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Introdução 

Um dos principais problemas que afeta a humanidade em pleno século XXI é a 

degradação dos recursos naturais e seu esgotamento, em especial dos recursos hídricos. 

Durante muitos séculos, acreditava-se em água potável como um recurso inesgotável. Mas 

este conceito mudou, principalmente pelo fato de que a água potável está sendo explorada 

de uma forma acelerada, sem condições de a natureza restabelecer o ciclo a tempo da 

demanda. 

A importância deste trabalho de pesquisa é fundamental para analisar os principais 

problemas, além do consumo excessivo da água, que causam a degradação e poluição das 

águas de rios a exemplo do Rio Cambuí de Campo Largo PR. A área de estudo está 

inserida entre as seguintes coordenadas planas: 

• Coordenadas N = 7174817; 7186754. 

• Coordenadas E = 643291; 651291. 

O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é identificar os principais focos de 

degradação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Cambuí no perímetro urbano de Campo 

Largo – PR. Do objetivo geral, objetivos específicos foram lançados para orientar a 

pesquisa. São eles: Identificar a Bacia Hidrográfica do rio Cambuí; Caracterizar o entorno do 

Rio Cambuí; Identificar os principais focos de degradação ambiental da Bacia Hidrográfica 

do Rio Cambuí no perímetro urbano de Campo Largo – PR; Apresentar possibilidades de 

solução do problema. 

Tão importante quanto à quantidade de água disponível é a sua qualidade. Os 

fatores que afetam a qualidade das águas dos rios são: o crescimento urbano 

descontrolado; a instalação de grande número de indústrias em suas margens; a 

devastação das matas ciliares (vegetação natural das margens dos rios e lagos que causam 

proteção aos cursos d’água); devastação das florestas em geral; o uso incorreto e abusivo 

de agrotóxicos; as atividades extrativistas e a erosão dos solos. 

Metodologia 

                                                           
1 Universidade Tuiuti do Paraná, e-mail: marcia.jesus@utp.br 
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 Para o desenvolvimento deste trabalho, realizaram-se levantamentos bibliográficos 

e cartográficos para a produção e confecção dos mapas (de localização, hidrográfico e 

temáticos), pesquisas na Internet, pesquisas de campo e, por fim, a inter-relação dos dados 

adquiridos. 

 A COMEC (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) forneceu a base 

hidrográfica em arquivo digital, na extensão dwg, já georreferenciado. Em ambiente SIG 

(Sistema de Informação Geográfica) utilizou-se o software SPRING (Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas) versão 4.0, elaborado pelo INPE – 

Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Importou-se para dentro do SPRING a base 

hidrográfica, para a confecção do mapa hidrográfico. Para a confecção das cartas temáticas, 

utilizaram-se bases de dados já digitalizadas para o Projeto da AGM – Análise Geopolítica 

de Campo Largo – PR. 

 Para a análise foram utilizados os parâmetros adaptado de ROSS (1996): tabela de 

classes de fragilidade do meio físico para estudos ambientais. ROSS propõe uma análise 

empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados, onde se deve fazer o 

levantamento dos elementos do meio físico como solo, geologia, vegetação e relevo, 

avaliando-os de forma integrada com o uso e ocupação do solo. O autor estabeleceu níveis 

diferenciados para caracterizar as Unidades Ecodinâmicas, adotando níveis de fragilidade 

relacionando-os conforme o Quadro 01. 

QUADRO 01 – CLASSES DE FRAGILIDADE EM FUNÇÃO DA DECLIVIDADE. 

Classes de Fragilidade Classes de Declividade 
1. Muito Baixa Até 6% 
2. Baixa De 6 a 12% 
3. Média De 12 a 20% 
4. Alta De 20 a 30% 
5. Muito Alta Acima de 30% 

Fonte: ROSS,1996. 

 Em relação à pedologia, ROSS mostra que os solos em função de suas 

características morfológicas, apresentam diferentes níveis de fragilidade e que associados 

com o relevo, clima, litologia, elementos da pedogênese e fatores que determinam as 

características físicas e químicas dos solos, estabeleceu classes de fragilidade para os 

solos e erodibilidade dos mesmos, levando em conta o escoamento superficial e a 

concentração das águas pluviais, conforme o Quadro 02. 

QUADRO 02 – CLASSES DE FRAGILIDADE EM FUNÇÃO DOS TIPOS DE SOLOS. 

Classes de Fragilidade Tipos de Solos 
1. Muito Fraca Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho Escuro e Vermelho Amarelo textura 

argilosa 
2. Fraca Latossolo Amarelo e Vermelho Amarelo textura média/argilosa 
3. Média Latossolo Vermelho Amarelo, Terra Roxa, Terra Bruna, Podzólico Vermelho-
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Amarelo textura média/argilosa 
4. Forte Podzólico Vermelho-Amarelo textura média/arenosa, Cambissolos 
5. Muito Forte Podzolizados com cascalho, Litólicos e Areias Quartzosas 

Fonte: ROSS, 1996. 

 Para a análise da proteção dos solos em relação à cobertura vegetal, ROSS 

organizou os graus de proteção do solo pela cobertura vegetal (Quadro 03) tanto natural 

como cultivada em ordem decrescente, conforme a capacidade de proteção. 

QUADRO 03 – GRAUS DE PROTEÇÃO DOS SOLOS EM RELAÇÃO À COBERTURA 

VEGETAL. 

Graus de Proteção Tipos de Cobertura Vegetal 
1. Muito Alta Florestas/Matas Naturais, Florestas Cultivadas com Biodiversidade 
2. Alta Formações Arbustivas Naturais com Estrato Herbáceo Denso. Formações 

Arbustivas Densas (Mata Secundária, Cerrado Denso, Capoeira Densa). Mata 
Homogênea de Pinus Densa. Pastagens Cultivadas sem Pisoteio de Gado. 
Cultivos de Ciclos Longos como o Cacau. 

3. Média Cultivos em Ciclos Longos com Curvas de Nível/Terraceamento como café, 
laranja com forrageiras entre ruas, pastagem com baixo pisoteio, silvicultura de 
eucaliptos com sub-bosque de nativas. 

4. Baixa Cultura de ciclo longo de baixa densidade (café, pimenta-do-reino, laranja) com 
solo exposto entre ruas, culturas de ciclo curto (arroz, feijão, soja, milho, 
algodão) com cultivo em curvas de nível/terraceamento. 

5. Muito Baixa a Nula Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por 
arado/gradeação, solo exposto ao longo de caminhos e estradas, 
terraplanagens, culturas de ciclo curto sem práticas conservacionistas. 

Fonte: ROSS, 1996. 

 A análise morfométrica da Bacia Hidrográfica do Cambuí foi realizada com base em 

levantamentos das informações cartográficas digitais, e pela utilização da imagem de 

satélite Landsat – TM. 

 Foram extraídos dados como: ordem de canais, de acordo com o esquema de 

ordenação de Strahler; número de canais; perímetro total da bacia; altitude máxima, média e 

mínima; dimensão do perfil longitudinal total; diferença entre altitudes máxima e mínima da 

área drenada; diferença em metros ao longo do perfil longitudinal e área total da bacia. 

Estes dados foram utilizados para o cálculo de parâmetros morfométricos tais como: 

densidade hidrográfica, densidade de drenagem, gradiente de canais, relação de relevo, 

coeficiente de manutenção, índice de circularidade e índice de sinuosidade. 

Fundamentação teórica 

 Durante séculos pensava-se em água potável como um bem natural infinito. O 

incrível volume de água que cobre a terra pode levar à conclusão falsa e perigosa de que se 

trata de um bem abundante e inesgotável. Referindo-se à água potável, própria para o 

consumo humano e produção de alimentos, o quadro muda drasticamente. 

 Segundo Caruso (1998), em toda a composição da água do planeta, 97% encontra-

se nos mares e oceanos e 2% em forma de gelo, lugar de difícil acesso. Água doce 
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disponível não passa de 1% do total. Relata ainda que 60% da água doce do mundo estão 

distribuídos em apenas 10 países, inclusive o Brasil, que conta com um número 

considerável de rios, distribuídos em grandes bacias. As principais bacias hidrográficas do 

País são a Bacia Amazônica, a Bacia do Prata, a Bacia do São Francisco e a Bacia do 

Tocantins, sendo que 70% da água disponível para uso estão localizados na Região 

Amazônica. Os 30% restantes distribuem-se pelo país, para atender 93% da população. 

 Segundo Diniz (2003), a ONU relata que, em 2001, a poluição das reservas já 

atingiu 54% da água doce disponível, alertando que em 2005 faltará água potável para dois 

terços da população mundial. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas não tem acesso à 

água tratada e cerca de 1,7 bilhão a esgoto. A falta de água limpa causa a morte de 4 

milhões de crianças por ano, de doenças como a cólera e a malária. Mais da metade dos 

rios do mundo estão poluídos, provocando assoreamento e diminuição de seu volume. A 

exploração provoca secas cada vez mais dramáticas. 

 Toda água depois de utilizada fica suja. Ela passa a transportar restos de 

alimentos, urina, fezes, resíduos e substâncias químicas. Portanto é necessário coletá-lo e 

tratá-lo. No Brasil, somente 10% do esgoto recebe tratamento adequado. O restante é 

despejado diretamente no solo, em cursos d’água ou valas que correm céu aberto. Do total 

de domicílios urbanos, mais da metade não tem esgoto e outros não dispõe de água 

encanada. Os 36 milhões de brasileiros que não recebem água em casa se abastecem em 

poços, rios ou outros mananciais próximos, cujas águas podem estar contaminadas ou 

poluídas. Os números revelam-se no estado de saúde da população: 30% das mortes de 

crianças brasileiras com menos de um ano são causadas por falta de saneamento básico. 

No mundo todo, o percentual de internações relacionadas à qualidade da água chega a 65% 

(DINIZ, 2003). 

 A Lei n.º 6.938 de 31/08/1981 sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, define 

poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; criem 

situações adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; que lancem matérias ou 

energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Quando a poluição de um 

recurso hídrico põe em risco a saúde humana, diz-se que há contaminação. 

 Segundo Diniz (2003:18): 

Um dos fatores que vem influenciando na degradação da qualidade 

da água e fazendo com que haja a falta da qualidade da mesma, é a 

poluição dos mananciais causada pelo efeito valeta pelos seguintes 

poluentes: ocupações irregulares por empresas e residências; 
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atividades agrícolas e pecuárias (...); lançamento de lixo nos corpos 

d’água. 

 A poluição é considerada umas das causadoras da escassez da água, pois a água, 

quando poluída, torna-se imprópria para o consumo. Embora as principais fontes de 

poluição da água são de origem natural, o ser humano é o grande responsável pela poluição 

da água doce, por intensificar o processo. Esgotos, lixo, resíduos industriais e agrotóxicos 

são jogados nos rios, riachos e lagos. Além disso, o desmatamento das matas ciliares causa 

o assoreamento. 

 Mota (1995:117) ressalta que “a ocupação dos terrenos de encostas, acompanhada 

do desmatamento, de alterações no escoamento natural das águas, de movimento de terra 

e da impermeabilização do solo, reflete-se nos recursos hídricos”. Este impacto negativo de 

ocupação causa além da erosão, a obstrução do rio, aumentando a velocidade das águas e 

diminuindo sua profundidade, ocasionando enchentes em épocas de chuvas e seca no 

período de estiagem. Isso é o assoreamento. A presença da vegetação nas margens dos 

rios impede que isto aconteça. Matas ciliares são vegetações que acompanham o curso dos 

rios e essenciais ao equilíbrio ambiental. A existência da mata está diretamente relacionada 

à existência de diversas espécies de peixes. Muitos animais aquáticos dependem dos frutos, 

flores e folhas das matas ciliares e até dos insetos que surgem com esse tipo de vegetação. 

As matas ciliares protegem os terrenos das margens dos mananciais, que, sem a 

vegetação, são levados pela chuva, causando a erosão. 

 Desde a Antigüidade o homem habita o entorno dos rios. As cidades eram 

construídas nas margens dos mananciais visando à comodidade no que diz respeito à 

captação e utilização de suas águas. Em contrapartida, o excessivo crescimento das 

cidades vem sendo a causa principal da degradação dos recursos naturais a exemplo da 

água. Em meados do século XX, devido à intensa industrialização e a modernização na 

agricultura, começa o processo de urbanização no Brasil. A alta tecnologia adotada no 

campo substitui a mão-de-obra. As pessoas foram obrigadas a deixar a vida no campo e 

migrar para os centros urbanos em busca da sobrevivência. Diniz (2003:13) relata: 

No Brasil o processo de urbanização ocorreu tanto devido à 

industrialização, que atraiu os indivíduos do campo para a cidade, 

como também por outros motivos que provocaram a expulsão da 

zona rural, como a mecanização da agricultura, a divisão de 

propriedade com o aparecimento do minifúndio, a perda da pequena 

propriedade para os latifúndios e as mudanças de tipo de exploração 

do solo que são alguns dos fatores que liberam a mão-de-obra rural. 

Por outro lado, a perspectiva de melhores condições de vida, 
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oportunidades de estudo para os filhos e acesso às facilidades 

urbanas são atrativos que explicam as migrações do campo para as 

cidades. 

 A falta de um planejamento urbano adequado faz com que as cidades tenham um 

crescimento descontrolado. Somando a este fato a falta de infra-estrutura básica às 

pessoas, falta de empregos, o resultado é o surgimento de assentamentos ilegais de 

habitações precárias, geralmente à beira de rios e na periferia das cidades. A partir daí 

começa a intensificação dos problemas ambientais, como relata Paviani, citado por Diniz 

(2003:14): 

é do conhecimento geral que o ambiente urbano, quase sempre, é 

mais deteriorado nas áreas metropolitanas do que nas centenas de 

pequenas cidades com menos de 20.000 habitantes (serão 750, no 

ano 2000). Logicamente, será nas grandes cidades que se 

verificarão os maiores impactos ambientais e é sobre o ambiente 

metropolitano que recairão os maiores danos à natureza 

transformada. 

 Considerando o planeta como um todo, a taxa de urbanização no início da 

Revolução Industrial não passava de 2%. Segundo dados do Relatório do Desenvolvimento 

Humano 1995, publicado pela ONU, a população que vive em cidades atingiu 34% do total 

em 1960, 44% em 1992 e a previsão para o ano de 2000 é de 48%. Assim, no século XXI, a 

população urbana mundial deverá superar os 50%. Em relação ao Brasil, Diniz (2003:15) 

relata que: 

Para BERNARDES, na década de 1990 constata-se uma elevação 

nas taxas de urbanização das diversas regiões do País. O Sudeste, 

pioneiro do moderno sistema urbano brasileiro, apresentava, em 

1996, um índice em torno de 88%, seguido pelo Centro-oeste, com 

81%, o Sul, com 74,1%, o Nordeste, com 60,6%, e, por fim, o Norte, 

com 57,8%. De modo geral, o fenômeno é significativo e os 

diferentes índices refletem diferenças qualitativas ligadas à forma e 

ao conteúdo da urbanização. Tal fato é resultado do impacto da 

divisão social e territorial do trabalho que ocorreu, ao longo deste 

século, de modo diferenciado no território. No Sudeste e no Sul, o 

desenvolvimento industrial e o dinamismo nos diversos tipos de 

trabalho, asseguraram uma rede urbana mais complexa. 

 A urbanização corresponde principalmente a um processo de transferência de 

populações das zonas rurais para as cidades. Quando o processo é muito intenso, recebe o 
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nome de êxodo rural. Em países em desenvolvimento, as cidades apresentam 

características de crescimento muito acelerado, que muitas vezes vem antes do 

estabelecimento de uma base econômica sólida e diversificada para apoiar o incremento da 

infra-estrutura, da habitação e do emprego. Os maiores problemas estão ligados a padrões 

inadequados de desenvolvimento agrícola e urbano. Assim, fica difícil, por parte dos 

governantes, proverem recursos e pessoal treinado para suprir a demanda, como 

fornecimento de terras, serviços, condições de vida adequados: água potável, saneamento, 

escola e transportes. 

 No estudo da Bacia do Rio Iraizinho da cidade de Piraquara – PR, trabalho 

apresentado ao X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Tonetti; Santos (2003) 

destacam a evolução da urbanização de Curitiba e região metropolitana: “A Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC) não foge a este contexto onde a relação entre a 

urbanização e problemas ambientais é evidenciada (...) onde os conflitos ambientais são 

mais flagrantes, decorrentes, notadamente do surgimento de áreas de riscos face à 

intensificação da industrialização sobre as áreas de mananciais”. 

 Desde quando foi criada a Região Metropolitana de Curitiba na década de 1970, o 

que se nota é um acelerado crescimento populacional. Segundo o IBGE (2000), o aumento 

quadruplicou entre 1960 e 1980, passando para oito vezes mais habitantes em 2000. Isso 

causou uma grande preocupação na administração pública, obrigando-a “a tomar medidas 

no sentido de orientá-lo, pois o processo de ocupação e estruturação urbana ocorreu de 

forma desordenada na RMC, resultando na ocupação de extensas áreas periféricas, muitas 

vezes impróprias à urbanização como as encostas de morros e as áreas de mananciais” 

(TONETTI; SANTOS 2003:3). 

 Geralmente os usos da água abarcam as atividades humanas em seu conjunto. 

Assim, a água pode servir como consumo ou como insumo em algum processo produtivo. A 

quantidade do recurso diminui pelo compartilhamento das diversas atividades e pelo uso 

irracional. A indústria e a mineração utilizam tecnologias que demandam grandes 

quantidades de água. Geram grande quantidade de água residual que são devolvidas às 

fontes sem o tratamento devido. Na agricultura, a demanda de água também é muito 

grande, principalmente nas regiões áridas. Assim, utilizam sistemas de irrigação que 

desperdiçam enorme quantidade do recurso. Além disso, os fertilizantes químicos e 

agrotóxicos também contribuem para a contaminação dos cursos de água. 

Município de Campo Largo – PR 

 Campo Largo – “Capital da Louça” por sediar importantes empresas do setor de 

cerâmica – é um município integrante da Região Metropolitana de Curitiba, localizado no 

Primeiro Planalto do Paraná, ao longo da BR 277, a uma distância de 32 km da capital do 
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Estado, região Sudeste do Paraná. Sua altitude média é de 956 m acima do nível do mar. O 

município surgiu em virtude do Caminho das Tropas, como pousada para descanso. Seus 

Distritos são: Palmital de São Silvestre, Três Córregos, Bateias e Ferraria. Limita-se ao norte 

com Castro, ao sul com Araucária, à leste com Campo Magro, à oeste com Palmeira, a 

nordeste com Itaperuçu, a noroeste com Ponta Grossa, à sudeste com Curitiba e à sudoeste 

com Balsa Nova (Figura 01). 

 O Paraná possui um relevo com formas de vasto planalto com uma pequena 

inclinação nas direções noroeste, oeste e sudoeste do Estado. Segundo Maack (1948), as 

terras do Estado estão agrupadas em cinco unidades geomorfológicas que se sucedem de 

leste para oeste: Litoral; Serra do Mar; Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba; Segundo 

Planalto ou Planalto de Ponta Grossa; Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava. 

 Campo Largo encontra-se no Primeiro Planalto Paranaense ou Planalto de Curitiba, 

mais precisamente na Zona Sul. Este Planalto começa na Serra do Mar e estende-se para o 

oeste até a Escarpa Devoniana. O Primeiro Planalto Paranaense resultou da erosão que 

rebaixou o antigo nível de seus terrenos pertencentes à era Pré-Cambriana, 

compreendendo duas partes: a zona norte e a zona sul. 

FIGURA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E ÁREA DE ESTUDO. 

  

A Zona Norte é caracterizada por um relevo mais acidentado devido à ação erosiva do Rio 

Ribeira e seus afluentes. Suas rochas predominantes são filitos, dolomitos, mármores e 
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quartzitos. Encontram-se nesta região as seguintes elevações: Serra Ouro Fino de 1.025 a 

1.050m; Serra da Bocaina de 1.200 a 1.300m; Serra do Canha ou Paranapiacaba de 1.200 

a 1.300m e Serra do Piraí de 1.080 a 1.150m. 

 A Zona Sul é mais conhecida como Planalto de Curitiba. Possui formas topográficas 

mais suaves e uniformes variando de 850 a 950 metros de altitude, e largura de 70 a 80 

quilômetros. A base do relevo é de rochas de origem cristalina tais como xistos 

metamórficos e gnaisses, cortados por diques de pegmatitos e intrusões graníticas e pela 

série Açungui, de formação mais recente. Na superfície, ocorre uma bacia sedimentar de 

relevo suave, com largas várzeas planas possuindo argilas e areias depositadas ao longo do 

Rio Iguaçu e seus afluentes ao redor de Curitiba. 

 De acordo com a classificação de Köppen, o clima predominante no Planalto de 

Curitiba é o Cfb – Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico), com média do mês mais quente 

inferior a 22ºC e do mês mais frio inferior a 18ºC, sem estação seca, verão brando e geadas 

severas, demasiadamente freqüentes. Distribui-se pelas terras mais altas dos planaltos e 

das áreas serranas (DINIZ, 2003). 

 Na hidrografia de Campo Largo, destacam-se: Rio Açungui, Rio Passaúna, Rio 

Verde, Rio da Prata, Rio dos Matos, Rio Três Barras, Rio Sete Saltos, Rio Conceição, Rio 

Ribeirinha, Rio Ouro, Rio do Cerne, Rio da Onça, Rio Itaqui, Rio Jacu, Rio Anjico, Rio 

Ribeirão Grande, Rio Palmital e Rio Cambuí. 

 Conforme a MINEROPAR (1993), observa-se um padrão de drenagem subparalelo 

e os cursos d’água são adaptados a feições estruturais de sub-superfície. Planícies aluviais 

são visíveis nos vales do Rio Itaqui, Rio Tortuoso, Rio Cambuí e afluentes, com trechos 

meandrantes, zonas alagadiças, etc. 

 O solo é a camada mais externa da Crosta Terrestre, mais rica em matéria 

orgânica, minerais e microorganismos. Os solos do município de Campo Largo são: 

Podzólico Vermelho Amarelo Álico, Latossolo Vermelho Amarelo Álico, Cambissolo Álico, 

Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico, Cambissolo Álico mais solos Litólicos Distróficos, 

Afloramento de Rochas (granito e quartzito) mais solos Litólicos Álicos (EMBRAPA; IAPAR: 

1979). 

 Os Latossolos e Podzólicos são solos de origem Eluviais ou Zonais, ou seja, se 

formaram a partir do intemperismo local, pela decomposição da rocha matriz. Tem o fator 

climático como principal elemento de formação e são solos maduros, possuindo horizontes 

A, B e C. Os Litossólicos e Cambissolos são solos Aluviais ou Azonais, pois se formam a 

partir de sedimentos oriundos de outros locais e transportados através dos rios e ventos. 
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Portanto, não se apresentam bem desenvolvidos, são geralmente desprovidos de horizonte 

B e são solos jovens, típicos de regiões em declive. 

 As vegetações predominantes em Campo Largo são: Mata de Araucárias e 

Campos. A Mata de Araucárias constitui uma formação aberta, homogênea, que permite 

facilmente a extração de madeiras, as Araucárias, constituindo a única floresta subtropical, 

ou temperada quente. Essa formação é a floresta mais desmatada no Brasil, desde a 

instalação dos imigrantes europeus para construção de suas residências. Entretanto, foi a 

zona pioneira em reflorestamento. Além do pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) que é 

predominante, existem outras espécies de pinheiros, além de gramíneas e samambaias. 

 Sendo uma floresta subtropical mista, com ocorrência do pinheiro (Araucaria 

angustifolia), estão associados a esta, outras espécies como o cedro, canela, imbuía, 

caviúna, erva-mate, etc. A mata das araucárias caracteriza por ser uma floresta homogênea 

(com poucas espécies, aberta e de fácil penetração e aciculifoliada). Sendo uma floresta 

homogênea, de fácil penetração e localizada próximo a grandes mercados consumidores, a 

mata dos pinhais tem sido muito explorada economicamente no país, atendendo tanto ao 

mercado interno (papel e madeira) como às exportações, sendo o estado do Paraná o maior 

produtor desta madeira. 

 Os Campos aparecem em geral nas áreas de relevo suave, podendo apresentar-se 

de forma contínua (campos limpos) ou com a presença de arbustos isolados na paisagem, 

formando os chamados campos sujos. 

Bacia Hidrográfica do Cambuí 

A bacia hidrográfica do Rio Cambuí nasce ao norte do município de Campo Largo, 

mais especificamente nas proximidades dos limites de ocorrência dos sistemas aqüíferos 

cristalino e karst, atravessando o município no sentido norte-sul. Toda água que ocupa 

vazios em formações rochosas ou regolito, é classificada como água subterrânea. Baseado 

nisso, os aqüíferos são unidades rochosas ou de sedimentos, porosas e permeáveis, que 

armazenam e transmitem volumes significativos de água subterrânea passível de ser 

explorada pela sociedade (TEIXEIRA, 2000). 

 Christofoletti (1980:153) define karst como sendo um termo de sentido amplo 

empregado para designar as áreas calcárias ou dolomíticas que possuem uma topografia 

característica, oriunda da dissolução de tais rochas. A drenagem apresenta-se no sentido 

vertical e subterrâneo, com ausência de cursos de águas superficiais. 

 Com localização no Primeiro Planalto Paranaense, descrito por Maack (1948) como 

uma zona de eversão entre a Serra do Mar e a Escarpa de São Luiz do Purunã, que 
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constitui o limite oriental da Bacia Sedimentar do Paraná, o Rio Cambuí é um afluente da 

margem direita do Rio Verde, fazendo parte do sistema fluvial do Rio Iguaçu. 

 O município possui três bacias hidrográficas: Rio Itaqui a oeste; Rio Verde a leste e 

Rio Cambuí, localizado entre as duas primeiras, sendo que a área urbana central do 

município encontra-se na bacia do Rio Cambuí, que passa pelo centro da cidade. 

 Portanto, a bacia do Rio Cambuí é considerada uma rede de drenagem urbanizada, 

recebendo influências das formas de ocupação do espaço, nitidamente visíveis quando 

comparadas fotografias aéreas da região. 

 A bacia do Rio Cambuí possui uma área de aproximadamente 33 km2, nove 

afluentes na sua margem direita e dez afluentes na sua margem esquerda. A sua área de 

drenagem na seção da BR 277 tem aproximadamente 3,41 km2. Nesta seção, o 

comprimento do talvegue principal possui aproximadamente 25 metros e a declividade 

média é da ordem de 1%. 

 A maior classe de declividade da bacia do rio Cambuí está compreendida entre 0 e 

3%, o que representa 29,13 km2 da área total da bacia. Isso indica que, na bacia, a 

fragilidade ambiental em função da declividade é muito fraca. 

 Basicamente, o tipo de solo da bacia hidrográfica do Rio Cambuí é pouco arenoso, 

com teor de argila elevado, de caráter laterítico sobreposto a horizontes de seixos, 

oferecendo capacidade de infiltração moderada. 

 Geologia, Geomorfologia e Pedologia 

 Conforme Diniz (2003), o Estado do Paraná possui dois grandes compartimentos 

geológicos: o Escudo Paranaense e a Bacia do Paraná. O Escudo Paranaense está inserido 

na parte leste do Estado, compreendendo o Primeiro Planalto e o Litoral, recoberto a oeste 

pela cobertura vulcânica e sedimentar denominada Bacia do Paraná. 

 MINEROPAR citado por Diniz (2003:70) relata que: “a Bacia do Paraná 

compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense, recobrindo a maior porção do 

Estado”. Assim sendo, conclui-se que a unidade geológica que abrange o município de 

Campo Largo e região é o Escudo Paranaense. 

 Segundo MINEROPAR citado por Diniz (2003:70), o Escudo Paranaense “constitui 

as porções mais antigas e elevadas do Estado. Formado por rochas cristalinas, ígneas e 

metamórficas, da Plataforma Sul-Americana, é recoberto a oeste pelas rochas sedimentares 

paleozóicas da bacia”. 
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 A nascente do rio Cambuí situa-se sobre uma área de relevo colinoso, com cotas 

altimétricas superiores a 950 metros, formando uma mancha alongada na direção nordeste, 

desde a área urbana de Campo Largo, com uma largura média de 03 quilômetros e 

comprimento aproximado de 14 quilômetros. É constituída por sedimentos argilosos de cor 

avermelhada, com leitos grosseiros, conglomeráticos, na base. 

 Estes sedimentos formam uma camada com espessura máxima em torno de 20 

metros, verificadas a campo. Pertencem à formação geológica denominada Formação 

Guabirotuba, datada do Pleistoceno( )2 , composta predominantemente por argilitos de cor 

cinza esverdeada quando virgens e verdes ou vermelhas quando mal selecionadas, pouco 

consolidadas, alterados sem estratificação, cuja ocorrência principal situa-se a leste, no 

núcleo da Região Metropolitana de Curitiba. A natureza dos seixos é variada, predominando 

o quartzo, quartzito, migmatitos e granitos. Por apresentarem as melhores características à 

urbanização, os terrenos sustentados por esta formação constituem a base física da maior 

parte da área urbana de Curitiba e região. 

 Junto ao Rio Cambuí, ocorre uma ampla várzea, também denominada planície 

aluvial, com larguras máximas em torno de 500 metros. Os aluviões pertencem à época do 

holoceno( )3  e dissecaram a capa de sedimentos pleistocênicos deixando à mostra rochas 

sotapostas do embasamento cristalino. São terrenos planos, com nível d’água superficial 

que, periodicamente, na época das chuvas, sofrem inundações. Estas inundações podem 

atingir também as áreas de baixadas ocupadas por moradias, situadas à jusante do rio 

(RIMA, 1997). 

 A região da nascente do rio Cambuí abrange estes dois compartimentos. O primeiro 

compartimento, denominado áreas úmidas, corresponde à várzea ou planície aluvial, onde 

os terrenos têm declividade máxima de 5% e o nível d’água é aflorante durante pelo menos 

alguns meses do ano. É constituído por sedimentos argilosos e arenosos inconsolidados 

pertencentes à formação geológica denominada Formação Furnas, que formam solos com 

características desfavoráveis para o assentamento de edificações e pavimentos viários, 

necessitando, em determinadas situações, ser substituídos por solos com melhores 

características geotécnicas. 

 Próximo ao rio há a presença de migmatitos, datado do Pré-Cambriano. Seu 

aspecto em relação à granulação é muito variável, podendo ser grosseira até bem fina. Nas 

fáceis pigmitóides são encontrados cristais de feldspato de até 5 centímetros de 

comprimento, e agregados de granadas vermelhas de até 2 centímetros de diâmetro. 

                                                           
1 A época do Pleistoceno está inserida no período do Quaternário da Era Cenozóica, que abrange os 
últimos 65 milhões de anos da história da Terra. 
3 A época do Holoceno antecede a época do Pleistoceno, também inserida no período do Quaternário 
da Era Cenozóica, que abrange os últimos 65 milhões de anos da história da Terra. 
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 Por constituírem áreas baixas, para onde convergem todas as águas superficiais, 

são os setores mais susceptíveis de assoreamento, em conseqüência de processos de 

erosão que eventualmente ocorram nos terrenos de encosta. São áreas de preservação 

permanente por exercerem importantes funções na dinâmica ambiental, destacando-se a 

retenção das águas pluviais e fluviais, de modo a amenizar o impacto das cheias a jusante, 

entre outras. 

 O segundo compartimento, denominado colinas, é constituído pelos terrenos acima 

da várzea. Caracteriza-se por suave declividade, que não ultrapassa a 10% e por 

apresentarem-se pouco dissecados, isto é, marcados por poucas linhas de drenagem 

natural. Apenas três linhas de drenagem se originam desses terrenos, sendo duas situadas 

nos limites sul e norte. 

 Os terrenos dessas colinas são constituídos por solos superficiais argilosos e 

vermelhos, com espessuras em torno de 1 a 2 metros nos setores mais altos, de topo, e 

solos argilosos orgânicos, pretos, com espessuras de até 80 centímetros, nos setores 

baixos, próximos à várzea. Ambos os solos são relativamente resistentes à erosão. Sob 

estes solos, ocorre uma camada denominada horizonte C ou solos saprolíticos, que 

apresentam algumas características minerais da rocha de origem, os sedimentos da 

Formação Guabirotuba. São solos formados por argilas rijas de cor variada, intercalada por 

níveis mais grosseiros (conglomeráticos) ou arcoseanos, que contém um mineral chamado 

feldspato, cuja alteração produz minerais argilosos. 

 Estes materiais, que ocorrem a cerca de 20 metros de profundidade, apresentam 

boas características para fundação. Se expostos à superfície e submetidos a ciclos de 

umedecimento e ressecamento, apresentam um fenômeno denominado “empastilhamento”, 

que é a transformação desses materiais, originalmente rijos, em fragmentos centimétricos 

pela expansão e contração cíclicas, causada pela presença de minerais argilosos que se 

expandem na presença de água e se contraem com o ressecamento. 

 Essa fragmentação facilita a remoção dos solos e, conseqüentemente, a erosão 

das superfícies expostas, seja em áreas plana ou em taludes. Nos taludes, o 

“empastilhamento” potencializa a sua ruptura por descalçamento da base. 

 Hidrogeologia 

 No município de Campo Largo, distrito e bairros, o uso da água subterrânea é 

intenso. Como já citado, a nascente do Rio Cambuí situa-se nas proximidades de ocorrência 

dos aqüíferos cristalino e karst. A exploração destes aqüíferos são formas de captação da 

água subterrânea, para as localidades que a utilizam, como o distrito de Bateias, Jardim 

Guarani, Colônia Rebouças, Ferraria, Matadouro, São Caetano e a sede do município. 
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 Os poços que exploram o aqüífero cristalino possuem profundidade variando em 70 

e 701 metros e capacidade específica com valores entre 0,17 a 1,52m3/h/m. No aqüífero 

karst, os poços apresentam profundidade entre 22 e 23 metros com valores de capacidade 

específica entre 3,59 a 22,29m3/h/m (RIMA, 1997). 

 O aqüífero karst possui uma produtividade muito maior que o aqüífero cristalino. 

Entretanto, com a profundidade de entrada d’água nos poços no aqüífero karst normalmente 

é muito menor que o aqüífero cristalino, o primeiro é muito mais vulnerável ao risco de 

contaminação através de atividades antrópicas. 

 Na região há também a ocorrência do aqüífero sedimentar, não explorado, devido à 

sua pequena espessura. O Sistema Aqüífero Sedimentar é constituído basicamente pelos 

sedimentos terciários da Formação Guabirotuba, com predominância de argila e silte, 

chegando a atingir 20 metros no local. 

 Algumas atividades antrópicas capazes de comprometer a qualidade das águas 

subterrâneas nos aqüíferos são: esgoto doméstico, estação de tratamento de efluentes e 

resíduos industriais. Na região dos aqüíferos e nascente do Rio Cambuí está inserida uma 

das maiores indústrias do município, a TMT – Motoco do Brasil, onde primeiramente estava 

instalada a Chrysler do Brasil. Segundo o site da empresa, www.tmt-motoco.com.br/, a TMT 

(Tecumseh Motores e Transmissões) – Motoco, iniciou no Brasil em outubro de 2003 a 

produção de peças de kits de motores de combustão interna de 4 tempos com potências 

entre 3,5 e 25,0 hp e transmissões mecânicas tipo “peerless”, com uma capacidade de 

fabricação equivalente a 2 milhões de motores e 700 mil transmissões ao ano. 

 Clima 

 Segundo Köppen, o Estado do Paraná apresenta-se sob o efeito de três tipos 

climáticos: Cfa, Cfb e Af. O clima predominante no município de Campo Largo e região é o 

Cfb. Nesta classificação, a letra C significa mesotérmico úmido, f significa sem estação seca 

bem definida e b verão brando. A temperatura média dos meses mais quentes é inferior a 

22ºC e a dos meses mais frios inferior a 18ºC. A temperatura pode variar entre –3,5ºC a 

+30,8ºC (FERREIRA, 1996). 

 Através de um período de estudos do clima, baseado na análise( )4  das condições 

meteorológicas para disperção de poluentes nas proximidades da bacia hidrográfica do Rio 

Cambuí, entre os meses de maio a setembro identificou-se que a pressão atmosférica 

aumenta consideravelmente, implicando na diminuição da temperatura, nebulosidade, 

precipitação e no aumento da insolação. Essas condições contribuem para o aumento da 

                                                           
4 Análise elaborada com base nos dados das estações meteorológicas – Pinhais, do Instituto 
Agronômico do Paraná (IAPAR), do INMET/Curitiba e do Aeroporto de Curitiba de 1996. 
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concentração de substâncias no ar, sendo o mês de junho o mais característico do período 

e o mais crítico. 

 Os meses de outubro a abril apresentam maior capacidade pluviométrica, causando 

maiores condições de dispersão de poluentes. 

 A análise da distribuição da freqüência relativa da direção do vento associada com 

a respectiva classificação da velocidade dos ventos referente ao período anual, permite 

verificar que o vento se direciona em direção nordeste (NE), com uma velocidade média de 

entre 2,5 e 1,5 m/s, indicando que, na maior parte do tempo, o vento se dirige do litoral em 

direção ao interior do Estado (RIMA, 1997). Isto se deve pelo fato de que nessa época, o 

anticiclone subtropical marítimo permanece boa parte do tempo sobre a região, com seu 

núcleo posicionado sobre o oceano, transferindo umidade para a superfície terrestre e 

causando grande nebulosidade sobre a área, principalmente nas baixadas. 

 De um modo geral, a variação do vento com a altura de ar sobre o município pode 

ser classificada como moderada a fraca, potencializando a região com condições pouco 

favoráveis à dispersão no período frio e mais estável do ano. 

 Vegetação 

 O município de Campo Largo situa-se na Província Biogeográfica Paranaense, a 

qual, segundo Cabrera; Willink (1973), ocupa em sua totalidade o extremo sul do Brasil, do 

oeste da Serra do Mar até o centro do Rio Grande do Sul, abrangendo também o extremo 

nordeste da Argentina e o leste do Paraguai. 

 Na classificação fitogeográfica de Rizzini (1963), encontra-se no Complexo do 

Pinheiral, denominada por Hueck (1972) de Região das Matas de Araucária do Sul do Brasil, 

que ocorre sobre terrenos antigos, sem estação seca, sob temperaturas amenas, 

pertencente à Província Atlântica. 

 Para Veloso; Góes - Filho (1982), a região enquadra-se na área de ocorrência da 

Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária, com ocorrência alternada de Estepe 

Gramíneo-Lenhosa. 

 Para Maack (1948), o clima é a principal causa da coexistência de formações 

campestres e florestais na região. Explica que no Quaternário Antigo, os campos limpos e 

cerrados recobriam grande parte do Estado do Paraná, vegetação resultante de um clima 

alternadamente semi-árido e semi-úmido. A partir do Quaternário Recente, devido às 

abundantes precipitações, a Mata de Araucárias iniciou sua expansão a partir dos declives 

das escarpas e dos vales dos rios sobre a área recoberta pelos campos, sendo, portanto, 

uma formação mais recente (Foto 01). 
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FOTO 01 – PRESENÇA DA ARAUCÁRIA NA BACIA DO RIO CAMBUÍ. 

 

Fonte: Marcia Regina Gomes de Jesus, 2004. 

 A Floresta Ombrófila Mista está subdividida em: Aluvial – nos terraços antigos ao 

longo dos rios; Submontana – entre 50 e 400 metros de altitude; Montana – entre 400 e 

1.000 metros de altitude; e Alto-Montana – acima de 1.000 metros de altitude. Na área da 

nascente do Rio Cambuí, nota-se pequenas manchas de vegetação arbórea que se 

distribuem esparsamente na área. Podem ser remanescentes secundários da Floresta 

Ombrófila Mista Montana, ou são remanescentes de matas de galeria, que sofriam 

inundações ocasionais, constituído de ambientes de transição entre a Floresta Ombrófila 

Mista Montana e a Aluvial. 

 Devido à degradação humana nestas áreas, a vegetação original foi muito 

modificada. De acordo com Silva (1991), da riqueza vegetal antiga pouco se resta, 

ocasionado pelo cultivo agrário e pela exploração de madeira de lei comum nesta região. 

 Análise Morfométrica 

 Os estudos relacionados à rede hidrográfica sempre foram muito importantes para 

Geomorfologia, pois os cursos d’água constituem um dos processos mais ativos na 

formação da paisagem terrestre (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 A análise morfométrica possibilita uma análise quantitativa, usando valores exatos 

de um conjunto de parâmetros para obter as principais características de uma área de 

estudo. A morfometria, aplicada em estudos de bacias hidrográficas, apresenta uma 

abordagem quantitativa dessas bacias, com vista a uma análise areal, linear e hipsométrica 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 
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 A análise morfométrica da Bacia Hidrográfica do Cambuí, através das 

características geomorfológicas associadas ao relevo e à rede de drenagem, possibilitou a 

identificação das características gerais da bacia. O processo de extração das variáveis 

numéricas pode ser obtido diretamente de um mapa topográfico, mas neste estudo, o 

processo de extração foi feito automaticamente a partir de modelos numéricos de terrenos 

(MNTs), usufruindo das ferramentas disponíveis em grande parte do sistemas de 

informações geográficas. 

 Segundo Christofoletti (1980), a análise morfométrica de bacias hidrográficas pode 

ser dividida em 4 itens. O primeiro trata da ordenação ou hierarquização da rede de 

drenagem. O segundo item, a análise linear da rede de drenagem, compreende as 

medições efetuadas ao longo das linhas de escoamento. A análise areal da bacia 

hidrográfica é o terceiro item, englobando vários índices que utilizam medições 

planimétricas, além das lineares. E, por fim, a análise hipsométrica que compreende a 

análise da distribuição altimétrica da bacia. 

 Toda análise morfométrica inicia-se pela hierarquização dos canais fluviais. Cada 

linha de drenagem pode ser categorizada de acordo com sua posição (ordem ou magnitude) 

dentro da bacia. Esta ordenação pode ser utilizada para descrever a linha de drenagem e 

dividir a rede em partes que podem ser quantificadas e comparadas. Por definição, as linhas 

de drenagem que não possuem nenhum tributário são designadas como linhas de 1ª ordem 

ou 1ª magnitude. A ordem ou magnitude das demais linhas de drenagem depende do 

método utilizado. Neste estudo utilizou-se o método de Strahler, onde as linhas de 

drenagem de 2ª ordem são formadas pela junção de duas linhas de 1ª ordem, as linhas de 

3ª ordem são formadas pela junção de duas linhas de 2ª ordem e assim sucessivamente. 

 Vários índices podem ser definidos para descrever as propriedades lineares e de 

área de uma bacia hidrográfica. Alguns deles são medições diretas, como por exemplo, o 

comprimento do rio principal e a área da bacia. Outros índices são relações entre medidas 

de alguns componentes da bacia, como por exemplo, a densidade de drenagem (relação 

entre comprimento total dos canais de drenagem e a área da bacia) e a densidade de canais 

(relação entre o número de canais e a área da bacia). Alguns índices guardam certa 

subjetividade, como o comprimento da bacia que pode ser definido de diversas maneiras. 

Por fim, alguns índices resultam de combinações de outros índices, como por exemplo, o 

índice de rugosidade, produto da amplitude altimétrica e da densidade de drenagem 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

TABELA 01 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BACIA DO RIO CAMBUÍ. 

Dados Obtidos Bacia 
Perímetro 30,181 km 
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Área de drenagem 32,9 km2

Eixo da bacia 12,2 km 
Comprimento do canal principal 14,915 km 
Comprimento médio dos canais 0,934 km 

Densidade de drenagem 1,64 km3

Densidade de rios 1,21 
Extensão percurso superficial 0,82 

Índice de sinuosidade 1,22 
Relação de relevo 9,18 

Índice de rugosidade 68,29 
Coeficiente de manutenção 609,75 

Textura topográfica 2,79 
Fator forma 0,22 

Índice de compacidade 0,146 
Altitude máxima 986 m 
Altitude mínima 874 m 

Amplitude altimétrica 112 m 
Comprimento total dos canais 54,215 km 

Número de canais 58 
Gradiente canal principal 0,72% 

Gradiente canais margem direita 0,70% 
Gradiente canais margem esquerda 0,44% 

Ordem da bacia 4 
Relação ponderada de bifurcação 0,98 

Ordem Número de 
segmentos 

Relação de 
bifurcação 

Comprimento médio 
dos canais 

Relação 
ponderada de 

bifurcação 

Relação entre 
comprimento médio 

dos canais  
1ª 40 - 0,70 km - 0,64 
2ª 15 2,66 1,09 km 39,9 0,72 
3ª 2 7,5 1,51 km 15 0,22 
4ª 1 2,0 6,653 km 2,0 - 

Fonte: Marcia Regina Gomes de Jesus, 2004. 

 Com o intuito de calcular os índices para a caracterização da bacia do rio Cambuí, 

foram obtidos os dados relacionados na Tabela 01. 

 Na análise do comportamento da Bacia do Rio Cambuí, verificou-se uma hierarquia 

fluvial de 4ª ordem. Este parâmetro relaciona-se proporcionalmente à área da bacia. 

 Os valores dos parâmetros calculados para a análise morfométrica referentes à 

análise linear da bacia do rio Cambuí indicam que: a bacia é fortemente influenciada pelo 

controle geológico. Isto é evidenciado pela discrepância no resultado apresentado da 

relação de bifurcação para a 3ª ordem em relação com a 2ª e 4ª ordem. Este resultado 

indica que a rede de drenagem da bacia do rio Cambuí é controlada principalmente pelos 

canais de 3ª ordem. Por isso, acredita-se que o rio Cambuí esteja encaixado em falha 

rochosa, o que significa ligação deste com o lençol subterrâneo profundo. Isto explica o fato 

de o rio apresentar um padrão de drenagem subparalelo, predominante em terrenos 

cristalinos, submetidos a forte controle estrutural, como falhas, fraturas e alinhamentos de 

foliação. Assim, a região de nascentes e os cursos d’água que compõem a bacia do rio 

Cambuí em geral, representam prováveis zonas de recarga de aqüíferos – reservas 

importantes qualitativa e quantitativamente de água subterrânea em níveis profundos. 

 O grau de inclinação do rio Cambuí, representado pelo resultado do gradiente do 

canal principal (0,72%), indica a baixa declividade da bacia. Assim, o gradiente é mais 
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suave, a velocidade da água torna-se menor, e a erosão também é menor. Pode-se chegar 

a esta mesma conclusão relacionando a amplitude altimétrica com o eixo da bacia. 

 O resultado para o índice de sinuosidade (1,22) indica que os rios tendem a ser 

retilíneos. Valores superiores a 2,0 é indicativo de canais sinuosos, com grande capacidade 

de acúmulo de sedimentos. O rio Cambuí apresenta em alguns trechos, acúmulo de 

sedimentos e processos erosivos, ocasionados pela ação antrópica. 

 Valores dos parâmetros calculados para a análise morfométrica referentes à análise 

areal da bacia do rio Cambuí: o fator forma (0,22) apresentou um valor próximo a 0, 

indicando que a bacia possui forma alongada, com baixa propensão à ocorrência de cheias 

momentâneas. Valores próximos a 1 indicam o contrário. A densidade de drenagem 

representa o grau de dissecação topográfica. Os parâmetros para a interpretação deste 

indicador são: valores abaixo de 0,50 representam baixa Dd; valores entre 0,50 e 1,0 

representam média baixa Dd; valores que variam de 1,10 a 2,0 representam média Dd; 

valores que variam de 2,10 a 2,50 representam média alta Dd e valores maiores que 2,50 

representam alta Dd. A bacia do rio Cambuí apresentou uma densidade de drenagem igual 

a 1,64 km3, que representa um equilíbrio entre infiltração e escoamento superficial. Este 

fator pode ser perfeitamente relacionado à densidade de rios. Na região da nascente do rio 

Cambuí, o número de canais de 1ª ordem são poucos, devido à predominância do latossolo 

que, além de possuir um teor elevado de argila, é poroso, e consequentemente, apresenta 

maior grau de infiltração, ao contrário do restante da bacia, onde a quantidade de nascentes 

é maior. Vale ressaltar também que a declividade dos canais da bacia do rio Cambuí é 

baixa, principalmente nas áreas de planície, fator este que pode facilitar a infiltração. 

 Valores dos parâmetros calculados para a análise morfométrica referentes à análise 

hipsométrica da bacia do rio Cambuí: a variação de altitude é de apenas 112 m. 

Relacionando este resultado com os valores para o gradiente de canais (0,70%) e eixo da 

bacia (12,2 km), conclui-se que a bacia do rio Cambuí possui baixa propensão à erosão 

natural. 

 O índice de rugosidade (68,29) para a bacia do rio Cambuí é baixo, indicando 

vertentes curtas confirmando o fato da baixa probabilidade de ocorrer cheias relâmpagos( )5 . 

 Ocupação 

 À montante da bacia hidrográfica do Rio Cambuí, nota-se um amplo ambiente 

constituído por áreas inundadas (várzeas), associadas à drenagem do rio, com ocorrência 

de pequenas manchas de vegetação ciliar remanescente. O Rio Cambuí, que atravessa o 

                                                           
5 Análise morfométrica realizada com base nas aulas de Hidrogeografia ministradas pela Prof ª Drª 
FERRETTI, E. R. 
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perímetro urbano no sentido norte-sul, apresenta à jusante, logo após cruzar a BR 277, seu 

curso retificado e posteriormente canalizado, ao entrar na sede do município. Seguindo em 

direção à foz do rio Cambuí nota-se a presença de pastagens, bastante comum nesta 

porção. 

 Na porção oeste da nascente da Bacia hidrográfica do Rio Cambuí predominava o 

uso com culturas anuais onde o terreno se torna mais ondulado e com baixa declividade. A 

partir de 1997, nesta mesma área, foi aprovado o projeto para a construção e implantação 

da Indústria de Montagem de Veículos Automotores – CHRYSLER DO BRASIL LTDA. 

Segundo a Lei Municipal nº. 1.236 de 04/12/96, a área adquirida pela CHRYSLER encontra-

se localizada em Zona de Uso Industrial-1. 

 No ano de 2002, a CHRYSLER DO BRASIL LTDA, se desfez, passando a atuar na 

área uma nova empresa, a TMT – MOTOCO DO BRASIL LTDA, uma multinacional de 

grande porte, baseada na fabricação de motores de eletrodomésticos, tratores, máquinas de 

pequeno porte, na área da mecânica. 

 Qualidade da água 

 O nível de poluição das águas é medido pela quantificação das substâncias e 

características presentes na água, determinada por um complexo sistema de fontes de 

emissão associado ao tipo de uso e ocupação. 

 Poluente hídrico caracteriza-se por qualquer forma de matéria ou energia com 

intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os 

níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar a água imprópria, nociva ou ofensiva à 

saúde, inconveniente ao bem estar público, danosa aos materiais, à fauna e flora, prejudicial 

à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. 

 As fontes de poluição das águas consistem basicamente de efluentes doméstico-

sanitários, efluentes industriais, deflúvio superficial urbano e deflúvio superficial agrícola. 

 O RIMA da CHRYSLER DO BRASIL LTDA( )6  de maio de 1997 faz considerações 

sobre as qualidades das águas do Rio Cambuí e Rio Verde( )7 : a Portaria SUREHMA nº. 

020/92 de 12/05/92 classifica os rios, segundo o Art. 20 da Resolução CONAMA 20/86 em: 

Rio Cambuí: Classe 2, desde a nascente até a Rodovia BR 277 sentido Campo Largo – 

Curitiba PR e Classe 3, da Rodovia BR 277 até o Rio Verde; o Rio Verde em Classe 2; e o 

Rio Iguaçu em Classe 2. 

                                                           
6 A nascente da bacia hidrográfica do Rio Cambuí está inserida na área da implantação do projeto. 
7 O Rio Cambuí deságua no ponto AI – 12, Rodeio, do Rio Verde. 
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 Os usos preponderantes da Classe 2 são: águas destinadas ao abastecimento 

doméstico, após o tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); à irrigação de 

hortaliças e plantas frutíferas; à criação natural e/ou intensivas de espécies destinadas a 

alimentação humana. 

 Os usos da Classe 3 são: águas destinadas ao abastecimento, após tratamento 

convencional; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à dessedentação 

de animais. 

 A SUDERHSA (Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental) e o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) realizam monitoramento 

das águas. Os pontos de monitoramento de interesse neste estudo são: 

- Rio Cambuí, ponto: AI 68, Rodovia PR 423 – Município de Campo Largo, coordenadas 

geográficas: longitude (W) 49º32’50,6” e latitude (S) 25º30’35,9”; 

- Rio Verde, ponto: AI 12, Rodeio – Município de Balsa Nova, coordenadas geográficas: 

longitude (W) 49º34’59,4” e latitude (S) 25º34’47,8”. 

 A vazão média do rio Verde para o período de 1950 a 1995 é 4,18 m3/s, e do Rio 

Cambuí é de aproximadamente 0,88 m3/s, para área de drenagem aproximada de 33 km2 

(RIMA, 1997). O monitoramento da qualidade das águas nos dois pontos (AI 68 e AI 12) dos 

rios Cambuí e Verde mostram as seguintes características: 

- Rio Cambuí classe 3: as três amostragens realizadas no período (11/93 – 10/94) pelo 

IAP mostram as faixas de variações dos parâmetros de qualidade da água (Quadro 04). 

 Os parâmetros monitorados pelo IAP no período mostram que o Rio Cambuí atende 

aos principais parâmetros da Resolução CONAMA 20/86, exceto nos coliformes e fósforo 

total, características de origem sanitária. 

QUADRO 04 – RESULTADOS DE MONITORAMENTO RIO CAMBUÍ – CLASSE 3 (11/93-

10/94) 

Parâmetros Faixa CONAMA 20/86 
Classe 3 

Número violações 
(b) 

Coliformes Totais (a) 13.000-500.000 20.000 2 
Coliformes Fecais (a) 5.000-110.000 4.000 3 
DBO5 mg/l 3 – 6 10 0 
OD mg/l 7,6 – 8,7 >3,99 0 
Turbidez NTU 8 – 44 100 0 
pH  7,1 – 8,6 6 – 9 0 
Nitrito mg/l 0,004 – 0,308 1,0 0 
Nitrato mg/l 1,62 – 2,06 10 0 
Fósforo Total mg/l 0,093 – 0,137 0,025 2 

Fonte:  IAP, 1997. 
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Nota:  (a) NMP/100ml; 

 (b) TOTAL AMOSTRAS: 03 

- Rio Verde classe 2: as amostragens realizadas no período (07/91 – 10/94) pelo IAP 

mostram as faixas de variações dos parâmetros de qualidade da água (Quadro 05). 

QUADRO 05 – RESULTADOS DE MONITORAMENTO RIO VERDE – CLASSE 2 (07/91-

10/94) 

Parâmetros Faixa CONAMA 20/86 
Classe 2 

Número Violações 
(b) 

Coliformes Totais (a) 220 – 500.000 5.000 16/25 
Coliformes Fecais (a) 110 – 160.000 1.000 15/25 
DBO5 mg/l 1 – 18 5 5/29 
OD mg/l 5 – 8,4 >4,99 0/26 
Turbidez NTU 3,8 - 290 100 3/29 
pH  5,9 – 7,8 6 – 9 1/25 
Cloreto mg/l 1 – 2 250 0/2 
Ferro mg/l 3,9 0,3 1/1 
Fluoreto mg/l 0,1 1,4 0/1 
Fósforo Total mg/l 0,024 – 1,179 0,025 6/7 
Nitrito mg/l 0,002 – 0,129 1,0 0/5 
Nitrato mg/l 0,35 – 1,02 10 0/5 

Fonte:  IAP, 1997. 

Nota:  (a) NMP/100ml; 

 (b) 16/25, representa 16 violações em 25 amostras. 

 Os resultados monitorados pelo IAP no período mostram que o Rio Verde recebe 

influências significativas de efluentes sanitários devido à quantidade dos coliformes e fósforo 

total. 

 No monitoramento realizado pela SUREHMA utilizando a média das amostragens 

realizadas no período de 1982 a 1983 na estação AI –12 Rodeio do Rio Verde, o resultado 

foi que dos parâmetros analisados, a média geral de qualidade foi considerada como boa e 

enquadrada na Classe 2 pela Resolução CONAMA 20/86. Em todas as amostras analisadas 

houveram violações em coliformes, resultado da poluição sanitária, comprometendo assim a 

qualidade do manancial. 

 No ano de 2000, a ASM – Engenharia e Consultoria Ltda realizou um 

monitoramento do Rio Cambuí, no ponto da antiga Estação Chrysler, contendo como 

referência os limites da Resolução do CONAMA 20/86 para a Classe E (Quadro 06). 

QUADRO 06 – RESULTADOS DE MONITORAMENTO RIO CAMBUÍ – CLASSE E 

Data Coleta Parâmetros 
10/04 16/05 21/06 

CONAMA 20/86 
Classe E 

Número Violações 
(b) 

DBO5 mg/l 4,39 5,8 1,8 3 2/3 
Óleos e graxas mg/l 31 - 2 ausentes 2/2 
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Alumínio mg/l 0,4 - 0,88 0,1 2/2 
OD mg/l 6,1 6 6,3 >6 0/3 
Turbidez NTU 6,5 4 5 40 0/3 
pH  7,21 7,47 7,1 6 – 9 0/3 
Cloreto mg/l - 5,1 8,91 250 0/2 
Ferro mg/l 1,2 0,57 0,38 0,3 3/3 
Nitrito mg/l - <0,006 0,006 1,0 0/2 
Nitrato mg/l 0,09 <0,04 0,6 44,2 0/3 

Fonte: ASM – Engenharia e Consultoria Ltda, 2000. 

Nota:  (a) NMP/100ml; 

 (b) 2/3, representa 2 violações em 3 amostras. 

 Como representado no Quadro 06, após algumas análises realizadas com base em 

três amostragens e 10 parâmetros a partir da montante da bacia do rio Cambuí, em 

comparação com os limites da Resolução CONAMA 20/86 para a Classe E, nota-se que 

excederam o limite em duas das amostras a Demanda Bioquímica de Oxigênio, Óleos e 

Graxas, Alumínio e o Ferro Total. Coliformes não foram analisados, mas deduz-se que, 

devido a ocupação irregular, esses parâmetros certamente estão a níveis impróprios para 

que a água seja potável. 

 No mês de agosto de 2004, o IAP disponibilizou para a realização desta pesquisa, 

dados sobre o monitoramento do Rio Cambuí no período de julho de 2000 a novembro de 

2003 do ponto AI 68 (PR 423, via metropolitana 1 – Campo Largo), expostas no Quadro 07 

e do Rio Verde no período de março de 2000 a dezembro de 2003 do ponto AI 12 (Rodeio – 

Balsa Nova), expostas no Quadro 08. 

QUADRO 07 – RESULTADOS DE MONITORAMENTO RIO CAMBUÍ – CLASSE 3 (07/00-

11/03) 

Parâmetros Faixa CONAMA 20/86 
Classe 3 

Número violações 
(b) 

Coliformes Totais (a) 5.000-1.600.000 20.000 3/4 
Coliformes Fecais (a) 1.300-50.000 4.000 2/3 
DBO5 mg/l 6 – 11 10 1/3 
OD mg/l 7 – 10 >3,99 0/3 
Turbidez NTU 8 – 15 100 0/4 
pH  7,7 6 – 9 0/1 
Nitrito mg/l 0,085 – 0,152 1,0 0/4 
Nitrato mg/l 0,52 – 1,20 10 0/4 
Fósforo Total mg/l 0,277 – 0,515 0,025 4/4 

Fonte: IAP, 2004. 

Nota:  (a) NMP/100ml; 

 (b) 3/4, representa 3 violações em 4 amostras. 

QUADRO 08 – RESULTADOS DE MONITORAMENTO RIO VERDE – CLASSE 2 (03/00-

12/03) 
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Parâmetros Faixa CONAMA 20/86 
Classe 2 

Número violações 
(b) 

Coliformes Totais (a) 400 – 300.000 5.000 7/15 
Coliformes Fecais (a) 170 – 14.000 1.000 9/14 
DBO5 mg/l 1 – 6 5 1/16 
OD mg/l 5 – 11 >4,99 0/14 
Turbidez NTU 5 - 50 100 0/16 
pH  7,1 – 8,1 6 – 9 0/16 
Cloreto mg/l 1 250 0/1 
Ferro mg/l 3,9 0,3 1/1 
Fósforo Total mg/l 0,036 – 0,180 0,025 16/16 
Nitrito mg/l 0,009 – 0,058 1,0 0/5 
Nitrato mg/l 0,52 – 1,21 10 0/5 

Fonte: IAP, 2004. 

Nota:  (a) NMP/100ml; 

 (b) 7/15, representa 7 violações em 15 amostras. 

 Analisando os dados, nota-se que nas amostras ocorreram algumas violações 

ocasionando a poluição e contaminação das águas. As violações por coliformes e fósforo 

total indicam a presença de esgotos sanitários e de adubos à base de fósforos. 

 A ocupação desordenada da bacia do rio é o fator preponderante que afeta a 

qualidade de suas águas nestes parâmetros (Foto 02). 

FOTO 02 – LANÇAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO SEM TRATAMENTO NO RIO 

CAMBUÍ. 

 

Fonte: Marcia Regina Gomes de Jesus, 2004. 

 Um outro problema ambiental relacionado à ocupação irregular na bacia do Rio 

Cambuí é o lançamento de resíduos sólidos na mesma. É comum encontrar nas 

proximidades do rio, ou até mesmo em suas águas, embalagens plásticas descartáveis, 

latas, isopor, etc. 

Considerações Finais 
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 A Bacia Hidrográfica do Rio Cambuí encontra-se dentro do perímetro urbano do 

município de Campo Largo – PR e drena grande parte das águas pluviais e esgoto da 

cidade, recebendo também efluentes de origem industrial, podendo vir a comprometer 

seriamente a qualidade da água, bem como a flora aquática e a ictiofauna. 

 As interpretações dos dados obtidos para a bacia do rio Cambuí indicam que: 

- a declividade da área é muito baixa, variando de 0 a 15 graus, sendo que 97,7% da área 

total da bacia possui inclinação inferior a 6 graus, fator importante que torna a bacia 

hidrográfica do Cambuí, neste aspecto, enquadrada na classe de fragilidade muito baixa 

em função da declividade de ROSS; 

- na classificação de fragilidade em função dos tipos de solos na bacia do rio Cambuí, 

nota-se a predominância de solos com textura média argilosa, que compreende a classe 

de fragilidade e erodibilidade de muito fraca a média. 

- Referindo-se à proteção dos solos em relação à cobertura vegetal, por ser área de 

manancial, o grau de proteção deve ser de muito alta a alta para a presença de florestas 

naturais e as cultivadas com biodiversidade; 

- Dentre os parâmetros morfométricos calculados para a bacia do rio Cambuí, os valores 

obtidos para a relação de relevo (Rr), densidade de rios (Dr), gradiente de canais, fator 

forma (Ff), índice de sinuosidade (Isin) indicam influência pelo controle geológico; 

- A rede de drenagem da bacia do rio Cambuí é controlada, principalmente, pelos canais 

de terceira ordem, por lineamentos estruturais representados por falhas normais. 

 São perceptíveis no fundo do vale efeitos de transbordamento, assoreamento e 

erosão das margens do rio, o que explica a turbidez das suas águas. Embora o município 

tenha elaborado um Plano Diretor do Parque Cambuí, com Diretrizes de planejamento, nota-

se que na prática, o mesmo não está sendo aplicado. 

 Durante os anos de 1994/95, foram realizadas obras de implantação do sistema de 

coleta e tratamento de esgotos na bacia do rio Cambuí, no âmbito do PROSAM (Programa 

de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba), do governo estadual. No 

entanto, notou-se que o esgoto não recebe um tratamento adequado pela SANEPAR 

(Companhia de Saneamento do Paraná). O esgoto tratado apresenta uma coloração muito 

escura e um forte odor pútrido, além de conter grande quantidade de espumas. Além disso, 

no mês de maio do corrente ano, ocorreu um grande vazamento de ácido clorídrico pela 

mesma, resultando em impacto ambiental na região e mortandade de peixes. 
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 O rio Cambuí também é muito poluído pelo lançamento de lixo dos moradores das 

áreas ribeirinhas. 

 Medidas mitigadoras devem ser tomadas urgentemente para a proteção ambiental 

da Bacia do Rio Cambuí. Deve-se criar um conjunto de zonas específicas de proteção para 

o fundo de vale, com o intuito de garantir a recuperação e manutenção da qualidade 

ambiental, estabelecendo parâmetros diferenciados para cada um dos trechos delimitados, 

respeitando as características ambientais e peculiares intrínsecas de cada local. 

 No Plano Diretor existem inúmeras medidas para que se possam amenizar os 

efeitos dos tipos de ocupação do solo e das fontes de poluição a fim de preservar a 

qualidade da água do manancial. Dentre elas destacam-se: 

- O planejamento territorial dentro da bacia hidrográfica conservando as áreas de proteção 

especial com matas ciliares e não permitindo a sua ocupação; 

- Saneamento básico que atinja todas as instalações e controle de esgotos clandestinos; 

- Controle do crescimento desordenado em áreas com ocupação concentrada; 

- Propor ações e/ou programas que estabeleçam uma nova consciência sócio-ambiental, 

num processo educativo, envolvendo os diversos setores sociais, particularmente as 

comunidades da Bacia do Rio Cambuí. 

- Informar e alertar os habitantes da bacia do rio Cambuí, utilizando programas de 

educação ambiental, sobre a qualidade e quantidade de água, visando mudanças 

comportamentais; 

- Disciplinamento do solo. 
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