
 

XXII SÍMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 
Florianópolis- SC 

 

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                   1 
 

 A INFLUÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA 

ARROIO DA RONDA 

Gustavo Forastiere Simoneli 
1
* & Mariele Katherine Jungles² & Maria Magdalena Ribas 

Döll 
3 

 

Resumo: As recentes mudanças climáticas provocaram alterações na qualidade de águas 

superficiais. Ainda, em áreas urbanas, esta situação pode tornar-se ainda mais agravante. 

Ponta Grossa, localizada no Paraná, possui grande quantidade de arroios em área urbana. 

Dentre os inúmeros arroios de Ponta Grossa, optou-se por monitorar um trecho do Arroio 

da Ronda, pois este nasce em área urbana, percorrendo zonas agrícolas até sua foz, situada 

no Rio Tibagi. Portanto, o objetivo desta pesquisa é avaliar se há influência de águas 

pluviais na qualidade da água de um trecho do Arroio da Ronda. Foram analisados, durante 

os meses de outubro de 2016 a janeiro de 2017, os parâmetros de OD, NT, P-Total, 

temperatura, pH, CE, turbidez, ST e STD. Os resultados identificaram que o NT possui 

maiores concentrações em períodos mais chuvosos. Enquanto CE, P-Total, ST e STD 

demonstraram melhores resultados. Portanto, conclui-se que as águas pluviais exercem 

influência na qualidade de água do Arroio da Ronda. 

 

Palavras-Chave:; Arroio da Ronda; Águas Pluviais; Monitoramento. 

 

THE INFLUENCE OF PRECIPITATION ON THE WATER QUALITY OF THE 

RONDA STREAM 

 

Abstract: The recent climate changes have caused alterations in surface water quality. Yet, 

in urban areas, this situation can become more critical. In Ponta Grossa, in Paraná, there 

are many streams in urban area. Among the many streams in Ponta Grossa, was opted to 

monitor a stretch of Ronda Stream, because the stream is born in urban area and goes 

through agricultural areas until the stream’s mouth, located in Tibagi River. Therefore, the 

aim of this research is to evaluate if rainwater influences on Arroio da Ronda water quality. 

Were monitored, during October 2016 to January 2017, the parameters of DO, TN, Total-P, 

temperature, pH, EC, turbidity, TS and TDS. The results showed that only TN has higher 

concentrations during rainy seasons. Whereas the EC, Total-P, TS and TDS showed better 

results. Therefore, can conclude that rainwaters have influence in Arroio da Ronda water 

quality. 
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INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos possuem um papel indispensável para manutenção e existência de 

vida no planeta, especialmente para o homem. Dessa forma, rios e arroios têm sido 

intensamente utilizados como suporte para elevar a qualidade de vida da sociedade (Chen e 

Wang, 2009). Como resultado dos múltiplos usos, grande parte dos corpos hídricos sofreram 

alterações nas características físico-químicas e biológicas da água, pois, a qualidade da água é 

resultado da somatória de diversas atividades antropogênicas ao longo de seu curso, e de 

características morfológicas da bacia hidrográfica (Massoud, 2011; Paredes et al., 2010). 

Ainda, de forma indireta, devido a mudanças climáticas, desencadeadas por atividades 

humanas nos últimos anos, agravaram ainda mais as condições qualitativas dos corpos 

hídricos (Moyel e Hussain, 2015). 

Este quadro pode vir a ser ainda mais caótico em zonas urbanas, já que, além do grande 

número de fontes poluentes, observam-se ausência de vegetação e, consequentemente, 

grandes áreas impermeabilizadas, resultados do processo de urbanização. Estes fatores 

proporcionam maior escoamento superficial, elevando os níveis de água dos corpos hídricos, 

em épocas de chuva, e, transporte de maiores cargas de substâncias até o corpo hídrico. 

Ainda, em épocas de seca, devido a ausência de precipitação, ocorre a diminuição do volume 

dos corpos hídricos, de modo a reduzir a capacidade do meio aquático de diluir as impurezas, 

além de elevar a temperatura do corpo hídrico (Chang et al., 2015; Moyel e Hussain, 2015).  

Assim sendo, alguns países notaram a necessidade de adotar políticas sustentáveis para 

a preservação e manutenção de seus mananciais. Para isso, é necessário identificar as reais 

condições dos corpos hídricos, de maneira que fosse possível, assegurar a integridade dos 

ambientes aquáticos, e auxiliar nas tomadas de decisões políticas, sobre seus múltiplos usos 

(Wong e Hu, 2013). Além disso, o conhecimento da atual condição qualitativa dos corpos 

hídricos proporciona ampliar os conhecimentos do ecossistema local, e possibilita averiguar a 

influência de substâncias que são advindas de processos antrópicos e naturais (Souza e 

Gastaldini, 2014). 

O Brasil é detentor de grande parcela de água doce mundial, mesmo que sua 

distribuição não seja igualitária ao longo de seu território. Entretanto, grande parcela de rios e 

arroios brasileiros, encontra-se em situações precárias, devido a ausência de cuidados e 

manutenções (Rigotti e Pompeo, 2011). 

Este panorama pode ser aplicado no município de Ponta Grossa, localizado no centro 

paranaense. O município tem uma população de 286.647 habitantes, em que 95,22%, residem 

em áreas urbanas (IBGE, 2014). A cidade detém mais de 150 km de extensão de corpos 

hídricos localizados em área urbana, em que, todos apresentam sinais de deterioração devido 

a atividades desenvolvidas pelo homem (Godoy, 2014).  

Dentre os corpos hídricos existentes na área urbana de Ponta Grossa, encontra-se o 

Arroio da Ronda. Dentre as atividades desenvolvidas nos locais adjacentes ao corpo hídrico, 
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podem-se citar despejos de efluentes, habitações urbanas no entorno do arroio, ausência de 

vegetação ripária, impermeabilização do solo, uso de produtos agrícolas em regiões próximas 

ao corpo hídrico e criação de animais campestres. Portanto, o objetivo deste estudo, é avaliar 

a influência que as águas pluviais podem acarretar no corpo hídrico.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no Arroio da Ronda, pertencente a bacia hidrográfica da 

Ronda, localizada na região sudoeste de Ponta Grossa, sul do Brasil. O arroio possui 

aproximadamente 12,67 km de curso hídrico, e possui sua nascente situada em área urbana, e 

sua foz no Rio Tibagi. Dentre os corpos hídricos afluentes do Rio Tibagi, o Arroio da Ronda 

é o único que se enquadra como classe III para rios de água doce da Resolução CONAMA n 

º357 (Brasil, 2005), enquanto os demais se classificam como classe II (Águas Paraná, 2015). 

A bacia hidrográfica da Ronda abrange uma área de 36,83 km², em que 27,51 km² 

representam a área urbana de Ponta Grossa, o restante são áreas agrícolas e de 

reflorestamento (Santos et al., 2015). O clima da região é classificado por Köeppen como 

Cfb, o qual atribui para região verões frescos, sem estação de seca definida.  

Para monitorar a qualidade de água do arroio, foram determinados 5 pontos de 

amostragem. A escolha dos locais para monitoramento se deu por meio de pesquisas em 

mapas cartográficos, e visitas de campo. Buscaram-se pontos em que fosse possível o acesso 

até o entorno de suas margens, e estivessem distribuídos de forma que englobassem 

diferentes condições que pudessem expressar as reais condições do corpo hídrico. A Figura 1 

apresenta os pontos de amostragem selecionados no Arroio da Ronda.  

 
Figura 1 -  Localização do Arroio da Ronda e dos pontos utilizados para o monitoramento da qualidade da água. 



 

XXII SÍMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 
Florianópolis- SC 

 

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                   4 
 

O período experimental iniciou-se em outubro de 2016, e perdurou até janeiro de 2017, 

em que se totalizaram cinco coletas. As amostras de água foram retiradas do centro da seção 

do corpo hídrico, aproximadamente na metade da profundidade do arroio. Todos os frascos e 

acessórios utilizados para a coleta de água foram previamente esterilizados e identificados. 

Durante as coletas, as amostras mantiveram-se armazenadas em temperatura de 

aproximadamente 4ºC. Para coleta, transporte, armazenamento e preservação das amostras, 

adotaram-se os procedimentos apresentados no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2012). 

Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos monitorados e metodologias aplicadas de acordo com APHA (2012) 

Parâmetros Método Unidade  

Oxigênio dissolvido (OD) Sonda Multiparâmetros* mg/L 

Temperatura (Tº) Sonda Multiparâmetros* ºC 

Turbidez Turbidímetro NTU 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) Sonda Multiparâmetros* mg/L 

Nitrogênio Total (NT) Colorimétrico mg/L 

Fósforo Total (P-Total) Colorimétrico mg/L 

Sólidos Totais (ST) Gravimétrico g/L 

Condutividade Elétrica (CE) Sonda Multiparâmetros* µS/cm 
* Aquaread AP-2000 

 

A obtenção de dados pluviométricos diários dos meses de outubro de 2016 a janeiro de 

2017 foi realizada por intermédio do Sistema Meteorológico do Paraná – SIMPEAR.  

Para analisar a influência da precipitação nos parâmetros de qualidade de água 

monitorados, fez-se o uso da ferramenta de Pearson. A análise foi realizada entre os 

parâmetros de qualidade de água e a precipitação. Para a apresentação de resultados, utilizou-

se gráficos de dispersão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 2 são apresentados os gráficos de dispersão que ilustram a correlação dos 

parâmetros monitorados com a precipitação. Em geral, pode-se observar que o corpo hídrico 

apresentou uma melhora nos níveis qualitativos da água. Resultado semelhante foi observado 

por Moyel e Hussain (2015) ao analisar a qualidade de água do Rio Shatt al-Arab, localizado 

no Iraque. O monitoramento se deu durante o período de seca e de chuva, e notou-se que o rio 

apresentava melhores resultados durante épocas em que a precipitação era elevada. Ainda, os 

autores atribuíram esta condição devido ao aumento do volume do corpo hídrico, e 

consequentemente, maior vazão, melhor diluição de substâncias e elevou-se a eficiência do 

processo de autodepuração.  



 

XXII SÍMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 
Florianópolis- SC 

 

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                   5 
 

O monitoramento de compostos de fósforo em mananciais tem grande relevância ao 

determinar a condição qualitativa do corpo hídrico, pois em excesso, pode promover o 

aumento de algas, redução de oxigênio disponível, diminuição da biodiversidade e, em casos 

extremos, desencadear o processo de eutrofização (von Sperling, 2014). No Arroio da Ronda, 

as concentrações de P-Total mantiveram-se acima dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357 (Brasil, 2005) durante o período monitorado, com exceção de uma amostra 

correspondente ao mês de novembro. Ainda, em períodos chuvosos, o corpo hídrico 

apresenta menores concentrações de P-Total. 

 
Figura 2- Correlação dos parâmetros de qualidade de água com a precipitação durante o período amostrado. 

Devido a impermeabilização do solo e ausência de vegetação nas proximidades dos 

corpos hídricos, a precipitação pode promover o carreamento de diversas substâncias até o 

leito de rios e arroios, e, consequentemente, pode elevar as concentrações de sólidos no meio 

aquático (von Sperling, 2014). No Arroio da Ronda, em épocas de precipitação durante o 

período monitorado, não interferiram significativamente no corpo hídrico. Ainda, notou-se 

correlação negativa entre a precipitação e os sólidos analisados, o que indica que, devido o 

aumento de volume do arroio, ocorreu diluição das substâncias carreadas pela chuva.  

. A CE pode indicar um ambiente impactado, caso apresente concentrações acima de 

100 µS/cm (CETESB, 2014, Prathumratana et al., 2008). No Arroio da Ronda, notou-se que 
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todas as alíquotas estiveram superiores a este valor, o que, significa que os diferentes 

processos e atividades antrópicas existentes nas proximidades do corpo hídrico, podem 

impactar negativamente na atual condição do corpo hídrico. Assim como os sólidos presentes 

no arroio, em períodos chuvosos, o aumento do volume do corpo hídrico, permite um 

aumento na eficiência de diluição dos compostos responsáveis por elevar a CE. Todavia, 

mesmo nos períodos de maior pluviosidade, o Arroio da Ronda manteve-se com 

concentrações acima de 100 µS/cm. 

O período que foi realizado o monitoramento da qualidade de água do Arroio da Ronda, 

ocorreu no final da primavera e início do verão, época em que se puderam registrar altas 

temperaturas no ano. Dessa forma, a correlação entre a precipitação e a temperatura da água 

apresentou-se como positiva, de forma que em épocas chuvosas foram registradas 

temperaturas mais altas. Portanto, as pequenas variações de temperatura no arroio 

encontradas, se devem a pequenas variações climáticas que ocorreram neste período (Moyel e 

Hussain, 2015). 

O OD é um importante parâmetro de qualidade de água, pois é responsável direto pelo 

equilíbrio da vida aquática (Saksena et al, 2008). Para corpos hídricos de água doce, 

classificados como III, segundo a Resolução CONAMA nº 357 (Brasil, 2005), deve-se 

manter concentrações acima de 4,0 mg/L. No Arroio da Ronda, as concentrações de OD 

mantiveram-se em acordo com o que determina a resolução vigente. Ainda, a precipitação 

apresenta um impacto positivo nas concentrações de OD. Souza e Gastaldini (2014) 

atribuíram o aumento de oxigênio disponível no meio aquático, em períodos de precipitação, 

ao aumento do volume de água, e consequentemente, a melhora da diluição.  

Ao avaliar os valores encontrados de pH, observou-se que apenas um ponto manteve-se 

fora dos valores permitidos, que abrangem uma faixa entre 6 e 8 (BRASIL, 2005; von 

Sperling, 2014). Todavia, não se pode atribuir este fator a precipitação ocorrida, já que de 

acordo com a Figura 2, nota-se que eventos de precipitação não interferiram neste indicador.  

Devido a possibilidade de partículas suspensas virem a tornar-se suporte para 

organismos patogênicos, torna-se necessário analisar o parâmetro de turbidez e seu 

comportamento com a precipitação (Obi et al, 2007; von Sperling, 2014). Ao analisar as 

concentrações de turbidez, observa-se que estão inseridas nos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 357 (Brasil, 2005). Ainda, ao avaliar o comportamento do 

parâmetro em relação aos diferentes níveis de precipitação, pode-se averiguar que não houve 

mudanças significativas. 

Dentre os parâmetros monitorados, o NT foi o que apresentou maiores alterações em 

períodos de maior pluviosidade. Ao analisar a Figura 2, observa-se uma correlação positiva e 

forte, de forma que, em épocas de eleva precipitação, o corpo hídrico apresenta maiores 

concentrações de compostos nitrogenados. Todavia, é importante destacar que as 
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concentrações obtidas de NT, não se apresentaram em desconformidade se comparadas aos 

valores permitidos para nitrogênio amoniacal, na Resolução CONAMA nº 357 (Brasil, 2005). 

 

CONCLUSÕES 

Assim sendo, conclui-se que, em geral, a precipitação influenciou positivamente na 

qualidade de água do Arroio da Ronda durante o período experimental. Dentre os parâmetros 

monitorados, o NT apresentou maiores concentrações em períodos chuvosos. Ademais, com 

exceção do pH e a turbidez que não apresentam alterações relevantes, notou-se reduções nas 

concentrações de P-Total, CE, STD e ST, e um aumento no oxigênio disponível no meio 

aquático. 

Em relação aos resultados obtidos por processos analíticos, e compara-los com a 

Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005) pode-se averiguar que apenas o P-Total 

apresentou-se em desconformidade com os valores limites estabelecidos.  
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