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RESUMO

Este trabâfho objetivou/ através da caracterizacão do meio
fÍsico, determinar áreas favoráveis à lmplantação de aterros
sanitários nã porçåo sul do municÍpio de pa.ranguá - pR,

Para caracterizar o meio físico, foram executados
levantamentos da geologÍa, geomorfologia, hidrogeologia e dos solos
do Locaf, Parâ os estudos hidrogeológicos foram el-aborados ì..rm mapa
potenciométrico e um mapã de vul- ne rab íl idade dos aqüiferos, e para
auxiliar a determinação das superficies geomórficas, foi
confeccionado um mapa de classes de decl-ive,

Esses mapas, juntamente com o mapa geológico, das
superfícies geomórficas e dos solos, em escala 1:50, OOO, foram
interpretados e discutidosr resultando em um mapa de caracterizacão
das áreas para implantação de aterros sanítárlos.

Neste mapa eståo representadas as áreas favoráveis, áreas
favoráveis com restriÇões e áreas desfavoráveis à implantação de
aterros sanitáríos.

As áreas favoráveis à imp.lantaÇão de aterros sanitários, são
representadas por solos argilosos e impermeáveis, onde â profundidade
do nível potenciométrico é superior a 2,0 metros de profundidade, o
aqüífero é confinado ou semi-confinado e de baixa vulnerabifidãde . As
áreas favoráveis com restrições/ são configuradas nos locais onde a

profundidade do nívef potenciométrico é inferior a 2fO metïos de
profundidader ocorrem agrupamentos de rios e ou poços, existem
diáclases e ou faLhas e dispõem-se assentamentos urbanos.

As áreas desfavoráveis à implantação de aterïos sanitários,
são representadas por solos siltosos, areia argilosa, pedregulho e

areia argiJ-osa e areia siltosâ. A razão da des favorabilidade deve-se
aos teores de argila inferiores a 308 e índices de plasticidade
inferíores a 15 unidades, em todos os so1os, e permeabilidade elevada
nos solos areia siltosa. Nesses focais os aqüíferos são semi-
confinados e livres, com vulnerabilidade baixa e média no aqüífero
semi-confinado e/ alta no aqüífero lívre.

O trabaJ-ho apresenta¡ ãinda/ uma aná.Lise da situaÇåo atuaL
da disposição dos residuos sótidos em paranaguá, e comenta as
principais normasf leis e resoluções utilízadas para a implantação de
aterros sanitários -



This work
sanltary l andfilLs
characteri z at io n of

ABST RÀCT

has the aim of defining
in Southern Paranaguá, pR,

the area.

the requirements for
based on the physlcal

Potenclometrlc maps, aqulfers vulnerabil"ity maps and
geomorphic surfaces maps have been made and analyzed in combination
wìth geological_ and pedological maps, aII in 1:50 000 scaIe. The
joined study of the data resulted in a Sanitary Landfifl
characterization Map' where suitab-le praces/ suitabre pr-aces with
restrictions and non-suitabfe pl_aces for sanitary dumplngs are
defined.

The so-cãÌled suitable areas are composed by impermeable
clay soils, where the potenciometric depth level_ is up to 2,0 m and
the aquifer is confined or semi-confined type, h¡ith l-ow
vulnerabifity. rn the same !üay, the suitabÌe areas with restrictions
are related to places where the potenciometric leve1 is l0cated at a
depth of 2,Q m aE maximum, rivers and/ot we]ls are grouped together,
joints and,/or faurts are cutting the area and urban occupation is
characterized. The non-suitable areas are defined by places where the
soils present in its compositÍon -Iess than 3OB of c1ay, pl-asticity
index is below 15 unities and permeability is high. These soil_s are
related to semí-confined and free aquifers wlth respectively, 1ow_
medium vulnerabílity/ and high vulnerability.

The work presents/ in addition, an overview on the solid
residues disposal situation in paranaguá, pR at presente, and
discusses the main ru.res and requlations used in sanitary landfirrs
impLementation.



INTRODUCÃO

A sociedade moderna, em funcão de

produz uma grande e rzariada quantidade de

final destes, pode ser o meio aquoso e a

produzindo agressões ao meio ambiente.

atividades r1j-versas,

resíduos. A iesrinaÇâo
superf icie ,Co soIo,

Essas agressões se confj_guram na poluição de rios, mares,
Iagos, águas subterrâneas e soIos.

No passado, prevaleceu a idéia errônea cle que a disposrçåo
dos resíduos urbanos, distantes das comunidades não acarretariam
problemas às mesmas. porém, essa prática aliacla à f al_ta ce
pJ-anejamento e metodoJ-ogia adequada propiciou o aparecj-mento de áreas
de rlsco potencial ao mej_o ambiente.

Esse risco agravou-se com o crescimento desordenado dos
centros urbanosr pois na maioria das vezes¡ os depósitos de lixo
foram sub-estimados em relaçåo a sua vida úti1 e quando englobados
pelas cidades, tornaram-se áreas de agressão ambiental-.

HETTZMANN JR. (1994) | atenta para a forma inadequada na
deposicão dos residuos sóIidos, tendo em vista a falta de informaçåo
sobre o assunto no Brasil, e propõe formas de recuperação de três
áreas com depósitos de residuos sófidos, situados na Bacia do Rio
Piracicaba no Estado de São paulo.

Em pesquisas realizadas em locaj-s com depósitos de resíduos
em Nova Jersey, fll-inois e oregon nos Estados unidos da América do
Norte, LEMONT et ar (1993 ) citado por v,iATTS et a_t-. (rgg4) ,
enfatizaram o risco de poJ_uiÇão nestes locais.

Na região Metroporitana de Recife, cosrA e sANTos (rgg4) em
um estudo hidrogeológico preliminar das águas subterråneas no entorno
da área do Ì1xåo de Muribeca, determinaram a contaminação da água
subterrânea peJ_o chorume do lixão.

somados a esses impactos ambì-entais, a localizaçåo dos
depósitos de lixo em áreas urbanas provoca a proliferaÇão de vetores
de doenças, odores desagradáveis, impacto estético e problemas
sociais rel-acionados com os catadores de lixo que comercial-izam
resíduos passiveis cle reaprovej-tamento.

Em Paranaguá, principaj- centro urbano do lit.oral paranaense,
esses f atos são evidenciados em vários iocais rle acúmulo rle Iixo,
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1

pois até recentemente uma parte do li:<o urbano
manguezais, que foram aterrados e urbanizados.

2

f oi l-ancado em

Essa prática causou graves consequências à popuJ-acåo desses
locais, bem como ao meio ambiente, destruindo os manguezais gue são
essenciais ao equii_ibrio ecoJ_ógico local_.

Atualmente, o lixo urbano de paranaguá é destinado para
quatro depósitos situados em focais onde nåo foram efetuados estudos
de caracterizaçåo do meio fisico, configurando, portanto, áreas de
risco ambiental.

Na tentaLiva de solucionar a problemática do lixo nos
municipios lit.orâneos a Superintendência dos Recursos Hidricos e Meio
Ambiente, realizou em 1986 uma reunião com os prefeitos clesses
municipios, procurando expor um plano de implantação de centrais de
triagem e compostagem de rixo, com capacidade para receber os
resíduos gerados de forma integrada.

Tendo em vista as dificuldades financeiras dos municipios e
a farta de vontade política na época, tar projeto foi abandonado.

Assim, denota-se a grande necessidade de estudos geológicos
e hidrogeoJ-ógicos de forma integrada com as informações
geomorfológicas e pedológicas, para caracterizar o meio físico, de
maneira a permì-tir a execução de normas municipais que regularizem a
Iocação dos depósitos de residuos sófidos no município de paranaguá.



OBJETIVOS

Estudos especificos dos aspectos geológicos,
hì-drogeológicos, pedorógicos e geomorfoJ_ógicos do município de
Paranaguá, såo poucos e dispersos. Com relaçåo a ì-nformações sobre o
meio fisico para a locação de aterros sanitários, os estudos såo
praticamente inexistentes .

Portanto, o objetivo deste trabalho em caracterizar o mej_o
fisico para a implantaÇåo de aterros sanitários nesse município é

importante, nåo só para o seu melhor conhecimento fisico integrado,
bem como' para estabelecer critérios que possam ser usados em outros
municípios l-itorâneos com problemas semelhantes.

como resultado final, eraborar-se-á mapa de classes de
decli-vidade, mapa geomorf o1ógì-co, mapa geológico, mapa
potenciométrico, mapa de vul-nerabil-idade de aqüiferos e mapa de
distribuiçåo dos tipos de solos em escala 1:50.000. Esses mapas
analisados de forma integrada resultarão em uma carta em escala
l-:50.000 que indique a distribuição de área.s adequadas para
instalaçåo de aterros sanitários.



REVISÀO BIBLIOGRÁFICA

Tendo em vista o objetivo do trabalho, a rev.rsão
bibliográfica foi dividída em dois itens.

No primeiro ítem¿ foram relacionadas as principais normas
nacionais usua.Lmente utirizadas na locação de aterros sanitários e a
.Iegislação federal e estadual pertinente ao âssunto.

No segundo item såo apresentados os trabafhos referentes a
caracterização do meio fisico, rel-acionados com a Ìocação de áreas
para impLantação de aterros sanitários e sobre ateïros já
implantados.

3.1. Normas e Legis laçåo
A companhia de TecnologÍa e saneamento Ambientaf - CETESB,

em CETESB (1983) e CETESB (19S5), propõe noïmas com as
características dos so-Los, a profundidade do lenço1 freático, o
distanciamento dos rios, as dectividades e as caracteristicas dos
acessos recomendáweis para os locais de implantação de aterïos
sanitários de residuos sólidos urbanos e industrlais.

Com refaÇão aos critérios païa apresentação de projetos para
aterros sanitários, a Associação Brasir-eira de Normas Técnicas
A.B.N.T., através das Normas Brasileiras Registradas _ N.B,R.,
estabelece as condiçðes mínimas exigíveis para apresentaÇão de
projetos de aterros sanitários de residuos industriais perigosos na
N'B'R.-8418 (A.B.N.T. | L9g4) e para aterros sanit.ários de resíduos
sófidos urbanos na N.B.R,-8419 (A,B.N,T. r 1984) . Na N.B.R._8849
(.A.8.N.T,, 1-98S) såo fixadas as condições para a apresentação de
projetos de aterros controlados de resíduos sófidos urbanos e na
N.B.R.-10157 (A.B.N.T,, 1987) såo estabelecidas as condições para
projeto e operação de aterros de resíduos perigosos.

A 1egís1ação federal na portaria ne 53 de Of/03/jg, fj-xa
normas para os projetos especificos de tratamento e disposição final
de residuos sólidos¡ bem como a fiscalização para a implantação dos
mesmos.

O Conselho NacionaL do Meio AnbÍente _ CONAMA, na sua
ResoluÇão 01 (coNAMÀ, 1986) resolve em seu Artigo 2e que o
Iicenciamento de atividade modificadoras do meio anÌltiente, como
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aterros sanitários, prÕcessamento e destino final de residuos tóxicos
ou perìgosos, dependerá de elaboraçåo de estudo de .impacto ambiental
e respectivo refatório de impacto ambiental, a seïem submetÍdos à
apreciação do órgão estadual competente e da SEMA em caráter
supletivo.

O Artigo 2e da Resoluçåo 06 (CONAÌ..ÍA, 1991) estabelece que os
órgãos estaduais de meio ambiente fixaråo normas para tïatamento
especial como condição para licenciar a coJ-eta, o tïansporte/ o
acondicionamento e a disposição f inar- dos resíduos sótidos que não
sejam incinerados, provenientes dos estaber-ecimentos de saúde, portos
e aerôportos.

A Resolucåo 0B (CONAMA, 1991) em seu Artigo 1e proibe a
entrada no país de materiais residuais destinados à disposição fína1
e inclneração no Brasí1.

Na Resolução 05 (CONAMA, 1993)/ fixa em seu Aïtigo 2e a
ap-ricação desLa ResoruÇåo para os residuos só.ridos gerados nos
portos, aeroportôsr terminais ferroviários e rodoviários e
estaberecimentos prestadores de serviços de saúde, estaber_ecendo
também, no Artigo 49 que cabe aos estabelecimentos referidos no ArtÍgo
29. o gerenciamento de seus resíduos, desde a geraçåo até a disposição
final' de forma a atender aos ïequisitos ambíentais e de saúde
pública. Nessa ResofuÇão/ em seu Anexo 1, os resíduos sólidos gerados
nos estabelecimentos a que se refere o Artigo 2:¿, såo crassificados
em:

crupo A: resíduos que apresentam risco potencial à saúde
púbIica e ao meio ambiente devido à presença de
agentes biológicos.

Grupo B: residuos que apresentam rìsco potencial à saúde
pública e ao meio ambiente devido às suas
característícas quimicas.

crupo C: rejeitos radioativos.
Grupo D: resíduos comuns que nåo se enquadram nos grupos

descritos anteriormente.

A legislação estadual paranaense pïopõe imposição de normas
técnicas para as unidades de tratamento e descarga de esgoto
sanitário, águas servidas e deposiçåo de lixo e detritos,
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principafmente no que respeita aos conjuntos hote_l-eiros e
residenciais devendo ser de exc.rusiva responsabiridade do empresário
a construÇão desses equipamentos. Esta imposição está expressa no
Artigo 2e, Ìetra f da Lei ne 7399 de LZ/LL/BO que considera locais de
interesse turistico e eng_loba o municipio de paranaguá,

ROHDE (1949), estabelece um método para a sefeção de áreas
destinadas à estruturação de aterros sanitários, a partir da
caracterização do meio fisico, dos paråmetros do sístema uïbano e dä
produçåo de resíduos, bem como, faz uma aná]ise critica da N,B.R.-
I419 (4.8.N.T., 1984 ) e N. B. R. -884 9 (A.B.N.T. r 1985).

No Estado de São pau.Lo, a Secretaria do Meio Ambiente _ SMA
(r991) publicou um Manuar- de crltérios de exiqências de estudos de
impacto ambíenta-r e o roteiro païa elaboraçåo de rer-atórios de
.impacto do meio ambíentef aplicados para aterïos de ïesiduos sóridos
domÍciliares e industriais.

HAHNER (L9941| propõe um estudo que prevê a participação de
todos os órgãos, empresas, associações - públicas e privadas _ que
direta ou indiretamente tem responsabiridades ou interfaces com os
probJ-emas de geraçãor coleta, transpoïtef tratamento e disposiçåo
fina-I de residuos sólidos, visando a impLementação de um plano
diretor de resíduos sótidos da Região Metropofit.ana de Såo paulo.
Entre âs princ.ipais dificur-dades a serem equacionados, são citadas a
identificação de áreas para a implantaçåo dos sistemas de destj_nação
final de lixo, tendo em vista a eJ-evada urbanizaçåo e as restrições
ambientais.

Caracterizaçåo do MeiÕ Fis ico
ELLERT et al- (1986), indicam a aplicabilidade de métodos

geofísicos, tais como a eletrorresistividade, principalmente em seu
procedimento de caminhamento eIétrico e o e-retro -magné t i co indutivo,
como procedimentos indiretos, para fins de rocaçåo da extensão e de
certa formaf da intensidade de poluição do sub_soIo, por parte de
agentes advindos de aterros sanitários e deposição de vinhoto.

PARISOT et al (1995), executaram um monitoramento das águas
subterrâneas a jusante do aterro sanitário de îaubaté com a
instatâçào de 36 poços de observaçåo. No ambiente hidroÌóoico
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estudado, a condutividade, o sódior o c.loreto e o nitrogênj_o
amoniacal- constituiram indicadores da poluiçåo pelo .Lixo.

GRENHOUSE et al (1987) reportam o progresso da evoluçåo dos
equipamentos geofisicos para medir condutividade dos têrrenos ef
exemplificam com os levantamentos geofisicos efetuados no aterro
municipal de Taubaté e aterro municipal de Novo Mundo, concJ"uindo que
essa evoluÇão é extremamente benéfica para a expÌoração da água
subter¡ânea.

MENDES (I9e7) | utifizando-se de método eletromagnético
e de eletrorresístividade, est.äbeleceu critérios para
na recuperaçåo de áreas poluídas e ou contaminadas,
os responsáveis pel-o controle das condìções de meio_

indutivo
aux i I iar
alertando
ambíente para o problema da pol_uição das águas subterrâneas.

VaJ-endo-se da aplicaçåo do método eÌetromagnético,
ROSA FILHO (1988), detectaram fluxo de poluentes partindo do
Lamenha Pequena em Curitiba e a existência de falhamentÕ no
rochoso.

EILERT et al (1990), utilizaram vários métodos geofísícos de
prospecção na regiäo do lixão de såo carlos - spf com a finalidade de
se determinar a presençã e extensåo de qualquer nuvem poLuente,
advinda da deposição de l^ixo urbano em uma antiga boçoroca.
concluíram esses autores que os métodos geofisícos se revelaïam de
grande apficabilidade no caso específico de Såo Carl-os¡ para atingir
a finalidade do traba-lho.

GONÇALVES et aI (1992). fizeram a determinação da direção de
f l-uxo de água do fenÇo1 freático que percora o âterro sanitáïio de
são carl-os/ através da construção de piezômetros e medidas diretas
dos niveis d/ água em cada um deJ_es, com a obtençåo da superfície
potenciométrlca ,

Apresentando consideraçÕes sobre as etapas de anál-ise de
viabilidade, projeto, implantação e operação de aterros sanitários¡
com especiar ênfase aÕs aspectos relacionados às águas subterråneas,
SCHALCH et al. (1992), fizeram um reLato dos estudos para implantaçåo
de aterro sanitário na cidade de Bauru - sp/ onde foram consideradas
medidas complementares às recomendações e sugestões dos órgåos
responsáveis pela análise do EIA/RIMA - Estudo de impacro
AÍìbienta L / Re fatóri o de Impacto do Meìo Ambiente.

ELLERT E

fixâo da

subs t ra to
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LEMONT et al (1993), citado por !íATTS et a1 . (Lggl) |
defineara¡n o modo de tratamento do risco ecorógico na investigação em
depósitos de resíduos perigosos. Enfatizaram elementos indicadores de
contaminação, taxas elevadas de e.Lementos químicos e as
ca¡acterístlcas de r.isco. Esses modos de tratamento foïãm aplicados
em depósitos de resíduos perigosos situados em Nova ,rersey, rllinoís

SCUDINO \1992), com o intuito de ava]iaï a possibilidade de
poJ-uiçåo dos aqüíferos em área de eÍùcasamento cristar-ino com espesso
manto de íntemperismo, tendo em visLa a implantação de um aterro
sanitário para disposição de resÍduos sóridos, estudou o fluxo e a
qualidade das águas de infiltraçåo. Esses estudos objetivaram a
elaboraçåo de um plano de monitoramento da qualidade dessas águas, no
eventual risco de pol"uiçâo.

COSTA e SANTOS (1994), real-izaram um estudo hidrogeológico
prelimìnar a fim de detectar possíveis níveis de poÌuiçåo das águas
subterrâneas no entorno da área do 1ixão de Muïibeca, situado na
Regiåo Metroporitana de Recife, revelando uma contaminaçåo restrita
na área al-uvíonar porosa situada nas proximidades do fixão,

Com a finalidade em eLaborar mapas orientativos para
deLimitação de áreas favoráveis e desfavoráveis a i-nstaração de
aterros sanitários, MENTE et af (1994). cotejaram o quadro geofóqico
e hidrogeológico das áreas estudadas e suas respectivas interações,
Para tal, defíniram a r,,ul nerabi 1i dade natuïal- dos aqüíferos,
utifizando os dados disponiveis e os rimites de resoruçåo da escala,
e levaram em consideração a importância do aqüífero para o
abastecimento de água na Regiåo MetropoLitana de Recife.

FUZZARO (7994), caracteriza os tipos de aterros sanitários e
lembra algumas regras básicas para a locatizaçåo dos mesmos.

VAN IMPE (1995) ¡ conc.lue que a cobertura ou
impermeabilização de aterros com soro pode provocar contaminaçãÕ
meio ambiente guando os so.Los são instáveis, sendo que, o uso
materíal- sintético para ta1 fim, permite merhor dimensionamento

a

do

de

da

deinteração entre os resíduos depositados
impermeabilização.

e esse tipo
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MATERIAIS E MÉTODOS

Mate¡ i ai s

4.7.L. Localizâção Limites e Acessos
O l"ocaf em estudo abrânge a porÇåo suL do municíplo de

Paranaguá, entre os paral-elos 25"30/ e 25.45, de latitude SuL e os
meridianos 4g'15' e 49"44t de rongitude oeste, configurando uma área
de 637,00 kmZ (Figuïa 1).

O munì-cípio de paranaguá¡ situado no litoraL paranaense,
compreende uma área terrestre de 665,41 km2 e limita-se ao norte com
os municipios de Antonina e Guaraqueçaba, ao suf com os municipios de
Matinhos e Guaratuba/ a oeste com o municipio de Morïetes e a leste
com o Oceano Atlântico.

A principal_ estrada de acesso com a sede municípal é a BR_
277 (curitiba-paranaguá), sendo ainda o municipio cortado peJ_a pR_50g
(Alexandra-Matinhos), pR-407 (BR-27? - praia de Leste) e a pR_4 j-2
(Pontal do sur - caiobá) (Figura 2). Existem ainda inúme¡as trilhas e
estxadas vicj-nais, bem como a Ferrovia que liga o município a
curitiba e outras ci-dades do litora].

.4, comunicação com a ilha da Cotinga e ILha do MeÌ, que fazem
parte do munj_cípio de paranaguá é feita através de barcos, sendo que
em épocas de veraneio tornam-se linhas maritimas regulares.

A ligação com a il-ha de Valadates é feita através de
passarela, que l-ocâriza-se na regiåo do MeÌcãdo Municipar de
Paranaguá.



FIGURÀ 1 Local-ização da Área.
Fonte: Modificado de NIMER (1977).



SAO JOSê DOS PINHAIS

FIGUF*A 2 - Mapa de Acesso a Área,
Fonte: Modificado do mapa do Estado

(f990) . Escal-a 1:500.000.
Paraná. ITcF-pR,
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4.1,,L,2. Geo.Iogia

O contexto geotógico da área é composto por migmatitos
gnaisses e granitos do pré-caÍì.briano, diques de diabásio do Mesozóico
e cong.l-omerados, arenitos, argifitos e sedimentos arenosos e areno-
argiJ-osos do pleistoceno et sedimentos arenosos, aïeno_síl-tico_
argilosos, depósitos de tálus, coluviöes e aluviões do HoLoceno.
(RIVEREAU et alr 1969) .

No Mapa Geológico do Estado do paraná (MINEROPART 1989), o
municlpio de Paranaguá se localiza na região costeira do escudo, na
qual såo distinguidas as seguintes unidades litoestïatiqráficas:

c)

Comp-lexo gnáissico migmatítico costeiro do proterozóico
inferior, composto príncipalmente pox granitos
gnaissicos e de anatexia e mígmatitos;
Intrusivas básicas do mesozóico, principalmente
diabásios e dj-oritos, que ocorïem na forma de díquesi
Formaçåo Alexandra formada por sedímentos areno_
argilosos estratificados, na base, e cong_ì_omerados,
arcósios, argilitos e arenitos no topo, de ídade
pleistocênica;
Sedimentos recentes constituídos por depósitos areno_
síltico-argil-osos de origem marinha e côntinental, os
depósitos de mangues, os co}úvios e e1úvios.

Os lineamentos estruturais, segundo FUCK et aL (1969),
regiåo de paranaguá-Guaratuba atingem orientações N20"E, N3oôE até
s. Esses aLinhamentos adquirem orientações N6ooE ao norte da Baia
Paranaguá e N4ooE próximos a costa.

Regionaì_mente, destaca-se o aTco de ponta Grossa cujo eixo
orientado para NW mergulha para o interior da Bacia do parâná.
Durante o magmatismo cretáceo, sua grande eJ_evaçåo causou intenso
fraturamento dìstensivo e farhamentos, vias de acesso do magma à
superflcie, atestada pel_o enxame de diques de diabásio e algrmas
intrusões alcalinas (A],MEIDA, 1981).

ASMUS e FERRÀRI (L978) | díscutj-ndo o tectonismo cenozóico,
demonstram a expressão desse evento em falhas com rejeitos norma.is e
verticais, ao longo de linhas de fraqueza pré-cambrianas, que

a)

b)

d)

na

N-

de
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resul-taram em escarpas de linha de farha, semelhantes às da serra do
Mar .

Recentementer RICCOMINI et al (1999) se referem
falhamentos de idades pteistocênicas_hol-ocênicas que constítuem
sistemas de falhas da Serra do Mar.

4.1.1.3, Hidrogeologia
Com rel_açåo a hidrogeologia, são poucas as informacões

existentes sobre o município de paranaguá.

ELLERT e GfUSTf (1994 ) , executaram sondagem elétrica
vertica.L na regíão do porto de paranaguá e determinaïam com base em
vaJ-ores de resistividade, uma profundidade máxima de 2,0 metrôs para
o lençol freático. verificaram também, uma camada de areia saturada
de água doce com espessura de 1g,O metros e que a partj_r de 2O,O
metros de profundidade ocorria a presença de água sal_gada.

Em sondagem eLétrj-ca executada em uma regiåo situada a SW do
Porto de Paranaguár GIUSTI (1999) concl-uiu que a profundidade do
nivel freático encontïa-se entïe 0,60 metros e 3/o metros. Determinou
uma camada arenosa saturada com água doce com espessura 610 metros e
a presença de água salgada a partir de 11/o metros de profundidade.
ObservÕu, também, que a profundìdade média dos poços na região é de
25,0 metrÕs e suas vazões mals freqüentes såo de 3,0 a 5,0 m3/h.

JOsÉ et alli (Igg4) | através da execuçåo de geofisica por
el-etroresistividade, em indústrias r-oca-rizadas na Baia de pâranaguá,
concluíram que a tendência fundamental de contaminaçåo é na área
interna das indústrías seguindo-se em direçåo a or.r-a marítima, sendo
que as captaÇões nessa área de influência são vul_neráveis a poluição.

4.1,,t, 4. ceomorfol-ogía
A área em apreço localiza-se, segundo MAACK (1968)r no

Iitoral que foi dividido por esse autor em duas sub_regiões
geográficas naturais, a sub-região montanhosa titorânea e a planicie
l itorânea .

A sub-regíåo montanhosa ritorânea é constituida por cadeias
de montãnhas que se elevam nâ pJ-anície costeira e, representam
ramlficações da serra do Mar. Essas erevações em gerar u.Ltrapassam os
L000 metros .

a
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À sub-regiåo pr-anície litorânea, foi defínida como formada
principalmente pÕr sedímentos marinhos do euaternário resul_tantes do
avanÇo dã costa sobre o mar e de linhas rochosas abruptas de idades
pré-cambrianas que constituem ilhas.

Essas sub-regiões foram denominadas de orfa de sexra e orl-a
marinha por LOUREIRO EERNANDES (Ig4lI t correspondendo a sub_ïegiåo
montanhosa l-itorânea e pJ-anlcie litorånea/ respectivamente.

BIGARELLA et al- (1978), incluiu na Serra do Mar a sub_regíåo
montanhosa de MAACK (1969), gerando duas concepções para a região
geográficâ Serra do Mar que é o limite oeste da região litorånea.

No munícipio de paranaguá, a sub-regiåo montanhosa .Litorânea
está representada em uma pequenä porçåo a sudoeste sendo que, a sub_
regJ-ã.o planície l-itorânea abrange a área restante do municipio.

4.1.1.5. Hidrografia
A drenagem oriental do Estado do paraná abrange uma regiåo

fisiográfica de dois tipos de compaïtimentos distintos, ísto ê,
aqueles da serra do Mar e da baixada litorânea (BIGAREI,Î,7\ et at
1978).

A bacia hidrográflca de paranaguá, que abrange extensa área
da baixada litorânea, é composta na região estudada pe-ro rio das
Pombas ao sul/ rios Embocui e EÍìboguaçu ao Norte e pelo rio .facareÍ
no extremo Oeste,

Na parte centra-I, ocorrem o rio Guaraguaçu, rio dos
Correias, rio Itiberê, rio dos Almeidas e rio Cachoeira.

Na porção Sudeste/ os principais rios correm paraleLos ou
sub-paraLeJ_os a costa e, destacam-se o rio Balneário, rio perequê e
rio Penedo.

4,1.1.6. Sol-os

os solos do litoral paranaense, segundo a Empresa Brasir-eira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRÃPA, em EMBR-APA (19??) abrangem
PodzóLicos vermerho-Anarelos, Latoso]-os vermel-ho-Anarelos,
can¡-bisoLos, sol-os Litólicos, solos rndíscriminados de mangues e solos
Hidromórficos cLeyzados fndiscriminados.

LAR.ACH (1984), cJ-assifica os solos da baixada litorânea como
so]os Podzólicos, aluviåo e áreas como sol-os de mangue.
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Segundo a cfassificaÇão adotada pelo Serviço Nacional
Levantamento e conservação de soros da EMBRÀPA. citado por BTGARELTA
et al (1978) os so]os de paranaguá são cfassificados em: Latosol-o
Vermelho-AmareÌo; PodzóIico Vermelho-Amarelo; AssÕcíacão de podzó]ico
vermelho-Amarelo mais solos Hidromórficos cÌeyzados rndiscríminados;
Podzol; Solos fndiscriminados de mangue.

4 .7 .1 .'/ . Clima
O litoral paranaense está sob ínffuência direta do

antícicl-one móveL polar, do anticiclone do AtÌântíco e da depressão
do Chaco. (Figura 3)

O anticiclone móveI polar produz âs massas polares At1ântica
e Pacifica, devido a divisão em dois ramos da massa po1ar, quando
esta encÕntra a cordilhelra dos Andes.

Mesmo sendo a massa polar AtJ-åntica a que mais participa na
circuJ-ação regional, a massa potar pacifica/ encontrando oposíçåo na
massa tropical Pacíficar desvia-se, estabel_ecendo um fl-uxo para SW e
NE que, conseguindo transpÕr a cordílheira, vai reforçar a massa
polar Altântica ( BERNARDES et a.L (1978).

O anticicl_one Atlântíco constitue a massa tropicâl marítima
atlântlca que durante todo ano produz ventos que progridem em direçåo
ao interior do Estado do paraná.

A depressåo do chaco, zona depressionária para onde
convergem os ventos da massa polar e massa tropical atlântica, situa_
se nos fimites Brasif-Bol-Ívia/ gerando instabifidade e chuvas no
território paranaense.

Segundo NIMER \L9'7'7) | além desses centros participam no
quadro da circulaçåo atmosfér.ica da região Sul, as altas tropicais
que se encontram representadas pela letra A na fiqura 3.

De acordo com a classificação de Koeppen, BIGARELLA et af
(1978) enquadra o clima de paranaguá como do tipo:
- Cfa: SubtropicaL úmido mesotérmico, com veråo quente. O mês mais
frio apresenta temperatura média Inferior a LB., porém superiot a -3o,
e o mais quente temperatura média superior a 22u. Está sujeito a



FfGUR-A. 3 - Centros de açåo sobre
Fonte: Modificado de

a área em estudo.
NrMER (1977)
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geadas pouco freqùentes/ a precipit.ações regulares todos os meses e
não apresenta secã definida.

Analisando dados pluvíométricos da Serra do Mar, em
particular do posto do Véu da Noiva, BIGARELLA et aÌ (1978), afirmou
que havia maior ocorrência de precìpitações na Serra do Mar que na
Planície Litorânea.

contudo. segundo o rNSTrruro PARê,N.AENSE DE DESENVOLVTMENTo
SOCI.A_T, - IP.ARDES, em IPARDES ( 19 90 ) , o posto do Véu da Noiva
apresenta uma anomalia pr-uviométrica que é expricada peì-a l0carização
dessa estaÇão. Este posto sítua-se em um vale que contitui um
corredor de massas de ar provindas do oceano Atr-ântico. Essas massas
de ar ocasionam turbur,ência e condensação, gerarmente, seguidas de
precì.pitaçåo.

Assimr tendo em vista os dados de 26 postos pl-uviométricos
distribuídos em diferentes al-titudes, o IPARDES (1990)r concl-uiu que
as precipitações são maiores na planície litorânea.

Em paranaguá, os índices pluviométricos, segundo o IPARDES
(1990) atingem 2378 mm/ano com 185 dias de chuva por ano. Esses dados
foram registrados pe-Ias estações de paranaguá e Guaïaguaçu.

com rel_açåo ao tipo das chuvas, no lÍtorat paranaense/ são
dos tipos ciclônico. orográfico e de convecçåo (IPARDES¡ 1990). Em
Paranaguá, predomina o tipo de convecção/ sendo que no verão as
precipitações são maiores, podendo atingir em 24 horas máximas de
aproximadamente 400 rnm.

Essas características possib.ilitam excedentes hídri_cos em
Paranaguá, não havendo deficiência. Através da cl-ãssifj-caÇãÕ de
Thorntvraite, segundo o fnstituto Agronômico do paraná _ fApARr em
IAPAR (1978), no fitoral paranaense os índices hídricos såo do tipo
úmido, variando entre 60 - 100 mm por mês.

Apesar dos excedentes hídricos serem superiores a 5OO rrun

ano, podem ocorrer períodos de deficiência hídrica.
Segundo o IPARDES (1990), estudos sobre balanços hídricos de

períodos consecutívos de dez dias, demonstraïam ocorrência de déficit
hidrico em períodos de até dois meses de duraçäo.

Os ventos em paranaguá, segundo MÀAC K (1968), predominam do
setor suI (22t82), ficando em segundo plano os ventos continentais do
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Sudoeste/ Oeste e Noroeste (33t22) e por úl-tlmo os ventos do setor
Leste e Sudeste (20,339) (Figura 4).

Os dados fornecidos pela estação meteorol-ógica de pontal do
sul-' referentes ao período de seteÍLbro de 19g2 a dezembro de 19g6
(PoRToBRÁS¡ 198S) reve.Iam uma predomj-nância dos ventos com direção
leste (8'58) e sul, (9'38), com veloci-dades médias anuais de 5 km/h.

¡r. -L, L. ö. veqetaçao
Conforme MA.ACK (1968)r as matãs do }itoral apresentam

intercalações de faíxas pantanosas, lagoas abertas e gramíneas, sendo
que' aumentando a altitude ocorrem a froresta pluvlal Tropicar e
subtropica-l do ritorar" da seïra do Mar. Na orr-a maritima, esse autor,
coLoca as comunìdades vegetais que ocorrem sobre sedimentos arenosos,
em habitat saÌino e ambientes de escassa pluviosidade.

A maior parte da p_lanicie fitorânea e da Serl:a do Mar é
abrangida peJ-a fl-oresta ombrófifa densa (IPARDES, 1990). Essa mata,
pode ser dividida segundo critérios de a-Ititude, em: fl-oresta
orùrófila densa das planlcies quaternárias, entre 4O_50 metrÕs;
flo¡esta ombrófir-a densa sub-montana, entre 5o-7oo metïos; a floresta
ombrófifa densa montana de 700-l,4OO metros; e acima de 1400 metïos a
floresta ombrófiLa densâ al-to montana.

A região de pãranaguá de acordo com a classificação do
proleco RA'IJI\M-BR-ASIL, segundo o IPARDES (1990), abrange parte da
floresta ombrófij-a densa e as áreas de forma!ões pioneiras.

As áreas de formaçåo pioneiras, constituem os ambientes
revestidos por vegetaçåo de primeira ocupação, que se instala sÕbre
áreas pedologicamente instáveis, devido às constantes deposições
sedimentares ao Longo do litoral, nas margens dos cursos d, água e ao
redor de pântanos, fagunas e lagoas (IPARDES, 1990).



FIGURÀ 4 - Direção e freqì-iência dos ventos
Fonte: MÀAC K (1968) .

em Paranaguá.



4.2.

4.2.1

Métodos

Métodos de Campo

Esta fase do trabalho dividiu-se
geológico, mapeamento geomorfológico,
potenciométrico, levantamentos geofisicos
col-eta de amostrãs de so1o,

4.2.I.I. Mapeamento Geológico
Tendo como base a folha geológica da llha do Mel- e a fofha

geológica de paranaguá/ escala 1:?O.OOO (RIVEREAU et al 1968, 1969),
que abrangem a área estudada, bem como, o mapa dos sedimentos
cenozóicos do Litorå1 do Estado do paraná, folha paranaguá, escaLa
1:50.000 (Angulo, 1992), e ainda uma fotointerpretação em escafa
1:70.000, procedeu-se aos trabalhos de campo,

No campo foram verifj-cadas as dellmitações das fitologias,
sendo efetuadas algumas modíficações em refação aos mapas exíst.entes
e, determinadas as diáclases e falhas levantadas com a
fotointerpretação.

Após a delimitação das litoJ"ogias, reconhecidas
Iocaçåo das diáclases e falhas fevântadasf foi elaborado
geo.lógico em esca]a 1:50. OOO¡ que posterioïmente foi
usando-se o software sistema Geográfico de Informações
Sistema de Tratamento de fmagens - SITIM do lnstituto
Pesquisa Espacial - I.N. p. E.

em crnco etapas : mapeamento
Ievantamento do nívet
e descrição de perfis e

no campo e a

um novo mapa

digíta-Ii zado

- s.c,l., do

Nacional de

4. 2.L.2. Mapeamento Geomorfo_Iógico
Conhecida a geo.logia do l-ocal-, observaram_se as

características fisiográficas da Região Montanhosa Litorânea e da
Planície Litorånea, tendo em wista a divisåo dâ áïea em unidades
geomorfológicas ,

para essa divisão tomou_se como base os trabal_hos de
BTGARELIA et at (1965) e RocHA et al- (1992).

Configuradas as unidades geomorfológicas da área, foi
elâborado em mapa geomorfol"ógico em escafa 1:50. 0OO que foi
digitafizado usândo-se o software s,c,r. - sistema Geográfico de
Informações do Sistema de Tratamento de Imagens do I.N.p.E.
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4.2.L.3. Levantamento do Nive-I potenciométrico
Após o cadâstramenLo de 41 poços tubul-ares e 13 poÇos tipo

cacimba, foram medidas as profundidadês de água nos poÇos tipo
cacimba e anotada a profundidade do nível estático da água, a partir
dos documentos de perfutaçåo, dos poços tubulares.

para medir a profundidade de água dos poços tipo cacimba, a
partir da boca do poço, foi usada uma trena ou em alguns casos, nos
poços mais profundos, uma coïda com um peso em sua extremidade. com a
trena, visualizando-se o interior do poço com uma lanterna, a medida
foi feita diretamente- euando utirízada a cordâr esta foi arremessada
no interior do poço, de foïma a ficar esti,cada até encontrar o nÍver
de água, sendo posteïiormente ïetirada e medido o comprimento aferido
até o nívef de água do poço.

4.2.L.4. Levantamento Geo fi s ico
Neste trabal-ho, utilizou_se a sondãgem elétrica, como

ferramenta para determinar a profundidade do J-ençot freático, tendo
como finaridade o levantamento do nível potenciométrico e de
possíveis estruturas geológicas.

O uso de sondagens geofísícas para determinação da
profundidade do lenço1 freático, tem sido empregada por vários
autores como ELÍ,ERT e ROSA FMO (1988)/ PÀCHECO et a.l_ (1991), e
recentemente por JOSÉ et aL (1994) na regiåo de paranaguá,

Através da execuçåo de O6 sondagens elétrj-cas foi
resistividade eIétrica de diferentes profundidades sob
ponto.

As medidas de campo fo¡am executadas através de um arranjo
de quatro efetrodos alinhados em superfície. para cada posição dos
el-etrodos foram feitas medidas injetando no solo uma corrente
e.Létrica de intensídade Ir ligada a r:¡n miliamperimetro. A passagem
desta corrente pelo solo provoca o aparecimento de uma diferença de
potencial Àv, entre os el-etrodos que é rida em um mílivottimetro.

Assim a resistividade eLétrica aparente dos materiais
investigados foi calcul-ada pela fórmul_a:

pa = ÂVlIxK (ohm x m)

Onde K é o fator geométrico, gue depende da posição dos eletrodos.

medi-da a

um mesmo
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Os dados obtidos foram lançados em um gráfico bì-J-ogaritimo,
tendo no eixo das abciças o espacamento enrre os eremencos e no e.ixo
das ordenadas os valores correspodentes de resistividade erétrica.

Através do gráfico obtido se estabefeceu uma estrátigrafiä
geo-eJ-étrica do so10 e se detectou a profundidade do r-enÇof freático,
Essas profundidades permitiram determi-nar o níve1 potenciométrlco
Iocal-.

4,2,L,5. DescriÇâo de perfis e Cofeta de AJnostras de SÕlo
A metodofogia de coletâ de amostras de solo foi baseada na

proposiçåo deste trabafho, ou seja, caracterizar os so_Los em funÇão
de sua granurometria, pfasticidade e permeabitidade, permitindo sua
classificaçào geotécnica.

Em cada ponto de amostragem, quando não situado em
barrancos. foi aberto uma trincheira com 60 cm x 1OO cm de largura
por 120 cm de profundidade. rsto possibl.r-itou uma merhor observacão
das características dos soLos.

Na coleta de material considerou_se tâmbém, a metodoì-ogia
empregada por orrvErRÀ \1,9'12), para diagnosticar as características
superficiais e subsupeïficiais dos solos.

Assim, a coleta de Material- foí efetuada nas profundidades
de 0-20 cfr¡ 60-80 cm e 1OO-120 cm que foram denominadas,
respectivamente / camadas a, b e c,

para as análises granuJ- omét r i cas e de limite de
pJ-ástícidade, as amostras de soro foram coletadas com pá ao Ìongo de
uma das faces de cada trincheira.

As amostrãs indeformadas, parã a anáIise de permeabifidade,
foram co-letadas em citindros de aço com lzt 0 cm de artura e loro cm
de diâmetro. Esses cilindros foram cravados verticalmente, cortando-
se a parede de cada trincheira âté as profundidades das camadas
amostradas' Após a penetraçåo totaL do cirindro, cortou-se a amostra
por baixo do molde com uma faca, sendo â mesma retirada do local .

Em seguida foram vedados os extremos do ciJ,indro, com discos
de made.ira, fixados com fita adesiva. Após esse procedimento os
cilindros foram corocados em sacos pJ.ásti-cos cÕm a numeraçåo do ponto
amostrado.
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para a descrição dos perfis dos solos em cada ponto
amostragem, foi verificado possíveis variações de granulometïiar
resistência a sêco e plasticidade, segundo o descrito parã
identÍficação dos solos no campo por BERTRAM (1969).

4.2.2. Métodos de Laboratórìo
As anáIises granulométricas e de p. H. dos sofos foram

efetuadas no r,aboratório de sor-os do setor de ciências Agrárias da
U.F.PR. e as anáIises para a classificação dos solos. de plasticidade
e 

. 
permeabilidade foram executadas no raboratório do departamento de

Estradas e Rodagem do paraná.

4.2.2,L. Anáfise cranufométïica dos Solos
Essa anáIise foi efetuada util-izando_se 5O gramas de so_Lo,

após as amostras terem sido secas ao ar, destorroadas e passadas em
peneira de 2 rnm de marha. A dispersão das amostïas foi executada com
sol-uÇão de hidróxido de sódio 0,1 Normâl. segundo procedimento
adotado por VETTORI (r969), .A, argila foi determínada pefo hidrômetro,
a areia por peneiramento e pesagem e o sìIte por diferença.

Para a classificaçåo dos soJ-os/ pelo Sistema de
Classificação Higv/ay Research Board - H,R.B,, executou_se o seguinte
procedimento, ao determinar-se suas granulometrias:

a)Destorramento de 1, O Kg de amostra de solor seca em
estufa;

b)Peneirâmento em peneira de maLha n9 10;
c)Retj-ra-se 100 gramas do material passado na peneira n9 10,

que é dÍspersado em um agìtador;
d)Iavagem do material dispersado sob água coxrente em uma

peneira de malhã ne 200;
e)Secagem em estufa do material retirado na peneira n9 200;
f)Peneirâmento do material seco em peneiras ngs 40, 1OO e

200, sucessivamente.

4.2.2.2. Análise da p.Lasticidade dos SoÌos
ÀTTERBERG (1911), definiu o índice de plasticidade (I.p.)

um solo como a diferenÇa entre seus limites de Iiquidez (1,.L.)
limites de plasticidade (L.p, ).

de

de

a

de

e
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o .r-imite de liquidez das amostïas de so10 fol deteïminado em
laboratório por meio do aparelho de Casâgrande com a fração do sofo
que passa na peneira ne 40, segundo a N,B.R._6459 (.A,8.N.T., 19g4).

O l-imite de plasticidade foi obtido, rolando_se pequenas
quantidades de solo sobre uJna placa de vidro até que o diåmetro do
roÌinho seja de 3 rün e comeÇam a apaïecer fissuras no sol-o.
Determina-se o teor de umidade do rolinho neste instante, que
representa o limite de pÌasticídade do solo, segundo o prescrito na
N. B. R. -7180 (A.8.N.T., 1984).

4.2,2.3. AnáÌise da permeabi_lidade dos So.Ios
A permeabil,idade pode ser definida como a propriedade dos

soJ-os que possibilìta a passagem de fluidos através de seus espaÇos
vazios,

Essa propriedade é expressa pej-a Lei de Darcy:

V = K.A. i

Onde V é a velocidade de fluxor K é o coeficíente
permeabilidader A é a área da secção transversal através da qual
produz o fl-uxo de água e i o gradiente hidrául-ico.

O coeflciente da permeabì- J- idade, segundo DAS (19g3),
afetado por vários fatores, entre os quais:

a) Tamanho e forma das partícuJ-as.
b) Quantidades de poros.
c) crau de saturaÇão.
d) Composição das partícuJ_as do so.Io.
e) Estrutura do soLo.
f) Viscos.idade do permeante.

S) Densidade e concentração do permeante.

A dete¡minação do coeficíente de permeabifidade pode ser
efetuada em laboratório e no campo.

Neste trabalho optou-se pel-o uso dos ensaios de laboratório,
que seråo efetuados em permeåmetrÕs de carga constante e de carga
variáve1.

de

SE



25

areias r
Pata os sofos de permeabilj_dade aLta/ como as

utiliza-se o permeâmetro de carga constante (Figura 5).
para os solos de granulometria fina, que são atravessados

por quantidades de água muito pequenasr o método de mediçào da
permeabir-idade foi executado com permeåmetro de carga variáver
(Figura 6).

O coeficiente de permeabilídade segundo CÀPUTO (1973)f nos
ensaios realizados com permeâmetro de cargã constante é dado per-a
expressåo:

K: v'L
A.h.t

Onde V, representa o volume de água perco.l-ado no intervalo
de tempo t., em cm3r L. é a altura do corpo de prova em cm., sendo A.
a área do corpo de prova em cm2/ enquanto h. é a altura da carga de
água constante do permeâmetro em cm., Ò t. é o tempo decorrido do
início ao fim do ensaio medido em segundos.

A fórmu1a para o cálculo da permeabilidade, em ensaio de
carga variável-, segundo CAPUTO (Igi-3), pode ser escrita como:

hl-10cJ I{)'h2

Onde l, representa a altura do corpo de prova em cm e A. sua
área em cmsf enquãnto a. é a área interna do tubo de carga variável
em cmz, o t. é o interval-o de tempo entre h. que é a carga hidráulica
no instante t:o e h1. que é a carga hidráuJ-ica depois do intervaro de
tempo t., medído em segundos,

A temperatura da água usada no processo deve estar a ZOo, a
fim de uniformatízar os resul-tados dos ensaios e permitir a
comparação entre os mesmos (CAPUTO, 1973).

At
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5- Reservotó.io poro soído d'dguo opcís percolor
c trovés do corpo de provo.

6-Pfovelo groduodo, poro se medir ¡
Yotu me d'dOuo Þercolodo.
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FIGURÀ 6 - Esquema de um permeâmetro de cargâ variável.
Fonte: ModifÍcado de CAPUTO (1973).
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Para se proceder aos ensaíos, as amostras indeformadãs
contidas no corpo de prova, foram inicial-mente rasuradas em suas
bordas, colocadas no permeâmetro e saturadas com água em Çarga
constante, Após a realização de várias repetições do ensaio, quando o
peso da água a percolar a amostra tornou-se constante, determínou_se
o coefÍcj-ente de permeabilidade.

4,2.2.4. Análise do p,H. dos Solos
O p.H, foi determinado potenciometricamente, na relaÇão

solo:água de Lr2t5, usando-se eletrodo de vidro, seguindo
procedimento Índicado por VETTORT (1969) .

4.2.3. Cl-assificação dos Solos
Tendo em vista a preocupaçåo em ïel-aÇão a granulometria e

plasticídade dos so1os, na locaçåo de áreas para instaláção de
aterros sanj-tários, a cl-assificação dos sol-os foi el-aborada de acordo
com Classificação H.R.B. (HIcH!üAy RESEARCH BOARD) .

A Classificaçåo H,R.B. foi prÕposta com o objetivo de ser
usada na área de estradasr e os materÍais são classificados em grupos
e subgrupos em funçåo da sua granulometria e plasticidade (cApUTO,
L973).

Os grupos A-lt A-2 e A-3 englobam os solos granulares e os
grupos A-4¡ A-5' A-6 e A-7 configuram os soros siJ-to-argilosos. Esses
grupos se subdívidem em subgrupos como mostra o quadïo 1.

Após feita a cl_assificaÇåo dos sol-os, suas áreas de
ocorrência foram del-ímitadas em um mapa escala 1:50. 0OO, que
posteriormente foi digitalizado no sistema Geográfico de rnformações
- S.c.L do Sistema de Tratâmento de Imagens do I.N.P.E,
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4.2.4, Cartografia
Os procedimentos para confecÇào do mapa geológico,

geomorfológico e dos sol-os da área em estudo já foram descritos. com
relaÇão, a metodologia para a elaboraçåo do mapa potenciométrico, de
rufnerabilidade dos aquíferos e de classes de decli-vidade, tratar-se-
á a seguir:

4.2. 4.L. Mapa potenciométrico
parã a confecÇão do mapa pot enci- ométr ico, foram medidos os

nívei-s potenciométricos em poços existentes na área de ínteresse do
trabaLhor bem como, considerado o revantamento geofísico executado.

Após o levantamento dos níveis potenciométricos I esÈes foram
representados por J-inhas que unem pontos de mesma al_tuïa, usando
método semer'hante ao empregado em topografia. A equidistância entre
as linhas depende do número e distribuição espacial- dos dados,
incrinaçåo da superfrcie potenciométríca e precisão das medidas
(cusTóDro e LLAMAS, 1983).

A configuração das linhas isopotenciométricas permite
orientar o movimento da água via subterrânea, cuja direção está nas
perpendiculares a essas linhas, no sentido das cotas mais baixas. As
setãs representadas no mapa potenciométrico confíguram esse sentido
de fÌuxo.

No mapa em questãor a equldiståncia adotada entre as Linhas
is opotenciométr i cas foi de 2,0 metros, tendo em vi-sta a reduzida
profundidade potenciométrica em uma grande porção da área estudada.

Na porção extrema oeste da área, não foram Ievantados os
níveis potenciométricos em funÇão da inexistência de poços e ser a
região desprovida de estradas e caminhos, apresentando aLtas
decLividdes e geomorforogia acÍdentada, contudo acreditamos, petas
características evidenciadas em campo/ que haja um aumento da
profundidade do níve1 potenciométrico a partir da úl-tima cota
potenciométrica determínada¡ de 46 metros de profundidade.

4.2.4,2, Mapa de

TAI.TASSE

Vul nerab i J- idade dos Aqiliferos

lençois aqúiferos
fina.Lidade destes

(I972) efeborou mapas de r,'u lnerabi l ida de dos
da região do municípì-o de campinas (S.p.), com a

servirem como base para prognósticos sobre
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problemas de penetração e propagaçào de poruidores nos terrenos, para
estabelecer os Riscos a poluição dos aqüiferos, esse autor baseu_se
na .l-itol-ogia, hidrogeologia, porosidade de interstícios e fissuras
das rochas,

para a aval-iação da ¡,.ulnerabi_Iidade natural do aqüifeïo
FOSTER et af (1988) propõem serem analisados três parâmetxos:

a) o tipo de ocorrência da água subterrânea.
b) As caracteristicas dos estratos acima da zona saturada,

em termos de pe rmeabÍ J- idade,' granutometria e Litolooía-
c) Profundidade do nível- da água.

Através dos dados disponíveis, neste traba-Lho adotamos a
metodol,ogia de FOSTER et al (19e9) para a confecção do mapa de
vul-ne rabi l idade de aqüiferos. Neste mapa eståo ïepïesentadas áreas
com alt.o, médio e baixo grau de vul_nerabilidade.

Este mapa, em escal_a 1:50. OOO, após elaborado foi
digital-izado através do emprego do S.c.I./SITTM do f ,N.p.E,

4.2.4.3. Mapa de cl-asses de Ðecl-ividade
A decri-vidade dos terrenos é o fator básico condicionante

para o escoamento superficial muito rápido, (DUARTE/ l,9gO).
ALém de controLar o escoamento e a infittrâçåo de água, a

decLividade norteia a movimentação de massas e a estabifidade dos
taludes, interferindo diretamente na adequabi_Iidade de áreas para
impÌantação de aterros sanitários.

A metodo]ogia para a confecção de mapas de classes de
decÌividades, já utilizada por vá¡íos autoresr entre os quais DE

BrAsr (1970), BTGARELTA et al (r.978), consiste em determinar em um
mapa plani-al-timétrico áreas de um mesmo intervar-o de incrÍnaçåo. os
l-imites dos intervalos sào escolhidos antecipadamente I em função da
variação de inclinaçåo do terreno e da finalidade de uso do mapa, e
transformados em distâncias entre as curvas de nível, Desta forma, as
áreas de diferentes inclinaÇões estaïão limitâdas poï curvas de
niveJ-, e por segmentos transversais a efas. os comprimentos desses
segmentos seråo proporcionais aos r-imltes de decrividade
antecipadamente escolhidos.
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No presente trabalhor as classes de declividãde foram
criadas a partir da diqitalizaÇão das curvas de niveÌ das fol_has do
serviço geográfico do Ministério do Exército, sc, z-x-D-rr-4t sczz-x-
D-V-2 e sczz-x-D-r-4' em esca.La 1:50,000, estando as curvas de niver,
equidistantes 20 metrosr e da geraçåo do MóduLo Numéríco do terreno -
M,N.T. em adciente S.G.I., formato R_ASTER.

O produto gerado com intervaJ-os de dec.Lividade
correspondentes a 0-5t, 5-109, 1O-15?, l-5-2Ot e superior a 20t, foi
edítado, e pl-otado na H.p. 65OC jato de tinta.

4.2.4.4. Mapa de Caracterização das Áreas pa.ra a Imp.Lantação de
Aterros Sanltários
para a elãboração do mapa de caracterização das áreas para a

imprantação de aterros sanitárlos foïam inteïïe r- ac i onados dois grupos
de informações,

o primeiro grupo foi gerado pelo estudo integrado da área de
interesse do trabalho, cotejando o quadro geológico, geomorfoLógico,
a cl-assificaçåo dos soros e caracteristicas do níveì" potenciométrico
e de \rufnerabi li dade dos aqüiferos,

O segundo grupo é representado pelo contido nas N.B.R._g43g
(A.B.N.r. , 7984), N.B.R._8419 (A.8.N.r., 1984), N.B.R._8849
(4.B,N.T., 1985), bem como, nas normas da c.E.T.E.S.B. (1983 e 1985).

Neste mapa estão representadas as áreas favoráveís a
impJ-antação de aterros sanitários, as áreas favoráveis a implantaÇão
de aterros sanitários com restrições e áreas desfavorávej-s a
impJ-antação de aterros sanitários, euando a área for favoráver- com
restrições, na legenda do mapa estarão descritas as restrições¡ bem
como' para as áreas desfavoráveis, na legenda, constará os fatores de
inadequaçåo.

Este mapa, em escal-a 1:50. 000, após elaborado foi
digitalizado através do uso do software S.c,I./S.LT.I M. do I.N.p.E.

4.2. 4.5, DigÍta.l-ização dos Mapas

A digitalização dos mapas

de atuaJ-izaçåo futura dos dados
arquivamentÕ e simpJ-icidade para
desej adas .

foi efetuada devido a facilidade
nel-es contidos, pratícidade no
obtenção de novas cópias, se
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equipamentos:
digitalização foram empregados
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seguintes

Microcomputador p,C.-A,T. 486 Clock 33 Megahertz com 16
Mb, de memória B.A.M e HD de 250 Mb de capacidade
armâ zenadorã;

Monitor colorido J.V.c,A,-19 pofegadas marca VfDEOTEK,

Mesa digitalizadora - DIGTGR-AF, modelo Van cogh-A1;
Processador gráfico T.M.S.34010 4O/60 MLrz (Engespaço);

Pl-oter H.P. 650C. jato de tinta.

Os mapas temáticos foram digitalizados através do emprego do
Sistema Geográfico de fnformãções - S.G. T./s.I.T.l,M. desenvolvido
pelo Tnstituto Nacional de pesquisas Espaciais - f .N.p.E. (ENGESPAÇO,

1989) .

Cada temã foi digitalizado em diferentes plânos de
informação (P'rs.), os quais deram origem äos mapas temáticos atïavés
de plotagem.

4.2.5. Método de Aval-iaçåo dâ Situação Atua-I da DisposiÇão dos
Resíduos Sól_idos Urbanos em paranaguá
para esta avaÌiaçåo, foi efetuado um levantamento da

quantidade e da caracterização fisica do r-ixo urbano gerado em
Paranaguá, tendo como base a N.B.R,-10.004 (A,8.N.T., 19g7) e N.B.R._
10.007 (.A..8,N,T., IgBj). Essas normas tratam da classificação dos
resíduos sól-ídos e da amostragem destes¡ respectivamente .

Foram tãm.bém identificadas as fontes geradoras de lixo em
Paranaguá, tendo em vista a respons abi I i dade sobre o lixo gerado por
indústrias, hospitais, aeroportos e outras entidades, estabelecidas
pel-a Resolução ne 5 ( CoNA¡4A, 1993).

Em seguÍda, foi elaborada u¡na análise preliminar sobre as
características do meio flsico do local onde se encontïam os
depósitos de lixo de paranaguá, abordândo os paråmetros exigidos pela
N.B.R.-8419 (4.8..N.T., 1984) e N.B.R.-8949 (A.B.N.î., 1985), que
tratam sobre apresentação de projetos para aterros sanitários de
resíduos sólidos urbanos.
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4.2.6. Método de -A,valiaçåo das Áreas Adequadas para a ImplantaÇão
de Aterros Sanit.ários
As exigências para a apresentação de projetos relativos a

instalação de aterros sanitários, estào expressas em normas e

1egíslação pertinentes.
As normas da À,ssociaçåo Brasileiras de Normas Técnicas,

fixam condÍções para apresentaçåo de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos (N.B.R.-8418 - A.B,N.T., t984), projetos de
aterros sanitários de resíduÕs sóJ-idos urbanos (N.B.R._8419
A.B.N.T., L984) e projetos de aterros controrados de resíduos sór-ídos
urbanos (N.B.R.-8849 - A.B.N.T., 1985) ,

A legislaçåo federaJ- estabel,ece na portaria ne 53 de
0t/03/'79 normas para os projetos específÍcos de tratamento e

disposição finaJ- de resíduos só.ridos, bem como a fiscal-izaçåo de sua
implantação.

À]ém dessas exigências, existem as normas da CETESB (1983 e
1985) que definem critérios para impr-antação de aterros sani-tários e
sobre a disposição de residuos sól-idos industriais, respectivamente .

Outras exigências para aterros de resíduos sólidos
domiciliares e industriaís eståo contidas no manuaJ- de critérios e
exigências de EIA/RIMA da Secretaria do Meio _Anbiente de São pauto.

Essas normas, critérios e l_eis foram analisadas de forma a
permitir a avaliaçåo das áreas para a implantaçåo de aterros
sanitários.

Conjuntamente com essas normas/ critérios e leis. foram
consideradas as características do meio fisico, representadas nos
mapas geológico, geomorfo l-ógico, de so-Ios, de cJ.asses de
declividadesr potenciométrico e de vulnerabilidade natural dos
aqüíferos.

Assim/ as caracteristicas desejáveis das áreas pa.ra
implantação de aterros sanitários no rocaf em estudo, estão descritas
a seguir:

Acessos

O acesso a área destinada a um aterro sanitário, devido
fl-uxo de caminhões de lixo, deve permiÈir trânslto
qualquer época do ano/ sob condições climáticas variáveis.

ao

em
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b) ceofogla
Do embasamento geológlco írá depender os componentes dos

materiais alterados que originarão os solos ef as características de
permeabilidade, granulometria e tlpo de so.Lo do _loca1.

Além desses fatores, ressalta_se a necessidade do
conhecimento das estruturas geoÌógicas, que podem se constituir em
locais de infiltraçåo de líquidos ou condutos para cursos de água,
manguezais e oceanos. Desta forma, é imprescindíver a ileterminacão do
tipo, da abrangência e das atitudes dessas estïutuïas.

Portanto, os melhores locais para a locação de aterros
sanitários sob o aspecto geológico, devem apresentar rochas que
alteradas produzam so.Ios recomendáveis para esse propósito e, não
possuam estruturas que possibilitem infiltrações.

c) Hidrogeología
A proteÇão da água de subsuperficie é fundamentâl- na

cônstrução de um aterro sanitário. Assím, a base do aterro deve estar
bem acima do níve1 do lenço1 freático, considerando a sua posiçåo
mais elevada.

A CETESB (1985)/ faz menÇão a uma espêssura mínima de camada
insaturada entre o níver- mais erevado do lençor freático e a parte
inferior do aterrÕ de 1,5O metros e recomenda como adequada a
espessura de 3 metros. Contudo, a N.B.R.-1052 (A.8.N,T., 19g7) clta
como adequada à espessura de 1,50 metros de soLo insaturado entïe o
ì-enço1 freático e a superfÍcie inferior de ateïros para residuos
perigosos,

Tendo em vista¡ as caracteristicas hì- drogeo 1óg i cas da área
em estudo, adotar-se-á como critéri-o uma profundidade mínima de 2to
metros entre a base do aterror ou seja, a superfície, e o nivel-
potenciométrico dos aqüíferos. Esta opção é justifícada pela
caracterlstica de baíxa permeabílidade dos soJ-osr a serem usados como
substrato, dos locais apropriados à implantação de aterros
sanitários, fator que garante maior tempo de trânsito e, a retenção
dos percÕ1ados.



d) Geomorfologia
A caracterização fisiográfica de uma

locação de aterros sanitários, segundo a

apresentar pouca decl_ividade, ausência de

36

área apropriada para a

CETESB (t-985), é de
depressões e não ser

sujeita a inundações.
As declivÍdades baixas, possibiJ-itam menores ríscos com

relação a movimentos de massas superficiais, bem comor diminuem as
chances de aparecimento de fluxos capazes de revolver o lixo.

À ausência de depressões, vì-sa impedir acúmufos de água que
venham afetar o aterro, ou tornar possíveÌ acumulação indevida de
chorume.

A possibilidade de inundação nessas áreas é indesejáveJ-,
pois, aumentaria o risco de infir-traÇäo e dissemi-naçåo de efementos
potencial-mente poluentes .

A N.B.R.-1057 (A.8,N.T., 1987), recornenda decl-ividades de 1t
- 20 t tendo como condicionantes as obras de terraplanagem a serem
efetuadas no local- do aterro sanitário.

Adotar-se-á como critério para a área em estudo declividades
de até 108 como Iimite para instalaçåo de aterros sanitários, em

função das distribuições das classes de declivídade nos locais de
interesse.

e ) sol-os

A caracterìzação dos tipos de soLosf na escoLha da área mais
aproprj-ada para locação de aterros sanitários, segundo a CETESB
(1985), consíste em determinar o teor de argila, o índice de
plasticidade e a permeabil-idade dos mesmos.

Assim, os locais mais adequados da área em estudo para
locação de aterros sanítários, devem apresentar solos com bom teor de
argila, índice de plasticidade maior ou iguaJ- a 15 unidades e
coeficiente de permeabilidade inferior a 1 x 10-a cm,/s.

Os solos da área passíveis de serem usados como
impermeabilizantes ou para a cobertura do Lixo devem apresentar
porcentagem superior a 308 de partículas passando na peneira nl 200,
Ìimíte de liquidez maíor ou iguat a 3ot, indice de prasticidade maior
ou igual a 15 unidades e p,H. igual- ou mãior que 7¡O segundo a CETESB
(1985).
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f) cobertura veget a L

A vegetaçåo pode atuâr como elemento redutor da erosão, da
formação de poeira e transporte de odores, em locais de ìmplantacão
de ateffos sanitários (N,B.R.-101S? - A.B.N.T, / 1987),

Â caracterização da vegetação, aIém dos propósitos acima
menc.ionados, deve levar em consÍderação as espécies de va]_or
econômíco, de valor cientifico, as raras em processo de extinÇão e
aquelas importantes para o equilíbrì-o faunistico e do meio ambiente.
rsto se deve ao fato da possibiJ-idade de corte ou da provável
deteriorização da vegetaçåo em áreas de aterros sanitáríos.

Na área em estudo/ a cobertuïa vegetaj- nåo é fato¡
limitante. pois, a grande maioria das espécies podem ser usadas como
cerca viva arbustiva ao redor de aterros sanitários, auxiriando o
isolamento e reduzindo o impacto ambìentaf.

s)

a uma

fonte

Hidrografia
A CETESB (1985) recomenda que um aterro deve ser localizado

diståncia mlnima de 200 metros de qualquer rio ou qual_quer
de abastecimento de água,

A N.B.R.-10!57/87 | afirma que essa distância poderá ser
al-terada peJ-o Órgão EstaduaJ_ de Controle Ambiental-.

Adotou-se o critério de distancíamento de 2OO metros de
rios/ poços ou outras fontes de abastecimento dr água, atentando
principalmente para zoneamento dos rios da região.

h) Direçåo Predominante dos Ventos
Os ventos predominantes devem soprar em direção oposta a

centros urbanos e pequenos núcleos habítacionaÍs, pois, os odores
desagradáveis e a poej-ra gerada na operac ionaJ- i z ação do aterro¡
devem ser direcionados para locais onde não causem deteríorizacão da
qualidade do ar e, possiveis doenças respiratórias.

Em Paranaguá/ como já evidenciamos anteriormente, a direção
predominante dos ventos é sul- e sudester ou seja, ventos provenientes
do mar.

Nessa região os centros urbanos principais, Iocalizam_se na
orla costeira, havendo diminuta concentraçåo popul-acionãl mais a
oeste. observa-se também que o fimite oeste do município é feito
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pelas elevações da zona montanhosa Ìitorânea, seguida peLa Serta do
Mar .

Desta formar os ventos não configuram fator limitante na
área em estudor tendo em vista sopïarem do mar.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. AnáIise da situaçåo atual da disposição dos resíduos
sólidos em paranaguá

A conceituação de resíduo sól-ido é expressa na N.B.R._10004
(A,B.N.T. | :-981) como sendo os resíduos em estado sóIido e semi_
sóIido, que resultam de atividades da comunidade de origem:
industrj-aff doméstíca, hospitalar, comerciaJ-, agrícola, de serviços e
varrìção. Ficam incruídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratåmento de água, aqueles geïados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos
cujas part icur aridade s tornem inviáve.r- o seu 1ançamento na rede
púbIica de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso so.l-uções
técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnofogia
disponivel .

Essa mesmâ norma,
classes, quanto ao potenciaÌ
púb1ica, da seguínte manei¡a:

Resíduos cLasse I - perígosos: såo os resíduos sóIidos que
em função de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade, podem
apresentar riscos à saúde púbtica ou acarïetar danos ao meio
ambiente, quando manipulados ou dispostos de forma
inadequada.
Resíduos c.Lasse fl - não j-nertes: são os residuos que nåo se
enquadram na cJ-asse I - perigosos ou na classe III
inertes.
Resíduos classe III - inertes: são os resíduos só1idos que
submetidos ao teste de solubiJ-izaçåo (N.B.R._10006
A.B.N.T., 1986) nåo tenham nenhum de seus constituinÈes
solubilízados, a concentrações superíores aos padrões de
potabiJ-idade de água, conforme a listagem ne I (padrões para
o teste de solubiJ_ização) ,

Os resíduos gerados nos portosr aeroportÕsr termìnais
ferroviários e rÕdoviários e estabetecimentos prestadores de serviÇos

divide os resíduos sól"idos em três
de risco ao meio am.biente e à saúde

a)

b)

c)
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de saúde são classificados na Resolução ne 5 (coNÀMA, 1993)/
seguintes grupos:

c)

GTupo A: resíduos que apresentam risco potenciaj- à saúde pública
e ao meio ambiente devido a presença de agentes biológicos,
fncluem-se neste grupo animais usados em experimentação, sangue e
hemoderívados, bem como, todos os materiais ou aLimentos que
estiverem em contato com ambientes hospitalares, unidades
ambul-atoriais ou laboratórios de anáLises cl-ínicas. Enquadram_se,
ainda, neste grupo os objetos perfurantes ou cortantes
proveniente de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde,
crupo B: reslduos que apresentam risco potencial à saúde púbJ-ica
e ao meio ambiente devido a suas características químicas.
Enquadrêm-se neste grupo as drogas quimioterápicas e os ¡esiduos
fa¡macêuticos.
crupo c: rejeitos radioativos. Incluem-se neste grupo os materias
radioatÍvos ou os contaminados por radioatividade,
crupo D: residuos comuns. AqueLes resíduos que nåo se enquadram
nos grupos descritos anteriormente.

os resíduos sófidos urbanos, são definidos na N.B.R._8419
(A.B.N.T., 1984) e N.B.R.-8849 (A.8.N.T., 1985)¡ como os resÍduos
sóÌidos gerados num aglomerado urbano, excetuando_os ïeslduos
industriais perigosos, hospitaJ-ares sépticos e de aeropoxtos.

5,1.1. Levantamento da eualidade/ euantidade e Classificaçåo dos
Resíduos SóIidos pToduz idos
segundo o levãntamento censitáTío de 1991 reaJ,izado em

Paranaguá, a poputação do nunicípio é de aproximadamente 107.601
habitantes, destes aproximadamente 94.632 confÍguram a popu]açåo
urbana e, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiror a densidade
popuJ-acional atinge 190. 000 pessoas.

OBLADEN (1993), propondo racionaLizar a col-etã e o
transporte dos reslduos urbanos do município, estimou em 23tZSO
toneLadas,/dia a quantidade de resíduos só}idos coretados na rede
municipal, bem como, em O,943 tonetaldas,/dia a quantidade de fíxo

b)

d)
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destes 0.650 toneladas,/dia são
hospitalar gerado, sendo que
cofetados -

Consíderando os parâmetros sob.re a quantidade de residuos
gerados i ndividua r-mente no municipio. peLo autor antes mencionado,
como sendo de 0,400 kg, pode-se estimar a quantidade de fixo urbano
produzido diariamente em 37,852 tonel_adas/dia e durante os meses de
dezembro, janeiro e fevereiro em 76,000 toneLadas/dia (Tabefa 1).
verifica-se, portanto, que apenas 6r,42* do lixo gerado diariamente é
coletado.

com reÌaÇão a caracterização física do l-ixo urbano gerãdo,
procedeu-se a uma amostragem quantitativa aproximada do conteúdo de
dez caminhões, durante a descarga do lixo em dois l_ixões e, obtewe_se
as sequintes incidêncías médías de mate¡iais:

- Materiais inorgânj-cos:
papelão 3, OC

PapeL j , 016

PLásticos 6, Ot

tatas 4 tOZ
Vidros 3/ 0C

Metais diversos 1,59
Materiais orgânlcos 5Ot
Entulhos em geral 2SZ

As fontes geradoras de lixo em paranaguá são representadãs
por residências, es tabelècimentos comerciais, hospitalares e
ptibJ-icos, e ainda, pelo portor aeroporto e um reduzido número de
pequenas indústrias.

A coleta dos reslduos sólidos por essas fontes é efetuada
sem distinção do tipo de lixo gerado, excetuando_se o l-ixo hospitalar
que possue um si-stema partlcularmente de coleta e destinaçåo finaf,

Esse procedimento de col_eta sem distj-nÇão do tipo de lixo,
contraria o Artigo 4e da ResoJ-ução ne 5 (CONAMA, 1993), que atïibue o
gerenciamento dos resíduos sólidos, desde a geraçåo até a disposição
final para os estabelecimentos geradores do líxo. qual sejam. poïtos,
aeroportos e estabelecimentos de saúde-
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O lixo hospitalarr antes referido, é gerado por sete
hospitais, nove farmácias e cinco postos de saúde.

Uma amostragem qualitatíva desses resÍduos hospital-ares,
efetuada no depósito de Alexandra-Mati nhos r demonstïou o seguinte
conteúdo: agulhas e seringas, frafdas geriátricas, frascos de
plástico de soror algodão e gaze usados/ frascos de remédios vazios e
sacol"as plásticas.

As características desses resíduos e a maneira como estão
díspostos, indicam compreta inobservância da resoruçåo ne 05 (coNAMÀr
L993), que trata sobre a disposiçåo finar e tratamento prévio destes
tipos de resíduos.



POPUI,AçAO URBANA LIXO URBÄNO GERÄDO
EM TON,/DIÀ

LIXO COLETA.DO EM
TON/DIA

DE ITXO COLETADO

MATO

NOVEMBRO

IJEZ¡ìMBRO
À

FEVERETRO

MÂ,IO

NOVEMBRO

UUZE}.1tsRO

FEVEREIRO

MAI O

A
NOVEMBRC)

DEZEMBRO
A

FEVEREIRO

MÀIO
A

NOVEMBRO

DEZEMBRO
.q,

FEVEREIRO94.632 90.0tJ0 37 ,852 76,000 50 6L.42

TABEI,A 1 - euantidade de fixo urbano em tonetadas/dia gerado em
Paranaguá.
Fonte: Modificado de oBLADEN (1993).
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Existe uma grande quantidade de 1ixo. gerado pela atividade
comerciaL que desenvolveu-se sobremanei-ra no municipio em função do
portÕ,

As ativldades industriais em paranaguá såo dimlnutas/
destacando-se as indústrias de esmagamento de soja, misturadoras de
fertil-izantes e as refinadoras de saI . Em menor número existem
indústrias téxteis' mecânicas, metalúrgicas e extrativas de minerai.s.

À destinaçåo f inar- dos resíduos sóJ-idos produzidos por essas
indústrias, muitas vezes é feita na área da própria empresa, ou no
caso de pequenas indústrias sìtuadas na região urbana/ os residuos
são co]-etãdos juntamente com o restante do lixo urbano.

Nåo existem análises químicas dos residuos dos depósì"tos de
Paranaguá, tampouco amostragem de acordo com a N.B.R._l0OO7
(4.8.N.T,, ]-987) que fíxa as condições para amostragem/ preservaçåo e
estocagem de amostras de resíduos sóLidos.

Assim, tendo como base a análise física efetuada e, as
caracteristicas enr.rneradas pel,a N.B,R.-10004 (A.8.N.T., 19g7) que
cLassífi-ca os residuos sólidos quanto a seus riscos potenciais ao
meío ambiente e a saride púbtica, os residuos sófidos dos depósitos de
Paranâguá podem ser classifícados como da classe rrr/ ou inertes.
Exceção deve ser feiÈa aos reslduos hospitarares, destinados ao
depósito de A.Lexandrâ-Matinhos I com respeito a patogenicidade, sendo
que as agul_has e outros objetos al_i lançados podem conter
microorganismÕs capazes de produzir doenÇas, portanto, esses resÍduos
hospitalares devem ser considerados da Classe I, ou perígosos.

5.I.2. os Depósitos de Reslduos SóIidos do Município de paranaguá
os depósitos de resíduos sóLidos ïecebem várias denominações

com diferentes cÕnceituações/ existindo portanto a necessidade de
conceituação dos mesmos.

A N.B.R.-8849 (À.8.N.T. / 1985), classifica aterïo controLado
de resíduos sóLidos urbanos como a disposíção de resíduos sólidos
urbanos no soLo. sem causar danos ou riscos a saúde púbrica e à sua
segurança, minimizando os i-mpactos am.bienta.is confinando os resíduos
sóÌidos com materi-ais inertes através de cobertura.
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Esse tipo de depósito de resíduos sólidos ãpresenta r.]m certo
grau de controle, contudo, segundo RISSO (L994) estâ longe de se
enquadrar aos critérios necessários à um aterro sanitário,

O aterro sanitário é uma a_Lternativa de disposåo final_ de
resíduos sól-idos no solo, que usa técnicas da engenharia para
confinar o -rixo na menor área possível e util-iza uma metodol-ogla que
preserva o meio arnbiente e protege a saúde púb1ica (FUZZARO, 1994).

o aterro sanitário exige. portanto/ uma série de critérios
com respei-to a sel-eçåo da área, construçåo e posteriores técnicas de
operaçåo.

Assimr os aterros sanitários são projetados para receberem
resíduos urbanos e al-guns residuos industriais nåo perÍgosos,
portanto' são enviados a eLes somente os resíduos classificados como
Clãsse II e lfl (RISSO, 1994).

o Lixåo consiste apenas no despejo dos residuos no solo, sem
nenhum crj-tério técnico ou tratamento prévio.

Os resíduos sólidos gerados em pãranaguá, såo destinados a
quatro áreas. Nesses J-ocais o lixo é depositado a céu aberto, havendo
ocorrência de odores desagradáveis/ presença de vetoîes nocivos e, em

alguns locais existência de chorume em superficie.
Assim, esses locais configuram verdadeiros lixões, e

potenciaLmente såo poluentes, pois não apresentam locação e operação
adequados.

Um dos depósitos de J-ixo, o menor entïe os quatro
existentes' roca-Liza-se na il-ha de vaJ-adaresr os outros Localizam-se
no continente. (Figura 7).

o depósito de J-ixo hospitalar encontra-se aproximadamente a
1,8 km do cruzamento da rodovia BR 277 e pR-508. O depósito de
destino do líxo das praias loca-Iiza-se na praia de Shangïitáf
situando-se aproximadamente a 2r5 km oeste da rodovia pR-412. Na
região do Embocuí, situada ao norte da rodovia BR-277 | próxíma a zona
urbana da cidade de Paranaguá, enconÈra-se o depósito para o qual se
destina o lixo da sede municipaÌ.
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5.I.2.L, o Depósito de Lixo da Ilha de Valadares

- loca-Ii zaçåo
Encontra-se a sudeste na iJ_ha de Val_adares, junto ao núcleo

habitacional-, distante aproximadamente 1OO/0 metrÕs do rio Itibeïê
(Fígura 8). Esse local apresenta-se coberto parcialmente por
gramíneas e vegetação arbustiva de pequeno porte. que em grande parte
foram soterradas por lixo.

o acesso ao depósito é feito por estreitas ïuâs sem
pavimentação e o transporte do lixo é efetuado por carroças de
pequeno porte, ou pelos próprios geradores do lixo que habÍtam as
cercanias. (Fotografia 1),

- ceologia
O substrato geológico da área onde se encontra o depósito é

representado por sedimentos arenosos de origem marinha que situam_se
próximos a manguezais de idade hoLocênica.

- GeomorfoJ-ogía

As altitudes máximas na il_ha de VaLadares atingem 9 metros
depósito de lixo encontra-se aproximadamenLe a 2,0 metros do
das águas do rio ftiberê.

o local é plano e sujeito a invasão de águas com a subida da
maréf ou das águas do rio ltiberê.

- Hidrogeologia
A profundidade do lençot freático, verifícado em poços tipo

cacimbas, no Locaf é inferlor a 2.0 metros e no depósito ocorre água
a nível do solo, junto com os resíduos depositados (Fotografia 2).
Característícas que permitem a poluição do lençol- freático.

- Hidrografia
O dístanciamento aproximado de 1OOr0 metros do rio Itiberê,

configura a sítuação ideal para caïreamento do chorume ou, do próprio
l-íxo em dj-reçåo ao rio. Isto gera condições para a poluiçåo do rio em

questão,

o rio itiberê é considerado de classe II pela portaria no

05/89 da SURHEMÀí estando portântor sujeito aos l-imites das
substâncias potencíalmente prejudiciais até certos teores máxìmos, os
quais dificiLmente seräo mantidos com a presença de um depósito de
l-íxo tão próximo ao rio.
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FOTOGRAFIA 1 - Flagrante de um morador jogando lixo
ilha de Valadares.

depósito da



FOTOGRAFIA 2 - Ocorrência de afl-oramento de água junto com o l-ixo
ilha de Vafadares.
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- Pluvíos l dade

Os aÌtos índj_ces pluviométricos e a grande amplitude de
distribuiÇão de chuvas, ar-i-adas as cond.ições geomorforógicas rocais,
crlam condições ideais para o tïanspoïte e infiltraÇåo de elementos
poluentes.

As enxurradas podem transportar o Iixo ou os elementos
gerados de sua decomposiÇão para dentro do rio próximo,

A infiltração, que se opera intensamenter pela sit.uaçåo
Iocal- em função do solo arenoso e enchaïcamento permanente, é
acelerada nos períodos de chuvas intensas quando exj-ste um sa.l-do
positivo do balanço hidrico.

- Método de operação
Inexiste método de operaçåo, configurando ao depósì-to as

características de um fixão,
- Estimativa de vida úti]
observando as características fisì-ográficas rocais, nota-se

gue a topografía é suave, porém a dimensão da área livre pa.ra
colocaçåo do lixo é restrita, implicando em uma curta vida útil para
o depósito.

Este fator certamente favorecerá ao abandono dessa área,
como depósito de lixo, em pouco espaço de tempo e o aparecimento de
um novo lixåo na iJ_ha.

- Impactos Ambientais e Sanitários
Apesar do depósito de l-ixo ter pequenas dimensões, ocorre no

-Iocal" mau cheiro e a presenÇa excessÍva de moscas, que infestam as
casas próximas.

A poluiçåo hidrica superficial é facíl-mente observada e, a
poluição do lenço] freátj-co é certa, tendo em vista as
características .Locais de solo e acúmuLo de água.

5.!.2.2. O Depósito de Lixo de Alexandra-Matinhos

- Localí zaçåo
situa-se próximo ao cruzamento da rodovia AJ-exandra-Matinhos

(PR-s08) e BR'277 | e seu acesso é feito através de uma estrada
secundária, perfazendo aproximadamente 1,g km dô referido cruzamento
rodoviário. (Figura 9).
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A estrada secundária, sem pavimentação, apresenta um curto
trecho de difícit transposição quando chove. Neste trecho foram
observadas pequenãs quantidades de lixo caido dos caminhões durante
seu transporte.

Próximo a este depósito, constituído por lixo hospitalar
existem duas hâb'j taçÕes cujos moradores convivem com os per:igos
potenciais dos resíduos sólidos ai depositados.

å. vegetação J-oca_L é composta por macega agreste e pequenas
árvores, que foram arrancadas para abrir espaço para o lixo.

- Geología
o local apresenta sedimentos aluviais, com predomlnâncía

argilosa rel-acionados a processos de fluxo de baíxa densidade que
transportam e depositam sedimentos finos. os materiais finos
depositados são oriundos das regíões mais elevadas, provinientes da
decomposíção de granitos. Segundo BU],L (1972)r esses depósitos são de
dificil- separação em afloramentos devido ao fato das dimensões dos
canais excederem os dos afl-oramentos.

- ceomorfol-ogia
A área é plana, possuíndo aJ-titudes máximas de L0 metros, e

confj-gurando uma região de altitudes médias. Nas cercanias, ocorrem
pequenas elevações com altitudes próximas a 30 metros, que se
distanciam entre 50 metros e 2OO metros do depósito.

A topografiâ pJ-ana, permite concentrâções localizadas de
águas superfícÍal-, após chuvas excessívas, (Fotografia 3).

- Hidrogeol-ogia
A características do so.Io mais argitoso, talvez nào

represente uma situaçåo extremamente crítica com reLaçào aos
elementos poluidores que possam atingir o lenço1 freátíco. porém, há
que consíderar o vol-ume de água concentråda em épocas mais chuvosas
que produzem carga consideráve1 sobre esse so1o, alterando sua
permeabilidade, bem como a periculosidade do l-ixo depositado,



FOTOGRAFIA 3 - Concentração de água no depósito hospitalar' após

chuvas excessivas.
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- Hidrografla
O depósito encontra-se na bacia hidrográfica do rio

Cachoeira. Este rio, após passar nas proximidades do depósito, a
jusante forma o rio Ribeiråo que antes de desaguar na Baia de
Paranaguá, constitue extensa região de mangue.

Assim, ocorre o risco potencial da poluíçåo do rio Ribeiråo,
bem como, de larga faixa de mangue e da baia de paranaguá.

- Pluvios idade
A situaçåo próxima a elevações, predispõe o ]ocal do

depósito aos ¡iscos das enxurradas. Essas enxurradas provÕcariam o

transporte ou o revolvimento dos resíduos depositados, possibilitando
também, disseminação de el-ementos poluentes e acelerando a provável
pol-uição do lençol- freático.

- Método de operação
o lixo é simplesmente descarregado dos caminhões, nåo

havendo posteriormente operaçåo alguma (Fotografia 4).

- Estimativa de Vída Útil
O segmento de área onde está l_ocalizado o depósito de 1ixo

de al-exandra-Matinhos I possibiJ-ita estimar uma vída úti} de média
duraÇåo,

Porém, é necessário considerar a faLta de dados sobre o soJ_o

e profundidade do Ienço1 freático, fatores que podem determinar o

abandono desta área para disposição fina] de lixo.

- Impactos AÍìbientais e Sanitários
A área tem como inconvenienÈe a possibilidade de ocorrência

das enxurradas, co.Locando em risco o rio próxímo e o lençol freático.
O fato dos resíduos nåo serem cobertosr possibilita que

materiais poluentes e contaminantes fiquem expostos e sujeitos ao

acesso de catadores, animais domésticos e das águas superficiais.
(Fotografia 5).

Observa-se ainda no local, forte odor de remédios e de
produtos de uso hospitalar, e a plesenÇa de moscas.



FOÎOGRAFIA 4 - Flagrante de

depósito de

descarrregamento do lixo hospitalar
Iíxo de Alexandra-Matinhos.
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FOTOGRAFIA 5 - Foto mostrando seringas
outros materiais usados

risco de contaminaÇão
Alexandra-Matinhos .

descartáve j-s,

em hospitais
no depósito

agulhas e

, QUe CaUSam

de lixo de
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5.L.2.3. O Depósito de Lixo de Enìbocui

- Locali zação
Percorrendo-se aproximadamente 2t3 km pela estrada de acesso

ao porto de Paranaguá, a partir da BR-277, toma-se a esquerda por uma

estrada nåo pavimentada percorre-se aproximadamente 0,5 km e chega-se
ao depósito de lixo do Embocuí. (Figura 10).

O trecho da estrada secundária apresenta-se transítáve1,
mesmo com chuva e tráfego de caminhões pesados.

No 1Õcal- ocorre veqetação arbustiva de pequeno a médio porte
e, macega agreste em parte coberta pelos resíduos sóLÍdos
depositados.

Nos arredores e sobre o depósito de lixo, existem
habitações, confígurando um Loteamento (Fotografia 6) .

- GeoÌogia
Nesse local- afLoram sedimentos arenosos de origem marinha, e

nas proxímidades ocorrem manguezais que apresentam idades
hoJ-ocênicas.

- ceomorfología
Situa-se este depósito, em l-ocal de topogrâfia plana,

decÌivídade baixa de ampl-itude horizontal relativamente grande.
As al-titudes focais nåo ultrapassam 9,0 metros e, a regiåo é

suficientemente plana para possibilitar grande acúmulo de água
superficiaJ-.

- Hidrogeologia
No local ocorre exposição do IençoJ- freático, aparecendo

extensas porções do depósito coberto por água.
Esse fato/ somado as características arenosas do solo,

possibíl-ita infiltraçåo de chorume que ocorre junto com o fixo
depositado.

como o lenÇol" freátíco é pouco profundo e a infiltração é

facj-litada pelo solo, a poluiçåo do mesmo é quase certa.
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FOTOGRAFfA 6 - Loteamento situado nos arredores e em cima do depósito
de llxo de Embocui.
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- Hidrografia
O local onde se encontra o depósito pertence a bacia do rio

EÍìbocui, que percorre extensa região de mangue antes de atingìr a

baía de Paranaguá,

A qualidade das águas do rio Embocui. cons.iderado de c.lasse
lI pel-a Portaria no 05/89 da SUREHMA, é comprometida pel_a localização
desse depósito.

- Pluvíosidade
A infiltraçåo e disseminação de el-ementos poluentes/ em

épocas de el"evados índices pluviométricos, é potenciatizada pelas
caracteristicas do solo.

Devido a grande amplitude de períodos chuvosos e aos índices
pluviométricos elevados, estima-se que os indices de infiltracào e

disseminaçåo de materiais pol-uentes sejam eJ-evados,

- Método de Operaçåo

Não såo realizadas operações de recobrimento do 1íxo, nem

qualquer outro trabalho para minimizar os impactos ambientais do
depósíto.

- Estimativa de vida Útil
A fisiografía do focal do depósito de ]ixo do Embocuí,

permite estimar uma vida útil- média a longa.
Porémr deve-se considerar a inadequaçåo do local para a

implantaçåo de um depósíto de resíduos sóIidos, com respeito ao tipo
de soJ-of profundidade do lenÇo1 freátìco e nåo existência de
materíais para cobertura do l-íxo.

- fmpacto AmbíentaI e sanitário
Nota-se o escorrimento e acúmulo de chorume nas Laterais do

depósito de l-ixo, proveniente das atividades de decomposição da
matéria orgânica do l-ixo. (FotografÍa 7),

A prática de não enterrar o lixo disposto/ de maneira
sistemática, propicía a açåo dos catadores e aves carnívoras como

urubus. (Fotografia 8).



FOTOGRAFIA 7 - Exposição do chorume

do depósito de Lixo
proveniente da parte mais ant

de Embocui.

rga



FOTOGRAFIA I - Ação dos catadores e dos urubus no depósito de l-ixo de

Embocui.
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A poluiçåo do lenÇo1 freático fica evidencì-ada pelo fato
deste ser aflorante e, pelas características de cor e odor dessa água
no l-ocal .

Essas caracteristicas proporcionam substrato adequado para
proliferaçåo de vetores¡ principal-mente moscas, que ocorrem
intensamente na á¡ea e para a deterìorização do ar que apresenta
intenso mau cheiro.

5.I.2.4. O Depósito de f,ixo de

- LOCAj. I ZAçaO

Esse depósito s j-tua-s e

Shagril-á, distante 2,5 km da
(PR-412). (Figura 1L).

Shangrilá

A vegataçåo locâ1 compõem-se de arbustos e árvores de médio
e grande porbe, sendo que foi efetuado desmatamento de ì.]ma pequena
área para se ímplantar o depósito.

A estrada secundária nåo pavimentada, apresenta-se com
trechos de difícil acesso, porém permÍte o tráfego dos câminhões de
col-eta de lixo sob qualquer condição de tempo. (Fotografia 9).

A Èopografia 1ocaI é suave e plana/ sendo as al_titudes
médias em torno de 5/O metrosf ocupando o depósito uma área em

expansåo, que situa-se distante de conjuntos urbanos, havendo
contudo¡ algumas habitações em suas ímediaçòes.

- GeoJ-ogia

o substrado no Locaf do depósito/ compõe-se de sedimentos
arenosos indiferenciados de origem marinha de idade holocênica, que
geram solos de textura arenosa e de atta permeabiLidade.

- Geomorfologia
As declivídades baixas,

plano¡ sem limiEes para a expansåo
ultrapassam 5,0 metros .

Nas proximidades exístem pequenos cuîsos de água como o rio
Perequê, que situa-se a aproximadamente 5OO m do depósito de 1ixo.

- Hidrogeo logia
O lençoL freático é exposto em alguns locais e o solo é

caracteristicamente arenoso, isto possibilita aÌta peïmeabilidade.
(Fotografia 10).

em estrâda secundária no Balneári-o de
rodovia Praia de Leste-pontaJ- do su]

configuram um local praticamente
do depósito, pois as aLtitudes nåo
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FOTOGR.A.FIA 9 - Trecho de dif ícit
acesso ao depósito

tráfego na estrada secundária
de lixo de Shangrilá.
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FOTOGRAFIA 10 - Exposiçåo do lençol freático no depósito de lj-xo de

Shangrilá.



- Hidrografia
Nas proximj-dades

de pequeno porte, O mais
do Balneário de Pontal do

é o rio Penedo.
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do depósito, ocorrem vários cursos de água

importante, por atravessar grande extensão
SuI e formar uma pequena região de mangue,

Esse rio, considerado de Classe II pel-a portaria no 05/89 dã

SUREHMÀ.| apresenta a quaJ-idade de suas águas comprometidas pela
expansåo do depósito de lixo, tendo em vista a alta permeabilidade
dos areais.

- Pluviosidade
Os maiores índices pJ-uvi omét rico s , no litoral. ocorrem no

veråo, com máximas de até 400 run em 24 horas.
Essa característica tende a uma acentuaÇão das propriedades

poLuentes desse depósitor tendo em vista o maior acúmuIo de ]ixo pelo
armento populacional nas épocas de veraneio.

Estima-se portanto, que nessâs ocasiões ocorra nåo somente
maiores infiltraçôes, mas também maiores índices de carreamento
superficial de el-ementos po.Luentes, que certamente atingem os cursos
de água próximos.

- Método de operação
Esse depósito recebe o lixo de todos os Bal-neários do

município de Paranaguá e, os resíduos sólidos recolhidos na Il-ha do
Me1. Os resíduos provindos da fLha do Meff são transportados por
barco até Pontal- do SuI e, posteriormente levados por caminhão até o

depósito de Shangrilá.
A operacionalizaÇão no depósíto consiste em uma compactaçåo

do lixo por um trator de esteira e, sua cobertura parcia_I por terra
do próprío locaL. Essa terra é proveniente de escavações, feitas pelo
próprio trator de esteira, na área do depósito, nåo apresentando
características adequadas para esse uso.

- Estimativa de Vida ÚtiL
A vida útil- desse depósíto, considerando que a área

apresenta topografia suaver sem contornos }imitantes, pode ser
estimada como de l-onga duração,

Porém, a fal-ta de mãterial adequado para cobertura do lixo,
no 1oca1, o lençol freático expÕsto, o solo arenoso de al_tâ
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permeabiLidade e a existência de inúmeros cursos de água na regiåo,
são fatores que desaconseÌham sua situação nessa área.

- lmpacto .Ambienta] e Sanitário
A prática total-mente al_eatória de cobrir porções do Iixo

depositado, permite que a maior parte do mesmo fique sujeito a ação
dos catadores, águas pluviais e animais. (Fotografia Ll-).

A característica do 1ençol freático ser exposto. possibilita
contato direto do Iixo com as águas que se infiltram no solo, bem
comÕ, permite que elementos poLuentes sejam levados para os cursos de
águas locaís

Há proliferaçåo de vetÕres, notadamente de moscas, que
ocorrem em grande número na área do depósito e em suas imedíaçÒes.
Verifica-se, também, íntenso mau cheiro proveniente da decomposiçåo
do fixo.

Apesar do depósito situar-se distante dos núcleos
habitacíonais¡ observa-se a presença de moradías de catadores nas
suas proxímidades.

Com rel-ação a medidas mitigadoras dos impactos ambientais
aLém da cobertura não sistemática e incompleta do lixo, estas nåo
existem.
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FOTOGR-AFIA l-1 - Foto mostrando um catador
separando papelåo, latas
lixo de Shangrilá.

fazendo reciclagem do lixo,
e vidros no depósito de
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5.2. Avaliaçåo da Área em Estudo pa.ra a Locação de Aterros
Sanitários
Esta aval-iaçåo foi efetuada tendo em vista a localização de

aterros sanj-tários para receber resíduos sólidos urbanos e alguns
residuos industríais não perígosos, ou seja, resíduos da Cl_asse If e

L,:IASSE I.L.L .

5.2.l. ceoLogia
Durante o mapeamento geológico, foram evidenciadas na área,

as seguintes unidades litoestratigráfícas:

a) Formaçåo Rj-o das Cobras de idade arqueana, constituída
principaÌmente por Xístos;

c)

b) Complexo gnáissico migmatítico costeíro do Proterozóico
inferíor, cÕmposto por granítos, migrnatitos e gnáisses;
Formação Serra Geral de idade jurássica-cretácear
constituída por diques de díabásio;
Formação Alexandra do Terciário, formadâ por congLomeradosr
arcóseos e sedimentos areno-argilosos;
Sedimentos do Holoceno constituídos por depósitos de

cascalhosf depósitos arenosos, depósitos areno-síftico-
argilosos, coÌúvios, aluviões e mangues.

Essas unidades 1it oe s trat igrá ficas e as principais
estruturas geológicas que cortam as suas litologias estão
representadas no Anexo 1.

A Formação Rio das Cobras afLora na extremidade Leste da

área. Esta formação segundo LIMA e LOPES (1985)/ é constituida por
litologias arqueanas de baixo grau metamórficor tais como: bj-otita -
quartzo-xistos, moscovita-quartzo-xistos, biotititos, clorita-xistos,
c.Iorita-quartzo-xistos, quartzitos, calco-xistos e xistos
granatíferos.

Os xistos desta formaçäo, nos afLoramentos visitados
apresentam-se alterados, sendo possíve.L no entanto a visual-ízação da

extrutura xístosa e a presença de grande quantidade de muscovitas,
c.l-oritas e biotitas. Esses minerais al"terados produziram, nesses
J-ocais, solos argiJ-osos com espessura de 1,5 metrÕs.

d)

e)
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O Complexo gnáissico migmatítico costeiro¿ defj-nido pela
Minerais do Paranå S,A. - MINERoPAR (1989), engloba migmatitos,
granitos gnáíssicos e de anatexia.

Esse Comp.l-exo aflora em uma faixa al-ongâda no sentido N-S na
porÇão oeste da área. (Anexo 1). A extremidade leste desta faìxa
configura o Limite entre as porções mais baixasr onde afloram os

sedimentos do Cenozóico e as posições e.levadas da área, locais
ocupados pelas rochas do Pré-cambriano,

Ao longo desta extremidade leste afloram granitos, que

também ocorrem nas porÇÕes mais baj-xas, em meio aos sedimentosr
formando elevações. Esses granitos configuram na região algumas
pedreirasr em atividade, das quais o granito é extrâido e

transformado em paralelepipedos para cal-çamento, (Anexo 1).
No caminhamento efetuado na área, para executar o proposto

na metodologia deste trabalho, determinou-se a composiçåo
mineraJ-ogica desses granitos como: plagioc.lásios, mega-crj-staís de

microclÍnio, quartzo, biotita e hornbfenda. Em al-guns foram
observadas grandes quantidades de epídoto.

Quanto a cort predominam os leucocráticos, enì.bora ocorram
alguns granitos mesocráticos ricos em bíotita, anfibólios e epídoto.

Na porção mais central- da faíxa de exposiçåo do Complexo
gnáissico migmatítico costeiro na área/ afl-oram granitos gnáissicos
cuja míneraJ-ogia macroscopicamente é seme.Lhante a dos granitos. o

bandamento dessas rochas é bem evidenciado, principalmente peJ-os

fenocristais de feldspatos.
Os contatos entre o granito e os gnaisses na maioria das

vezes é encobertor ou apresenta-se gradual, contudo obse.rvou-se a

existência de diácl-ases e falhas próximas aos contatos, bem como, a
presença mais evidenclada de epídotos no granito.

Recentemente, BASEI et al-. \1992) dataram esses granitos
determinando suas idades entre 450-614 milhões de anos, contudo não

propuseram urna estratigrafia para a região.
Com relação aos materiais de alteração dessas rochas, devido

a pouca variação minerológica entre eLas, são muíto similares. Em

toda área de ocorrência do Complexo gnáissico migmatitico costeiro,
na região estudada, os sol-os såo característicamente argilosos. em



73

razão principalmente da alteração dos feldspatos presentes nessas
rochas,

.Iongo de

estando

Formação

Iocais,

A espessura dos solos, medida nos cortes das pedreiras e ao

barrancos de margem de rÍos, varia entre 0130 - 3,0 metros,
as mesmas espessuras nas porções mais elevadas do terreno.
o contato entre o Complexo gnássico migmatítico costeiro e a

Rio das Cobras é feito por falha com direção N-S em alquns
estândo encoberto em outros.

Na ilha do Me.L e n¿r

topográficos com exposições do

costeiro.

iLha da Cotinga ocorrem altos
complexo gnáissico migmatítico

os diques de diabásio da Formação Serra Geral afloram em

meio as rochas pré-cambrianas (Anexo 1). Esses diques com orientaçåo
N-W são constítuídos por feldspatos plagiocÌásios e piroxênios,
possuem textura fina e såo meJ-anocráticos.

Quando alterados produzem material argj-loso de cor vermeltra,
devido ao excesso de piroxênios. lsto produz um incremento na

quantidade de argilas nos solos situados em suas imediações.
Os materiais de alteraçåo dessas rochas apresentam

espessuras semeLhantes aos granitos, varíando de 0,20 - 3,0 metros.
Essas espessuras foram medidas em cortes ao l-ongo da rodovia
Alexandrâ-Mat inhos a PR-508, que corta alguns diques quase que

perpendícularmente às suas direções N-W.

A Formaçåo AJ-exandra, reestudada por LIMA e ANGULO (1-990)/

em funçåo de um conteúdo palinológíco foi datada como terciária, e

sua composição lito1ógica considerada restrita a arcóseos, areias
arcoseanas, famas, congl-omerados poJ-imitícos e depósitos orgânicos.

BIGARELLA et al, (L978) | citam o resuftado de perfurações
submãrinas realizadas pefa Sol-otécnica na região do Porto de

Paranaguá. Dessas sondagens uma atravessou os sedímentos da FormaÇåo

AJ-exandra a aproxímadamente 20,0 metros de profundidade. As camadas

penetradas da Formação A.l-exandra, eram constítuídas por siLtitos e

argilitos arenosos contendo cascalho intercalado.
Na Praia de Leste, situada na porção sudeste da área em

estudo, esses mesmos autores relataram o encontro de camadas

argilosas e arenáceas da Formaçåo Alexandra à profundidade de 45r0
metros/ em um poço perfurado para água subterrânea.
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Sobrepostos aos sedimentos da FormaÇåo Alexandra, em ambos

os casosr foram encontrados depósitos de cascalhos cobertos por
depósítos arenosos marinhos,

Os afloramentos desta formação ocorrem esparÇos na posição
nordeste e oeste da área (Anexo 1). A seção tipo estudada por ANGULO

(1990) situada nas proxÍmidades do encontro das estradas Curítiba-
Paranaguá (BR-277) e ALexandra-Mat inhos (PR-508).

Neste local, afl-oram areias arcoseanas sobrepostas por uma

mistura de lamas e lamas arenosas e uma pequena camada l-inhitica na

Nos outros focais de afloramentos foram observadas espessas
camadas de lamas, com diâmetros de até 2,0 metros, re.Iacionados com a
parte superior da formâÇão,

Os solos residuais desta formaçãof são preponderantemente
argilososr com espessuras médias de 2,0 metros que foram medidas em

barrancos das colinas cÕnfiguradas pelas rochas da Formação

Àl"exandra,
Os cascal-hos afloram na porçåo noroeste da área nas

proximídades da Formação Al-exandra e dos granitos do Complexo
gnássico nigmatítico costeíro. (Anexo 1).

Esses sedimentos são relacionados por BIGARELLA et aL.
(1978), como produto das mudanças cfimáticas ocorridas no

Pleistocenof que possibil-itaram erosão de depósitos correlatj-vos.
Na área de afLoramento os cascaLhos apresentam

predominantemente seixos de quartzo, os quais såo pouco arredondados
e encontrãm-se em meio a uma matriz de areia e argila,

os sol-os nesses locais possuem espessuras de até 1¿50 metros
e apresentam-se areno-argilosos com pedregu-Ihos.

Os sedímentos arenosos de origem marinha. distribuem-se
ocupando a maior extensão da área, em sua porção continental- e nas
ilhas . (Anexo l- ) .

Esses sedimentos arenosos foram interpretados por ¡\NGULO

(1990)¡ como formadores de cordões litoråneos gerados peLas varj-aÇões
do nlveJ- do mar ocorridos no Quaternário. Esses cordões, segundo o
mesmo autor, foram remobifizados no Holoceno por ventos, produzindo
dunas.



75

Em toda sua área de af.Loramento esses depósitos
apresentaram-se de constituição arenosa fj-na, não sendo observadas
variações nessa granulometria até profundidades de 1,50 metros,

BIGARELLA et a.L. (1978)f telatam as profundidades desses
depósitos, obtidas através de perfuração de poços, wariando entre 4/0
- 25,0 metros na região litorânea.

Através de sondagens elétricas efetuadas sobre esses
sedimentosr com a final-idade em caracter.izar as cotas do lençol
freático, foram observadas profundidades do nível d'água variando
entre 5.0 - 9,0 metros.

os materíaj-s residuais desses sedimentos praticamente se
confundem com os mesmos/ havendo uma distríbuição granulométrica
homogênea ao longo dos perfis levantados, produzindo solos areno
siltosos.

os depósitos areno-sil_tico-argilosos foram refacionados poï
BIGAREIL.A et af. (1978), à dinâmica das águas durante a subida do mar
no Quaternárío, retrabalhando antigos depósitos.

Afloram nã porção noroeste, no extreno sul da área e

margeando os mangues. (Anexo L).
Com relaçäo a sua constituição granulométrica, apresentam-se

homogeneos, gerando solos areno argilosos com espessuras superiores a

1,50 metros .

Os colúvios no lítoral_ paranaense foram descritos por vários
autores/ entre eles ANGUI,O (1990), que descreve os co]_úvios como uma

sérj-e de sedimentos associados a vertentes, nos quais não se observam
evidências de transporte por fl-uxos de baixa viscosídade.

Na área estudada, os co-lúv.ios eståo associados às vertentes
das elevações das rochas que configuram o CompLexo gnáíssico
migmatítico costeíro. (Anexo 1).

Esses depósitos de colúvio, såo predominantemente finos com

proporções pequenas de areia, configurando quâse um sedimento
terrígeno, Essas características se repetem em todos os afl-oramentos,
fato que nos leva a supor se.rem esses coLúvios gerados por movimentos
de massas lentos.

Os solos nesses Ìocais são argi.Iosos
p.rofundidades de até 1f5 metros.

e alcançam
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Os afuvìões idiferenciados engÌobam os depósitos fl-uviais
antigos ôu modernos/ não havendo separaçåo entre os tipos e

morfol-ogia dos depósitos, Na área mapeada ocorïem sedlmentos
argi]-osos e argilo-arenosos, sendo os primeiros preponderantes.

A diversificação granulométrica dos depósitos fluviais no
litoral- é cÍtada por ANcULo (1990)r que reLaciona as principaì-s
granulometrias desses depósitos como areias, areias argilosas,
argíl-as arenosasr sí-Ltes arenosos e siltes argilosos.

Área de exposiçåo dos al-uviões na região estudada abrange
uma extensa faíxa margeando as rochas do pré-Canìbriano e, uma ampla
porÇåo das regiões mais baixas margeando os principais rios. (Anexo
1).

Os sol-os dessas áreas são argilosos e atingem profundidades
médías de 2,0 metros.

Os mangues såo áreas sujeitas aos fluxos e refluxos da maré
(TPARDES, 1989).

Essas áreas apresentam-se constituidas no locaI estudado,
predominantemente I por soJ-os siltosos de cor preta, rícos em matéïia
orgâníca, com expessuras superiores a L,20 metros.

com reJ-aÇão as estruturas geológícas, foi observado a sua
maior ocorrência nas rochas pré-cambrianas. (Anexo l) . Nos

sedj-mentosf essas estruturas ocorrem próximas ao Complexo gnáissico
migmatltico costeiro, desaparecendo quase gue por completo nos locais
mais afastados deste, (Anexo L).

Essas estruturas¡ representadas por díáclases e falhas,
foram geradas segundo BASET et al. (L9921 | por processos de
sucessivas subducções seguidas de colisões com sentído predominante
de acresção de terrenos de l-este para oeste.

Nas figuras !2 e L3 estão representadas em diagrama SCHIMIDT

LAMBERT as atitudes das díáclases e falhas medidas na regíåo em

estudo.
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FIGURA 12 - Diagrama SCHIMIDT LAMBERT com representaÇåo polar
diáclases,
TotaL de medidas - 233.
fsocurvas de 4,33, 8t6Zt tzt 9t e 17,28 dos dados.
Plano médio principaÌ (A) : Nl-0W/5oNE (25l8Ì dos dados)
Pl-anos médios secundários:
B: NO6E/30S8 (L7,2* dos dados)
c: NO9E/34SW (17,2t dos dados)



FIGURÀ 13 Diagrama SCHIMIDT LAMBERT com

Total de medidas - 100.
Isocurvas de 08, l0t¡ 20$, 30t e

Plano médio principal (A) : NS/50E

Pl-anos médios secundários:
B: N2zEl35SE (30t dos dados)
C: NS/50W (20t dos dados)

representação poJ-ar

40$ dos dados.
(408 dos dados)

de
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Foi observado que na área dos sedimentos a grande maioria
das fraturas eståo preenchidas, geralmente por material argiJ-o-
arenoso. As fraturas situadas nas rochas pré-cambrianas em sua grande
maioria são abertas, e as que se encontram co.Lmatadas são pïeenchidas
por cJ-oritas e biotitas.

As diáclases apresentam um plano princj-pa.t com atitudes de
N10w/5oNE, e dois pl-anos secundários com atítudes de NO6E/30SE e

N09E/34SÍ7. (Figura 12 )

As fal-has possuem um pJ-ano principal com atj-tudes NS/50E, e

dois planos secundários com atitudes de N228,/35SE e NS/50!V. (Figura
L3 )

Isto significa que a água que se infiltrã nessas diácÌases e

falhas dirige-se preferencialmente para leste, em direção a planície
litorânea, Portanto, essas estruturas são importantes comÕ

alimentadoras do aquífero subterråneo, devendo os locais onde ocorrem
serem preservados de impactos ambientais.

Assim o contexto geoLógico oferece restrições a Locaçåo de

aterros sanitários sobre as rochas pré-cambrianas, nos focaj-s onde
ocorram essas esttuturas. Poisr eLas poderiam se transformar em

condutos de pol-uentes para o lençol subterrâneo, como foi observado
por EI,LERT e RoSA FII,HO (1988).

Com relaçåo aos mate¡iaís de a-Iteraçåo, as restrições se
fazem à composição dos sol-os dos sedimentos arenosos de origem
marinha, e dos cascal-hos que podem apresentar pÕuca argila e serem
permeáveis, características que segundo a CETESB (1985 ) sào
indesejáveis para a instaJ-açåo de qual-quer tÍpo de aterro sanitário.

As áreas de mangue são inadequadas parâ a locação de aterros
sanitários, pois eståo sujeitas a inundações. Além disso, a presença
de argi,las orgânicas nos sol-os de mangue, dimÍnuem suas resistências
de suporte, fator que segundo SCHALCH et aL, (L992), não é desejável
para locais a serem implantados aterros sanítários,

5 .2,2. Geomorfo logia
A interpretaçåo de fotografias aéreas em escala de 1:25.000,

as observaÇões expl-oratórias no campo/ o conhecimento anterior da

área, e referências relativas a geomorfologiâ e geologia regionaÌ,
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possibilitaram a identificaÇåo das unidades geomórficas componentes
da área estudada.

Dois domínios geomórfj-cos englobam a área em apreço, a

região montanhosa litorânea e a região da planicie litorånea. (Anexo
2\

A região montanhosa litorânea compreende cotas entre 20 -
1222 metros e é constituida por granitos/ granitos gnássicos e

xistos. Apresenta-se irregularmente desgastada nåo configurando uma

área plana, ocupando a regiåo extrema oeste da área mapeada.
Na regiåo montanhosa litorânea foram distinguidas sete

superfícies geomórficas, a saber: pediplanos residuais de Lopo,
pediplanos residuais dissecados, pediplanos residuais muito
dissecados, piemontes e áreas i ndi ferenci adas , pedimentos, morros
altos di-ssecados e vaJ"es,

Os pediplanos resj_duais representam áreas aplainadas poï
intenso rebaixamento e, apresentam cotas altimétricas variando entre
400 - L222 metros.

As declividades predomínantes såo de 08 - 5t, porções com

inclinações de 58 - 108 e pequenas extensões com mais de l-OS. (Anexo

3).
Os pedípJ-anos resíduais de topo/ abrangem duas áreas

dispostas com umã orientação, praticamente N-S, na porçåo maís
el-evada da região montanhosa l-itorânea, (Anexo 2). Essas áreas
apresentam cotas altimétricas variando de 700 - L222 metros.

os pediplanos residuais díssecados, configuram uma pequena
área mais rebaixada, a sudeste dos pediplanos residuaÍs de topo.
(Anexo 2). As cotas aJ-timétricas dessa área variam entTe 6OO - 1100
metros.

Nesses pedj-planos foram observadas áreas degradadas,
indicativas de um possívef reafeiçoamento das superflcies aplainadas.

os pedj-planos resíduais muito dissecados, abrangem cinco
área dispostas no extremo sudoeste da região montanhosa ].itorånea.
(Anexo 2). Representam os pediplanos mais rebaixados da área, estando
suas cotas altimétricas entre 400 - 600 metros.

O retrabal-hamento de pediplanos, segundo BIGAREL],A et af.
(1965)f deve-se a cuttas flutuações cIímáticas em direçåo ao úmido, o
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que provocaria ligeiro abaixamento do nível- de base de erosão Ìocal,
nas proximidades da área fonte.

As formas topográficãs desses pedíplanos, são elevaçòes
a.Iongadas, que obedecem a dj-sposiÇão das curvas de nivel.

Os piemontes e áreas indiferenciadas, såo representados por
áreas de transiçåo entre os pedipJ-anos e os pedimentos, ou entre os
pedimentos. (Anexo 2).

Essas áreas nào se enquadram como pedipJ-anos ou pedimentos
e, segundo BIGARELLA et af. (197e), reptesentam períodos
intermediários entre a formaçåo dos pedimentos. Nesses períodos o

desenvol-vimento das formas de relevo e o mecanismo de sedimentação
deu-se em cicl-os alternados com profundas mudanças climáticas.

As cotas altimétricas dessas superfícies variam entre 200 -
700 metros, abaixo dos pedíplanos e, entre 25 - 2OO metros abaixo dos
pedimentos.

As decl-ividades de l5ró - 20ró,

20t em outros, demonstram o intenso
áreas. (Anexo 3).

Os pedimentos correspondem
incJ-inadas com a forma de ombrelras.

Essas superficies encontram-se margeando os pedipJ-anos ou,
estão eÍìbutidas nos piemontes e áreas indiferenciadas . (Anexo 2).

As cotãs altimétricas dessas superfícies variam entre 200 -
700 metrosr sendo que nas porções mais elevadas margeam os
pedipJ-anos.

os pedimentos apresentam decLividades predominantes de 58 -
10t e, com mais de l-ot, (Anexo 3).

Os morrÕs al-tos dissecados, confíguram uma pequena região ao

norte da região montanhosa litorânea. (Anexo 2). Essa área é composta
por uma eLevaçåo granítica intensamente dissecãda, quase
indivídualizada no terreno.

As cotas altimétricas variam entre 20 - 377 metros, fazendo
com que a área ressalte na topografia.

As suas decLividades crescem da base para o topo, sendo
predominantemente de 5S - 10t na base e subindo acima de 208 no topo,

Os vales são representados por áreas com encostas ingremes,
onde as dec.livídades são acentuadas. Situam-se na porçåo oeste da

em alguns locais e de acima de

retalhamento sofrido por essas

a superfíci-es ligeiramente



área estudada, encaixados nas rochas
nigmatítico costeiro. (Anexo 2).

82

do Complexo gnái ss ico

A existência de diáclases, com direções paralelas aos eixos
dos valesr nesses locais, indica que estas possibilitaram o

encaixamento dos rios e alargamento dos val-es. Isto permitiu também,

a confíguraçåo das encostas ingremes desses val-es.
As encostas desses vales, apresentam declividades varÍando

entre 108 - 15t e 158 - 20.9. (Anexo 3 ) .

As cotas altímétricas mais baixas såo de 20 metrôs,. e as
mais elevadas de 100 metros.

A região da planície litorânea abrange cotas entre 0 - 2A

metros, apresentando morros e colinas de diversos tamanhos que defa
sobressaem. Configura uma regiåo plana e suave ondulada com elevações
de até 155 metros. que se destacam na topografia.

Nesta região, que se estende a leste da regiåo montanhosa
Iitorânea, ocupando a maior extensão da área estudada¡ foram
distinguídas sete unidades geomórficas. Essas unidades são as

seguintes: morrosr colinas, planícies aluvíais, planície de restinga
aLta, pl-anície de restinga média,' planície de restinga baixa e

mangue. (Anexo 2).
Os morrosr såo el-evações sustentadas por rochas do Complexo

gnássico migmatítíco, que sobressaem na pÌanície. Distribuem-se
espalhados na porção noroeste da região da planicie Ìitorânea, bem

como, na iLha do Me1 e il-hâ da Cotinga. (Anexo 2).
Esses morros, geralmente de substrato granítico, apresentam

cotas altimétricas entre 20 - 155 metros er formas alongadas e

arredondadas.
Suas declividades aumentam da base em direçåo ao topo. As

declivídades nas partes baixas variam de 58 - 10t, passando a serem
maiores que 20t no topo. (anexo 3).

As colinas possuem um relevo maís suave que os morros. As

suas cotas altimétricas máximas atíngem 62 metros, porém, em média
suas cotas são de 40 metros.

As lítologias que constituem essas elevações såo granitos,
granitos com intrusões básicas e sedímentos da EormaÇão Alexandra. Em

alguns locais, essas litologias afloram ao nível do terrenof não
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ultrapassando cotas de 20 metros, portanto/ não sobressaindo no

.A.s colinas encontram-se margeando a pJ-anície aluviaL, na

porçåo noroeste da área estudada. (Anexo 2). As suas declividades
varíam de 5g - 10t (Anexo 3).

Às diferenças de cotas aftimétricas e declivídades entre as

coJ-inas e os morros, reside em suas características litoJ"ógicas e na

existêncía de estruturas geoÌógicas capazes de influenciar no

processo intempérico.
Assim, as rochas menos resistentes e com maior número de

diáclases, são mais rebaixadas pelo intemperismo diferencial,
configurando elevações de cotas mais baixas.

As planícies aluviais, engl-ohJam áreas compostas por
depósitos fl-uviais de diferentes tipos e formas,

Essas áreas encontram-se margeando a regiäo montanhosa

litorånea, em sua extremidade leste/ e os principais rios. (Anexo 2).
As cotas altimétricas dessas áreas variam de 0 - 20 metros,

estando as porções mais baj-xas, próximas aos riosf sujeitas a

inundações.
As declividades predominantes variam de 03 - 58r ocorrendo

locais com 5t - 108. (Anexo 3).
A planícíe de restinga alta configura uma faixa com direçåo

nordester disposta a l-este da área estudada er porções menores nas

iJ-has e a sudeste no continente. (Anexo 2).
Nesse locaÌ as cotas aLtimétricas variam de L2 - 20 metrÕs.

Suas dec.Lívidades, inferiores a 58, configuram uma regiåo plana.
(Anexo 3).

A pÌanície de restinga al-ta é composta por depósitos
arenosos gerados pelas variações do mar durante o Quaternário.

A planície de restinqa média e baixa, díspõem-se em cotas
al-timétricas mais baixas que as da planicie de restinga a1ta, As

cotas altimétricas da planícíe de restinga médiaf variam ent.re 6 - 72

metros, e da planície de restinga baixa entre 0 - 6 metros,
As declividades dessas planícies, são semel-hantes as da

pfanície de restinga aIta, contudo os sedimentos que as constituem
vari am .
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Nas pJ-anicies de restinga média e baj-xa Òcorrem depósitos
areno síl-tico argilosos refacíonados com o avanço dos mares sobre o

contj-nente no Quaternário, aÌém dos depósitos arenosos.
A pJ-anície de restinga baixa, ocupa na área em estudÕ, as

porções mais baixas, no Iitoral ou nas regiões mais internas do
continenEe. (Anexo 2).

A planlcie de restinga média distribui-se margeando a

pl-anícíe de restinga alta, e ocupa uma grande extensão na porção
central- da regiåo em apreço. (anexo 2).

Os j-mpedimentos ditados pe1â geomorfologia/ em relação a

Locãção de áreas para aterros sanitários, reside nas dec_Iividades
aItas, segundo a CETESB (1985).

Os locais com terrenos acidentados¡ muitas vezes, se prestam
à locação de aterros sanitáríos, pois os resíduos são colocados junto
à base do desnível já existente.

-4. operação desse tipo de aterro sanitário, que pode ocupaï
locais como grotâs, fundos de vale e pedreiras extintas, entre
outros, é explilcada por LEITE (1991) e, maís recentemente por
FUZZARO (1994).

Os cuidados a serem tomados, em locais com terrenos
acidentados, devem ser maiores em rel-aÇåo a possíveis movímentos de
massas e fluxos superficìaís de água em épocas chuvosas.

Em casos extremos. em locais com declivídades de até 2Og,
podem ser executadas obras de terrapJ-anagem para a instalação de
aterros sanitáríos, procedimento previsto pela N.B. R. -10157
(A.8.N.T., 1987).

Tendo como base a geologia e a geomorfologia da área
estudada, recomenda-se como l-imite máximo a declividade de 1Ot, para
as áreas destinadas a locaÇåo de aterros sanitários.

Assim, a regiåo da pl-anicie litorânea, em relaçãÕ às
declividades, não apresenta restriÇões para a Ìocação de aterïos
saniÈários, tendo em vista as declividades de 0t - 58 predominarem,
Exceçåo deve ser feíta as zonas de mangue, pois apresentam baÍxas
declividades, e não se prestam para a locação de aterros sanitários,
devido a serem passlvels de aJ-agamento.
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Os morros e colinas, que sobressaem na topografia da
planície litorânea, também, nåo configuram elementos de ïestriÇåo,
desde que possuam áreas com declividades inferiores a 1Ot.

Nâ região montanhosa litorånear existem Ìocais com

declivídades baixasf como os pedimentos e pedípfanos¡ porém, a
situaçåo destas feições no relevo é problemática. Esses problemas sào
representados pelas altitudes dessas feições geomórficas, e pela
posiçåo que ocupam na topografi-a.

As al-titudes elevadas, dificultam o acesso e permitem uma

ação intensiva dos processos intempéricosr que são atuantes na
região. Ressalta-se a açåo da pluvíosidade, cujos indices são
elevados no locaJ-.

O posicionamento dessas feições na meia encosta e nas cotãs
mais elevadas do terreno, lhes configura uma situação de riscor tendo
em vista constantes movimentos de massasr nesas áreas da região
montanhosa l-itorånea.

Os piemontes e áreas
elevações com rel-evo enérgico,
e.Ievadas, configurando regiões
sanitários.

Os vales, poderiam em alguns Ìocais, serem usados para
disposiçåo de resíduos. Contudo, apresentam rios encaixados e um

grãnde número de diáclases, fatores que em certos locais, restringem
seu uso para esse fim.

5.2.3. Hidrogeología.
Na área em estudo eståo presentes dois tipos bastante

diferentes de aqülferos: o aqúífero fissura] representado por rochas
do Complexo gnáissico migmatitico do Pré-Cambriano e o aqüífero
intersticiaL representado por sedimentos do Terciário e do

Quaternário,
O aqüífero representado pe]as rochas pré-cambrianas,

apresenta um grande núrmero de diácJ-ases e fal_has, em sua gxande
maiôria abertas. Essas estruturas confíguram o meío potoso para a

circulação da água subterrânea.

indi ferenciada s . såo representados por
sem formas definidas e declividades
lnadequadas para locação de aterros
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As principais direções dessas estruturas variam entre N-S e

N1oV,I, e seus mergulhos são para E e NEf indicando o fluxo da água
nelas contida.

No anexo 4, visualiza-se que o sentido geral do fluxo da
água deste aqüífero é para leste, concordando cÕm as direções de
inclínação das estruturas medidas.

Na tabe_Ia 2 e 3, onde estão representados os niveis
potenciométricos dos poços tipo cacimbas e poços tubulares,
respectivamente . observa-se nessas tabelas, que os poços cadastrados
sobre as rochas pré-cam.brianas possuem níveis potenciométricos que
variam de 6,0 - 46,O metros de profundidade. Supõe-se contudo, que
essas profundidades sejam maioresr em díreçåo as maiores altitudes da
regiåo de afloramento dessas rochas.

Nota-se que existe uma concentração de poços localízados na
extremidade .Ieste, da região de afl-oramento das rochas pré-
cam.brianas. (Anexo 4), Nesse locaÌ, de cotas al-timétricas mais
baixas, existem poÇos tubulares que alcançam a rocha fresca, e uma

grande quantidade de poços cacimbas que obtêm água do regolito,
O regoLito de baixa permeabifidade (10-6 cmls)r produto da

alteração das rochas pré-cambrianas, apresenta dístribuição espacial
e profundídades descontinuas. Assim, onde é mais espesso e continuo,
forma áreas de resurgência.

Os poços tubul_ares que atingem a rocha fresca, penetrando-a/
såo afimentados por água reservada nos sistemâs de fraturäs
exÍstentes. Esses poços, apresentam os níveis estáticos mais
profundos entre os poços cadastrados.
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DO

POÇO

LOCATTZAÇÃO
COTA DA
BOCA DO

POçO

(m)

PROFUNDI DADE
DO LENÇOL
FREÁTICO

(m)

N]VEL
POTENC TO
MÉTRIco

(m)

TIPO

DE

SUBSTB-A'TOU.T.M. U.T.M.

1 761,,88 71,69 , 87 '7,0 SEDIMENTOS
.ARENOSOS

2 754t98 7t61,45 10,0 2,3 1.'7 SED IMENTOS
ARENOSOS

3 735,53 7L7 4,48 15, 0 6,O GB-A.NITO
ATTER.ADO

4 135,04 7 1,7 0 , 98 20,0 4,0 L6,0 GR-A,NTTO
ATTER.AÐO

5 738,03 "7!61 ,84 15, 0 8.5 6,5 GRÄ.N I T O

ALTERÂDO

6 138 | 2I 7t67 |08 t6,0 9,0 7,O GRANITO
A],TERÃDO

1 738,18 7165,20 18,0 10,0 8,0 GRANTTO
ALTER.ADO

8 74Lt25 7165,12 1? n 9,0 4,O AI,UV IAO
INDIFERENC]ADO

9 74L,98 7 r63 ,28 r.0,0 2,0 8,0 AI.UV] AO
INDTFERENCIAÐO

10 141,t74 7167,4t 25,0 3,0 22,0 GR.AN I T O

A¡TERADO

11 142,32 716I,96 8,0 2,O 6,0 A],UVTAO
TNDIFERENCIADO

L2 7 4L, 25 '1 L6I , 2L 6,0 3,5 ALUVIAO
INDIFERENCTAÞO

13 743,62 71,58,1-4 10,0 2,0 8,0 AIUVIAO
INDIFERENCIÀDO

TABELA 2 - Dados utilizados para o traçado das isolinhas dã superfí-
cie potenciométTica, aferidos em poços típo cacimba.



N9

DO

POÇO

LOCALI ZAÇÃO
COTA DA
BOCA DO

POÇO

(m)

PROFUNDIDADE
DO NÍVEL
DE ÁGUA

(rn)

I\ .L V [j!
POTENCIO
r¿Érnrco

(m)

TIPO

DE

SUBSTRÄTOU.T.M. U.T.M.

1 7 46, 98 71_76,OO 2ñ 0.5 SEDIMENTOS
¡,RENOSOS

2 747 t7I 7 1,7 6 , 27 2,0 no 1,1 SEDIMENTOS
ARENOSOS

3 749t1,2 71,76,71 2,0 1,0 1,0 SEDIMENTOS
ARENOSOS

4 750,00 't!76t25 2,0 I,2 0' I SEDIMENTOS
ARENOSOS

5 7s0,00 7175.00 3.0 2,6 0,4 SEDIMENTOS
ARENOSOS

6 148,9r 7I73,68 3,0 2,L SEDTMENTOS
ARENOSOS

-7 74"7,98 7 1,7 3 , 22 3,5 3,2 0r 3 SEDIMENTOS
ARENOSOS

I 747,72 '7 L12 , 6L 4,0 2q 1,1 UEtJ.LM¡JN'1OS
ARENOSOS

9 7 44,20 71,11 , 22 10,0 3' 0 7,O SEDIMENTOS
ARENOSOS

10 744t5I 7170,56 L0,0 ')a 6,8 SEDIMENTOS
ARENOSOS

11 743,27 7110,86 10,0 6,5 SEDIMENTOS
ARENOSOS

I2 7 43,85 7t69, 49 r0,0 2,6 '1 ¿ SEDIMENTOS
ARENOSOS

13 740,31 7170,00 15,0 10,0 5,0 ¡su.>l'-LUÞ.¡{!UVlA15
INDIFERENCIÀ¡OS

1,4 739,00 7170,00 L8,0 l-1,0 7,O r'(JRI{]{ç.A'O
AIJEX.ANDR-A

15 749,41 '7112 , 60 7,0 2,O 5r0 SEDIMENTOS
ARENOSOS

16 74I,00 1L63 , 2'7 50,0 4,0 46,0 IçO
MIGMATfTICO

COSTTìfRO

L7 753,28 7154t69 3,0 1,0 2,O SEDIMENTOS
ARENOSOS

18 753,31 7l_5 5 f 60 13,0 0r 3 1"2,L SEDIMENTOS
ARENOSOS

1,9 753,78 7155,00 3r0 1.5 SEDIMENTOS
.A,RENOSOS

)(\ 754,5r 7156,83 3r o 1,1 10 SEDIMENTOS
ARENOSOS

21, 7s3,62 7158.56 6r0 r,6 4,4 iYOsIÏQ5 AJ.UVIÀI S
INDIFERENCIADOS

TABEIA 3 - Dados utíl-Ízados para o traçado das isolinhas da superfl-
cie potenci-ométrica, aferidos em poços tubul-ares.
Fonte: Modificado de GIUSTI (1994).
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N!

DO

PoÇo

LOCALIZAÇÃO
COTA DA
BOCA DO

POÇO

(¡n )

PROFUNDIDADE
oo uivnr,
re Ácua

(m)

N I VEL
POTENC ]O
¡,rÉrnrco

(n)

TIPO

DE

SUBSTRI\TOU.T.M. U.T.M.

22 756t63 7160¡ 00 9,0 r,2 7,8 SEDIMENTOS
ARENOSOS

7s5,59 7160,22 0,9 SEDIMENTOS
ARENOSOS

24 760t79 717Ot96 6,0 0,8 5,2 SEDTMENTOS
ARENOSOS

25 763t65 7!67 | 33 5,0 L,1 'to SEDIMENTOS
ARENOSOS

26 7 64,92 71"68 , 23 5,0 1' 0 4,O SEDIMENTOS
ARENOSOS

2'7 769,51_ 7L75,82 15,0 UgIVIPIT]XO GNAISSICO
MrGMATfTrco

coslErRo

28 745t96 7t7I|0O 4,0 SEDIMENTOS
ARENOSOS

29 736,79 '7L70,68 8,0 44, O
COMPLEXO GNÀ.I SS ICO

MrGMATfTrco
COSTF:TRO

30 75Q18'7 '7L74.24 6,0 4,2 SEDIMENTOS
ARENOSOS

31 '7 46, 49 7173,6L L,6 0,4 SEDIMENTOS
ARENOSOS

32 746t17 7L64,82 6,0 3r 0 3,0 SEDIMENTOS
ARENOSOS

33 747,4r 7L62,!8 6' 0 ,o SED]MENTOS
ARENOSOS

752t46 7156,45 6,0 r,6 4,A UöPOs]IOS ÃJJUVI"è'I S

INDIFERENCIÀÐOS

35 t5L 46 71,56 , 37 6,O a1 3 ,'7
uliPosJ. i:os AJJWIÂIS

INDTFERENCl.A"DOS

36 759t9! 1164 , 40 3,0 1.1 SEÐIMENTOS
ARENOSOS

3'7 760,70 7165,06 2,O 1,0 L,0 SEDIMENTOS
ARENOSOS

38 76t,t8 7L65,26 2,O 1,2 0,I SEDIMENTOS
ARENOSOS

39 738t72 7L7It87 8,0 6,0 2,0 ¡ UI(MJ{çJIU
A¡EXÃNDRÀ

40 740,48 7171_,26 10,0 8,0 2ro MIGMJ\TflICO
coslEr Ro

41 1 ¿,1 t.) 7L66,76 44,0 36r 5
1L!¡Ã(J GN/IIöÞ I U(')
MrGMArfTrco

cosTurRo

TABELA 3 (Continuação) - Dados util,izados para o traçado das
isolinhas da superficie potenciométrica,
aferidos em poços tubulares
Fonte: Modificado de GIUSTI (1994)
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As vazões dos poços situados em rochas pré-cambrianasf na
região Litorânea paranaensef segundo GIUSTI \1,9941 | variam de 1rB a

25,3 m3/h, dependendo das características estruturais dessas rochas.
Portanto, o aqüifero fissural configura um importante

reservatório de água regional, merecendo ser protegido em suas áreas
de recarga. Essa proteçåo se faz necessá¡ia nos l-ocais de fraturas
abertas, ou nas áreas de pouca cobertura de solos. por essa razão,
considerou-se as áreas de afl-oramento das rochas pré-cambrianas, como

de vuLnerabilidade média. (Anexo 5).
Os granitos que afloram na região da planicie Iitorânea,

sobressaindo na paisagem, podem se apresentar sem f al-has e diáctases,
ou cortados por essas estruturas. Nos casos em que nåo apresentam
estruturas/ configuram-se impermeáveJ-s, e foram considerados como

áreas de aqülferos de baixa \¡ul-nerab i l- idade . Quando diacJ-âsadosr
representam aqüiferos de ¡,'ulnerabílidade média. (Ànexo 5).

Nos l-ocais onde afloram as rochas do compl-exo gnáissico
migmatltico costeiro, uma das sâídas do sistema hidrogeológico såo os
rios que drenam a área/ nos locais de maior impermeabilidade. Esses
rios apresentam um sentj-do geral- de ftuxo para l-este,

Em doís desses rios/ um ãfl-uente do rio das pombas/ outro/
afluente do rio Ribeiråo, existem captaÇões de água. (Anexo 4), A

captação no afluente do rio das Pombas, abastece a praia de Caiobá,
enquanto a captação do afluente do rio Ribeirão, abastece a regíão de
Praia de Leste em Paranaguá.

o aqülfero íntersticia.L, bem evidenciado na regiåo da
pLanlcie litorånea, apresenta variações locais, coordenadas peLos
tipos de sedimentos depositados.

Nâ regj-ão de ocorrência da Formaçåo Alexandrar onde as

camadas arenosas estãô intercaladas em material argiloso, configura-
se um aqüífero confinado por aquicludes,

A espessura das camadas arenosas saturadas com água ê

variável, segundo BIGARELIA (1978), o conjunto das camadas arenosas e

seus aquicl-udes podem atingir espessuras superiores a 65 metros.
Caracteristicas semeJ-hantes såo observadas nos locais de

ocorrência de cascal-hos, dos depósitos areno-siLtico-argiJ-osos,
colúvios e nos depósitos a.Luviais indìferenciados.
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Os depósitos al-uviais indiferenciados e os colúvios são
provínientes da decomposiçåo de feldspatos e outros minerais das
rochas cristalínas, o que possibilitou seu elevado teor de argila.

Esses depósitos/ apresentam camadas de areias argilosas e
pedregulhos, areno-argilosas e argilo-arenosas saturadas por água,
correspondendo aos cascalhos, depósitos areno-síJ_tico-argilosos/
depósitos de aluviões indiferenciados e cofúvios, respectivamente .

Nesses locais¡ o aqüífero apresenta-se semi-confinado por
aquitardes.

o níveI potenciométrico verificado nos poços cadastrados
sobre a Formação Alexandra. varia de 6,0 -'lt0 metros. (Tabela 3),
Nos locais de exposição dos depósitos a.Luviaís indiferenciados e

colúvios, o nível- potenciométrico varia de 3,5 - Br 0 met.ros de
profundidade, (Tabela 2 e 3). Sobre os casca.Ihos e depósitos areno-
sí1tico-argilosos, as linhas isopotenciaís, indicam profundidades
entre 0,0 - 6,0 metros de profundidade.

A Formação Alexândra afl-ora na porção nordeste das rochas
pré-cambrianas, e em alguns locais, o sentido de fl-uxo das águas
contidas em suâs rochas, se faz em dj-reção aos ríos próxÍmos.

Em outros locais, onde a Formação -ê.lexandra configura
coì-inas, observa-se um dj-recÍonamento de fluxo do seu aqüífero para
nordeste. (Anexo 4),

Nos aqüiferos semi-confinados / o sentido do fLuxo é para as
cotas aLtimétricas mais baixas, onde se encontram rios, para os quais
convergem a drenagem superficial. (Anexo 4).

Esses aqüíferos confinados e s emi -co nfinados , por
apresentaxem aquic.l-udes e aquitardes com permeabilidade de 1O-{ a 10-6

cm/s, acham-se fisicamente desconectados do meio ambiente e suas
águas melhor protegidas. Contudo, em aLguns J-ocais ïepresentam áreas
de ¡.,rrL nerabílidade .

Assim, o aqüífero da Formação Alexandraf guando está
configura col-inas com grande número de diácl-ases, foi consideïado de
lrrL nerabil- idade média, e nos locais mais planos onde não ocorrem
fraturas, de vuJ- nerabi li dade baixa, (Anexo 5). Da mesma forma, os
aqüiferos dos cascaLhos, dos depósitos areno-síltico-argj-Iosos, dos
depósitos aLuviais indlferenciados e col-úvios, foram considerados de
l'ul-nerabí l- i dade médía. nos locais baixos próxímos aos rj-os ou a linha
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de costa, onde estã.o sujeitos a serem cobertos por água, Nos Iocaís
maís elevados apresentam vuJ-nerabilidade baixa. (Anexo 5).

Nas áreas ocupadas pelos sedimentos arenosos marinhos, o

aqüifero apresenta-se razo com niveis potenciométricos variando de

0t3 - 72t 1 metros, configurando um aqüífero livre.
No quadro 2t visual-iza-se nos perfís geo-elétrj-cos

l-evantados, as variabi-Lidades de profundidades do IençoI freático
deste aqüífero livre, bem como, a confíguração do aquitarde nos

depósitos al-uviaís i ndi ferenc iados , na sondâgem e1étrica (S.E.) ne 5.
Na tabe.La 4 | observa-se as profundidades dos níveis

potenciométricos, obtidos por sondagem eÌétrica e verifica-se que

esses vaLores não såo discrepantes com os dados obtidos através dos

poços cadastrados, e representados nas tabeJ-as 2 e 3.

A permeabiLìdade dos sedimentos arenososr nos quais se

configura o aqüífero livre, é efevada (10-3 cm/s)/ permítindo que as

infiltrações diretas das chuvas que caem sobre suas áreas de

exposiçã.o, sejam incorporadas ao mesmo.

Nas porÇðes mais eLevadas, devido a alta permeabilidade dos

soJ-os e a baixa profundídade do niveJ- potenciométrico, configuram-se
áreas de al-ta vuLnerabilidade. (Anexo 5).

Nos Iocais mâis bâixosf onde o niveÌ potenciométrico é menor

e começam as zonas de descarga do aqüífero livre, os fl-uxos exudantes
impedem a infiltração, confígurando áreas de ¡,'ulnerabilidade média.
(Anexo 5).

Nas áreas mais baixas do aqüífero J-ivre, margeando a costa,
são explorados vários poços, (Anexo 4). A utilização excessiva desses
poços, pode inverter o sentído de fluxo da água nesses locais, e

tornar o aqüífero mais wulneráve1.
Os mangues representam áreas de alta vulnerabí l- i dade dos

aqüiferosf pois estão sujeitos a inundação e infiltração da água do

mar .

Segundo GIUSTI 1]994), as vazões dos poços nos depósitos
quaternáríos variam de Or5 a L9,8 m3/h, sendo que a maior incidência
de poços secos, ocorre na FormaÇåo ALexandra.

com reJ-aÇåo a locaçåo de áreas para ate.rros sanitários, nåo

existem normas fixadas que relacionem as caracteristicas de t'ul-nerabi
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(ohm x m)

PROFUNDIDADE
DO LENÇOL
FREÁTIco

(m)

L

0,0 5,0 480 AREIA FTNA NAO
SATURADO

5,05,0 7,O 195 coM Lcu-A. DocE

7,0 - 9,0 50
ú(¡jilA ! lN¡!
ARGILOSA

> 9,0 48
ARGIIÀ ORGAIVICA

E AREIA

2

oto - 3t2 490
A¡E]A

TNSÀTIlpADÀ

3,23,2 - 5,0 160
ÀREIA FINA SATURÃ.D.A.

COM ÁGU¡' DocE

5,0 - l_0,0 56
A.REIÀ' FIN,A

ARGTLOSÀ

> 10f 0 48 ÀREIÀ

3

0,0 - 5,7 500
IIKIiIll NA(,
SAlURÃDA

5,75,7 - 8tO 160
AREIA SATURÀDÀ
COM .Á,GUA DOCE

8,0 - 10,0 50
ÀREIA FINA

ARGTI,OSA

> t-0,0 48
ÀRG]I,A CO}I

ASEfA

4

0,0 - 5f 5 500
AÃEIA NAO
SÀTTIRADÀ

8,0 150 cOM -Á.GUA. DocE

> 8,0 50 ÀRGILOSÀ.

5

0,0 2,0 460
A¡(UI Ir.¡\ ¡IKEN(.)öA

N.ã.O SATURADA

2,Q2,0 - 5,0 150
ARGIIÀ ÀRENOSA SATU
RADA COM .Á.eUa OOC¡

> 5,0 46
ÀRGII,A

(.¡RGÂNT(]A

6

0r0 - 615 500
AREIA NAO
SÀTURÀDÀ

6,56t5 - 9t0 160
AREIA SA'IURADA
COM I.GUA DOCE

9,0 - 11,0 50 ÀRGIT,OSÀ

> 1L. 0 48 ÃRE I¡'

QUADRO 2 - Perfis geo-eÌétrlcos obtidos através de sondagem por
e-Ietro-resistividâde.
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DA

SONDAGEM

LOCATIZAÇÃO
uu lft

DO

LOCAL

(m)

Ef(U¡ UNU.I.UAUT;
DO ],ENç'O],
FREÁT Ico

(rn)

N l VEL
POTENCIO
MÉTRIco

(m)

TTPO

DE

SUBSTRÄTOU.T.M. U.T.M.

01 758,05 7168,80 10f 0 5,0 5,0 SEDIMENTOS
.ARENOSOS

02 7t61 ,15 11,0 7,8 SEDIMENTOS
ARENOSOS

03 754,16 7t63t41 1,4 | 0 8,3 SEDIMENTOS
ARENOSOS

04 747 1,4 7t64,7"7 8,0 5,5 SEDIMENTOS
ARENOSOS

05 750,00 7158f 36 2,0 UEAQ5l'.TO5 AIUVIAIS
INDTFERENCIÃÐOS

06 743,56 1t67 ,7 4 9.0 6,5 SEDIMENTOS
ARENOSOS

TABELA 4 - Dados utilizados para Õ traçado das isolinhäs da

superfícíe potenciométrica, obtidos por sondagem

e1étrica.
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lidade dos aqùiferos. A CETESBh (fge¡ e 1985), bem como a A.B,N.T.
(L984t 19e5) em suas normas, determinam apenas a profundidade do
lençol freático,

MENTE et aI . (1"994) | utilízam-se da caracterizacåo da
vul" nerabi 1idâde natural dos aqüíferos, para definir áreas favoráveis
à instal-açåo de aterros sanitários.

Assim, os .Locaìs que satisfazem as normas da CETESB (19g3,
1985) e A.B.N.T. 1L984 t 1985), bem como as características de
vulnerabilldade natural dos aqrlíferos, rel-acionadas a hidrogeologia
da área em estudo, såo aque-les ocupados pelos aqüiferos confinados e

semí-confinados.
Esses aqrtíferos/ representados pelos sedimentos da FormaÇåo

Alexandra¡ cascalhos, depósitos aluviais indiferenciados e coÌúvios,
onde o níveI potenciométrico é superior a 2,0 metros/ configuram
Iocais favoráveís para implantação de aterros sanitários. Nesses
locais a vulnerabilidade dos aqüiferos é baixa.

Nos afloramentos das rochas cristalinas, o aqüífero pode ter
condíções de vuLnerabilidade baixa, nesses locais a implantação de
aterro sanitário bambém é viável.

5 .2.4. Solos
De acordo com a classificação H.R,B, (Highway Research

Board)¡ foram identificados na área solos argilosos (A-?-6) e (À-T-
5 ) , solos siltosos (A-4 ) , solos areias argilosas (À-2-6 ) . solos
predregulhos e areias argilosas \A-2-4) e solos areias siltosas (A-2-
4). (Anexo 6),

Os resultados dos percentuais de areia, silte e argì_la, e do
p . H . dos solos modais, estão colocados no quadro 2 . As

características granuJ- omét rica s , o limite de consistência, para sua
cJ-assificação, bem como os vaLores de suas permeabilidades eståo
representados no quadro 3.

Os solos argilosos (A-7-6), loca.Lizam-se no extremo oest.e da
área, sobre os pediplanos, pedimentosr morros dissecados e morros

Esses soLos såo produto da alteração das rochas pré-
cambrianas e mesozó.icas, ex.istentes no local¿ e âpïesentam
distribuiçåo espacial e espessuras irregulares, Nas declividades



?ONTC CAMADA
GR.A.NULOMETR]A

(8) p.H.
(H2oJ

CLASS I FICAÇÃ.O

AREI-A SII,TE ARGI],P

I
a 54.0 L6tO 30,0 5.4 A-7 -6 - Sol-o arqil-oso
o 28,O 18, 0 54,0 5,6 \-7-6 - Solo arg j-l-oso
c 2A,rJ 18,0 f¡t,u 5,6 \- /-6 - Solo aroil-oso
a 50.0 20t0 30,0 5,3 \- /-5 - Sol-o argt-Ioso
b 46,O 14,0 40,o \-7-5 - SoJ-o arg j-l-oso
c 40,{) J¡ J \- /-5 - Sol-o arqil-oso

L7
a 25.O 70,0 5,0 4.8 \-4 - Solo siltoso
b 20,o 78, 0 2,O \-4 - SoIo siJ-toso
c Jrf \-4 - So]o siLtoso

'7
a 35. 0 28,O 30.0 4 ,'l \-¿-6 - Sol_o areaa argilosa
Þ 31 ,0 30,0 33,0 4,3 \-2-6 - Solo arela argilosa
C 5J, U \-2-6 - Solo areia ardilosa

9

a 70t0 15,0 20tu 4,8 \-z-4 - Solos pedregul-hos e areia
argiÌosa

b 80f 0 5,0 10,0 4,5 A-2-4 - Solos pedregulhos e areia
arg i l-os a

c öu, U ), u 10,0 4,5 A-2-4 - SoIos pedregulhos e areia
argilosa

1,4

a 2,O 4,3 A-2-4 - SoJ-o axeia siltosa
i) 96 | \) \-Z-4 - So_Lo arel-a siltosa
C 96,0 4,O 0.0 4,O \-2-4 - SoIo areia sil-tosa

QUADRO 3 - Características granul-ométricas e valores de p.H. dos
soÌos modais da área estudada.



PROFUNDI

DÀDE

('Klìl\¡ U tru¡'l-Ei 1 }( -L¡ì
(* PASSADA)

LIMITE DE
coNsrsrÊNclA PERMEABI

L I DA¡E

{ cm/s )

cLAssIFIcAçÃO

nm nn
(40)

Ãun
(200) (s) 1S)

1
a 43, I 24,5 1,I2 x IO - o,50
b 9t,4 15,5 50,1 2A, O \-7- oso
c 91 ,4 75, 0 50.0 53, 0 2A.O oso

2

96. 0 Io90
t1t -4

c lo,\) 5,0 x J.{J -

3

a tf3,l cJ, c 22,2 1,18 x l0'
b 99. O 93 .1 58.5 1.20 x 10 " o30

I00 - 120 100, 0 99, 0 93.0 58.5 2\.O cso

4

100. 0 - argr Ioso
ti (J /tt v - /- 5-alqrLoso

5E,J L, ZU X IO'
a 50,2 r8,5 5, 96 x 1.0 "

b 9t.9 16 ,'t 52.9 L,tz x ru oso
c 100 L20 9't ,9 76.1 4'7.4 22.4 I x oEo

6
9-7 IJ ti - / - b- argll-oso

, ti \- / - 6-arqiJ-os o
c 5 5, {J x Ì0 -

7
a tsz, t) 25, O Lt,0 1, 50 x 10'
b toO, € 91. 8 30. 0 26.O 12.D 1, 60 x 10 '
c 100. c 9 -0 are¡a arg]-l oaa

I
-argaJ_o9o

þ .¡l - / - 5-arqt.Los o
c 6, E to,u 5, Z0 x 10 " \-7- 5-ardifoso

9

a 1,8 x l0' \-2 - 4 -pedreguÌho e
rreia arqil-osa

b 53¿ 0 tÞ, o 5,0 ]/5 x 10 r-z - I -peoregulno e
rreia argilosa

c 5, J I,5 X lU l-Z - 4 -Pedregulho
, areia argilos a

QUADRo 4 - características fisicas rel-acionadas a

(Highway Research Board) e índices de

solos amostradôs.

classíficação H.R.B
permeabilidade dos



PROFUNDI

DÀÐE

(cm)

G¡!¡r.¡\t ulJolv¡¡r; ¿ K tl{
(8 PASSÀDÀ) CONS I STÉNCIA PERMEABI

LIDÀ.DE

( cm/s )

CLÃ.SSIFICAÇÀO

¡n¡n
t10)

¡nn
(40)

mm
tg) tB)

10
a 65-0 - / -5-argt Ios o
b 18,3 - /- 5- arqifos o

b a- /-5-arol .Loso

I1
4t,4 l,lE x lU - e.- / - b-arglI o9o

b 44,4 {- / - þ-aÌq11oso
c 59.4 44,4 -argt .Los o

72
a 0.0 -a.ret,a 5I Itos a
b tr,l, -4-arera si]tose

U q.-2-4-a¡eiâ sil tosã

13
,2 J..18 x 10 - \-2-4-âreiâ si

b 1U0 5,1 0.0 0,0 1,30 x 10 '
c 10t 6.2 0,0 0.0 1.18 10 ' -a.rêl-a s tosa

TA
a 10( x -arera 5I Itosa
b ll ti_t, areaa si]toså

,U U.U I, tr-2-4-areaa siltosâ

I5
0.0 .1.58 X J.U - \-2-4-arêiå si

Þ f ,0 0,0 0,0 l. 20 x l0' \-2-4-ereia s EOSa
c 1.0 0,0 0.0 L.2O x IO " to5 a

1"6

a 3.6 TJ.U arela stltos¿r
b arela si-ltoså

U, U x 1u' \-2-4-aleia siftos ã

17
J0,0 8,0 2,6 x rO - \-4 -siltoso

b 52, O l,o 2,5 x IO - l-4 -siftôs.)
c 54.1 25,O 5.O 2.0 x 10' \-4 -Sr I ÌôSô

18
a 91 .O 69. O -U 5X IJ - / - b-arglt o9o
b _ti U}l - /- b- arcftJ,oso

\- /- 6-a!or-loso

QUADRO 4 - (Continuaçåo) - Características físicas rel-acionadas a

classificação H. R. B (Highway Research

Board) e lndices de permeabÍlidade dos

solos amostrados,
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baixas, onde ocorre deposíçåo dos mater.iais decompostos dessas
rochasr os solos såo espessos, onde as decJ_ividades são elevadasr
superiores a 15t, suas espessuras variam entre 0r30 - j-, O metïo. Nos

Locais de baixas decJ-ivídades/ as espessuras médias ficam em torno de
3/ 0 metros ,

No campo/ foram identificados como de granul-ometria fina,
aJ-ta resistência a seco e p}ásticos, As suas co¡es variam de vermelho
amarel"ado a vermelho, esta última predominando nos locais próximos
aos d.iques de diabásio. Esta caracteristica deve-se a elevada
quantidade de piroxênios nos diabásios.

A aná]ise granulométrica efetuada para cJ-assifícá-los,
demonstrou que possuem mais que 43,73 de finos passando na peneira n:
20O (Quadro 4), que corresponde a e.Levados teo.res de argila, que
variam de 308 a 549. (Quadro 3).

O índice de pLasticidade (LP.) com valores superiores a

18,58 e a petmeabilidãde inferíor a 1,60 x 1O-5 cm,/s (euadro 4l ,

segundo CAPUTO (L973), cl-assífica esses sol-os como pJ-ásticos e

impermeáveis.
Os solos arqilosos (A-7-5), margeam a feste a área de

afJ-oramento das rochas pré-cambríanas, e em alguns l-ocais, onde
ocorrem aLuviões, sobrepõem-se a estas. Localizam-se também, sobre os
colúvios, a Formaçåo Al-exandra e outras porções de depósitos al_uvíais
indiferenciados . (Anexo 6).

Em algumas porÇões, quando ocorrem sobre as áreas dos
pedimentos e piemontes, apresentam-se distribuídos espassadamente em

pequenas dimensões e profundidades. Nesses locais as declivídades såo
superiores a 158. Mais a leste, onde os colúvìos se confundem com os
a.Luviões, configurando a planície aluvionar, e nos va.Ies, esses solos
ocupam decJ-ividades de até L5t e possuem espessuras médias de 2,0
metros. Nos outros locais da planlcie aluvionar, as declívidades
variam de 08 - 58, e suas espessuras chegam a 2,5 metros. Sobre as

coJ-inas configuradas pel-a Formaçåo ALexandra, atíngem espessuïas
médias de 2,0 metros.

Foram identifícados, no campo/ como de granulometria fina,
aJ-ta resistência a seco e plásticos. As cores amare.Ladas são as mais
comuns, porém/ nos locais mais baixos próximos aos cursos d, águar
apresêntam-se acinzentados .
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Esses solos possuem teores de argil-a variando de 30t - 4Og

(Quadro 3), e a quantidade de fínos gue passam na peneira ne 2OO é
superior a 57 t2*. (Quadro 4).

Seus indices de plasticidade superiores a 18,3t, e

permeabilidade inferior a L,20 x 10-5 cm/s, indicam serem plásticos e

impermeáveis.
Os solos sil-tosos (A-4), ocupam as partes mais baíxas da

área, cobrindo extensas porções de mangue. (Anexo 6).
Esses sol-os apresentam-se muitas vezes cobertos por água,

såo de cor preta, ricos em matéria orgânica. Suas espessuras são de

1,20 metros .

No campo, apresentam granulometría fina, pequena resistência
a seco e baixa plasticidade.

Anal-isados em J-aboratório/ possuem teores de até 5,08 de
argila (Quadro 3), e quantidades de finos passando na peneira ne Z0O

superiores a 51,58. (Quadro 4).
Seus indices de plasticidade inferìores a I,08, e

permeabilidade variando de 2,0 x LO-a a 2,6 x :"O-a cmls (Quadro 4), os
classificam como pouco pLásticos e impermeáveís.

Os solos areia argilosas (A-2-6) / Iocal-izam-se nÕ extremo
noroeste, no exÈremo sul-, e dispersos nas regíões mais baixas
próximos aos mangues. (Anexo 6).

Esses solos ocupam porções da planicie de restinga baixa e

média, e såo originados a partir de depósitos areno-siltíco-
argil-osos. Nêsses locais as declividädes são baixas (08 - 5t) e a

espessura dos soJ-os são em média de 2,0 metros.
Apresentam no campo granulometria grossa com finos,

resistência a seco média e pJ-asticidade média. Suas cores são pardas
e próximo aos mangues tornam-se cinzas.

( Quadro
torno de

Os teores de argila desses so1os, variam de 308 - 338

3), com quantídades de finos passando na peneira ne 2OO em

30S. (Quadro 4).
Ainda no Quadro 4 | verifica-se que seus índices de

de 11¡0? - L2tO8, e a permeabilidade é

o que os qual-ífica de plasticidade baixa

Jl¡$TiIUlO lli:. rjrr ùf,llEi\ l:lll13 - lJ $¡'
BJt'it ¡a) rËcÁ.

pl-asticidade såo variáveis
inf erior a 1, 50 x 1O-4 cm,/s,

e impermeáveis.
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Os solos pedregul_hos e areias argil-osas (F'-2-4), dispõem-se
a noroeste da área em estudo, onde afloram cascal-hos, que ocupam a
planície de restinga média. (Anexo 6).

Ocupam áreas p-Ianas de baixa declividade, e suas espessuras
médias são de 1,50 metros.

Sua granulometriã no campo é grossa com finos, a resistência
a seco é pequena e a pfasticidade é baixa. Suas cores såo amareJ-o

acinzentadas.
Esses soÌos possuem teores de argila de até 20,0t (euadro

3 ) , e a quantidade de finos que passa na peneira ne 200 é de
aproximadamente 18,88 (Quadro 4),

Apresentam índice de plasticidade variando de 5,0t - 6,Ot e

a permeabilidade inferior a 1,5 x LO-a cm/s, caracterizando-os como de
plasticidade baixa e impermeáveis.

Os so.Ios areias siltosas (A-2-4), ocupam à maior extensåo da
área estudada, cobrindo grande parte dâ planície de restinga alta¡
médía e baíxa. (Anexo 6),

Såo originados de dépositos arenosos marinhos e pouco se
diferenciam destes nos âfLoramentos.

Em alguns J-ocais, esses soJ_os âpresentam um nível_ mais
escuror intercaLado a níveis de cor branca. (ponto L3r Anexo 6).
Â.pesar da granulometria areno siJ-tosa ser comum a todos os níveis, a
porÇåo mais escura possue maior agregação e configura-se impermeáve_l .

Esses nlveis ímpermeáveis, encontram-se em profundidades
entre 0,60 - Lr0 metro, com espessuras de até Ot20 metro. Sua

ocorrência é esparsa em toda a parte baixa da planície litorânea, e

supõe-se ser a matéria orgânica, a responsáveJ- pela agregaçào e

impermeabil idade dos mesmos .

Nos l-ocais onde ocorrem esses nlveis, são comuns
alagamentosi devido a sobreposiçåo do lençol freático ou, a periodos
proJ-ongados de chuvas.

Os solos areia sil-tosasr demonst¡aram no campo/
granulometria grossa com finos, baixa resistência ã seco e baixa
plasticidade, As cores predominantes são o branco e o amare]-o,
ocorrendo nlveis escuros com matéria orgânica. suas profundidades
médias sâo de L,50 metros.
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Nas anáfises granuL omét rj- ca s realizadas em taboratório/
apresentam-se com até 2\ de argí1a (Quadro 3), e quantidades
inferíores a 6,22 de finos passando na peneira ne 200. (euadro 4).

Seus índices de pl-asticidade são nul-os e sua permeabilidade
é superior a 1,50 x 10-3 cm,/s (Quadro 4), demonstrando serem não
pl-ásticos e al-tamente permeáveis.

Em relaÇåo a permeabilidade, deve ser feita exceçåo païa a

camada b do ponto 13r que apresenta-se impermeável. (euadro 4).
O p.H. de todos os sÕlos da área estudada é ácido (euadro

3), característica que segundo a CETESB (1985)/ inviabiJ-iza o uso
desses soJ-os como material de cobertura e ímpermeabilì zaçåo de
aterÌos sanitários. Contudo. existem sol-os na regiåo estudada, que
satj-sfazem todas as outras condições estabelecidas peLa CETESB

(1985)¡ para esse usor excetuando-se o p.H.
Porém, esse impedimento pode ser contornado, através de uso

de materiais síntéticos como propõe VAN IMPE (l-995), ou aumentando o

p.H. desses solos com caLagens. Essa última opçåo, é viáveJ-, tendo em

vista a grande produÇão de cal-cário para corretivo de sol-or na regiåo
l-este de Curitiba, O processo de cal-agem serj-a feito no LocaJ- do
aterro sanítário, ou em suas proximidades, escarificando-se o solo er
misturando ao mesmo o caJ-cário. Após a retificação do p.H, para
val-ores iguais ou superiores a 7f0, o sol-o poderia ser usado para
impermeabili zaçåo e cobertura do aterro sanitárìo.

Os solos recomendados para impermeabilização e cobertura de

aterros sanitários, na área estudadar após correção da sua acidez,
são os solos argilosos (A-7-6) e (A-7-5).

Para a l-ocação de aterros sanitários, não satisfazem as

N. B. R. -8418 (A. B. N. T. , L9841, N. B. R. -8 419 (A. B. N. T. , 1984 ) , N. B. R. -
8849 (4.8.N.T.. 1985), N.B.R.-1"0.157 (A.B,N.T,, 1987) e as normas da

CETESB (1983 e 1984), os solos siltosos (A-4),. solos pedreguLhÕs e

areias argilosas (A-2-4), os solos areias siJ-tosas (A-2-4) e os sol_os

areias argílosas (A-2-6).
os solos sil-tosos e os de pedregulho e areias argilosas, não

se enquadram nas exigências do teor de argíla superior a 308 e do

índice de plasticidade maior que 15 unidades.
Os solos areias siltosas, såo permeáveis, nào apresentam

teores de argila superior a 308 e seus índices de pfasticidade são
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para serem o substrato de aterros

os soÌos areia argifosa, apresentam teores de argiÌa
superior a 30/0t, porém seus índices de plasticidade såo inferiores a

15 unidades, fator que os desqualj-fica para o uso proposto.
Os solos argilosos (A-7-6) e (A-7-5 ) possuem teores

superiores a 308 de argíLa, indices de plasticidade superiores a 3Og

e permeabilidade inferior a 1 x 10-a cm,/s, caracteristicâs que os
qualificam para serem substrato de aterros sanitários,

Nos solos argilosos foram observadas variações locais de
pequena expressão na camâda a, que configuram-se como A-6 e A-4,
solos argilosos com l"imite de liquidez menor que os solos modais e

solos sil-tosos, respectivamente,
Nos solos (A-2-4), pedregulhos e areia argilosas, ocorrem,

também na camada a, variações locais que constítuem solos areia flna
(A-3 ) .

Por apresentarem pequena abrangência e representaçåo/ tais
variações nåo foram tabeladas e descritas, contudo devem ser citadas.

Essas variações superficiais, localizadas e de pequena

representação, nåo aJ-teram a classificaçåo e as características
desses sol"Õs, A existência dessas variações esta relacionada a

processos de rejuvenecimento local nos solos argil"ososr e a processos
de deposição superficial nos solos pedregu.Lhosos e arelas argilosas.

caracterização das

Sanitários.
Áeas para a Implantação de Aerros

Feita a caracterizaçåo do meio físico, e efeLuada a

discussão dos aspectos geo.l-ógicos, hidrogeológicos e dos soJ-os em

relação a locação de aterros sanitários, elaborou-se um mapa com a

caracterízaçåo das áreas para a impJ-antaÇão de aterros sanitários na

região estudada,
Neste mapa eståo representadas as áreas favoráveis,

favoráveis com restrições e desfavoráveis para a implantaÇão de

aterros sanitários,
As áreas favoráveis, são aquelas que se enquadram nas

exigências das normas anteriormente discutidas, e apresentam as

características desejáveis estípuladas neste trabalho, para a
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implantaçåo de aterros sanitários. Essas áreas possuem agùifero
confinado ou semi-confinado. baixa vul-nerabiJ- idade, profundidade do
níve1 pÕtenciométrico superíor a 2r0 metros e as caracterÍstícas
ideais de solo. Encontram-se afastados 200 metros de guaÌquer
captação de água ou rio, e o seu acesso é facilitado.

Em al,guns .Locais, as áreas favoráveis a implantação de
aterros sanitários, encontram-se dívídidas por vias de acesso. Onde

isto ocorre, foi estj-pul-ada uma diståncia minima de 100 metros, entre
a área favoráveI e a via de acesso. Por essa razão¡ em certos J-ocais,
essas áreas apresentam contornos em linha reta.

Essas áÌeas favoráveis à impÌantação de aterros sanitários,
são cobertas por solos argilosos impermeáveis, com eJ_evado indice de
pLasticidade. os materiais originais desses soIos, são depósitos de
colúvío, sedimentos aluviais indiferenciados e granitos.

Os depósitos sedimentares, configuram duas faixas extensas
margeando rios, uma a oeste com direçäo N-S, e outra mais a l_este com

dr_reÇao N!.j. (Anexo / ) .

Nessas áreas nåo existem impedimentos para a impJ-antaçåo de
aterros sanitários.

os locais com granitos, restríngem-se a três áreas situadas
na porção central e nordeste da regiåo estudada, Essas rochas nåo
apresentam diácl-ases e nåo såo exploradas, possuíndo soLos com 2rO

metros de espessura nas suâs porções maís baixas.
As áreas favoráveis com restriçõesr possuem características

de f avorab j.J-idade para implantação de aterros sanitários, porém

ocorrem fatores gue impedem seu uso para esse fim.
As áreas favoráveis que apresentam como restríçåo a

pxesença de diácfases e ou fal-has abertas, configurãm locais onde os

esforços tectônicos formaram sistemas de diácLases e falhas, e estas
encontram-se abertas possibil-itando infiltração de água ou poluentes
para o aqüifero.

Essas áreas säo representadas pelas rochas pré-Cambrianas,
dispostas no extremo oeste da regiåo estudada, ou em corpos
graniticos situados próximos¡ que afloram na planicie litorânea, Nas

ilhas ocorrem rÕchas cristalinas dlacl-asadas ou fal-hadas, que se
enquadram como favoráveis tendo como restriÇão a presença de

diáclases e ou faJ,has abertas. (Anexo 7).
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os corpos granitícos, podem apresentar pedreiras em

atividade ou abandonadasr onde al-ém das diáclases tectônicas/ ocorrem
diácLases geradas por expJ-osões.

No extremo noroeste da área, ocorrem rochas da Foïmação
Alexandra extremamente diaclasadas, que também representam essas
áreas favoráveis tendo como restrição diácfases e ou faJ_has abertas.
(Anexo 7 ) .

Nesses J-ocais, a deposição de resíduos deve ser admitida
somente após a realização de um estudo minucioso que comprove de
forma inequívoca a sua viabilidade.

As áreas favoráveis com restrições devido a declividades
superiores a 108, são configuradas peLas rochas pré-cambrianas. Essas
rochas resistem aos processos intempéricos e sobressaem no relevo,
gerando altas decJ-ívidades. As dec.l"ivídades, muitas vezes såo
acentuadas pelas intrusões de rochas básicas do Mesozóico. Essas
intrusões, na forma de diques, possibiJ-itam o aparecimento de algumas
elevaÇões de altas decJ-ivídades e formas alongadas, na área em

estudo.
As declividades eJ-evadasf podem favorecer a movimentos de
escorrimentos superfíciais, em épocas chuvosas. portanto,massa e

devem ser evitadas para a impl-antação de aterros sanitários.
As áreas com esse tipo de .restrição/ ocorrem em rochas

ou emcrístal-j-nas, e situam-se na regíão noroeste da regiåo estudada,
elevações das il-has. (Anexo 7).

As áreas com restriçåo devido a baixa profundidade do nível-
potenciométrico, restríngem-se às proximidades dos cursos d'água.
(Anexo 7). Nesses locaís o nível- potenciométrico inferior a 2,0
metros de profundidade, se traduz em situação de risco para a água
subterrânea.

Soma-se a essa restriÇåor a característica dessas áreas
serem argilosas, possibil-iÈando o acúmuLo de água em épocas chuvosas.
Por essa razão, em alguns locais as mesmas foram dímensionadas de

forma a cobrir uma extensão maior margeando os rios. (Anexo 7).
As áreas favoráveis com restriÇåo devido ao agrupamento de

cursos d'água e ou existência de poços, situam-se em uma faixa na
porÇåo oeste da região estudadar onde existem vários rios e poÇos.
lsto dificulta a manutenÇão de uma dístância mínima de 2OO metïos
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entre os mesmos e os rocais para a imprantaçåo de aterros sanitáïios.
ocorrem também, em uma pequena extensão a sudeste da área estudada.
(anexo 7),

Os ríos que ocupam essa área, na porção oeste da regiåo
estudada, såo considerados de classe I pela portaria ne OSlg9 da
SUREHMAT contudo aqueles para os quais afluem o fluxo das águas
subterrâneasr såo considerados de Cl"asse IL Classe em que se
encontram enquadrados, todos os rios da pranicie litorânea, no locar
estudado.

As áreas favoráveis com restrição devido a ocupação urbana,
apresentam-se em focais onde estão assentados núcleos urbanos.

Essas áreas situam-se a sudeste e nordeste do local em
estudo. (Anexo 7). A sudeste é engrobada pe-ro núc-reo urbano de praia
de Leste. e a nordeste peLo núcl-eo urbano de pontal do Sul ,

A impl-antaçåo de aterros sanitários dentro dos núcleos
urbanos deve ser desconsiderada não só pelo impacto vi-sual,, mas
também, pela possibiridade da degradaçåo ambientaf e sanitária que
estes podem causar. ALém desses aspectos, deve-se considerar a
desvaLorização irnobífiária das regiões de entorno dos aterros
sanitários, fator j-ndesejáve1 aos centros urbanos.

As áreas desfavoráveis à impl-antação de aterïos sanitários,
foram determinadas pela inadequação do meio flsico às característícas
desejáveis para esse fim, estipuladas neste trabal-ho.

Essas áreas cobrem a maior extensão do local estudado, e sã,o
confÍguradas onde afl-oram os cascaJ-hos, os sedimentos areno-slttico-
argj-]osos, sedimentos arenosos ma¡inhos e mangues. Distribuem-se
ocupando praticamente toda a planície .l-itorânea/ è as maiores
extensões das ilhas. (Anexo 7).

Nos .locais onde afloram os cascaLhos, a noroeste, os so.Los
determinaram a ínadequaçåo da área. Os solos desse locaÌ, pedreguLhos
e areias argilosas, apesar de Ímpermeáveis, apresentam quantidades
inferíores a 30t de argila e índices de plasticidade inferiores a 15
unidades.

Os baixos teores de argila, implicam em baixa capacj-dade de
absorção dos solos, aumentando a possibi-ì-idade de contaminação da
água subterrânea. Os índj-ces de plasticidade baixos, impedem que o
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solo suporte cargas el-evadas sem romper-se, característica
indesejável em locais para a implantaçåo de aterros sanitários.

As áreâs ocupadas peJ-os sedimentos areno-sí1tico-argilosos,
d.istribuem-se no extremo norte/ a sudoeste e nas partes balxas,
próximas aos rios. (Anexo 7),

A inadequação dessas áreas, foi evidenciada petas
caracteristicas dos so.Losr e peLa situaçåo destes no terreno.

os soÌos sil-ticos argilosos, impermeáveis, também apresentam
baixos teores de argila e de índices de pJ-asticidadef que comprometem
seu uso como substrato de aterros sanitários.

A localização dessas áreas, próxima aos rios, em locais
sujeitos a inundaçåo, onde o níve.L potencíométrico é baixo, thes
confere característíca de inadequafídade para o uso em queståo.

Para as áreas dos sedimentos arenosos marinhos, a maior de
todasr os fatores desfavoráveis foram os soros, as características do
aqüífero e sua vu.l-nerabítidade .

Os soÌos desses locais, são do tipo areia siltosa, com
baixos teores de argiJ-a e permeáveis, sendo índesejáveis para o uso
proposto,

O agüífero livre, apresenta grandes extensões de ãlta
vulnerabilidade, o que torna sua área de ocorrência sem a minima
viabiJ-idade para impfantação de aterros sanitários.

Os manguesf estão sujeitos a inundações frequentes, e seus
sofos sil-tososr nào possuem as características minimas exigíveis para
sustentaï aterïos sanitários.



6. IMPACTOS -AMBIENTAIS E SANITÁRTOS ESPER.ADOS

Apesar de nåo ser proposição deste trabaLho discutir os
aspectos dos impactos ambientais e sanitários, pïovocados com a

implantação de aterros sanitários, verificou-se a necessidade em

relacioná-Ios.
Essa preocupaçåo res j-de no fato que os aterros sanitários,

mesmo aqueles onde todas as medidas de proteÇåo ambiental foram
tomadasr nåo poderem ser considerados como locais perfeitamente
individual-izados do meio ambiente.

Portanto¡ a possibilidade de effuentes líquidos ou gasosos
serem lançados para fora do aterro sanitário, deve ser consideïada.
Havendo desta forma, a necessidade do monitoramento constante dessas
obras .

Assim, com a implantaçåo de aterro sanitário, é de se
esperär os seguintes impactos ambientais e sanitários:

- Poluiçåo atmosférica
Durante a implantação do aterrÕ e posteriormente durante sua

operacionalidade I deve-se esperar um aumento de materj-ais
particulados no ar¡ ou seja de poeira, A produção de poeíra, será
tanto maior, quanto for a circulação de máquinas durante a
implantação e¡ de caminhões de coLeta e transporte de resíduos
sóJ-idos durante a operacionalização do aterro.

Os resíduos sólidos ao serem deposítados entïam em

decomposição produzindo fenômenos bíológicos que segundo BAILEy e

OÍ,LIS \L912), podem ser classifioados de acordo com a sua fonte de
oxigênio em:

- Processos aeróbios
- Processos anaeróbios

Durante os p.rocessos aeróbíos, a degradaçåo ou a digeståo da
porçåo orgånica dos resíduos só1idos por microorganismos, produz
excesso de COz. Esse gás carbôníco tTansporta o nitrogênio e parte do
oxigênio presente. Ao fina-I do processo, desaparece o restante de
oxígênior que é consumido peJ-a atividade microbiana.
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os processos anaeróbios podem ser divididos em fase ácida,
metânica instáveJ- e metånica estável.

Na fase ácida as gorduras¡ proteínas e carbohidratos são
transformados em ácido acético e ácido nítrico, entre outros. Nessa
fase a produção de gás carbônico é máxima, aparecendo hidrogênio e
residuos de nitrogênio.

Na realização da fase metånica instável, as bactérias
anaeróbias utirizam os ácidos da fase anterior, liberando metano e
gás carbônicof enquanto outras se utilizam do gás carbônico formado,
como receptor do hidrogênio, para formar metano e água.

Na fase metânica estável, a ocorrência de enxofre é
praticamente nuLa e o gás gerado peJ_a místura de metano e enxofre/
persiste por longos períodos.

A duraÇão dessas fases, de acordo com FORQUAR e ROVERS

(1973) cítados por AISSE et aJ_. (L982), é de dias a semanas para a
fase aerobía, dois meses para fase anaeróbia ácida, dois anos para a
fase anaeróbia-metânica instável e de dez anos para a fase aneróbia
metânica estável-,

Assim, as emanações gasosas emitidas por um aterro,
dependerão do tipo de degradaçåo que está ocorrendo no mesmo, e da
fase de degradaçåo em que se encontram os residuos orgânicos
deposítados.

Portanto, em um ãterro em implantaçåo os gases gerados serão
o gás carbônico em excesso e quanÈidades menores de metano, oxigênio
e nitrogênio. Gases em sua maj-oria inócuos e quase inodoros.

Em depósitos de l-ixo a céu aberto ou em aterros manejados
incorretamente, a degradação da matéri-a orgânica em diferentes
veLocidades e submetÍda a diferentes processos, produz uma mistura de
gases com excesso de metano. Esses gases apresentam forte odor, e
podem degradar a qualidade do ar, apesar de permanecerem ínócuos.

Em aterros convenientemente ímplantados e manejados, esses
gases podem ser captados e usados na produçåo de energía.

- PoJ-uição hídrica
Nas diversas fases da degradaÇão dos resíduos sólidos

depositados em um aterrÕ, oco.rrem fenômenos quimicos e blológicos que
geram líquidos.
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Esses Ìíquidos apresentam vaJ-ores elevados de demanda
química de oxigênio, produzindo drástica redução do oxigênio quando
em contato com outro meio 1íquido.

Na composição desse liquido, chamado de chorume ou sumeiro,
a.rém da carga orgânica e inorgånica ocorrem corìformes fecais,
coliformes totais, amônia e outros eLementos.

A SUREHMA (1988), anaJ-isando águas do rio passaúna, nas
proximidades do depósito de ]ixo da Lamenha pequena em curitiba,
observou l-imites acima dos permitidos de cromo, cianetos, fenóis,
demanda bioquímica de oxigênio, cor,ifoïmes fecais, cofiformes totais
e variações na cor e turbidez. características essas devídas ã
infiltração de chorume.

Portanto/ tanto as águas superficiais quanto as de sub_
superficie podem ser afetadas pelo chorume.

Relevante é mencionar, a possibil_j_dade do chorume sofrer
diluição, dispersåo, fLoculaÇåo, troca iônica e filtraçåo peLo solo,
fatores que de certa forma protegem as águas subterrâneas, Contudo,
em águas superfíciais de pH elevado, a amônía pode se transformar em
amoniaco que é extremamente tóxico à vida aquática,

O chorume, no entantof pode ser drenado dos aterïos
impermeabilizados e tratado com técnicas específicas, como as
expostas por IMHOFF (1966).

- Impacto sanitário pela proliferação de vêtores
A proliferação de vetores, pel_a disposição de resíduos

sólidos, é o ímpacto potencial mais diretamente sentido pela
popul-açåo círcunvizinha e, portanto o mais índesejáve1 .

Entre os vetores mais comuns, eståo as moscas e os roedores
que apresentam alto grau de sinantropismo. Essa característica de se
utilizar das condições criadas peJ-o homem para sobreviver,
possíbilita a rápida díspersåo desses insetos e roedores.

A dispersão desses vetores atingem áreas consideráveis,
princj-palmente as moscas, em diïeçåo as regiões urbanas.

Esse fato é preocupante¡ tendo em vista o grande número de
doençâs transmitidas pelas moscas e ratos, como a febre aftosa, febre
tifóide, brucelose, cóIera, amebiose e peste bubônica, entre outras.
tanìbém graves .
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A prollferaÇão desses animais, pode ser reduzida com a
persistente e correta cobertura do Ìixo, por materiais
impermeabilizantes . Havendo contudo, a necessidade de um contïole
severo da limpeza dos setores do aterro e, em caso extremo o uso de
inseticidas e raticidas peìa administração do aterro.

- AlteraÇões de tráfego peJ-a circulação de caminhões de
coleLa e disposiçåo de lixo

A regiåo circunvizinha da área onde se implanta um aterro
sanitárlo, sofre o impacto dÕ aumento do tráfeqo de caminhões de
coleta e, disposiçåo dos resíduos sólidos.

O aumento de tráfego de caminhões, pode ocasionar acidentes,
conges t í o namento de trânsito e efeitos deletérios às vias de acesso,

Esses impactos podem ser minímizados através da ordenação de
circulação e chegada dos camínhões ao aterïo/ colocação de sinais de
tráfego e, manutençåo constante das vias de acesso.



7. CONCLUSöES

.A caracterização do meio físico e, o diagnóstico efetì-ìado da
sítuâção da disposição dos residuos sóIidos, no municipio de
Paranaguá, permitiram as seguintes conc.Iusões:

- Os depósitos de residuos sóIidos em atividade no
município, configuram lixões, pois os métodos de operação
såo precários no depósito de líxo de Shangritá e

inexístente nos outros.

- A localização dos depósitos de resíduos sóÌidos da ìIha de
Valadares, do Embocui e de Shangrilá é inadequada, devido
ao típo de so.Lo e lruLnerabilidade do aqúlfero. O solo
areno siltoso permeável, apresenta pouca argila e, o

aqüífero é de ãlta vul-nerabilidade .

- O depósito de lixo hospitalar de Afexandra-Matinhos,
apresenta localização adequada, devido ao solo argiloso
impermeável e, o aqülf ero de baixa ¡,r_rlnerabil_ i dade .

- Existe a necessidade da eliminação das caract eris tj,cas de
periculosidade dos residuos hospitalares, antes da
disposição final .

- Os solos argilosos (À-7-5), nos locais onde a profundidade
do níve1 potenciométrico é superior a 2tO metros,
configuram áreas favoráveì-s para a ímpJ-antação de aterros
sanitários. Onde o nível potenciométrico é inferior a 2,0
metros, ocorrem agrupamentos de rios e ou poçosf existem
díáclases e ou falhas e dispõem-se assentamentos urbanos,
configuram áreas favoráveis com restrições.

- Os soLos argil-osos (A-7-6), configuram áreas favoráveis
com restriçðes, devido a diáclases e ou falhasr e

declj-vidades superiores a 10t, em aLguns locais. onde nåo
exisÈem diácLases e falhas, e as declividades são
inferiores a L08, representam áreas favoráveis para a

instaLaçåo de aterros sanitários.
- os sol-os argil-osos (A-7-5 e A-1-61 , podem ser, usados como

material" de cobertura dos resíduos sóLidos e na
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impermeabili zação de aterros sanitários, após correÇão do
sçq tJ.rr¡ r

As pedreiras desativadas existentes na regiåo municipal,
demonstraram-se áreas favoráveis com restrições à

implantação de aterros sanitários, devido a existêncía de
diácl-ases e ou falhas, ou devído a declividad.es efevadas.
A disposição de residuos nesses locais, deve ser permitida
somente após estudos acurados de avaliação do impacto
ambiental, de forma a comprovar sua viabilidade.
Os solos sil-tosos (A-4). arej-a argilosa (A-2-6) |
pedreguJ-ho e areia argìlosa (A-2-4) e areia siltosa (A-2-
4), representam áreas desfavoráveis à instaJ_ação de
aterros sanitários. A razåo da des favorabi lidade deve-se
aos teores de argila inferiores a 308 e índices de
plasticidade inferiores a 1"5 unidades em todos os solos, e

permeabi-Lidade el-evada nos sol-os areia sil-tosa.

- Nas áreas favoráveis e favoráveis com restrições à
implantaçåo de aterros sanitários, os aqüíferos såo
confinados e semi-confinados com vul-nerabilidade baixa e

média. Nas áreas desfavoráveis os aqüíferos såô semi-
confinados e livres, com vulnerabilidade média e alta.
Sendo escoLhida uma das áreas favoráveís à instaLaÇão de
aterros sanitários, para a disposiçåo final de resíduos
sólidos, os resultados contidos neste trabal_ho, devem ser
compJ-ementados . Estudos para l-evantar as caracterisbicas
do meio flsico, meio bioJ-ógico e antrópico, em escala
compatível- com as exigências de EIA e RfMA, devem ser
executadosr no local escolhido.
A implantação de locais para a reciclagem dos resíduos
só1idos, gerados nas praias e na cidade de paranaguá, deve
ser implementada pel-a administração municipaÌ. os
catadores que atuam nos lixões, forneceriam a måo de obra
para a reciclagem ser efetuada.
Existe a necessidade do monitoramento constante dos
depósitos de residuos só.Lidos já existentes, bem como,
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daqueles que venham a ser instalados em uma das áreas
favoráveis para esse f im.

À administração municipa-L, com os resultados deste
trabalho, poderá estabelecer um plano de gerenciamento dos
resíduos sólidos para o município. Devendo para tanto/
envolver a popul-ação e técnicos capacitados, na tentativa
de resÕlver o problema do lixo urbano.

O anexo 7 | "Mapa de caracterização das áreas païa a
impLantaçåo de aterros sanitários da porção suJ_ do
municípìo de Paranaguá'/, a nosso ver, poderá servir de
base para escol-hâ de l_ocaj-s adequados à disposiçåo de
rejeitos, e o trabal-ho como um todo, de uma metodoloqia de
pesquisa neste assunto,, de grande interesse no uso e

conservação do meio ambiente.
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REFERÊNCTAS DAS LETS, PORTARIAS E NORMAS

* Lei Estadual ne 7389 de I2/1,I/8O,
Considera Áreas e Locais de Inteïesse Turístico para os fins da
l,ei FederaJ" ne 6513 de 20/1,2/'lj, as áreas e loca]idades
Iitorâneas que especifíca - Lei dÕ Uso do solo do litoral.

- Portaria MINTER nq 53 de 0),/03/19.
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- Portaria ne 05/SUREHMAt de 06/09/89.
Enquadra os cursos d'água da bacia Litorånea do Estado do
Paraná.

- A.B,N,T. - Associaçåo Brasileira de Normas Técnj-cas. I9A4,
N.B.R.-8418.
Fixa as condições minj-mas exigiveis para a apresentação de
projetos de aterros sanitários de resíduos industriais
peragosos - ARIP.

- A,B.N.T, - Associaçåo Brasileira de Normas Técnicas. 1984.
N.B.R.-8419.
Fixa as condiçôes minimas exigiveis para a apresentaÇão de
projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos.

- A.B.N.T. - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 19e4,
N.B.R.-6459.
Fixa os métodos de ensaios para a determinação do Limite de
Iiquidez de sol-os,

- A.B.N.T. - Associação Brasileíra de Normas TécnÍcas. 1984.
N.B.R.-7180.
Fixa os métodos de ensaio para determinaçåo do limite de
plasticidade de so.Los.
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A.B.N.T. - Associação Brasil-eira de Normas Técnicas. 1985.
N.B.R.-8849.
Fixa as condições minimas exigíveis para a apresentaçào
projetos de aterros controlados de residuos sól-j-dos urbanos

A.B.N.T. - Associação Brasilerra
N. B. R. -10. 006.

Fj-xa os procedimentos para
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de Normas Técnicas. 1986.

teste de solubil-izaçåo de

A.B.N.T. - Associação Brasilerra de Normas Técnicas. 1987.
N. B. R. -10.004.
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potenciais ao meio-am.biente e à saúde púbJ-ica, para que esses
resíduos possam ter manuseio e destinaçåo final adequados.

A.B.N.T. - Associaçåo Brasileira de Normas Técnicas. 1987.
N. B. R. -10.007.
Fixa procedimentos para amostragem de residuos.

A.B.N.T. - AssociaÇåo Brasileira de Normas Técnicas . 1-981

de

N. B. R. -l-0. 157 .

Fixa as condições minimas
aterros de residuos
adequadamente as coleçöes
próximas, bem como os

populações vizinhas.

exigíveis para projeto e operaçåo de

perigosos, de forma a proteger
hídricas superficiais e subterrâneas

operadores destas instalações e

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 1986.
Resoluçåo 01.

Estabelece as definições, as responsabilidades e os critérios
básicos e diretrizes gera j-s para uso e impJ-ementaçåo da

avalj-açäo do impacto ambiental-.

CONAMA - Conselho Nacional, do Meio Ambiente. 1991-

Resolução 06.
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Estabel-ece a desobri,laçåo de incineraÇão ou outro Lratamento de

queì-ma dos residuos s;ólidos provenientes de portos, aeroportos
e postos de saúde, bem como, encaminha a responsabiÌidade de

estabel-ecer normas para coleta, transporte, acondicionamento e
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ambiente.

CONAMA - Consel-ho Nacional do Meio Ambiente
Resolução 08.

1 991

Estabelece que fica vedada a entrada no país de materiais
residuais destinados à disposiçåo final e incineração.

coNAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 1993.

ResoJ-uçåo 05.

Classifica os residuos sólidos gerados em portos, aeroportos,
postos de saúde, terminais rodoviários e ferroviários, e

estabel-ece a responsabil-idade do gerenciamento desses residuos
para os estabeLecimentos que os geraram.
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