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MONITORAMENTO AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA NO 
RIBEIRÃO MARINGÁ-PR  

Rosane Freire1; Roselene Maria Schneider2; Fabrício Hernandes de Freitas 3; Cássia Maria 
Bonifácio4; Célia Regina Granhen Tavares5 

RESUMO – Este trabalho teve por objetivo monitorar alguns parâmetros de qualidade da água da 
bacia do Ribeirão Maringá, localizada em Maringá-PR, com o propósito de identificar fontes 
potenciais de poluição e contaminação hídrica. Para isso, foram estabelecidos nove pontos de 
amostragem distribuídos pela bacia, compreendendo desde suas principais nascentes até sua foz, no 
Rio Pirapó-PR, com pontos amostrais antes e depois desta confluência. A coleta das amostras 
realizou-se mensalmente, no período de outubro/2008 a março/2009. A qualidade da água foi 
avaliada por comparação com os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. Os 
resultados obtidos apontaram para duas principais fontes poluidoras. A primeira é o despejo de uma 
das estações de tratamento de esgoto da cidade, a ETE 1 – SANEPAR que, embora lançado no 
córrego Mandacaru, altera fortemente as características da água do Ribeirão Maringá, por até dois 
quilômetros de distância após o local de lançamento. A segunda são as águas efluentes dos açudes 
de pesqueiros, situados próximos a confluência do Ribeirão Maringá com o Rio Pirapó. As águas 
que circulam nos açudes carregam os nutrientes utilizados para a alimentação dos peixes que, ao 
serem despejados no curso d’água, contribuem para a alteração da qualidade deste recurso hídrico. 

ABSTRACT  – The aim of this work was evaluate some water quality parameters in Maringá Creek 
basin, located at Maringá–PR, in order to identify some potential sources of water polluting and 
contamination. For this, nine sampling points had been established, located along the basin from its 
source to its mouth (Pirapó River-PR), with sampling points before and after this confluence. The 
sampling had been done from October/2008 to March/2009. The water quality had been evaluated 
in comparison to the standards established in the CONAMA Resolution nº357/2005. The results had 
pointed out for two polluting sources. The first is the discharges of one of the domestic sewage 
station of treatment (ETE 1–SANEPAR), that although has been discharged its residues in the 
Mandacaru stream, has modified the Maringá Creek water characteristics for two kilometers of 
distance from the discharge point. The second source is the wastewater from fishing dams, that it’s 
located close to the confluence of the Maringá Creek and Pirapó River. The water, which circulates 
in the dams, has showing a high concentration of nutrients, which are provided from the fishes 
feeding, and when this water is discharged into the basin, there’s a contribution for water quality 
changes. 

Palavras-chave: Monitoramento de recursos hídricos, poluição hídrica, Ribeirão Maringá. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da água para a vida é inegável. Todos os organismos precisam de água para 

sobreviver e a sua disponibilidade é um dos fatores mais importantes na estruturação dos 

ecossistemas. No entanto, o desenvolvimento urbano e industrial nos últimos anos contribuiu muito 

para a poluição dos recursos hídricos, comprometendo a qualidade da água e assim, causando um 

considerável desequilíbrio nos ecossistemas dependentes deste recurso.  

O estudo de Stipp (2000) relata que o conhecimento da qualidade da água é de fundamental 

importância para a avaliação e controle da saúde de um ecossistema aquático. Tal avaliação, 

segundo Alves (2008), tem como instrumento principal o monitoramento ambiental, ou seja, o 

controle sistemático dos parâmetros físicos, químicos e biológicos do meio. 

De acordo com a mesma autora, um sistema de monitoramento de qualidade de água consiste 

em amostragem, análise laboratorial, manuseio de dados, análise de dados, preparação de relatórios 

e utilização dos dados obtidos para efeito de tomada de decisão. Assim, com o monitoramento é 

possível identificar fontes de poluição ativas na área de estudo, e deste modo, propor medidas 

mitigadoras para os problemas encontrados. 

Como as bacias hidrográficas possuem limites naturais bem definidos, pressupõe-se que todas 

as atividades antrópicas podem ser detectadas nos recursos hídricos ali estabelecidos. A bacia do 

Ribeirão Maringá-PR possui a característica de receber interferência das atividades humanas, tanto 

do meio urbano (efluentes domésticos), como do meio rural. Assim, torna-se uma área interessante 

para a identificação de poluentes que possam alterar a qualidade da água. Com este pressuposto, foi 

realizado o monitoramento da qualidade das águas da bacia do Ribeirão Maringá, compreendendo 

desde suas principais nascentes até sua foz no Rio Pirapó - PR.  

1.1. Descrição da área de estudo  

A bacia do Ribeirão Maringá está localizada na região norte do município de Maringá – PR e 

pertence à unidade de gerenciamento da bacia do Rio Pirapó. A Figura 1 ilustra a localização da 

área de estudo. 

De acordo com Sala (2005), o clima da região, determinado pelo método de Köppen, é 

classificado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa). A precipitação média anual varia entre 

1250 a 1500mm, apresentando verões quentes e chuvosos, invernos com geadas pouco freqüentes, 

sem estação seca definida 
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Figura 1 – Localização da área de estudo (Adaptado de ALVES, 2006 e SALA, 2005). 
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Segundo Borsato e Martoni (2004) suas nascentes, ribeirão Ibipitanga e córregos Romeira, 

Nazareth e Mandacaru, encontram-se dentro do perímetro urbano do município de Maringá e o 

restante da área de drenagem, córregos Miosótis e das Rosas, no domínio rural. Em sua foz 

encontra-se com o Rio Pirapó, um corpo hídrico de suma importância para o abastecimento de água, 

diluição e transporte de efluentes dos pólos industriais situados na região norte e noroeste do Estado 

do Paraná, incluindo o município de Maringá (LOPES, 2001). 

Segundo os mesmos autores a bacia em estudo possui cotas altimétricas que variam de 375 a 

600m e drena uma área de 50,92km², o que a caracteriza como de porte médio. O estudo de Sala 

(2005) relata que o coeficiente de compacidade da bacia é de 1,34, com um pequeno valor de fator 

de forma (0,134), indicando que a bacia não está muito sujeita a enchentes. Quanto à declividade, a 

mesma autora descreve valores de até 6% para os topos, de 6 a 12% nas médias vertentes e entre 12 

a 20% em áreas próximas aos canais de drenagem 

O uso e ocupação do solo, descrito por Biazin (2003), caracteriza-se por apresentar 25,5% de 

sua área ocupada pelo perímetro urbano (à montante da bacia); 26% por pastagens; 36% com 

culturas temporárias (soja/milho); 2% por solo exposto e 10,5% por áreas de mata.  

O estudo de Peruço (2004) relata que, em geral, a área próxima ao córrego Romeira é ocupada 

por culturas temporárias (soja/milho) e pastagens, sendo que, próximo à cabeceira, apresenta alguns 

pontos de mata. Os córregos Nazareth e Mandacaru apresentam-se em grande parte na área urbana. 

Entretanto, no médio curso do córrego Mandacaru, já em área rural, encontra-se instalada a estação 

de tratamento de esgotos – ETE 1 - da SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná), cujos 

efluentes podem contribuir para a contaminação e poluição do curso d’água sob estudo. 

Na faixa de confluência entre córregos Miozótis e das Rosas com o Ribeirão Maringá, Sala 

(2005) verificou a presença de culturas temporárias, a exploração de basalto e a presença de 

depósitos irregulares de entulhos e pneus. Próximo ao encontro com o Rio Pirapó, há a 

predominância de culturas temporárias, pastagens e alguns fragmentos de vegetação marginal 

intercalados com grandes açudes de pesqueiros, sendo esse último, mais uma possível fonte de 

poluição a ser investigada.  

2. OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho centrou-se no monitoramento de alguns parâmetros de qualidade da 

água da bacia do Ribeirão Maringá, localizada no município de Maringá–PR, com o propósito de 

identificar fontes potenciais de poluição hídrica.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Monitoramento da qualidade da água 

Para se avaliar os vários elementos de qualidade da água, realizou-se o monitoramento de 

parâmetros físicos, químicos e biológicos, em nove pontos distribuídos pela bacia do Ribeirão 

Maringá, compreendendo desde suas principais nascentes até sua foz no Rio Pirapó, com pontos de 

monitoramento antes e depois desta confluência. A Figura 2 indica a localização destes pontos 

dentro da área da bacia.  

 

Figura 2 – Localização dos pontos de coleta.  
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Em campo, foram obtidos dados de pH, temperatura (ºC), oxigênio dissolvido - OD (mg/L) e 

condutividade (µS/cm), por meio de instrumentos analíticos da DIGIMED. As análises laboratoriais 

foram realizadas no Laboratório de Gestão, Preservação e Controle Ambiental do Departamento de 

Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá, seguindo os procedimentos descritos 

em APHA (1998).  

No laboratório, os seguintes parâmetros foram analisados: turbidez (NTU), sólidos totais – ST 

(mg/L), sólidos totais filtráveis – STF (mg/L), sólidos totais não-filtráveis – STNF (mg/L), 

demanda bioquímica de oxigênio – DBO5 (mg/L), demanda química de oxigênio – DQO (mg/L), 

nitrogênio amoniacal total (mg/L), nitrito (mg/L), nitrato (mg/L), fósforo total (mg/L). 

A contagem de coliformes termotolerantes (NMP/100mL) foi realizada em placa de Petrifilm 

(EC), segundo método do Comitê Nórdico de Análise de Alimentos (NMKL), a temperatura de 

44ºC ± 2ºC por 24h ± 2h. A placa Petrifilm EC é um sistema pronto para a contagem de coliformes, 

com meio de cultura que contém os nutrientes do Agar vermelho violeta bile (VRBA), um agente 

gelificante solúvel em água fria, o indicador de atividade glicuronidásica (5-bromo-4-cloro-3-

indolil-ß-D-glicuronídeo) e o indicador de tretazólio, para facilitar a enumeração das colônias. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos em campo e nas análises laboratoriais estão apresentados nas Tabelas 1 a 6. 

Ressalta-se que os resultados apresentados serão discutidos com base nos padrões de 

enquadramento de cursos d’água estabelecidos na Resolução CONAMA nº357, de 17/03/2005. A 

Portaria SUREHMA nº 004, de 21/03/1991, que dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água 

da Bacia do Rio Pirapó, adotou por princípio que todos os cursos de água contidos nesta unidade de 

planejamento, incluindo o Ribeirão Maringá, são pertencentes à classe 2, com exceção do córrego 

Mandacaru, que pertence à classe 3 (PARANÁ, 1991). Assim, para uma melhor visualização dos 

resultados, todos os valores grafados em vermelho representam os parâmetros que estão acima do 

permitido pela legislação, tendo em vista o enquadramento dos respectivos cursos d’água. 
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Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos e biológicos para o mês de Outubro/2008 (Ocorrência de chuva: 48 horas antes da coleta). 

Outubro/2008 PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO 6 PONTO 7 PONTO 8 PONTO 9 
PARÂMETROS 
Hora (h:min) 11:30 11:00 10:40 10:15 09:45 08:30 09:00 08:10 09:15 
Temperatura (ºC) 23,0 23,6 23,3 22,4 21,4 20,4 20,4 22,3 22,6 
pH 7,83 7,43 7,80 7,33 7,58 7,57 7,53 8,08 7,92 
Turbidez (NTU) 5,4 15,6 10,2 15,2 15,9 20,3 23,8 26,5 26,6 
Condutividade (µS/cm) 246,0 100,0 200,0 309,0 196,4 233,0 258,0 148,8 190,0 
OD (mg/L) 7,73 7,30 7,60 3,89 6,93 5,85 4,73 6,76 6,25 
DBO 1,555 0,000 0,000 7,850 4,245 7,535 10,355 0,000 7,025 
DQO 25,00 12,65 3,00 50,25 27,38 29,53 27,75 28,75 53,30 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 4500 350 750 20000 2250 0 1660 250 0 
Nitrito (mg/L) 1 0 1 1 2 1 0 0 0 
Nitrato (mg/L) 3,40 1,70 3,95 2,45 3,65 4,40 4,05 2,40 2,20 
N. Amoniacal Total (mg/L) 1,295 0,185 0,180 29,780 10,920 16,190 16,570 0,790 7,100 
Fósforo Total (mg/L) 0,4891 0,0031 0,1275 7,9774 3,1757 4,6493 4,7271 0,2597 0,8196 
Sólidos Totais (mg/L) 102,5 117,0 165,5 201,0 171,5 173,5 207,0 145,5 171,0 
Sólidos Totais Filtráveis (mg/L) 5,5 9,5 5,8 22,6 7,0 15,2 10,0 3,6 16,2 
Sólidos Não-Filtráveis (mg/L) 97,0 107,5 159,7 178,4 164,5 158,3 197 141,9 154,8 

 

Tabela 2 - Parâmetros físico-químicos e biológicos para o mês de Novembro/2008 (Ocorrência de chuva: 6 dias antes da coleta). 

Novembro/2008 PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO 6 PONTO 7 PONTO 8 PONTO 9 
PARÂMETROS          
Hora (h:min) 12:05 11:40 11:20 10:55 10:30 09:10 09:45 08:45 10:00 
Temperatura (ºC) 25,0 24,0 24,0 23,0 22,0 22,0 20,0 21,5 22,0 
pH 7,87 7,71 8,19 7,57 7,7 7,51 7,44 7,54 7,48 
Turbidez (NTU) 3,57 14,80 9,30 22,70 9,60 14,40 33,50 37,20 44,30 
Condutividade (µS/cm) 231,0 93,1 199,6 307,0 196,2 180,4 199,2 137,8 167,8 
OD (mg/L) 6,09 4,90 4,79 3,15 5,13 6,46 4,89 8,33 7,02 
DBO (mg/L) 1,765 0,310 0,000 8,585 3,455 5,395 7,510 1,215 3,765 
DQO (mg/L) 4,05 0,00 0,00 46,85 4,80 10,90 11,20 0,00 0,00 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 1000 300 400 7700 1300 0 1200 2000 200 
Nitrito (mg/L) 2,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 1,0 
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Nitrato (mg/L) 6,4 0,8 5,8 2,4 3,3 3,5 2,8 1,0 1,9 
N. Amoniacal Total (mg/L) 0,000 0,000 0,250 32,030 5,607 6,893 9,316 0,820 6,080 
Fósforo Total (mg/L) 0,04714 0,06714 0,07358 1,59714 0,37572 0,51356 0,60428 0,19214 0,27000 
Sólidos Totais (mg/L) 239,5 130,6 186,0 203,0 140,0 140,0 185,5 150,5 170,6 
Sólidos Totais Filtráveis (mg/L) 4,0 28,3 10,3 59,3 45,5 24,3 52,0 60,0 64,0 
Sólidos Totais Não-Filtráveis (mg/L) 235,5 102,3 175,7 143,7 94,5 115,7 133,5 90,5 106,6 

 

Tabela 3 - Parâmetros físico-químicos e biológicos para o mês de Dezembro/2008 (Ocorrência de chuva: 22 dias antes da coleta). 

Dezembro/2008 PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO 6 PONTO 7 PONTO 8 PONTO 9 
PARÂMETROS 
Hora (h:min) 11:10 10:45 10:30 10:05 09:35 08:20 08:45 08:00 09:05 
Temperatura (ºC) 24,0 23,0 22,0 23,0 22,0 23,0 23,0 23,0 24,0 
pH 7,52 7,44 7,68 7,24 7,50 7,37 7,34 7,64 7,69 
Turbidez (NTU) 5,04 20,60 11,60 17,30 8,83 11,40 18,00 20,30 28,40 
Condutividade (µS/cm) 247 110 199 284 193 220 242 144 184 
OD (mg/L) 7,22 5,75 6,59 4,07 5,60 4,95 4,39 6,10 5,19 
DBO (mg/L) 0,110 1,625 0,090 9,450 2,950 5,010 4,945 2,675 4,620 
DQO (mg/L) 26,00 2,50 0,00 22,50 10,00 11,00 19,00 4,00 24,00 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 20500 100 200 32000 5000 3500 4200 0 200 
Nitrito (mg/L) 2,0 0,5 2,0 1,0 3,0 2,5 2,0 2,0 1,0 
Nitrato (mg/L) 6,00 0,35 5,50 2,90 4,00 3,90 1,00 2,35 2,20 
N. Amoniacal Total (mg/L) 0,235 0,290 0,000 19,880 8,260 11,900 14,250 0,470 7,330 
Fósforo Total (mg/L) 0,20928 0,06886 0,08360 0,98052 0,98052 0,68610 0,76194 0,08470 0,40746 
Sólidos Totais (mg/L) 216,5 112,6 170,3 199,0 168,5 156,5 228,5 150,0 182,5 
Sólidos Filtráveis (mg/L) 6,0 15,0 15,0 20,5 20,0 6,0 10,0 8,5 23,6 
Sólidos Não-Filtráveis (mg/L) 210,5 97,6 155,3 178,5 148,5 150,5 208,5 141,5 158,9 

 

Tabela 4 - Parâmetros físico-químicos e biológicos para o mês de Janeiro/2009 (Ocorrência de chuva: 24 horas antes da coleta). 

Janeiro/2009 PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO 6 PONTO 7 PONTO 8 PONTO 9 
PARÂMETROS 
Hora (h:min) 12:05 11:20  11:45 09:50 09:25h 08:05 08:40 07:30 09:00 
Temperatura (ºC) 22,0 23,0 23,5 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 25,0 
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pH 7,93 8,14 8,22 7,51 7,91 8,15 7,78 7,64 8,25 
Turbidez (NTU) 6,08 16,8 13,8 19,4 24,5 34,5 68,7 177,0 178,0 
Condutividade (µS/cm) 274 100 182 244 194 201 200 124,7 142 
OD (mg/L) 7,8 7,17 7,68 6,94 7,67 7,37 6,27 7,76 7,35 
DBO (mg/L) 0,000 0,215 0,085 3,605 1,510 3,650 5,175 0,730 4,635 
DQO (mg/L) 0,00 2,25 0,00 20,45 11,20 16,50 32,55 12,40 19,05 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 1100 100 700 22000 14600 18000 12000 100 2200 
Nitrito (mg/L) 1,0 4,0 4,0 4,0 5,5 7,0 14,0 39,0 41,5 
Nitrato (mg/L) 3,30 0,95 4,45 3,75 3,30 2,55 1,00 0,00 0,00 
N. Amoniacal Total (mg/L) 0,2150 0,3050 0,2800 10,5300 4,1550 6,2800 7,9350 3,1300 4,9800 
Fósforo Total (mg/L) 0,148140 0,185180 0,143530 0,509260 0,375000 0,495400 0,597220 0,657400 0,648140 
Sólidos Totais (mg/L) 183,50 116,00 139,50 148,00 139,00 130,00 198,00 229,50 238,50 
Sólidos Filtráveis (mg/L) 25,0 16,5 6,0 18,0 16,0 27,5 53,0 93,5 105,0 
Sólidos Não-Filtráveis (mg/L) 158,5 99,5 133,5 130,0 123,0 102,5 145,0 136,0 133,5 

 

Tabela 5 - Parâmetros físico-químicos e biológicos para o mês de Fevereiro/2009 (Ocorrência de chuva: 24 horas antes da coleta). 

Fevereiro/2009 PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO 6 PONTO 7 PONTO 8 PONTO 9 
PARÂMETROS 
Hora (h:min) 13:12 12:53 12:25 10:30 11:00 09:30 10:07h 09:00 10:57 
Temperatura (ºC) 25,0 24,4 25,0 26,0 25,9 25,0 23,0 24,0 24,0 
pH 7,44 7,29 7,37 7,27 7,7 7,57 7,27 8,10 8,03 
Turbidez (NTU) 7,36 11,65 9,1 19,30 20,35 22,05 45,85 266,00 269,00 
Condutividade (µS/cm) 226,5 103,0 212,0 320,0 176,1 173,2 185,9 122,8 136,1 
OD (mg/L) 7,47 6,60 6,95 5,49 6,90 6,47 5,56 7,80 6,80 
DBO (mg/L) 0,015 0,000 0,000 5,135 0,100 0,140 0,065 0,710 0,865 
DQO (mg/L) 2,80 17,50 7,35 38,05 12,00 15,30 20,15 37,05 39,60 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 3100 200 300 9250 2300 5100 8350 8500 9850 
Nitrito (mg/L) 3,0 1,0 2,0 1,4 2,0 2,5 0,0 0,0 0,0 
Nitrato (mg/L) 3,50 0,85 4,80 2,25 3,25 4,05 3,30 0,00 0,00 
N. Amoniacal Total (mg/L) 0,52 0,36 0,19 35,15 5,96 6,10 7,67 4,56 6,56 
Fósforo Total (mg/L) 0,05256 0,03166 0,05526 1,40364 0,28572 0,3066 0,33692 0,27560 0,28436 
Sólidos Totais (mg/L) 65,0 93,0 1580,0 204,6 101,0 147,5 147,5 279,5 212,5 
Sólidos Filtráveis (mg/L) 5,0 12,0 2,0 18,5 5,0 7,0 16,0 115,5 117,5 
Sólidos Não-Filtráveis (mg/L) 60,0 81,0 1578,0 186,1 96,0 140,5 131,5 164,0 95,0 
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Tabela 6 - Parâmetros físico-químicos e biológicos para o mês de Março/2009 (Ocorrência de chuva: 72 horas antes da coleta). 

Março/2009 PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO 6 PONTO 7 PONTO 8 PONTO 9 
PARÂMETROS 
Hora (h:min) 11:34 11:10 10:50 09:44 09:28 08:55 08:34 07:45 09:00 
Temperatura (ºC) 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,0 25,0 23,5 24,0 
pH 7,46 7,13 7,57 7,33 7,45 7,98 7,15 8,40 7,91 
Turbidez (NTU) 3,55 11,80 8,69 14,90 10,20 13,10 25,10 44,90 43,00 
Condutividade (µS/cm) 236 99 205 297 179 197 212 150 152 
OD (mg/L) 8,52 7,89 8,07 5,81 7,35 6,44 5,57 6,76 6,49 
DBO (mg/L) 0,335 0,890 0,635 8,940 2,490 6,000 8,830 1,115 3,770 
DQO (mg/L) 0,00 3,80 0,00 27,00 9,40 10,90 27,00 19,45 22,7 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 0 250 100 1985 0 150 50 0 0 
Nitrito (mg/L) 2,0 1,0 2,0 1,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,0 
Nitrato (mg/L) 4,15 2,05 4,90 3,10 3,85 2,50 2,00 2,00 1,00 
N. Amoniacal Total (mg/L) 0,25 0,12 0,09 27,45 6,86 10,45 12,91 1,12 4,48 
Fósforo Total (mg/L) 
Sólidos Totais (mg/L) 220,0 114,50 196,0 211,0 158,5 
Sólidos Filtráveis (mg/L) 9,5 7,5 4,0 23,5 7,5 10 16,5 22,5 27 
Sólidos Não-Filtráveis (mg/L) 210,5 107,0 192,0 187,5 148,5 
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Com relação ao parâmetro temperatura, observou-se que os cursos de água da bacia do 

Ribeirão Maringá, e os pontos referentes ao Rio Pirapó, no período analisado, não sofreram 

nenhuma alteração que pudesse indicar influência de atividade antrópica.  

Os valores de pH não apresentaram alteração, em relação aos padrões estabelecidos pela 

resolução, em nenhum dos pontos de coleta.  

Já os valores de turbidez apenas estiveram acima do estabelecido pela resolução nos meses de 

janeiro e fevereiro, nos trechos representados pelos pontos 8 e 9, no Rio Pirapó. Este fato pode ser 

explicado pelo aumento da pluviosidade nesta época do ano, fazendo com que os materiais à 

montante, tais como solos lixiviados das encostas e sedimentos do rio, fossem carreados para a 

jusante do curso d’água, elevando os valores deste parâmetro. Os menores valores de turbidez 

foram verificados no trecho representado pelo ponto 1, provavelmente por este ponto estar 

localizado em um córrego de influência urbana, onde não se verifica arrasto de solos para o leito do 

rio, a não ser aqueles provenientes das cabeceiras, e do próprio leito. 

No que se refere à condutividade elétrica, percebeu-se que os pontos 1, 3, 4, 6 e 7 foram 

aqueles que apresentam valores elevados, situados entre 173 a 297µS/cm, quando comparados com 

os estudos de Gradella et al. (2008) e Sardinha et al. (2008), que obtiveram valores de 

condutividade variando de 20 a 40µS/cm. Associado às averiguações feitas em campo, os resultados 

obtidos mostram-se como um indicativo de lançamento de carga poluente nos corpos hídricos 

estudados, uma vez que, de acordo com Esteves (1998), altos valores de condutividade estão 

relacionados  com a decomposição de poluentes. 

O oxigênio dissolvido (OD) que, segundo Von Sperling (1996), é o principal parâmetro de 

caracterização dos efeitos da poluição das águas por despejos orgânicos, apresentou variação de 

concentração em alguns pontos de amostragem. No presente trabalho, entre o período de outubro a 

dezembro de 2008, a concentração de OD, em alguns trechos analisados, esteve abaixo do 

permitido, com destaque para os trechos representados pelos pontos 4 e 7. Também pôde ser 

observada concentrações baixas de OD nos trechos representados pelos pontos 2, 3 (no mês de 

novembro) e pelo ponto 6 (no mês de dezembro). Nos demais meses de pesquisa, os valores de 

concentração de OD encontraram-se dentro do limite permitido, mas é possível visualizar a 

tendência de redução da quantidade de oxigênio dissolvido da água para os trechos representados 

pelos pontos 4 e 7. Esta tendência pode ser atribuída à decomposição de matéria orgânica originária 

de lançamentos de efluentes, localizados a montante destes pontos de amostragem.  

Os resultados das análises de DBO5 mostraram que, para os meses de outubro e novembro de 

2008 e março de 2009, os trechos representados pelos pontos 4, 6, 7 sempre apresentaram 

concentrações acima dos valores estabelecidos na legislação (5mg/L, para corpos hídricos classe 2). 

No mês de dezembro de 2008, os trechos representados pelos pontos 4 e 6, também apresentaram 
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concentrações de DBO5 acima do permitido e, neste mês, o valor deste parâmetro no trecho 

representado pelo ponto 7, encontrou-se muito próximo do limite aceitável pela legislação. Em 

janeiro, apenas no trecho representado pelo ponto 7 encontraram-se valores de DBO5 acima do 

limite estabelecido na legislação e, em fevereiro, apenas no trecho representado pelo ponto 4 foram 

encontradas concentrações de DBO5 acima dos valores estabelecidos. Em comparação com os 

meses anteriores, esta considerável redução na concentração de DBO5 ao longo do curso d’água, 

pode ser explicada pelo aumento da pluviosidade ocorrida nos meses de janeiro e fevereiro que, de 

certa forma, contribuiu para a diluição da carga orgânica em todo curso d’água. 

Com relação os coliformes termotolerantes, verificou-se, nos trechos referentes aos pontos 4, 

5 e 7, concentrações acima dos padrões estabelecidos pela resolução, praticamente em todos os 

meses do monitoramento. A exceção foi o mês de março, em que apenas no trecho representado 

pelo ponto 4, verificaram-se contagens superiores ao permitido. Destaca-se ainda, a não 

conformidade no trecho representado pelo ponto 1, nos meses de outubro e dezembro de 2008, 

provavelmente em virtude de lançamentos clandestinos de efluentes domésticos no curso d’água, 

fato verificado no dia da coleta de amostra.  

Outro fato a se destacar é a eventual variação da concentração de coliformes termotolerantes, 

acima dos padrões permitidos pela legislação, nos trechos dos pontos 6, 8 e 9. Essas variações, 

observadas principalmente nos trechos referentes ao Rio Pirapó, embora averiguadas apenas duas 

vezes no período de coleta, mostram-se significativas, pois podem evidenciar despejos de efluentes 

domésticos no curso d’água.  

Para os compostos nitrogenados não foram observadas concentrações de nitrato acima 

daquela estabelecida na legislação. No caso da concentração de nitrogênio na forma de nitrito, 

durante o período de coleta, foram observados vários trechos em que os valores eram superiores ao 

estabelecido na legislação (1mg/L, para corpos hídricos classe 2 e classe 3).  

Com relação ao nitrogênio amoniacal total verificaram-se concentrações acima daquela 

permitida, nos trechos referentes aos pontos 4, 5, 6, 7 de forma corrente e, eventualmente, nos 

trechos representados pelos pontos 8 e 9. Estes valores significam que a maior parte dos cursos 

d’água da bacia recebe de certa forma, carga de nutrientes, contudo este fato evidencia-se de modo 

mais acentuado nos trechos representados pelos pontos 4, 5, 6 e 7.  

O fósforo é um elemento essencial para o metabolismo dos seres vivos, no entanto, quando 

encontrado em altas concentrações no meio aquático, pode contribuir para aceleração do processo 

de eutrofização do curso d’água. Foram determinadas concentrações elevadas deste elemento, em 

todos os meses, nos trechos dos pontos 4, 5, 6, 7 e 9, o que de certa forma já era esperado, em 

virtude destes pontos se localizarem à jusante do despejo da ETE 1 – SANEPAR. No trecho 

representado pelo ponto 1, foi encontrada concentração de fósforo acima do permitido, no mês de 
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dezembro, muito provavelmente devido ao lançamento de efluentes domésticos direto no corpo 

d’água, observado no dia da coleta e já relatado anteriormente. 

A quantidade de sólidos não filtráveis, ou dissolvidos, não ultrapassou o nível de 500mg/L 

estipulado pela legislação. A exceção feita no trecho representado pelo ponto 3, para o mês de 

fevereiro, devido ao início das obras do “Contorno Norte”, uma obra viária que visa diminuir o 

trânsito de veículos pesados no meio urbano. A movimentação inicial de terra, à montante do local 

de amostragem, afetou a qualidade da água deste ponto.  

No mês de março de 2009, em virtude de problemas técnicos, não foram realizadas as análises 

de fósforo total, sólidos totais e sólidos não filtrados. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o monitoramento de alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos da qualidade da 

água da bacia do Ribeirão Maringá-PR foi possível destacar dois trechos principais com evidencias 

de poluição pontual: o trecho entre os pontos 3 e 4 e o trecho entre os pontos 6 e 7. 

Em relação ao primeiro segmento, as averiguações feitas em campo somadas às análises 

laboratoriais permitiram concluir que, como já citado em estudos realizados por Peruço (2004), Sala 

(2005) e Alves (2006), os despejos da ETE 1 – SANEPAR são os principais responsáveis pela forte 

alteração da qualidade da água do Ribeirão Maringá.  

Neste trabalho, verificou-se a influência desses despejos por até dois quilômetros de distância 

após o local de lançamento. Assim, considera-se a ETE 1 – SANEPAR como uma importante fonte 

de poluição do Ribeirão Maringá e salienta-se que medidas corretivas, como a implantação de um 

sistema de pós-tratamento, devem ser tomadas para o aumento da eficiência de remoção de 

poluentes desta estação. 

No trecho entre os pontos 6 e 7, constatou-se que a alteração dos parâmetros de qualidade de 

água, com destaque para OD, DBO5, nitrogênio amoniacal total e fósforo total, foi ocasionada, 

muito provavelmente, pelos efluentes dos açudes dos pesqueiros. De acordo com Simões et al. 

(2008), esses efluentes possuem a característica de enriquecer os corpos hídricos com fósforo, 

amônia, matéria orgânica e outros nutrientes, além de promoverem o decréscimo da concentração 

de oxigênio dissolvido.  

O autor relata ainda, que, em média, 30% do alimento utilizado para a criação de peixes é 

composto por proteína. Desta forma, infere-se que o emprego de alimento em quantias inadequadas 

pode ter sido um fator que contribuiu para as elevadas concentrações de nitrogênio total e fósforo 

total e para a diminuição da concentração de OD.  

Neste sentido, destaca-se que, se não houver um controle adequado e uma mudança na forma 

de alimentação nestes pesqueiros, o processo de eutrofização do corpo hídrico pode ser acelerado.  
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O monitoramento ainda permitiu considerar que, em razão das características dos efluentes 

identificados, da distância entre os pontos de lançamento e do comprimento do corpo d’água, o 

Ribeirão Maringá não consegue assimilar totalmente as cargas poluidoras lançadas. Desta forma, o 

ecossistema aquático fica inteiramente comprometido à jusante dos lançamentos e tal 

comprometimento reflete-se até mesmo nas águas do Rio Pirapó. 

Por fim, ressalta-se que, por se tratar de uma área que sofre influência urbana e rural, deve ser 

desenvolvida, na bacia do Ribeirão Maringá, uma política de recursos hídricos fundamentada nos 

conceitos do desenvolvimento sustentável, com o intuito de se manter não somente a qualidade da 

água dos corpos hídricos estudados, mas a integridade do sistema como um todo, protegendo estes 

mananciais e conservando-os para usos futuros. 
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