas indican, provavelmente, naior contri
buição atmosféri ca.

Os Rjos Ivaí e da Bacia do paraná apresentaln
naiores quantidades de nitrato que o Rio paraguai, da nesma for-
na que o c1oro, anbos indicando influência da ocupação hurnana,

Cornparando-se a relação K/Na, eÍì rneq, nos rios
citados, verifÍca-se que as águas do Rio paraguai apresentan o
valor relativarnente elevado de 1,7, quando os demais não ultïa_
passan 0,7: o Rj.o lvaí varia em torno de 0,32 (Bittencourt op.
cit.) e os rios da Bacia do paraná aproxinadamente 0,6.

A concenttação de sódio nas águas do Rio pa¡a_
guai, em Corunbá, sendo muito inferior à <1os demais rios, justí-
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fica o aunento dessa relação para este rio.

Já a relação Mg/Ca, en meq, se apresenta em valo-
res sernelhantes nos Rios Paraguai e lvaí, com 0,7 e en torno de
0,6, respectivanente, sendo entTetanto inferior nos rios da Ba-
cia do Pa-ranâ, que ten para essa relação o valor aproximado de
0,3 (Szikszay op.cit.), dernonstrando a influência clinática nos
prírneiros e 1ito1ógica nos ú1tinos.

0 naterial transportado en suspensão pelo Rio Pa-
raíba atínge 694 ng/L e pelo Rio Anazonas 135 ng/l (Leinz e Ana-
ral op.cit,).0 Rio AvaÍ ten en suas águas o valor de ll8 rr-C/L
(Bittencourt op.cit.) de material em suspensão e o Rio Paraguai
37 ,I ng/L Esses valores de naterial retirado en suspensão d.e-
monstTan o equilíbrio en que se encontTa a bacia hidrográfica
desse rio, onde a erosão mecânica ocorre en quantidades reduzi-
das, justificadas pela suavidade do relevo e pequena influência
humana.

En relação ao rnaterial dissolvido retirado anual-
Ìnente o Rio Paraguai transport a 2,8 x 106 t, enquanto que o Rio
Amazonas retira 170 x 106 t (Katzer in Leinz e A¡nara1, op.cit.)e
os rios da Bacia do Paraná aprox irnad anent e 3,8 x 106t ( Szikszay
op.cit.) denonstrando o estado de lixiviação nais avançado na
primeira bacia.
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6. CONCLUSÕES

Muitos fatores contribuem para a connosição das
águas do Rio Paraguai en Corurnbá, MS. Enquanto a litologia defi-
ne a qualidade do material transportado ern solução, o clima de-
termina, fundanentalmente, a quantidade desse naterial .

0 relevo, relativarnente suave, é o responsável pe
reduzida quantidade de rnaterial transportado pelas águas des-
rio,

0 fato de ocorrer sobre una região de topografia
suave, cono a planície do Pantanâl, vindo de regiões não nuito
elevadas, somado à predorninância de terrenos sedirnentares liii-
viados na sua ârea de drenagem e ao gra.nde volune de água âcunu-
1ado, justificarn os teores relativanente baixos nas águas do

rio.

0 regirne do Rio Paraguai em Corunbá é diferente
da naíoria dos rios, pois sua vazão não corresponde ãs precipita
ções de chuvas.

Pela extensão da planÍcie, enquanto nuna região
se desenvolvern grandes enchentes, con as águas invadindo os carn-
pos, conectando lagoas, en outras regiões ocort e o contrário,con
os rjos atingindo suas menores vazões. Esse fato atualnente jus-
tificado pela pequena inclinação da planície, deve ter outra ori
gen conjunta, que provavelmente se relaciona co¡n a circulação das

águas nos terrenos calcários,
$

0s teores de bicarbonato, cá1cio, potássio e s6-
dio, nas águas do Rio Paraguai, em Corunbá, aurnentaram quando a

vazáo do rj.o aunentou, ou seja, nos períodos de nenor pluviosida-
de, quando as ,águas estão acu¡nuladas na planície, onde precloni-
nan os sedi.nentos argilosos e calcários.
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O al-umínio, ferro e nitrato fora¡n os elementos e

conpostos que reduziram seus teores nas águas do rio,quando es-
tas aunentaram suas vazóes, co inc ident enent e no verão. Os de-
nais elementos e conpostos, nagnésio, sí1ica e sulfato não apre-
sentaram variações importantes con as estações. O cloro nostrou
sua principal origern, no ponto de coletas, que é a atrnosférica ,

pois apresentou visíve1 relação com as precipitações,

0s elenentos nenor'es, presentes en baixas concen-
trações, f1uor, cobre e níque1 pernaneceran praticarnente constan
tes.

des de

tuen as

rios da

slIlce-

A litologia da planície fornece naiores quantida-
sódio e sulfato, e juntarnente con as cabeceiras consti-
fontes de bicarbonato, cá1cio, cloro, ferro e nagnésio.

A litologia das cabeceiras dos diversos tributá
bacia, fornecem principalnente o alumÍnio, potássio e a

As águas desse rio são classificadas coino bicarbo
natadas cálcicas, evidenciando a influência do clina tropical e

litologia da região .

Atualrnente são retirados, aproximadamente, da ba-
cia do Rio Paraguai, a nontante de Corumbã, 2,83 x 106 toneladas
de elenentos e compostos quínicos en solução e I,97 x 106 t en

suspensão, o que indica que de naneira geral a bacia encontla
nun estágio de equilíbrio entre a erosão e sedimentação, fato ve
rificado pela redução observada nos nateriais retírados em sus-
pensão e en solução, a16n dos baixos teores dos elementos e con-
postos presentes nas águas do rio, indicativo tanbén de terrenos
nuito lixiviados que são drenados por essas águas.
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