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RESUMO – Influenciado por densas ocupações e irregularidades no uso solo, a região hidrográfica
do Iraí (Altíssimo Iguaçu), vem se apresentando como um ambiente crítico frente à poluição hídrica.
Na sua extensão, áreas de várzea e um grande número de cavas, originadas da extração de areia e
argila, verificam, atualmente, a possibilidade de sistemas “wetlands”, objetivando a despoluição
hídrica em trecho do rio Iraí, após foz do rio Palmital. O uso da técnica de fluorescência molecularIF e absorção no UV-Vis, em conjunto com variáveis limnológicas e COD, foi aplicado no estudo
da matéria orgânica nos pontos: P1-Rio Iraí, P2-Canal extravasor, P3-Cava 1, P4-Cava 2 e P5-Cava
3, área de interesse do desvio. Os resultados, para o rio Irai, acusam significativa participação de
águas residuárias com valores máximos de N-Amoniacal e Fosfato Total de, respectivamente,
5340,44±606,6µg.L-1 e 765,73±19,3µg.L-1 e redução do OD (1,61mg.L-1), com exceção de períodos
de chuvas, favorável a oxigenação do meio. A IF, UV-Vis e COD, relacionaram o rio Iraí e o canal
extravasor como contribuintes no aporte de poluição orgânica alóctone (FR=λ450/λ500>1,8) e,
citando o canal, este influencia diretamente a qualidade da cava 3, indicando eutrofização contínua,
diferente das demais, inicialmente mantidas sob preservação e manutenção da biota existente.
ABSTRACT – The high influence of population concentration and irregularity of soil use, in the
Iraí hydrographic region, present um critic system in relation of water pollution. In their extension,
currently, a variety of flood plains and a concentration of a considerable number of abandoned areas
of sand and clay extraction (natural “wetlands” ecosystems), can be used as “wetlands” systems for
the depollution of Iraí river, after downstream Palmital river. The use of molecular fluorescence-FI
and UV-Vis absorption techniques, DOC and limnological variables was applied for the organic
matter studies in points: P1-Irái River, P2-Channel, P3-Wetland 1, P4-Wetland 2 and P3-Wetland 3.
The results showed, for the Iraí River, a significant participation of wastewater with concentrations
of Amoniacal Nitrogen and Total Phosphate, respectively, 5340,44±606,6µg.L-1 and
765,73±19,3µg.L-1, in river and too, OD reduction (1,61mg.L-1), with exception the rain’s periods
which are favorable to oxygenation of river. The results of FI, UV-Vis and DOC indicate a relation
of Iraí River and the channel as carriers of allochthonous organic pollution (RF=λ450/λ500>1,8) and
the channel has direct influence in Wetland 3 quality, indicated a continuous eutrophication. The
other “Wetlands” Ecosystems (P3 and P4 points), initially, are observed environments and natural
characteristics preserved.
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1. INTRODUÇÃO
A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) possui, em sua configuração atual, a participação
de 26 municípios seguida de intenso processo de crescimento demográfico, a exemplo da década de
1990 quando se obteve, nesta região, taxas superiores ao crescimento nacional (COMEC, 2006).
Neste contexto, é observado que o processo de urbanização se intensifica cada vez mais nesta região
e a água começa a ocasionar conflitos, frente a sua qualidade e quantidade, e ser fator limitante ao
desenvolvimento. Fato este, decorrente da proximidade da RMC com seus mananciais de
abastecimento (cabeceiras da bacia do Iguaçu) (Andreoli et al., 2003). Para se ter uma idéia da
problemática atual e contextualizando nossa área de estudo, a RMC durante o ano de 2006, foi
recebida com um significativo evento de estiagem, o qual, influenciou diretamente a captação de
água proveniente dos mananciais da região do Altíssimo Iguaçu, importante via de acesso. Assim,
foi verificada a necessidade de implementar rodízios para o abastecimento da população regional,
beneficiadas pela ETA-Iraí e ETA-Iguaçu. Esta medida de emergência fez com que a
concessionária de saneamento paranaense (SANEPAR), em um período de 15 dias, interviesse nas
águas da região de várzeas do Iguaçu, como fonte de água potável ao abastecimento público.
Áreas como as várzeas do Iguaçu são citadas por Donha e colaboradores (2007), como
planícies de inundação, fundos de vale ou áreas alagáveis, sujeitas a eventos de cheias, consequente
preservação da fauna e flora local e manutenção da qualidade dos mananciais. Na região do
Altíssimo Iguaçu, o grande potencial para a extração de areia e argila (MINEROPAR, 2001), com
depósitos de areia entre 1,0 e 2,5 metros de profundidade e camadas de 2,0 a 2,5 metros de argila
(Donha et al., 2007), foi o precursor, a partir de 1940, de um exaustivo processo de extração
mineral, do qual, extensas cavas (área de várzeas) foram originadas. Outros fatores são citados: a
recuperação das cavas, se tornando verdadeiros ecossistemas aquáticos naturais, através de
sucessões ecológicas bióticas e abióticas e a sua proximidade com o lençol freático, o qual favorece
constante recuperação do volume de água nesta região. Neste contexto, e considerando que esta
região está localizada paralelamente ao sistema rio Iraí/rio Palmital, é verificada a possibilidade de
utilizar a região de cavas como “wetlands”, para o desvio de parte da vazão do rio Iraí para esta área,
podendo vir a proporcionar a despoluição hídrica deste corpo de água e posterior retorno para o seu
leito normal. Este interesse já é verificado pelo poder público, indicando um grande potencial das
cavas frente ao processo de autodepuração e manutenção da qualidade destes ecossistemas. Porém,
é de extrema importância levantar informações sobre a possibilidade dessas cavas, ao longo de sua
extensão, de tal forma que resulte efeitos contrários: saturação do ambiente com o excessivo aporte
de nutrientes (eutrofização artificial) e DBO, redução do OD, entrada de contaminantes orgânicos e
metálicos (metais pesados), microbiota patogênica, dentre outros.
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A influência antropogênica, neste caso, contribuinte do aporte de águas residuárias
domésticas e industriais, indica as prováveis fontes de contaminantes, como descrito anteriormente,
e, consequentemente, promove alterações nas características naturais do ambiente. Ressalta-se aqui,
também, os pulsos hidrológicos como a principal função de força de sistemas aquáticos (Junk et al.,
1989; Neiff, 1990). Outro fator, é a presença de tributários (além do próprio rio) influenciando as
variáveis limnológicas dos habitats a eles associados, elevando assim, a heterogeneidade das bacias
hidrográficas (Thomaz et al., 1992). A importância em se estudar as variáveis limnológicas, está
relacionada à constatação ou não da participação de atividades antropogênicas, de modo a predizer
a atividade poluidora, além de possibilitar a determinação de índices de qualidade das águas.
Segundo Oliveira et al., (2006), a interpretação de resultados voltados á matéria orgânica dissolvida,
neste contexto, se torna fundamental e de importante contribuição no estudo de corpos aquáticos.
A matéria orgânica de origem natural apresenta, em sua composição, uma complexa mistura
de substâncias, formada por proteínas, lipídios, carboidratos e ligninas, estes, componentes básicos
dos organismos vivos (Buffle et al., 1987; Wilkinson et al., 1997) que, ao se considerar as fontes e
mecanismos de transformação e decomposição desta matéria orgânica, impossibilitam sua
identificação, mesmo através de instrumentação e metodologias avançadas (Frimmel, 1998). Por
outro lado, algumas propriedades dos compostos orgânicos dissolvidos podem vir a ser empregadas
na caracterização e predominância da forma do carbono orgânico dissolvido (COD). Dentre as
técnicas analíticas que possam vir a serem aplicadas, neste sentido, cita-se: a) absorbância na região
ultravioleta-UV (λ < 400nm), indicando, principalmente, absorção da energia por compostos
contendo grupos aromáticos de diferentes graus e tipos de substituição estrutural e compostos
associados à fração húmica (ou refratária) da matéria orgânica (Korshin et al., 1997); b) uso da
fluorescência molecular, para diferenciar e classificar a variedade de substâncias componentes da
matéria orgânica, através da interpretação de espectros de emissão, excitação, sincronizados e
matrizes excitação-emissão (Senesi, 1990; Hautala et al., 2000; Peuravuori et al., 2002; Chen et al.,
2002; Oliveira et al., 2006). Destaca-se aqui, o uso da excitação em λExc = 370nm (Westerhoft e
Anning, 2000; Oliveira et al., 2006). A intensidade de fluorescência (IF), em um determinado
comprimento de emissão (λEm) e de excitação (λExc), a exemplo do λEm = 450nm e λExc = 370nm,
também pode ser aplicada para indicar a presença de compostos aromáticos, como é verificado na
absorbância UV (Frimmel, 1998). Ainda nesta técnica, espectros de emissão sincronizada
possibilitam a identificação dos seguintes picos: substâncias húmicas com máximo de intensidade,
geralmente, próximo de 450nm (ácidos fúlvicos) e entre 465 e 500nm (ácidos húmicos), (Senesi,
1990; Peuravuori et al., 2002). Na região de λEm = 280nm e λExc = 298nm (Peuravuori et al., 2002),
a emissão de IF é atribuída, principalmente, aos aminoácidos aromáticos e outros ácidos voláteis
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contendo estruturas altamente conjugadas. Estudos realizados por Ahmad e Reynolds (1995), Ma et
al. (2001), Chen et al. (2002); Pons et al. (2004), destacam a presença de picos de IF nesta região,
durante a caracterização de esgotos domésticos.
Estudo de monitoramento (IAP - Instituto Ambiental do Paraná) de pontos dos rios Iraí e
Palmital, no período de 1992 a 2006, acusam um elevado grau de poluição destes ambientes, com
destaque para o aporte excessivo de esgotos domésticos nesta região, ainda prejudicada pelo sistema
de saneamento básico (Azevedo et al., 2007). Em relação ao rio Palmital, os autores, o caracterizam
como “Poluído” (índice AIQA-IAP de qualidade) em todo o período estudado. Ainda, seguindo este
contexto, em suas condições naturais, a região de cavas do Altíssimo Iguaçu pode ser descrita como
sistemas “wetlands” naturais, com a presença de espécies fitoplanctônicas e macrófitas aquáticas,
por exemplo, as quais interagem dinamicamente com todo o sistema. Entretanto, modificações nas
características físico-químicas do ambiente podem vir a apresentar um impacto direto na biota do
wetland e, consequentemente, na qualidade do mesmo. Atividades antropogênicas repercutem
diretamente em mudanças nos ciclos biogeoquímicos de muitas wetlands, decorrente de: processos
de erosão, mudanças hidrológicas, como canalizações e reservatórios, e poluição. Relacionando
estes fatores, pode ser verificada uma alteração em todo o regime hidrológico da wetland em um
curto espaço de tempo (Mitsch e Gosselink, 2000). Ainda, como exemplo, cita-se a comunidade de
macrófitas aquáticas, que possuem papel central na dinâmica de áreas alagáveis (e.g. área de
várzeas), como: ciclagem de nutrientes, produção de biomassa, altas taxas de produtividade e fonte
direta de COD (Esteves, 1998).
Assim, o presente estudo se justifica pela importância que a região de cavas apresenta frente à
preservação e manutenção da área de várzeas do Iguaçu, considerando a possibilidade de desvio de
parte do rio Iraí. Foi objetivo, através de: análises espectroscópicas de emissão de fluorescência
molecular e de absorção na região do ultravioleta e visível (UV-Vis), determinação do carbono
orgânico dissolvido (COD) e algumas variáveis limnológicas, a obtenção de informações sobre a
dinâmica da matéria orgânica dissolvida (MOD), influência por águas residuárias (e.g. cargas
domésticas) e a qualidade da área de estudo (e.g. cavas).

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Descrição da Área de Estudo
A região, que compreende a área estudada, localiza-se na unidade hidrográfica do Iguaçu
(coordenadas aproximadas: UTM 22 Sul entre 7.234.352N - 7.054.712N e UTM 22 Sul 681.979E UTM 21 Sul 742.020E) abrangendo, no estado do Paraná, uma área total de 54.820,4 km2, sendo
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esta, contribuinte da bacia do rio Paraná, a qual, detém uma área de 879.860 km2 no território
nacional (RDR Consultoria, 2007 e SUDERSHA, 2009). A macro-drenagem do Iguaçu, na sua
extensão, apresenta-se dividida em sub-bacias, estas denominadas: Altíssimo, Alto, Médio e Baixo
Iguaçu (SUDERSHA, 2009). Neste contexto, é de nosso interesse para estudo: região denominada
Altíssimo Iguaçu, localizada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), mais precisamente, entre
os municípios de São José dos Pinhais, Pinhais e Piraquara, posicionados geograficamente no
primeiro Planalto Paranaense. Segundo Andreoli et al (2003), esta se constitui das seguintes microbacias: rio Iraí, rio Iraizinho, rio do Meio, rio Piraquara, rio Palmital, rio Itaqui e rio Pequeno, frente
ao sistema hidrográfico global (bacia do rio Iguaçu). Se for considerado à descrição anterior e o
estudo de Marin et al (2007), a região do Altíssimo Iguaçu pode ser incluída à sub-bacia do Alto
Iguaçu, a qual, segundo os autores, engloba uma área de 2700 km2, sendo 97 km do rio Iguaçu,
percorridos neste trecho. Assim, a área de estudo, propriamente dita, relaciona os seguintes
ambientes: a) sistema rio Iraí / rio Palmital, b) Canal extravasor, c) Rio Itaqui e d) Ambientes de
várzea (Cavas) do Iguaçu, pertencentes à região do Altíssimo Iguaçu e descritos na sequência.
2.1.1. Sistema rio Iraí / rio Palmital
A sub-bacia do rio Iraí drena uma área total de, aproximadamente, 115,4km2, tendo sua
formação pelos seguintes tributários: rio Canguiri, Timbu, Curralinho e Cercado (CARNEIRO et al,
2003). Juntamente ao rio Atuba, da origem ao marco zero do rio Iguaçu, ponto este, localizado após
a ETA-Iguaçu. Com uma vazão regularizada de 1,80m3/s é caracterizado como o principal
manancial da RMC (ANDREOLI et al, 2003), dos quais 1,50m3/s provêm da barragem do Iraí e
percorrem o Canal extravasor e 0,3m3/s através de sua bacia incremental. Entretanto, Bertotti e Dos
Santos (2007), expõe a vazão do rio Iraí a um valor de 0,23 m3/s. Os autores ainda citam que a
contribuição do rio Iraí na extensão total de sua bacia hidrográfica é algo em torno de 8,65km2.
A sub-bacia do rio Palmital atravessa o município de Colombo (nascente) e, também o de
Pinhais (confluência com o rio Iraí), drenando uma área de 92km2 e vazão média de 0,37m3/s. Na
sua extensão é verificada elevada densidade urbana e irregularidades frente ao sistema de
saneamento básico, com impacto direto na qualidade de suas águas (ANDREOLI et al, 2003).
2.1.2. Canal Extravasor
Conhecido como canal de água limpa (paralelo ao rio Iraí), o canal extravasor foi importante
obra de infra-estrutura no controle de cheias do Alto Iguaçu objetivando também, o impedimento de
ocupações nesta região. Apresenta uma distância média entre 80 e 800 metros do leito principal do
atual sistema rio Iraí/rio Palmital. Possui uma extensão total de 19.896m, com volume escavado de
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2.207.000m3. O trecho 1 (área do estudo), localizado entre a PR-415 (montante da barragem do Iraí)
e a BR-277, detém uma extensão de 6.492 m com valor médio de largura e profundidade de,
respectivamente, 25,5m e 3,20m (RDR Consultoria, 2007). Como importante função, representa o
deslocamento das massas de água da barragem do Iraí para a posterior captação da ETA-Iguaçu,
localizada na BR-277, juntamente com a parcela participativa do rio Itaqui e rio Pequeno.
2.1.3 Rio Itaqui
O rio Itaqui, que dá nome a sua bacia hidrográfica, possui uma extensão total de 39,8km2 e
vazão média de 0,12m3/s, drenando os municípios de Piraquara e São José dos Pinhais, ambientes
com crescimento acelerado de ocupação (ANDREOLI et al, 2003). Durante o seu percurso, é
formador da lagoa do Itaqui, de coordenadas UTM 22 Sul, 7.178.640N e 682.207E, ambiente este,
responsável por favorecer a autodepuração da carga poluente proveniente a montante da mesma,
região de elevado adensamento urbano. Andreoli et al (2003) citam também, que na região superior
a lagoa, o rio Itaqui é o receptor do efluente da ETE - Borda do Campo que, segundo os autores,
responde por 90% de eficiência da carga afluente.
Atualmente, a foz do rio Itaqui é desviada para o Canal extravasor, visto que, seu leito antigo
era contribuinte da bacia do rio Iraí, região a jusante da foz do rio Palmital. Neste caso, opta-se pelo
aproveitamento hídrico do rio Itaqui na captação da ETA-Iguaçu, decorrente do fato que, após a
jusante da lagoa do Itaqui, a qualidade de suas águas pode apresentar dentre as funções múltiplas de
uso, a de abastecimento público.
2.1.4 Ambientes de várzea da região do Altíssimo Iguaçu
Em sua totalidade, os ambientes de várzea (cavas) representam, ao longo da bacia do Alto
Iguaçu, um volume total de 35.577.470m3, considerando os ambientes já existentes. Novos
ambientes, podem aumentar este volume em 14.638.974 m3 totalizando um potencial hídrico de
49.216.444 m3. Esta região de várzea percorre, no sentido leste-oeste, os municípios de Piraquara,
Pinhais, Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, até alcançar o município
de Balsa Nova, perfazendo uma extensão total de, aproximadamente, 75km (MINEROPAR, 2001),
como ilustrado na Figura 1.
A área de várzeas, está localizada entre as coordenadas UTM 22 Sul, 7.183.100N7.180.600N e 682.000E- 682.800E, região está, limitada pela Avenida Iraí a Norte, sistema rio Iraí /
rio Palmital a Oeste, Canal extravasor a Leste, Rio Pequeno a Sudeste e BR-277 a Sul. Nesta secção,
verifica-se uma quantidade superior a 50 cavas, as quais, representam reservatórios de água com
capacidade volumétrica média entre 8,4m3 (mínimo observado) e 300 m3 (máximo observado),
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(Figura 2). A profundidade sofre variações entre 1m e 4,5m. Assim, são observados ambientes com
diferentes áreas superficiais, com valores próximos, entre 5,60m2 e 68,64m2 e variedade de
formatos, já que são originários de atividades extrativistas de areia e argila na região. Para estes
ambientes de cavas, citam-se as seguintes funções: controle de 1 cheias, abastecimento público,
tanques de piscicultura, preservação ambiental (APAs), dentre outros.

Legenda
Cavas
Cavas Futuras

Fonte: Adaptado de: imagens LANDSAT 7 cena 220-78, SUDERSHA, março, 2001

Volume (m3)

Figura 1. Ortofoto representativa da área de influência da região de várzea da bacia do Alto Iguaçu
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Figura 2. Potencial de reserva hídrica (m ) de diferentes várzeas (n=54) na região do Altíssimo Iguaçu-RMC

2.2 Campanhas de amostragem

As amostragens foram desenvolvidas durante o período de abr/2008 e fev/2009, totalizando
seis campanhas bimestrais, especificamente nos dias: 03/04/2008 (C1), 03/06/2008 (C2),
14/08/2008 (C3), 02/10/2008 (C4), 27/11/2008 (C5) e 18/02/2009 (C6). Os pontos de amostragem
estão inseridos na bacia do Altíssimo Iguaçu, sendo eles: P1-Rio Iraí, P2-Canal extravasor (jusante
1

As informações obtidas sobre a localização (coordenadas), grandezas de volume, área e profundidade da região de estudos das várzeas do Iguaçu,
foram obtidas através da leitura de mapa cartográfico da hidrografia desta região, cuja autoria é da SANEPAR, ano de 2006
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da foz do rio Itaqui), P3- CAVA 1, P4S-CAVA 2 (superfície), P4F-CAVA 2 (fundo) e P5-CAVA 3
(saída para o canal extravasor (Figura 3).

Mapa - Hidrografia do Brasil

Mapa - Hidrografia do Paraná

Mapa - Região Metropolitana de Curitiba - RMC
Adaptado de bases cartográficas SEMA, SUDERSHA, COMEC,
MINEROPAR E DNIT

Área de Estudo
e Pontos de
Amostragem:
P1: Sistema rio
Iraí - rio
Palmital;
P2: Canal
Extravasor
(Canal de Água
limpa)
P3: CAVA 1
P4: CAVA 2
(superfície e
fundo)
P5: CAVA 3
Elaborado por Luiz F. Dombroski (2009)

Figura 3. Área de estudo da bacia do Altíssimo Iguaçu, Região Metropolitana de Curitiba - Paraná, Brasil

A Tabela 1, apresenta as coordenadas UTM 22 Sul (m) para cada ponto amostrado. Com
exceção do ponto P4, em todos os outros foram realizadas, somente, amostragens de águas
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superficiais (~20 cm). Nos pontos P1 e P4F (~10 cm acima do sedimento) as amostras foram
coletadas com garrafa de Van Dorn (5 L de capacidade) e transferidas para os frascos de coleta
PEAD (2 L de capacidade). Nos demais pontos, a coleta foi realizada manualmente, com os frascos
de coleta PEAD. Na sequência, as amostras eram mantidas em banho de gelo (4ºC), para
conservação e posterior processamento em laboratório. Todos os frascos foram, primeiramente,
ambientados com a referente amostra e depois utilizados para a coleta, sendo estes, previamente
descontaminados em laboratório com solução de HCl 10% (48h) e sucessivos enxágues com água
destilada, durante os procedimentos operacionais para saída de campo. Os itens 2.2.1 e 2.2.2
descrevem os procedimentos analíticos desenvolvidos neste estudo.
Tabela 1. Coordenadas geográficas UTM 22 Sul e local de coleta dos pontos de amostragem
Ponto de Amostragem Coordenadas UTM 22 Sul (N,E) Local da amostragem
P1 - Rio Iraí

7.183.475N e 683.876E

Margem direita

P2 - Canal extravasor

7.182.200N e 683.823E

Meio

P3 - CAVA 1

7.182.125N e 683.748E

Meio

P4S e P4F - CAVA 2

7.181.677N e 683.608E

Meio

P5 - CAVA 3

7.180.082N e 682.827E

Saída

2.2.1 Análises em campo
Os seguintes parâmetros foram mensurados em campo: temperatura (ar e água, ºC), com o
auxílio de um termômetro de mercúrio graduado de 0 a 100ºC; pH e condutividade elétrica (µS.cm1

), através de um potenciômetro digital portátil marca DIGIMED DM2. O potencial redox (mV),

realizado através de um eletrodo de platina adaptado ao potenciômetro DIGIMED DM2.
Informações do nível do rio Iraí, no ponto de amostragem P1, foram obtidas após leitura do valor
presente na régua de medição, instalada no ponto.
2.2.2 Análises de laboratório
Em um primeiro momento, após a chegada ao laboratório da UTFPR Campus Curitiba
(DAQBi), uma alíquota (~200 mL) por amostra (após homogeneização) foi filtrada em membrana
de acetato de celulose (Ø 0,45µm), para obtenção da fração dissolvida. Desta amostra foi
quantificado: N-Nitrito (STANDARD METHODS, no. 4500-NO2- B, 1999) N-Amoniacal
(STANDARD METHODS, no. 4500-NH3 F, 1999), N-Nitrato (STANDARD METHODS, no.
4500-NO3- E, 1999), Fosfato solúvel (Murphy e Riley, 1962) e Fosfato total dissolvido através de
digestão ácida (STANDARD METHODS, no. 4500-P B) e quantificação segundo Murphy e Riley
(1962). A partir da amostra in natura se obteve a concentração de Fosfato total, com digestão ácida
(STANDARD METHODS, no. 4500-P B), e quantificação segundo Murphy e Riley (1962), N-total
9
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(STANDARD METHODS, no. 4500-N C) e DQO (STANDARD METHODS, no. 5220 B). O
valor da concentração de Fosfato total particulado foi obtido após subtração do Fosfato total pelo
Fosfato total dissolvido e a concentração para N-Orgânico, pela subtração da concentração total de
nitrogênio pela soma da parcela de nitrogênio inorgânico quantificado. Para a medição de OD,
optou-se em utilizar o método iodométrico de Winckler modificado pela azida (STANDARD
METHODS, no. 4500-O C). Análises de sólidos totais (totais, fixos e voláteis) e totais em
suspensão, seguiram os métodos STANDARD METHODS, no. 2540 B e no. 2540 D,
respectivamente. A quantificação de cloretos foi realizada segundo STANDARD METHODS, no.
4500-Cl- C. Os métodos descritos acima, foram retirados de APHA (1998). No dia da amostragem,
foi obtida a alcalinidade total (mE.L-1) através do método Gran, proposto por Carmouze (1994). A
quantificação de clorofila-a seguiu metodologia proposta pelo IAP, através de extração com etanol e
leitura em espectrofotômetro (λ = 750 e 665 nm), após 24h em ausência de luz. Amostras para
fluorescência molecular (~30ml) e COD (~30ml, pH<2, H2SO4) foram obtidas da fração dissolvida,
armazenada em frascos plásticos de PEAD e mantidas em congelador (<20ºC), para posterior leitura.
As análises de fluorescência foram realizadas no equipamento Fluorescence Spectrophotometer F4500 Hitachi (departamento de Química, UFPR), com o intuito de se obter espectros de emissão na
região de 300 a 600 nm com λExc = 314nm e 370 nm e espectros de varredura através da modalidade
sincronizada com excitação no intervalo de 250 a 600 nm (∆λ=18 nm). Para a geração destes
espectros foi aplicado uma velocidade de varredura de 240 nm.min-1, fenda de 5 nm e cubeta de
quartzo multifacetada de 1 cm, tendo água destilada como prova em branco. As leituras de
absorbância na região do UV-Vis (realizadas no dia da amostragem) foram obtidas na faixa de
comprimento de onda entre 200 e 700 nm, através do espectrofotômetro Cary 50 (DAQBi, UTFPR
Campus Curitiba), marca Varian, utilizando uma cubeta de quartzo com 1 cm de caminho óptico e
água destilada como prova em branco. A análise do COD foi realizada empregando um analisador
TOC V-CPH da Shimadzu (Laboratório da Engenharia Ambiental, UFPR).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da Tabela 2, podem ser verificados os valores médios de algumas variáveis
limnológicas analisadas, durante o período de amostragem (Abr/08 - Fev/08), para cada ponto
estudado (N=18). Os resultados para o ponto P1 - Rio Iraí, expõe a influência que este corpo
aquático apresenta, frente ao impacto de ocupações irregulares na extensão de seu leito e tributários
(e.g. rio Palmital) e consequente deterioração na qualidade destes ambientes, em relação aos pontos
amostrados na área de cavas (P3, P4S, P4F e P5)
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Tabela 2. Valores médios (х), desvio padrão (σ) e coeficiente de variação (CV %) das variáveis
limnológicas: OD, pH, Sólidos Totais (ST), Sólidos Suspensos Totais (SST), N-Kdejdhal, Cloretos (Cl-) e
DQO) para cada ponto de amostragem (N=18), durante o período de estudo (abr/08 - fev/09)
Ponto
Amostrado→
х

Variável
OD (mg.L-1)

σ

pH

ST (mg.L )

SST (mg.L-1)

-

-1

Cl (mg.L )

DQO (mg.L-1)

P4F
(CAVA 2)
7,42

P5
(CAVA 3)
3,84

(±0,4)

(±0,7)

(±1,0)

(±2,1)

CV(%)

69,4

16,8

5,9

9,2

13,1

54,6

х

6,67

6,65

6,73

6,78

7,00

6,36

σ

(±0,3)

(±0,6)

(±0,5)

(±0,7)

(±0,8)

(±0,6)

4,5

9,0

7,5

10,2

11,6

9,2

х

400,82

169,36

155,84

132,85

139,30

217,93

σ

(±149,4)

(±74,5)

(±138,6)

(±94,2)

(±87,0)

(±159,4)

CV(%)

37,3

44,0

89,0

71,0

62,5

73,1

х

80,40

23,16

16,20

35,92

31,44

53,91

σ

(±56,3)

(±12,0)

(±7,6)

(±51,3)

(±33,1)

(±67,9)

70,0

51,7

47,2

142,9

105,2

126,0

6594,43

1511,10

980,36

828,91

1004,57

1639,36

(±2646,6) (±1004,8)

х
N-Kdejdhal (µg.L )

P4S
(CAVA 2)
7,68

(±1,0)

CV(%)
-1

P2
P3
(Canal) (CAVA 1)
5,94
7,02

(±2,5)

CV(%)
-1

P1
(Rio Iraí)
3,62

σ

(±624,8)

(±496,4)

(±949,2)

(±1541,7)

CV(%)

40,1

66,5

63,7

59,8

94,5

94,0

х

18,74

8,89

3,94

3,36

3,94

7,15

σ

(±7,9)

(±4,3)

(±2,1)

(±2,4)

(±2,6)

(±2,7)

CV(%)

42,5

48,1

53,3

73,1

66,7

37,41

х

26,17

8,65

5,45

12,79

7,98

22,53

σ

(±10,0)
38,0

(±4,5)
51,6

(±2,8)
51,3

(±7,4)
57,6

(±5,2)
64,8

(±17,7)
78.8

CV(%)

Os valores de concentração de N-Kdejdhal, com máximo igual a 10106,42±103,5 µg.L-1
(Nov/08), mínimo de 2586,73±584,6 µg.L-1 (Ago/08) e valor médio próximo a 6500 µg.L-1, indicam
para a presença de um constante aporte de águas residuárias, principalmente, de natureza doméstica,
devido às características de ocupação do solo na região do rio Iraí. Houve também predominância
de baixos valores de OD, sendo o valor mínimo observado de 1,61 mg.L-1 e novos indícios da
presença de atividades antropogênicas, com os resultados de DQO, cloretos (Cl-), sólidos totais (ST)
e sólidos suspensos totais (SST). Ainda, a partir destes parâmetros, foi observada uma influência
direta na qualidade do ponto P2 - Canal extravasor e também, alterações na qualidade das águas das
Cavas, fato este, decorrente da conexão existente entre o canal e a saída da cava 3 (ponto P5).
Assim, verifica-se a participação do canal extravasor na entrada de carga alóctone na cava 3, a
exemplo dos resultados de N-Kdejdhal e DQO médios de, respectivamente, 1639,36±1541,7 µg.L-1
(máximo de 4329,30±325,5 µg.L-1 , Abr/08) e 22,92±19,8 mg.L-1 para esta última. Isto ocorre
porque a região onde foi amostrado o ponto P2 localiza-se a uma distância média de 2,4 km a
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montante, indicando, transporte dessa carga até a jusante (conexão com a cava 3). Estes resultados
podem ser também um indicativo da participação do rio Itaqui, visto que o local de coleta (P2)
localiza-se logo após a foz deste corpo hídrico, além de ocupações irregulares existentes ao longo
da extensão do canal (“canal de água limpa”). A variação de pH observada no ponto P5, vem ao
encontro do fato desta área de cavas se apresentar coberta por macrófitas aquáticas, principalmente,
espécies flutuantes, indicando uma elevada produção de biomassa, que, em períodos de
decomposição apresenta redução do pH (5,59) e consequente variação do OD neste local (3,84±2,1
mg.L-1), com valor mínimo de 2,01 mg.L-1 (abr/08). As informações obtidas a partir da
interpretação dos resultados do ponto P5 (cava 3), indicam a eutrofização contínua neste ambiente,
devido à produção autotrófica (macrófitas aquáticas) da matéria orgânica autóctone e constante
entrada de material alóctone (e.g. nutrientes) a partir do canal extravasor. Significativas correlações
(ρ<0,01) para N-Amoniacal (R=0,9854) e N-Nitrato (R=0,7672) entre o canal extravasor e a cava 3,
reforçam ainda mais a interação existente. Nas cavas 1 e 2, respectivamente, pontos P3 e P4,
inicialmente não é observado influência direta na qualidade dos mesmos (atividade antropogênica).
A Figura 4a, apresenta a variação na concentração de N-Nitrato e N-Amoniacal do ponto
amostrado no rio Iraí (P1). Na terceira coleta é possível observar, juntamente aos valores de nível
do rio (máximo de 1,90m), um significativo aumento na concentração de N-Nitrato, indicando à
ocorrência de oxigenação da água (6,83 mg.L-1), favorecendo a oxidação da amônia a nitrato. Esta
variação pode ser confirmada pela vazão média do rio Iraí (Coleta 3), a qual, apresentou valor igual
a 14,1 m3/s nas últimas 48h (Figura 4b). Durante o período de amostragem, a concentração de NAmoniacal apresentou valor mínimo de 408,07±39,1 µg.L-1 (C3, 1,90m de nível hidrométrico) e
máximo de 5340,44±606,6 µg.L-1 (C6, 0,92m de nível hidrométrico), indicando que além do efeito
diluição, provocado pelas chuvas na região, também ocorrem alterações nos processos de
nitrificação / desnitrificação do nitrogênio em condições de aumento do OD nas águas do rio Iraí.
Considerando o levantamento de dados sobre a vazão mensal média e acumulada (m3/s) no ponto de
amostragem do rio Iraí (Figura 4b) e verificando que a distância da foz do rio Palmital até este
trecho é aproximadamente 850m, os valores médios de N-Amoniacal (3376,22±1872,2 µg.L-1,
n=18), podem vir a confirmar a constante entrada de águas residuárias domésticas, proveniente do
rio Palmital. Na Figura 5, constam os dados de concentração para Fosfato total (µg.L-1). A
separação do ponto P1 (rio Iraí), dos demais, esta relacionado aos elevados valores encontrados
neste ambiente, com máximo de 765,73±19,3 µg.L-1 (nov/08). A região do ponto P2 (canal
extravasor), a partir dos resultados de Fosfato total, expõe a existência de uma presença
antropogênica ao longo de sua extensão, indicativo de alterações na qualidade de suas águas. Em
relação ao ponto P5 (cava 3), as amostragens de abr/08 e fev/08 implicam em uma elevada
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produtividade do sistema ((↑ biomassa de macrófitas aquáticas/eutrofização contínua), resultando
em concentrações elevadas de Fosfato total na coluna de água nos períodos de decomposição.
Diferentemente das cavas 1 e 2, nas quais, o elemento fósforo se mostra, inicialmente, sob
influência apenas da ciclagem biogeoquímica daqueles ambientes
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Figura 4. (a) Variação na concentração de N-Amoniacal e N-Nitrato (µg.L-1) e sua relação com o nível do
rio Iraí (P1) e (b) Valores médios mensais e acúmulos mensais da vazão do rio Iraí, durante o período
amostrado.
400

200

100

100

50

0

0
18/02/09

150

14/08/08

300

03/06/08

200

03/04/08

400

18/02/09

250

27/11/08

500

02/10/08

300

14/08/08

600

03/06/08

350

03/04/08

Fosfato total (µg.L-1)

700

27/11/08

P2-Canal
P3-Cava 1
P4S-Cava 2
P4F-Cava 2
P5-Cava 3

P1-Rio Iraí

02/10/08

800

Período de Amostragem

Figura 5. Variação na concentração de Fosfato Total (µg.L-1), durante o período de amostragem (abr/08 fev/09), na área de estudo do Altíssimo Iguaçu.

Os resultados obtidos para o COD, (Figura 7a), mostram que não houve grandes variações
até a coleta 4 (out/08), considerando tanto a variação espacial como temporal, neste período
amostrado. O contrário foi observado nas coletas 5 e 6, indicando um aumento na concentração de
COD na região do rio Iraí (P1) e do canal extravasor (P2). Isto se deve, muito provavelmente, a
presença de fontes pontuais de poluição, como águas residuárias domésticas e industriais,
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contribuindo com o aporte de COD alóctone no meio e, também, a verificação que, neste período,
os valores de absorbância em λ = 254nm, não apresentaram alterações significativas (Figura 7b).
Por outro lado, o aumento observado do COD na cava 2 (superfície) e uma redução na absorbância
(λ = 254nm), entre jun/08 e ago/08, podem indicar um aumento na produção do fitoplâncton
(variação de 0,87±0,1 µg.L-1 para 6,51±0,4 µg.L-1, para clorofila-a) e uma consequente atividade de
decomposição e produtos de excreção, apontando para a participação da fração húmica na matéria
orgânica dissolvida (MOD), com a presença de grupos estruturais de menor índice de absorção na
região UV e maior labilidade. O aumento do N-Orgânico, de 531,24±88,6 µg.L-1 para 1014,93±63,4
µg.L-1 e sua correlação (0,61, ρ<0,05) com a DQO, vem a colaborar com a interpretação desses
resultados.
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Figura 7. (a) Variação média (n=3) da concentração de COD (mg.L-1) e da absorbância em λ = 254nm (b),
em função do período amostrado (abr/08 - fev/09), para os pontos de coleta: P1-Rio Iraí, P2-Canal extravasor,
P3-Cava 1, P4S-Cava 2 (superfície), P4F-Cava 2 (fundo) e P5-Cava 3 (conexão com canal).

A variação da intensidade (IF) de fluorescência emitida, com excitação em λExc = 314nm
(Figura 8a) e λExc = 370nm (Figura 8b) foi semelhante para os diferentes ambientes amostrados.
Ao correlacionar a IF emitida e o COD (Figura 7a), foi observado diferenças entre os pontos
estudados. Para o rio Iraí, não foi verificado correlação entre IF e COD (ρ<0,05). Por outro lado, o
ponto amostrado no canal extravasor (P2) apresentou diminuição da IF, com o aumento do COD,
indicando, muito provavelmente, a presença de estruturas mais simples na matéria orgânica
dissolvida, as quais não vêm a influenciar no aumento da IF. Neste sentido, é possível observar uma
relação dos resultados obtidos pela IF, com àqueles descritos anteriormente, em relação à
absorbância (λ = 254nm) para a cava 2 (superfície).
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Figura 8. Variação média (n=3) da intensidade de fluorescência emitida com excitação em λExc = 314nm (a)
e λExc = 370nm (b) em função do período amostrado (abr/08 - fev/09), para os pontos de coleta: P1-Rio Iraí,
P2-Canal extravasor, P3-Cava 1, P4S-Cava 2 (superfície), P4F-Cava 2 (fundo) e P5-Cava 3 (conexão com
canal).

A razão entre a IF de emissão nos comprimentos de onda λ = 450nm e λ = 500nm
(FR=λ450/λ500), com excitação em 370nm, também pode ser aplicado para a caracterização da fonte
de MOD (Westerhoff & Anning 2000). Valores de FR > 1,8 são representativos de COD
proveniente de fonte autóctone ou relacionado com a presença de esgotos domésticos e, quando FR
< 1,5 se torna um indicativo de fonte alóctone, principalmente, a presença de substâncias húmicas.
Através da plotagem dos resultados obtidos para FR (Figura 9), verifica-se um valor médio de
1,98±0,1 para o rio Iraí, destacando o predomínio de COD decorrente da entrada de águas
residuárias domésticas. Para a cava 3 (conexão com o canal extravasor), o COD, com variação de
FR entre 1,6 e 1,9, pode apresentar a sua origem de cargas alóctones, transportadas pelo canal (P2),
e, provavelmente, um importante papel da carga autóctone (Esteves, 1998), visto que, esta região é
densamente coberta por macrófitas aquáticas, ao logo de sua extensão. A oscilação de FR observada
na cava 2 (superfície e fundo), pode ser atribuída à constante influência da mistura da coluna de
água (profundidade média de 2,50±0,2 m) observada e participação do COD proveniente, por
exemplo, da liberação por parte dos sedimentos e, também, por parte do metabolismo de macrófitas
aquáticas emersas e enraizadas (menores profundidades), considerando toda a extensão da cava.
Assim como observado na variação de IF (λExc = 314nm e λExc = 370nm), (Figura 8), a
intensidade dos espectros sincronizados (∆λ = 18 nm), para os picos com emissão em λEm = 298nm
(Figura 10), apresentou variação semelhante entre os pontos amostrados. Quando relacionada com
o COD, apresentou para o ponto P5 uma correlação significativa positiva (R = 0,8121, ρ<0,01),
sendo, esta IFCava

3

proveniente da decomposição de matéria orgânica de macrófitas aquáticas

(Azevedo et al., 2006; Azevedo et al., 2008), na região.
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P5 - Cava 3
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Figura 10. Variação média (n=3) da IF emitida em λEm = 298nm, dos espectros sincronizados, (∆λ = 18 nm),
em função do período amostrado (abr/08 - fev/09), para os pontos de coleta: P1-Rio Iraí, P2-Canal extravasor,
P3-Cava 1, P4S-Cava 2 (superfície), P4F-Cava 2 (fundo) e P5-Cava 3 (conexão com canal).

Segundo estudos realizados por Ahmad & Reynolds (1995); Ma et al., (2001); Chen et al. ,
(2002) ; Pons et al., (2004); Oliveira et al., (2006); Azevedo et al., (2006); Azevedo et al., (2008) a
MOD (fonte alóctone pedogênica, autóctone e águas residuárias) emite fluorescência em diferentes
comprimentos de onda de excitação e emissão. Neste contexto, têm-se como um grande problema, a
diferenciação de fontes provenientes, por exemplo, de esgotos domésticos ou da produtividade
primária do ecossistema (autóctone), ilustrado pela Figura 11.
Assim, podemos considerar: a) o predomínio de substâncias húmicas, principalmente de
ácidos fúlvicos, intensifica a banda em 450 nm, devido à emissão de IF desta fração húmica (Ferrari
& Mingazzini,1995; Senesi et al., 1989, Senesi, 1990; Peuravuori & Pihlaja, 1997; Peuravuori et al.,
2002);
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Figura 11. Espectros de varredura sincronizada (∆λ = 18 nm), para diferentes amostras: afluente de ETE
(esgoto bruto), decomposição de macrófitas aquáticas, matéria orgânica de predominância fitoplânctonica,
amostra do rio Iraí (P1, Coletas 1 e 5) e da cava 3 (P5, Coletas 1 e 5).

b) banda entre 260 a 300 nm caracteriza substâncias mais simples, provenientes da produtividade
primária (Ferrari & Mingazzini,1995; Peuravuori & Pihlaja, 1997; Peuravuori et al., 2002)
apresentando cadeia carbônica mais alifática ou proveniente de compostos existentes em esgotos
domésticos (Ahmad & Reynolds, 1995; Ma, Allen & Yin, 2001).
Através destes espectros da Figura 11, observa-se que a banda próxima a 300 nm de emissão,
indica matéria orgânica proveniente de águas residuárias domésticas ou da produtividade primária
(fitoplâncton ou decomposição de macrófitas). Com o auxílio de outras variáveis como a
concentração de fosfato e formas de nitrogênio (Tabela 1), principalmente na forma de NAmoniacal, é possível confirmar que: 1) No rio Iraí e no canal Extravasor, ocorre o predomínio de
carbono orgânico de fonte alóctone, principalmente águas residuárias domésticas, a qual, por ser
mais biodegradável provoca a redução de OD, este, atingindo valores mínimos próximos a 2,00
mg.L-1; 2) Pelos resultados da cava 3 (P5), ressalta-se aqui, o predomínio de matéria orgânica
autóctone na região, proveniente da decomposição de macrófitas aquáticas, as quais, liberam
também grande quantidade de fosfato e N-Amoniacal (Azevedo et al., 2008). Estes resultados
foram confirmados através das análises microbiológicas de bactérias termotolerantes e de E. coli,
sendo obtidos valores elevados no rio Iraí e no canal extravasor.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As técnicas de IF e absorção no UV-Vis, se mostraram muito interessantes no levantamento
de dados sobre a fonte de matéria orgânica, quando correlacionada com o COD e variáveis
limnológicas. Nossos resultados possibilitaram diagnosticar uma acentuada deterioração do rio Irai,
este sob influência direta do rio Palmital, frente ao excessivo aporte de águas residuárias,
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principalmente, domésticas, indicado pelos resultados de COD, IF e variáveis limnológicas como
Fosfato total, N-Kdejdhal e OD. Frente à possibilidade de desvio do rio Iraí para a área de cavas,
observou-se a saturação de ambientes (cava 3) e outros ainda em preservação e manutenção de sua
qualidade, como reservatório hídrico. A perda da qualidade das águas da cava 3, a qual apresentou
concentrações elevadas para nutrientes e matéria orgânica, apontou para a influência de uma
interação do canal extravasor e a conexão existente na saída da cava 3. Estes dados, podem vir a
contribuir nas tomadas futuras de decisões sobre a gestão desses recursos hídricos, como a
recuperação de mananciais da RMC.
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