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AVALIAÇÃO TEMPORAL DA CARGA ORGÂNICA TRANSPORTADA N O 

RIO BELÉM, ESTAÇÃO PRADO VELHO, CURITIBA/PR, EM EVE NTOS 

DE CHUVAS 

Thiago Edwiges1 & Harry Alberto Bollmann2 

RESUMO ---.  Deu-se início a este trabalho com a escolha de uma seção de controle a partir 
de critérios específicos como localização e representatividade quanto a Bacia Hidrográfica do Rio 
Belém. Foram definidas as variáveis de qualidade das águas e delineou-se um plano de amostragem 
determinando a freqüência amostral das coletas. A partir dos dados quantitativos foi calculada a 
carga orgânica gerada pela Bacia do Rio Belém. As variáveis estudadas apresentaram diferentes 
tempos de resposta em relação aos picos de concentração.  De uma maneira geral, oito variáveis 
apresentaram uma resposta aos vinte minutos após o início da precipitação. Como a carga de 
poluentes sofre influência da vazão do rio e esta aumenta gradativamente ao longo do tempo, as 
respostas apresentadas tenderam a ser aproximadamente 20 a 30 minutos mais tardia.  Com base 
neste estudo, pode-se concluir que a geração de poluentes na Bacia Hidrográfica do Rio Belém é 
significativa e este efeito é mais bem observado na região central da Cidade de Curitiba onde a 
densidade populacional é maior que em outras áreas da bacia. As variáveis analisadas, 
principalmente Nitrogênio, Fósforo e Sólidos apresentaram concentrações médias equivalente às 
encontradas em esgotos domésticos, indicando a baixa qualidade das águas do escoamento 
superficial e o seu potencial poluidor. 

 

ABSTRACT --- This study begins with the selection of a control point at the Belem River’s basin 
considering specific criteria as localization and representativeness. The water quality variables were 
defined and a sampling plan determining locations and frequency was delineated. The organic load 
generated by the Belem River’s basin was calculated by the quantitative data collected. The studied 
variables show different peak concentration times after the beginning of the studied rain. In a 
general way, eight variables showed peak concentration time in the first twenty minutes of rainfall. 
Once the organic load is influenced by the river´s outflow, and it increases gradually throughout the 
time, results showed a general delay of 20 to 30 minutes between the pollutants maximum 
concentration and organic load peakes. Based on this study, it can be concluded that the generation 
of pollutants in the Belem River’s basin is significant and this effect is better observed in the central 
region of Curitiba, where the population density is higher than in other areas of the basin. The 
analyzed variables, mainly Nitrogen, Phosphorous and Solids presented concentration average 
similar to the domestic wastewater, indicating low quality of the runoff and its polluting potential.  
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1 – INTRODUÇÃO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Belém é uma bacia genuinamente curitibana. Possui 84 km², sua 

área de drenagem representa cerca de 20% da área do Município de Curitiba e abriga 

aproximadamente 50% de sua população. Engloba os principais bairros da cidade, entre eles o 

centro, e a esta bacia estão relacionados os principais pontos notáveis naturais e arquitetônicos que 

tem representado a Cidade de Curitiba. 

Entretanto, o estado de conservação das suas águas não está à altura da sua importância 

simbólica, suas águas estão poluídas e contaminadas primordialmente por esgotos domésticos e 

resíduos sólidos. Especificamente no que se refere aos rios urbanos, os resíduos oriundos das 

atividades humanas, ao poluírem o ambiente, não causam apenas danos ao ecossistema natural e às 

comunidades aquáticas envolvidas. Seus efeitos acabam por atingir o próprio homem através de 

malefícios associados à falta de salubridade ambiental. Neste contexto, a avaliação da qualidade das 

águas assume um papel de fundamental importância como fonte de informações para direcionar os 

procedimentos de proposição de ações para a despoluição do Rio Belém.  

As cidades que obtiveram êxito na coleta e tratamento de suas águas residuais, têm mostrado 

que as fontes de poluição difusa passaram a ser as maiores causadoras de degradação da qualidade 

das águas superficiais (DRISCOLL et al., 1990; EPA, 1983 apud PRODANOFF, 2005).  

No contexto da Bacia Hidrográfica do Rio Belém, em que pese os trabalhos já executados de 

monitoramento sistemático da vazão do rio bem como da variação da qualidade de suas águas, a 

inovação deste trabalho está na avaliação da variação simultânea, qualitativa e quantitativa, em um 

evento de chuva intensa. O levantamento destas informações possibilita um melhor entendimento 

do comportamento hidráulico da bacia em resposta às chuvas que precipitam sobre sua área de 

drenagem, bem como a criação de polutogramas (curvas de variação da carga orgânica) das 

variáveis que melhor representem as condições de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do 

Rio Belém.  

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Urbanização e Meio Ambiente 

Segundo Motta (1999), o meio ambiente pode exercer influências sobre o processo de 

urbanização, através de características que lhe são favoráveis ou não. Já o processo de urbanização 

provoca modificações no meio ambiente, alterando suas características. Alguns exemplos como 

formações de solos e os recursos hídricos são características de um ambiente que estão relacionadas 

com a urbanização, influindo no processo ou sendo modificadas por ele. 
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Hall (1984 apud BOLLMANN, 2003) apresenta esquematicamente as principais alterações 

ambientais provocadas pela urbanização segundo relações diretas de causa e efeito (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Efeitos da Urbanização na Qualidade e Quantidade as águas em Bacia Hidrográficas 
Urbanizadas 

FONTE: Hall (1984 apud BOLLMANN, 2003) 

 

2.1.1 Efeitos da Urbanização sobre o Regime Hídrico 

Segundo Bollmann (2003) do ponto de vista hidrológico, a urbanização é responsável por 

alterações que resultam no aumento da freqüência e intensidade das cheias dos rios urbanos, na 

redução da recarga dos aqüíferos subterrâneos e no aumento da velocidade de escoamento durante 

os eventos de cheia.  

Bollmann (2003) ainda salienta que a parcela da água que antes infiltrava no solo, passa a 

escoar pelos condutos da drenagem pluvial na medida em que os padrões de uso e ocupação do solo 

promovem a impermeabilização da área de drenagem pluvial. Dessa forma, ocorre o aumento do 

escoamento superficial e a redução do tempo de concentração da bacia hidrográfica. O volume que 

escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pela vegetação, passa a escoar no canal, 

exigindo maior capacidade de escoamento das seções transversais dos cursos d’água. Um 

hidrograma hipotético típico de uma bacia natural e aquele resultante da urbanização são 

apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 – Impacto da Urbanização no Hidrograma de Cheia para Rios em Áreas Urbanizadas e 
Não Urbanizadas 

FONTE: Tucci (1998 apud BOLLMANN, 2003) 

 

2.1.2 Efeitos da Urbanização sobre a Qualidade das Águas 

De acordo com Motta (1999) a água que precipita e escoa pela superfície, carreia impurezas 

do ar e do solo para as coleções superficiais ou subterrâneas de água, alterando a sua qualidade, ou 

seja, poluindo-a.  

Martins (apud MOTTA, 1999) determinou as concentrações de poluentes no escoamento 

superficial urbano da bacia do córrego do Mandaqui, na Região Metropolitana de São Paulo, entre 

1985 e 1991. Esta bacia possui uma área de 15,7 Km2, sendo 96% urbanizada. Foram obtidas as 

seguintes concentrações médias (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Composição Típica da água de Escoamento na Bacia do Córrego do Mandaqui 

Poluente Concentração 
Demanda Bioquímica de Oxigênio 166 mg/L 
Demanda Química de Oxigênio 447 mg/L 
Sólidos Totais 669 mg/L 
Sólidos Sedimentares 6,98 mg/L 
Fosfato 0,341 mg/L 
Nitrogênio total 23,9 mg/L 
Coliformes Totais 35.500 NMP/100ml 
Coliformes Fecais 29.800 NMP/100ml 

FONTE: Motta (1999) 

 

2.2 Primeira Lavagem ou First Flush 

De acordo com Motta (1999) a qualidade da água escoada varia durante a precipitação e o 

período de escoamento. A água escoada inicialmente, realiza uma primeira lavagem do solo e das 

áreas cobertas e pavimentadas (fenômeno conhecido em inglês como first flush), carregando 

consigo impurezas em maior quantidade e a partir dos primeiros momentos de precipitação, o 
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líquido escoado tem sua qualidade melhorada. Os dados da Tabela 2 apresentam os resultados de 

uma observação na cidade de Northampton na Inglaterra em 1963, comprovando este fenômeno.  

 

Tabela 2 – Concentrações Médias de Alguns Constituintes de Águas de Enxurradas, em Diferentes 
Intervalos de Tempo. 

Sólidos em 
Suspensão 

DBO 
Oxigênio 

Consumido 
Nitrogênio Cloretos Intervalo de 

Tempo (min) 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

0 – 5 811 351 106 22,5 58,6 

5 – 15 754 288 90 18,5 54,2 

15 – 25 743 249 75 15,3 42,1 

25 – 35 626 203 73 12,2 37,0 

35 – 50 481 145 60 9,4 33,0 

50 – 70 319 99 44 7,9 27,0 

70 – 120 254 90 39 7,0 32,4 

>120 197 78 33 8,0 26,6 
FONTE: Motta (1999) 

 

Segundo Prodanoff (2005) os escoamentos superficiais compostos pelas águas das chuvas 

têm sido apontados como fonte de impactos significativos nos corpos d’água receptores. Esses 

efeitos são notoriamente mais severos em pequenos corpos receptores que recebem águas de 

escoamento superficial de bacias com um significativo desenvolvimento e altas taxas de 

urbanização.  

Conforme TUCCI (2002 apud TOMAZ, 2006) na Figura 3 pode-se observar amostras de 

águas pluviais dispostas segundo um relógio (figura de garrafas). No início da coleta existe uma 

pequena concentração de poluentes; em seguida a concentração é alta gerando um contraste de 

cores da primeira para a segunda garrafa e após alguns intervalos de tempo a concentração de 

poluentes se reduz substancialmente, propiciando uma coloração mais clara e próxima às primeiras 

coletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Amostradores de Qualidade de Águas Pluviais. 
Início da precipitação com a posição do relógio a 45min 

FONTE: Tomaz (2006) 
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Duda (1982 apud PRODANOFF, 2005) apresenta uma discussão sobre o porquê das 

abordagens tradicionais de levantamento da qualidade da água, na seleção das opções de controle 

nas áreas urbanas têm falhado. A maior dificuldade da abordagem tradicional, quando aplicada aos 

escoamentos urbanos é a complexidade das fontes poluentes, os problemas de monitoramento 

durante as chuvas intensas e as limitações quando se utilizam os padrões legais de qualidade de 

água para avaliar a severidade dos problemas dos corpos receptores durante a estação chuvosa.  

Segundo Porto (1995 apud PRODANOFF, 2005) sobre a ocorrência de cargas de lavagem, a 

explicação mais comum é a de que se trata da remoção inicial do material acumulado no período 

entre chuvas, quer sobre o solo, quer no interior das canalizações, significando que o pico do 

polutograma ocorreria, em muitos casos, antes do pico das vazões. A Figura 4 abaixo apresenta um 

hidrograma e um polutograma obtido em rios urbanos na cidade de São Paulo-SP que comprovam o 

fenômeno da existência da antecipação do pico do polutograma em relação ao hidrograma. 

Muitos estudos confirmaram o fenômeno de first-flush e ampliaram a teoria para incluir a 

regra da half-inch. Basicamente esta regra afirma que 90% dos poluentes são transportados durante 

a passagem da primeira meia-polegada de escoamento superficial (PRODANOFF, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Fenômeno de First Flush para Nitrogênio Amoniacal 

FONTE: Prodanoff  (2005) 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – Critérios de Seleção da Seção de Controle 

A localização da seção de controle escolhida foi considerada com base em cinco 

características específicas:  
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1.  A existência de uma estação pluviográfica e fluviográfica no local onde a seção de 

controle foi instalada. Estas estações permitem a obtenção de dados de precipitação e 

vazão das águas do Rio Belém referentes aos eventos de chuvas intensas monitorados; 

2.  A seção de controle está situada logo após a região central da cidade de Curitiba onde 

a taxa de urbanização e a densidade populacional são elevadas contribuindo para o 

aumento da concentração de poluentes gerados na primeira lavagem da bacia; 

3.  Alguns tributários ao Rio Belém que cortam a região central da cidade de Curitiba 

como o Rio Ivo e o Rio Água Verde recebem uma grande quantidade de poluentes 

gerada por essa ocupação, lançando-a no corpo principal do rio pouco antes da seção 

de controle; 

4.  A seção de controle instalada possui certa facilidade de acesso em relação ao ponto de 

obtenção das amostras em eventos de chuvas e da leitura da régua linimétrica situada 

no Rio Belém e, 

5.  A proximidade quanto ao Laboratório de Análises Ambientais da PUCPR (onde as 

determinações físico-quimicas foram efetuadas) também foi um aspecto considerado 

importante para a escolha da seção de controle, facilitando o transporte das amostras 

coletadas. 

 

3.2 Critérios de Seleção das Variáveis de Qualidade das Águas 

As variáveis de qualidade das águas estudadas neste trabalho foram selecionadas a partir da 

disponibilidade do Laboratório de Análises Ambientais da PUCPR e da pesquisa PIBIC/CNPq 

(2006/2007) “Monitoramento da qualidade das águas na Bacia Hidrográfica do Rio Belém: 

Sub Bacia Barreirinha” (EDWIGES e BOLLMANN, 2006). Este trabalho teve como um de seus 

objetivos, identificar as variáveis de qualidade das águas que pudessem refletir os padrões de uso e 

ocupação do solo na bacia estudada. 

A Tabela 3 apresenta as variáveis estudadas em relação à sua sensibilidade quanto às fontes 

de poluição. Foram selecionadas todas as variáveis que apresentaram sensibilidade simultânea 

quanto às fontes pontuais e difusas de poluição: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, Porcentagem 

de Saturação de O2, Sólidos Dissolvidos Totais e Sólidos Totais. Foram também considerados o 

Nitrogênio Amoniacal que foi sensível somente às fontes difusas de poluição e variáveis como Cor, 

Turbidez, Demanda Química de Oxigênio, Fósforo Total, Nitrogênio Total Kjeldahl, Nitrogênio 

Orgânico e Sólidos Suspensos, que apresentaram sensibilidade somente às fontes pontuais de 

poluição. A Temperatura da amostra e o pH, mesmo não apresentando clara sensibilidade quanto às 

fontes de poluição, foram selecionadas para este trabalho por serem variáveis importantes para a 

calibração de aparelhos medidores de Oxigênio Dissolvido e Porcentagem de Saturação de O2. 
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Tabela 3 - Análise de Sensibilidade das Variáveis aos Eventos de Poluição Pontual e Difusa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FONTE: Edwiges e Bollmann (2006) 
 

3.3 Metodologias Laboratoriais 

A preparação dos materiais de coleta foi realizada segundo a Norma ABNT 9898 de 

Jun/1987 que fixa as condições exigíveis para a coleta e preservação de amostras de efluentes 

líquidos domésticos e industriais, além de água, sedimentos e organismos aquáticos dos corpos 

receptores interiores superficiais. As metodologias adotadas para as determinações laboratoriais 

estão apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Metodologias Utilizadas nas Determinações Laboratoriais  

Variável Metodologia 
Cor Aparente Espectrofotométrico 
Temperatura da Amostra 2550-B 
Potencial Hidrogeniônico 4500 H-B 
Condutividade Elétrica 2510-B 
Demanda Química de Oxigênio 5220 - B 
Nitrogênio Total Kjeldahl 4500-C 
Nitrogênio Orgânico  Diferenciação Numérica 
Nitrogênio Amoniacal 4500-F 
Fósforo Total 4500-E 
Oxigênio Dissolvido Obtenção pelo Oxímetro 
Porcentagem de Saturação de O2 Obtenção pelo Oxímetro 
Sólidos Totais 2540-B 
Sólidos Dissolvidos Totais Diferenciação Numérica 
Sólidos Suspensos Totais 
 

2540-C 
Sólidos Sedimentáveis 2540-F 
Turbidez 2130-B 

Variáveis Pontual Difusa
Pontual e 

Difusa
Sem 

Tendência 
Alcalinidade X
Dureza X
Temperatura da Amostra X
Temperatura do Ar X
Cor X
Turbidez X
Demanda Bioquímica de Oxogênio X
Demanda Qquímica de Oxigênio X
Fósforo Total X
Fósforo Reativo Total X
Nitrogênio Amoniacal X
Nitrogênio Orgânico X
Nitrogênio Total Kjeldahl X
Condutividade X
Oxigênio Dissolvido X
Porcentagem de Saturação X
Sólidos Suspensos Totais X
Sólidos Dissolvidos Totais X
Sólidos Totais X
pH X
Óleos e Graxas Totais X
Óleos e Graxas Minerais X
Coliformes Fecais X
Coliformes Totais X
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3.4 Plano de Amostragem 

Com a finalidade de se obter dados referentes às concentrações iniciais das variáveis 

amostradas foi coletada uma amostra momentos antes do início da precipitação, para que se pudesse 

conhecer a qualidade basal das águas do Rio Belém. Em seguida foram realizadas coletas em um 

período de trinta minutos, totalizando dez amostras com intervalos de três minutos entre si. Nesta 

etapa o objetivo é o de captar dados de qualidade simultâneos ao pico da vazão das águas do Rio 

Belém. Após o pico de chuva, foram coletadas outras três amostras com um intervalo de dez 

minutos entre si, uma amostra duas horas após o início da chuva e, por fim, uma última amostra 

após três horas do início da chuva, totalizando então dezesseis amostras relativas à qualidade das 

águas. 

 

3.5 Obtenção das Informações Quantitativas de Precipitação e Escoamento 

Os dados de precipitação referentes ao evento de chuva monitorado neste trabalho foram 

obtidos através da estação pluviográfica Prado Velho, instalada na seção de controle e monitorada 

pela Suderhsa – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental. Já os dados de vazão, foram obtidos através da estação fluviográfica instalada na seção 

de controle e monitorada pela Suderhsa. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Dados de Precipitação 

O evento de chuva monitorado ocorreu no dia 05 de Março de 2007 e teve uma duração de 

uma hora, tendo início as 15h30 e término próximo as 16h30. O gráfico da Figura 5 ilustra a 

variação temporal dos dados. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5 – Precipitação Gerada na Bacia 
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A partir dos dados de precipitação pode-se obter o volume precipitado: 10.854 m3. Importante 

citar que a precipitação não foi uniformemente distribuída na bacia. 

De acordo com os dados de intensidade de chuvas (mm/h) e tempo de duração da chuva 

(min), Fendrich (2002) classifica este evento com um Tempo de Recorrência (TR) de 2 anos. 

A chuva do dia 05/03/2007 ocorreu após um intervalo seco de 69 horas, sendo este intervalo 

necessário para que a bacia possa acumular uma quantidade significativa de poluentes, que serão 

transportados para o rio com a primeira lavagem. 

 

6.2 Hidrograma 

Os dados de vazão foram obtidos a partir da cota do nível de água do Rio Belém. A partir 

dos dados de vazão obtidos foi construído um hidrograma (Figura 6) que representa a variação da 

vazão do Rio Belém ao longo do período monitorado. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 6 – Variação da Vazão ao Longo do Período de Monitoramento 
 

É possível perceber um aumento da vazão em função da precipitação. O valor máximo da 

precipitação foi observado as 15h45, portanto 15 minutos após o seu início. O valor máximo de 

vazão foi anotado as 16h15, correspondendo a 45 minutos do início da precipitação e a 30 minutos 

após o registro do pico de chuva.  

Posteriormente o centro de massa do hidrograma da Figura 6 foi calculado em 51 minutos, e o 

intervalo corrigido entre o registro da vazão máxima e a precipitação máxima é de (51 min – 15 

min) = 36 min. A partir deste pico a vazão do Rio Belém tende a voltar à normalidade atingindo sua 

cota inicial após 105 minutos do início da precipitação. 

A Tabela 5 abaixo apresenta um resumo dos picos obtidos para cada variável estudada. Os 

valores estão classificados em ordem crescente de acordo com o primeiro pico apresentado. 
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Tabela 5 – Picos Obtidos de Acordo com Concentração de cada Variável 

Variável 1º Pico 2º Pico 3º Pico 4º Pico 5º Pico 

Nitrogênio Amoniacal - - - - - 

Condutividade Elétrica - - - - - 

pH 6 12 30 - - 

Demanda Química de Oxigênio 9 27 90 150 - 

Sólidos Suspensos Totais 18 24 27 40 150 

Sólidos Totais 18 24 40 - - 

Sólidos Sedimentáveis 18 40 - - - 

Sólidos Dissolvidos Totais 21 30 50 90 - 

Fósforo Total 18 40 60 - - 

Turbidez 21 40 - - - 

Nitrogênio Orgânico 21 50 90 - - 

Nitrogênio Total Kjeldahl 21 50 90 - - 

Cor 24 40 60 - - 

Oxigênio Dissolvido 30 60 - - - 

Oxigênio de Saturação 30 60 - - - 

 

De acordo com a tabela acima pode-se constatar que o pH (Figura 7) foi a primeira variável a 

apresentar resposta em relação ao escoamento superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Variação Temporal do pH 
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É possível perceber também que o pH das águas do Rio Belém se manteve em uma faixa de 

variação de 7,2 à 7,3 e após 50 minutos do início da precipitação (pico da vazão) o pH tende a 

baixar em função da acidez provavelmente proveniente da precipitação. 

A DQO (Figura 8) apresentou três picos de concentração respectivamente aos 9, 27, 90 e 150 

minutos após o início da precipitação, sendo a segunda variável a apresentar resposta em relação ao 

escoamento superficial. Porém os picos obtidos com a DQO ocorreram em tempos diferentes dos 

picos obtidos com Fósforo e Nitrogênio, indicando possíveis lançamentos comerciais e/ou 

industriais próximos à seção de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Variação Temporal da DQO 
 

De uma maneira geral, oito variáveis apresentaram uma resposta aos vinte minutos após o 

início da precipitação, como por exemplo o Nitrogênio Total Kjeldahl (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Variação Temporal do Nitrogênio Orgânico 
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produção de efluentes (Região Central) e uma maior taxa de impermeabilização promovendo uma 

resposta mais rápida em relação às chuvas. Um segundo pico da concentração do Nitrogênio 

Orgânico ocorreu 50 minutos após o início da chuva, e este efeito pode ter ocorrido devido à 

precipitação advinda dos trechos iniciais da bacia que carregam para o rio os poluentes desta região, 

atingindo a seção de controle após um maior período de tempo.  

Já o Oxigênio Dissolvido (Figura 10) e a Porcentagem de Saturação de O2 (Figura 11) foram 

as variáveis que apresentaram uma resposta mais tardia relativa ao escoamento superficial tendo seu 

primeiro pico aos 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Variação Temporal do Oxigênio Dissolvido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 – Variação Temporal da Porcentagem de Saturação de O2 
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O2 não ultrapassou 50% de sua concentração máxima, caracterizando um valor baixo em razão do 

estado quase anóxico do rio.  

A Tabela 6 abaixo apresenta um resumo dos picos obtidos de acordo com a Carga de cada 

variável monitorada neste estudo.  

 
Tabela 6 – Picos Obtidos de Acordo com a Carga de cada Variável 

Variável 1º Pico 2º Pico 3º Pico 4º Pico 5º Pico 

Sólidos Totais 27 40 - - - 

Nitrogênio Amoniacal 27 40 - - - 

Demanda Química de Oxigênio 27 60 - - - 

Sólidos Dissolvidos Totais 30 50 - - - 

Fósforo Total 40 60 - - - 

Sólidos Suspensos Totais 40 - - - - 

Nitrogênio Orgânico 50 - - - - 

Nitrogênio Total Kjeldahl 50 - - - - 
 
Pode constatar que as respostas apresentadas pela concentração dos poluentes foi diferente 

das respostas apresentadas pela carga. Como a carga de poluentes sofre influência da vazão do rio e 

esta aumenta gradativamente ao longo do tempo, as respostas apresentadas tenderam a ser 

aproximadamente 20 a 30 minutos mais tardia. 

 A carga de Sólidos Totais (Figura 12) foi uma das primeiras a responder ao evento de chuva, 

apresentando dois picos aos 25 e 40 minutos que podem ter ocorrido devido à chegada de diferentes 

cargas de sólidos no ponto de controle, provenientes de tributários com tempos diferentes de 

respostas à precipitação ocorrida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Variação da Carga de Sólidos Totais 
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Figura 13 – Variação Temporal da Carga Orgânica do Nitrogênio Total Kjeldahl 

 

A carga do Nitrogênio Total Kjeldahl tem seu pico coincidindo com o pico da vazão do Rio 

Belém, chegando a uma concentração máxima de aproximadamente 11.000 (kg/dia) de Nitrogênio 

Total. A partir deste pico a concentração de Nitrogênio tende a voltar a uma normalidade atingindo, 

aos 150 minutos, metade da concentração existente no rio momentos antes á precipitação. Isto 

ocorre devido a um processo de diluição das águas do Rio Belém, que a partir de um determinado 

período, tende a deixar de receber as contribuições de poluentes possibilitando uma diluição da 

concentração de Nitrogênio já existente.  

5 – CONCLUSÕES 

Com base neste estudo, pode-se concluir que a geração de poluentes na Bacia Hidrográfica do 

Rio Belém é significativa e este efeito é mais bem observado na região central da Cidade de 

Curitiba onde a densidade populacional é maior que em outras áreas da bacia. 

A Seção de Controle escolhida representou aproximadamente 45% da área total da Bacia 

Hidrográfica do Rio Belém e pareceu ser suficiente para a caracterização da qualidade das águas no 

evento de chuva.  

A metodologia utilizada para compor o plano de amostragem que compreendeu 16 coletas e 

um intervalo de 150 minutos desde o início da chuva foi adequada tanto do ponto de vista 

qualitativo, visto que foi possível obter dados da qualidade basal das águas do Rio Belém assim 

como os picos de concentrações dos poluentes, como também do ponto de vista quantitativo, pois 

foi possível obter um hidrograma que mostrou o início do aumento da vazão, seu pico e o 

comportamento após o pico. 
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Algumas variáveis, principalmente Nitrogênio, Fósforo e Sólidos apresentaram concentrações 

médias equivalente às encontradas em esgotos domésticos, indicando a baixa qualidade das águas 

do escoamento superficial e o seu potencial poluidor. 

O intervalo seco (sem precipitação) de 69 horas pareceu adequado para que se conseguisse 

obter informações relevantes de qualidade do escoamento superficial.  

O Potencial Hidrogeniônico (pH) da precipitação possivelmente teve um caráter ácido visto 

que houve uma tendência à acidez das águas do Rio Belém após o início da chuva.  
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