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Resumo – O cultivo intensivo de arroz irrigado e a concentração de núcleos urbanos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Piraí ameaçam a degradação dos seus corpos hídricos. Com isso, torna-se 

necessário o monitoramento da qualidade das águas superficiais para assegurar os múltiplos usos 

previstos para águas doces classe 2 na legislação brasileira. Sobretudo, porque o principal curso 

d’água da bacia, o Rio Piraí, é provedor de cerca de 30% da água destinada ao abastecimento 

público de Joinville, o município mais populoso do estado de Santa Catarina. Foram analisados pelo 

método de estatística descritiva, dados de parâmetros monitorados em seis pontos amostrais 

referentes a uma série histórica compreendida entre 2008 e 2013. Após a avaliação constatou-se que 

os valores de coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, 

pH e turbidez apresentaram-se em desconformidade com os padrões estabelecidos na Resolução 

CONAMA 357/2005. Esses resultados indicam deterioração da rede de drenagem no sentido 

montante-jusante da bacia, devido à maior interferência antrópica. 
 

Palavras-Chave – Qualidade da água, Rio Piraí, Bacia Hidrográfica. 

 

ANALYSIS OF HISTORICAL DATA OF SURFACE WATER QUALITY OF 

THE BASIN PIRAÍ RIVER IN JOINVILLE – SC 
 

Abstract – The irrigated rice cultivation intensive and the concentration of urban centers in the 

Basin Pirai River threaten the degradation of its water bodies. Thus, it becomes necessary to 

monitor the quality of surface water to ensure the multiple intended uses for freshwater class 2 in 

the brazilian legislation. Mainly because the main watercourse of the basin, the Pirai River, is 

provider of about 30% of the water for public supply of Joinville, the most populous city in the state 

of Santa Catarina. Were analyzed using descriptive statistics method, parameter data monitored in 

six sample points relating to a historic series between 2008 and 2013. After evaluation it was found 

that the values of fecal coliform, BOD, total phosphorus, total nitrogen, dissolved oxygen, pH and 

turbidity showed up in violation of the standards established by Resolution CONAMA 357/2005. 

These results indicate deterioration of the drainage network in the upstream-downstream sense of 

the basin, due to the increased anthropogenic interference. 
 

Keywords – Water quality, Piraí River, Watershed. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a necessidade de assegurar água em quantidade e qualidade compatíveis aos 

múltiplos usos ao qual pode ser destinada, se torna indispensável o monitoramento da mesma. 

Mediante o acompanhamento sistemático dos ambientes por meio da manutenção de séries 

históricas de dados e sua interpretação, é permitida uma melhor compreensão da evolução temporal 
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da qualidade ambiental e sua correlação com outros fenômenos, sejam climáticos e/ou econômicos 

(LAMPARELLI, 2004). 

 

Dentro deste contexto, o objeto de estudo deste trabalho foi a Bacia Hidrográfica do Rio Piraí, 

devido o seu principal curso d’água, o Rio Pirai: (1) ser o mais importante afluente da margem 

esquerda do Rio Itapocu no sentido montante-jusante, compondo a bacia homônima e, (2) deter ao 

longo de sua extensão, a Estação de Tratamento de Água do Piraí (ETA-Piraí), que é responsável 

pelo abastecimento público de cerca de 30% da água consumida em Joinville, o município mais 

populoso do estado de Santa Catarina, com aproximadamente 554.601 habitantes (IBGE, 2014; 

IPPUJ, 2013; SDS, 2007). 

 

A pesquisa objetiva fornecer subsídios para a gestão de recursos hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itapocu, do qual a bacia do Rio Piraí faz parte. Para que isso seja possível, o 

estudo consiste em: analisar dados de qualidade das águas superficiais utilizando a série histórica 

disponibilizada pela Companhia Águas de Joinville, entre os anos de 2008 a 2013 referente a seis 

pontos amostrais situados na Bacia Hidrográfica do Rio Piraí; verificar se os dados dos parâmetros 

analisados estão em conformidade com os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005 

e, vincular possíveis alterações com o uso e ocupação do solo que ocorre na área de estudo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Descrição da Área de Estudo 

 

O complexo hídrico formado pelo Rio Piraí e seus tributários corresponde a maior das nove 

sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu, inserida na Região Hidrográfica 6 – 

Baixada Norte, no estado de Santa Catarina. Drena uma área de 599,85 km², dos quais 311,79 km² 

estão situados na região sul de Joinville, representando 27,68% deste município e 51,98% da bacia 

(HOLLER, 2012; SDS, 2007). O restante da mesma encontra-se nos municípios de Araquari, 

Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Guaramirim e Schroeder (IBGE, 2013).  

 

Com relação à cobertura do solo, em Joinville a bacia possui a composição apresentada na 

Tabela 1. Os remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica pertencem à região fitoecológica 

Floresta Ombrófila Densa, em estado vegetacional primário e secundário (FATMA, 1996 apud 

SDS, 2008). Estes são encontrados principalmente nas áreas de difícil acesso, com maiores altitudes 

e relevo montanhoso (UBERTI, 2011). Segundo Oliveira (2010), a população da área abrangida por 

Joinville nesta bacia é estimada em 67.774 habitantes, com densidade demográfica de 219 hab/km², 

em projeção do ano de 2009. 

 

Tabela 1 – Cobertura do solo na Bacia do Rio Piraí em Joinville, SC 

Cobertura do solo Área (km²) Proporção (%) 

Mata Atlântica 209,37 67,15 

Gramínea/Pastagens 46,76 15,00 

Rizicultura 22,49 7,21 

Zonas urbanizadas 15,34 4,92 

Capoeira 13,93 4,47 

Silvicultura 3,04 0,98 

Solo exposto 0,86 0,28 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2010). 
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2.2 Requerimento dos dados  

 

Os dados de qualidade da água utilizados no presente estudo foram fornecidos pela 

Companhia de Saneamento Básico Águas de Joinville, responsável pela captação, tratamento e 

distribuição de água no município de Joinville – SC. Estes são referentes a seis pontos amostrais, 

localizados em rios que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Piraí (Figura 1 e Tabela 2). As 

amostras foram coletadas entre os anos de 2008 a 2013, com periodicidade mensal no ponto 1 e 

trimestral do ponto 2 ao 6. 

 

 
Figura 1 – Localização dos pontos amostrais na área de estudo 

 

Tabela 2 – Descrição dos pontos amostrais monitorados na Bacia do Rio Piraí em Joinville, SC 

Ponto 

Amostral 

Coordenadas Altitude 

(m) 
Localização 

Uso e ocupação 

do solo Latitude Longitude 

1 26º14'42,46'' S(1) 48º58'59,30'' O(1) 130,00 

Rio Piraí.(1) Área 

Rural, na 

localidade Piraí.(2) 

A montante da 

ETA Piraí. 

ETA Piraí, 

predomínio de 

mata atlântica. 
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2 26°17'16.87" S(1) 48°53'48,01" O(1) 10,00 

Rio Águas 

Vermelhas.(1) 

Perímetro urbano: 

bairro Vila Nova.(2)  

Ocupação 

urbana. 

3 26°17'13,75" S(1) 48°54'56,30" O(1) 15,00 

Rio Motucas.(1) 

Perímetro urbano: 

bairro Vila Nova.(2) 

Pouca 

urbanização, 

predomina 

cultivo de arroz 

irrigado. 

4 26°17'37,98" S(1) 48°55'12,96" O(1) 14,42 

Rio Aratacas.(1) 

Perímetro urbano: 

bairro Vila Nova.(2) 

Somente cultivo 

de arroz 

irrigado. 

5 26°18'17,96" S(1) 48°54'09,09" O(1) 10,00 

Rio Motucas.(1) 

Perímetro urbano: 

bairro São 

Marcos.(2) 

Somente cultivo 

de arroz 

irrigado. 

6 26º20'16,32'' S(1) 48º53'22,70'' O(1) 8,57 

Rio Águas 

Vermelhas.(1) 

Perímetro urbano: 

bairro Morro do 

Meio.(2) 

Ocupação 

urbana e cultivo 

de arroz 

irrigado. 

Fonte: (1)Companhia Águas de Joinville (2014); (2)SIMGeo (2014). 

 

A série histórica compreendeu o monitoramento dos seguintes parâmetros: coliformes 

termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio 

dissolvido, pH e turbidez. Os métodos analíticos adotados estão listados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Métodos utilizados para a análise dos parâmetros de qualidade da água 

Parâmetro Analisado  Método Analítico 

Coliformes Termotolerantes Standard Methods 22ª Edição – 9223 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20ºC) Standard Methods 22ª Edição – 5210.D 

Fósforo Total Standard Methods 22ª Edição – 4500 - P  

Nitrogênio Total Método Hach (10208) DOC316.53.01089 

Oxigênio Dissolvido (OD) Standard Methods 22ª Edição – 4500 O 

pH Standard Methods 22ª Edição – 4500 H+ 

Turbidez Standard Methods 22ª Edição – 2130 B 
Fonte: Companhia Águas de Joinville (2014). 

 

2.3 Modelagem dos dados  

 

A análise dos valores da série histórica de dados de qualidade da água foi realizada pelo 

emprego do método de estatística descritiva, que incluiu a obtenção de medidas de tendência central 

e medidas de variação. As medidas de tendência central corresponderam à média geométrica (para 

os coliformes termotolerantes) e média aritmética (para os demais parâmetros). As medidas de 

variação foram: valor mínimo, valor máximo, desvio padrão e coeficiente de variação (desvio 

padrão dividido pela média). Fez-se isso em planilhas do Microsoft Excel. 

 

Como até o presente momento, a Bacia do Itapocu, do qual a bacia do Piraí faz parte, ainda 

não possui definido o seu Plano de Recursos Hídricos, deve-se adotar o enquadramento dos corpos 
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d’água de Santa Catarina estabelecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) na 

Resolução CERH nº 001/2008 que, por sua vez, resolve adotar a classificação estabelecida pela 

Resolução CONAMA 357/2005 (CERH, 2008). Desta forma, conforme descrito no Artigo 42 da 

Resolução CONAMA 357/2005, as águas doces foram consideradas classe 2 e levou-se em 

consideração os seus padrões para confrontação com os dados dos parâmetros de qualidade da água 

analisados (CONAMA, 2005). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados estatísticos de qualidade da água encontram-se evidenciados na Tabela 4 e descritos 

por parâmetro a seguir. Para começar, as bactérias do grupo coliformes termotolerantes 

apresentaram concentrações máximas superiores ao padrão fixado na Resolução CONAMA 

357/2005 para águas doces classe 2 em todos os pontos amostrais analisados. A concentração 

máxima de 2,76.107 NMP/100ml tida no ponto 2 indica contaminação do Rio Águas Vermelhas por 

esgotos domésticos brutos lançados de residências do bairro Vila Nova, pois situa-se na faixa de 106 

a 109 organismos/100ml sugerido para este cenário (VON SPERLING, 2007). No ponto 1, situado 

em área rural, mesmo que seja menos recorrente, a presença de coliformes termotolerantes pode ser 

plausível, haja vista que as bactérias deste grupo são compostas por outras bactérias além daquelas 

encontradas exclusivamente em fezes de animais homeotérmicos (CETESB, 2014). 

 

Os níveis máximos de DBO estiveram em desconformidade com o padrão da Resolução 

CONAMA 357/2005 para águas doces classe 2. Variaram de 33,70 mgO2/L (ponto 1) a 284,00 

mgO2/L (ponto 6), indicando que os aumentos de DBO ocorrem no sentido montante/jusante na 

Bacia do Rio Piraí. Isso se deve à perceptível maior entrada de despejos de origem orgânica na área 

de estudo. Barros et al. (2011) verificou a mesma tendência na Bacia do Rio Cubatão Norte – SC, 

onde em um ponto amostral situado a montante em área rural a DBO máxima foi de 22,50 mgO2/L, 

enquanto em um ponto a jusante na área urbana atingiu 35,00 mgO2/L.  

 

Com relação aos nutrientes fósforo e nitrogênio total, ambos apresentaram concentrações 

máximas que extrapolaram o limite da Resolução CONAMA 357/2005 em todos os pontos 

analisados. Os valores estiveram entre 2,60 mg/L (ponto 1) a 19,70 mg/L (ponto 6) para o fósforo e 

2,50 mg/L (ponto 1) a 31,20 mg/L (ponto 6) para o nitrogênio. Ressalta-se que as concentrações de 

fósforo presentes nos pontos 2 (5,90 mg/L) e 3 (4,20 mg/L), locais onde há pressão antrópica por 

urbanização, indicam que há lançamento de esgoto doméstico bruto nos rios, pois encontram-se 

situadas na faixa usual de 4 a 15 mg/L para este tipo de despejo, enquanto as alterações de 

nitrogênio nos pontos 2 a 6 podem estar relacionadas principalmente à aplicação de fertilizantes 

nitrogenados na rizicultura, pois suas concentrações são inferiores à faixa de 35 a 70 mg/L, típica de 

esgoto doméstico bruto, conforme sugere Von Sperling (2007). 

 

O Oxigênio Dissolvido (OD) apresentou concentrações mínimas que infringiram a legislação 

vigente nos pontos 2 (2,80 mgO2/L) e 6 (1,40 mgO2/L), caracterizando uma zona de decomposição 

ativa, onde as menores concentrações de OD na massa líquida se devem a uma determinada 

magnitude pontual de matéria orgânica, provavelmente devido a lançamento de esgoto doméstico 

no ponto 2 e a contribuições múltiplas no ponto 6. Contudo, observou-se que nos seis pontos 

amostrais analisados, os valores médios e máximos de OD mostram-se adequados para a 

manutenção da vida dos seres aquáticos aeróbios e viabilização do processo natural de 

autodepuração dos corpos d’água (CETESB, 2014; VON SPERLING, 1996).  
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Tabela 4 – Dados estatísticos dos parâmetros de qualidade das águas superficiais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piraí em Joinville – SC nos 6 pontos monitorados entre os anos de 2008 a 2013 

Dados 

Estatísticos 

Parâmetro Analisado 
Ponto 

Amostral 
Col. Termo. 

(NMP/100ml) 

DBO5,20ºC 

(mgO2/L) 

PT 

(mg/L) 

NT 

(mg/L) 

OD 

(mgO2/L) 
pH 

Turbidez 

(UNT) 

Mín 1,00.100 0,10 0 0 7,74 6,25 0,30 

1 

(N* = 71) 

Méd 7,18.101 3,77 0,40 0,62 9,12 7,25 1,97 

Máx 5,79.103 33,70 2,60 2,50 10,88 8,81 10,80 

DP 9,53.102 4,71 0,65 0,53 0,61 0,55 2,27 

CV (%) 1.327,58 125,02 162,11 85,59 6,69 7,59 114,80 

 

Mín 1,83.103 2,90 0 0,89 2,80 6,00 9,67 

2 

(N = 23) 

Méd 3,93.104 12,21 1,10 2,97 5,94 6,89 61,86 

Máx 2,76.107 76,60 5,90 5,52 8,94 7,80 401,00 

DP 5,73.106 15,36 1,56 1,24 1,63 0,42 99,33 

CV (%) 14.598,70 125,84 141,90 41,56 27,41 6,15 160,56 

 

Mín 3,00.102 0,40 0 0,30 6,68 6,00 3,84 

3 

(N = 23) 

Méd 4,69.103 13,32 0,52 1,31 7,65 6,97 34,28 

Máx 6,31.104 98,90 4,20 3,05 8,76 7,84 216,00 

DP 1,26.104 23,99 0,91 0,82 0,71 0,41 50,40 

CV (%) 268,96 180,16 175,92 62,47 9,33 5,83 147,03 

 

Mín 1,00.100 1,00 0 0,03 6,56 6,00 5,00 

4 

(N = 23) 

Méd 5,24.102 12,78 0,99 1,31 7,88 6,91 103,16 

Máx 6,27.104 93,40 10,10 6,65 9,20 7,89 747,00 

DP 1,30.104 22,82 2,19 1,38 0,71 0,40 198,05 

CV (%) 2.477,45 178,55 221,19 105,44 8,99 5,75 191,98 

 

Mín 5,10.102 1,80 0 0,76 5,17 5,73 0,15 

5 

(N = 23) 

Méd 4,64.103 10,72 1,26 1,93 7,01 6,81 72,83 

Máx 8,80.104 54,30 7,70 7,37 8,39 7,51 800,00 

DP 1,96.104 11,12 1,91 1,69 0,84 0,41 165,57 

CV (%) 422,24 103,79 151,80 87,81 12,02 5,97 227,34 

 

Mín 7,50.102 1,90 0 1,00 1,40 5,77 12,60 

6 

(N = 23) 

Méd 1,02.104 29,75 2,55 4,82 5,17 6,77 51,31 

Máx 7,59.105 284,00 19,70 31,20 8,17 7,90 203,00 

DP 1,74.105 62,67 5,09 7,08 1,24 0,50 51,34 

CV (%) 1.708,26 210,68 199,40 147,06 24,06 7,44 100,07 

 

Padrão 

Resolução 

CONAMA 

357/2005 

≤ 1.000 

NMP/100ml 

≤ 5 

mgO2/L 

≤ 0,1 

mg/L 

≤ 2,18 

mg/L(1) 

≥ 5 

mgO2/L 

Entre 

6 e 9 

≤ 100 

UNT 

Para 

águas 

doces 

classe 2  
Legenda: (1)Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para a eutrofização, em ambientes 

lóticos (N/P < 10) conforme CONAMA (2005) e Von Sperling (1996); *Número de dados analisados. 
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Os valores de pH apresentaram-se homogêneos, pois o coeficiente de variação esteve entre 

5,75% e 7,59% e o desvio padrão foi menor que a média aritmética com relação a todos os pontos 

amostrais analisados. Dos pontos 1 a 4 os valores estiveram na faixa recomendada na Resolução 

CONAMA 357/2005 para águas doces classe 2. Nos pontos 5 e 6, o pH mínimo infringiu a 

legislação vigente, chegando a 5,73 e 5,77, respectivamente, valores situados na faixa de 4,5 e 8,2 o 

que infere que essas baixas são em função da presença de gás carbônico livre na água, resultante da 

sua absorção da atmosfera ou da decomposição de matéria orgânica (VON SPERLING, 1996).  

 

A turbidez apresentou valores máximos que excederam o padrão da legislação vigente em 

todos os pontos, exceto o 1 (10,80 UNT). Essas alterações constatadas dos pontos 2 ao 6 são 

desencadeadas por interferência antrópica.  No ponto 2, está vinculada ao desmatamento de mata 

ciliar para alocação de residências, o que facilita principalmente o lançamento de esgoto doméstico 

bruto no Rio Águas Vermelhas. Dos pontos 3 a 6, a ausência de vegetação ripária se deve 

principalmente em função das plantações de arroz irrigado cultivadas no entorno, o que pode 

permear o carreamento de sedimentos e compostos tóxicos (como fertilizantes e pesticidas) 

diretamente nos cursos d’água, segundo exposto por Von Sperling (1996).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Constatou-se que todos os parâmetros analisados apresentaram-se em desconformidade com 

os padrões da Resolução CONAMA 357/2005 inerentes aos usos preponderantes previstos pela 

mesma para águas doces classe 2. Nesse contexto, os usos do solo atrelados à interferência 

antrópica, principalmente, pelo cultivo de arroz irrigado e a concentração de aglomerados urbanos, 

atribuídos à Bacia Hidrográfica do Rio Piraí, demonstraram refletir preponderância sobre os efeitos 

adversos à qualidade das águas superficiais, quando comparados a fatores naturais como onde há 

presença de remanescentes florestais do bioma mata atlântica.   

 

Diante do conhecimento do panorama atual da qualidade das águas superficiais na bacia do 

Rio Piraí, visto que não se adequa ao que impõe a legislação vigente, o Comitê Itapocu poderá 

propor o reenquadramento dos cursos d’água em função dos usos preponderantes pretendidos, que 

deverá ser obrigatoriamente alcançado ao longo do tempo. Como determinados usos demandam 

elevados volumes de água, como a rizicultura, também se torna evidente o papel do comitê em 

exercer o cadastramento de usuários de água para poder efetuar a sua outorga e cobrança, o que 

incitará maior consciência da importância deste recurso natural vital para a manutenção da vida. 
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