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RESUMO – A pressão sobre rios urbanos é cada vez maior devido a lançamentos de efluentes 

domésticos e industriais sem tratamento, associado ao crescimento populacional na área de 

drenagem das bacias. Este é o caso dos rios Barigui, Belém e Atuba, na Bacia do Alto Iguaçu, 

responsáveis pela drenagem da maior parte das áreas urbanas da bacia, onde há grande 

concentração populacional e também grandes déficits de coleta e tratamento de esgoto. Para a 

avaliação da poluição orgânica nestes rios, durante os meses de setembro e outubro de 2010, 

realizou-se o monitoramento de vários pontos ao longo de cada rio. Analisou-se a variação espacial 

e temporal dos principais parâmetros de qualidade de água, assim como, seu distanciamento em 

relação aos limites estabelecidos pela classe de enquadramento de cada rio, segundo Resolução 

CONAMA nº 357/2005 e CONAMA nº 274/2000. Paralelamente, avaliou-se a biodegradabilidade 

de cada rio através da determinação do coeficiente de desoxigenação carbonácea aplicando-se 

quatro métodos diferentes de estimativa. Os resultados obtidos para os parâmetros de qualidade da 

água foram analisados em conjunto e a caracterização das cargas orgânicas foi relacionada com o 

uso e ocupação do solo na área de drenagem de cada ponto de monitoramento. 

 

ABSTRACT – The pressure on urban rivers is each time higher because of many domestic and 

industrial discharges without treatment, associated with the population growth on the drainage area 

of the watersheds. This is the case of the Barigui, Belém and Atuba rivers at the Alto Iguaçu 

Watershed, responsible for the drainage of the most of urban areas on the watershed, where there is 

high population concentration and low sewage collection and treatment taxes. During the months of 

September and October of 2010, points were monitored along these rivers to evaluate the organic 

pollution at this time. The spatial and temporal changes of the most important parameters of water 

quality and also the distance between these parameters and the limits, given by the resolutions 

CONAMA nº 357/2005 and CONAMA nº 274/2000, were analyzed. An evaluation of the 

biodegradability was also realized by determination of the carbonaceous deoxygenation rate using 

four different methods in each determination. The results of all parameters were analyzed together 

to realize the characterization of the organic loads in this three rivers and verify their relations with 

the urbanization on the drainage area of each point. 

Palavras-Chave – Cargas, biodegradabilidade, urbanização. 

 

                                                 
1
 Mestrando, Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos hídricos e 

Ambiental, e-mail: mcoelho2011@hotmail.com, fone: 41-33613707. 
2
 Professora adjunta, Universidade Federal do Paraná, Departamento de Hidráulica e Saneamento, e-mail: 

rtkishi.dhs@ufpr.br, fone: 41-33613212. 

 

mailto:mcoelho2011@hotmail.com


 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                 2 

 

1. INTRODUÇÃO  

Proximidades de corpos hídricos de água doce sempre foram regiões preferenciais para o 

desenvolvimento das comunidades humanas, devido a sua grande utilidade como via de transporte, 

fonte de alimento, água para consumo, irrigação, fonte de energia elétrica e, infelizmente, também 

como local para despejo de efluentes domésticos e industriais carregados com substâncias que 

comprometem sua qualidade.  

Na Bacia do Alto Iguaçu comunidades se desenvolveram principalmente nas proximidades 

dos rios Belém, Atuba e Barigui. Estes rios situam-se na região de cabeceira do Rio Iguaçu, na 

região sudeste do Estado do Paraná e, em função disto, apresentam baixas vazões e, portanto, pouca 

água para diluição de cargas orgânicas. Este fato torna-se mais preocupante quando associado ao 

crescimento populacional e expansão das áreas urbanas ao longo das áreas de drenagem de cada rio. 

Estas regiões, hoje representam áreas de alta, média e baixa urbanização, sendo predominantes as 

áreas de média urbanização em torno da capital do Estado do Paraná, Curitiba. No entanto, a 

tendência é que as áreas de menor grau de urbanização tornem-se áreas de maior grau de 

urbanização.  

Tendo em vista os baixos índices de coleta e tratamento de esgoto doméstico na maior parte 

das áreas e o crescimento de áreas urbanas, entende-se que sem a otimização dos serviços de 

saneamento básico acompanhando tal crescimento, a qualidade da água destes rios e, 

consequentemente, a vida de seres vivos ainda existentes, dependentes desta para sobreviver, 

encontra-se ameaçada. 

Procurou-se através deste estudo diagnosticar e compreender a situação dos rios urbanos da 

Bacia do Alto Iguaçu, afim de fornecer bases para fomação de propostas de mecanismos urbanos 

que proporcionem a melhoria da qualidade de suas águas paralelamente ao crescimento 

populacional e expansão de áreas urbanas. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 A Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu localiza-se na Região Metropolitana de Curitiba, Estado 

do Paraná, entre as latitudes 25° 13’ 48’’ e 25° 49’ 48’’ S e longitudes 48° 57’ e 49° 41’ 24’’ O. É 

composta por 29 sub-bacias principais que deságuam no Rio Iguaçu. Este atravessa o Estado do 

Paraná no sentido Leste-Oeste, conforme apresentado na Figura 1. Por drenarem a maior parte das 

áreas urbanas, os principais rios urbanos da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu são os rios Atuba, 

Belém e Barigui, cujas áreas de drenagem, extensão e classes de enquadramento encontram-se na 

Tabela 1.  
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Figura 1 - Urbanização e hidrografia na Bacia Hidrogáfica do Alto Iguaçu 

 

Tabela 1 - Informações e dados sobre os rio Barigui, Atuba e Belém 

RIO 
EXTENSÃO 

(km) 
ÁREA DE DRENAGEM 

(km²) 
CLASSE DE ENQUADRAMENTO* 

BARIGUI 67 265 “2” a montante do Parque Barigui, “3” a jusante 

BELÉM 22 89,53 
“2” a montante do Bosque Papa João Paulo II, “3” a 

jusante 

ATUBA 32 126 “2” 

*Enquadramento dos rios dado pela Portaria nº 020/92 de 12/05/92 da SUREHMA (atual Instituto das Águas do 

Paraná) e resolução CONAMA n° 357/2005. 

 

O clima predominante nesta região, segundo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), é 

temperado, com temperatura média no mês mais frio abaixo de 18° C (mesotérmico), verões 

frescos, e temperatura média no mês mais quente abaixo de 22° C sem estação seca definida. A 

precipitação média anual corresponde a 1.413 mm/ano, não apresentando déficit hídrico e as chuvas 

são bem distribuídas durante o ano, com leve declínio no inverno, conforme mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Características climáticas da área de estudo 

PERÍODO PRECIPITAÇÃO MÉDIA (mm) TEMPERATURA MÉDIA (°C) 

Anual 1.400 – 1.600 16 - 18 

Trimestre mais chuvoso e mais quente 
(Dezembro, Janeiro e Fevereiro) 

400 – 500 23 - 24 

Trimestre mais seco e mais frio (Junho, 

Julho e Agosto) 
250 - 350 12 - 13 

FONTE: IAPAR, 2010. 

 

Os rios Barigui, Belém e Atuba são afluentes da margem direita do Rio Iguaçu e suas sub-

bacias juntas abrangem totalmente o município de Curitiba, capital do Estado do Paraná, e 

parcialmente os municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo e Pinhais, conforme 

mostra a Figura 2.  

 

Figura 2 - Bacia do Alto Iguaçu e Região Metropolitana de Curitiba 

De acordo com a Tabela 3, considerando a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) média 

do esgoto doméstico como 300 mg/L (Braga et al., 2005), verifica-se que a carga orgânica gerada 

nos municípios em função do esgoto não coletado está em torno de 31 ton/dia, sendo 17 ton/dia em 

Curitiba e 14 ton/dia no restante dos municípios.  



 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                 5 

 

Tabela 3 - Informações sobre saneamento dos municípios envolvidos 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO ATENDIDA 
COM ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

POPULAÇÃO ATENDIDA 
COM ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

CONSUMO 

MÉDIO PER 
CAPITA DE 

ÁGUA (L/hab./dia) 

ESGOTO 

COLETADO 
REFERIDO À ÁGUA 

CONSUMIDA (%) 

ÍNDICE DE 

TRATAMENTO 
DE ESGOTO 

COLETADO (%) 
RURAL URBANA RURAL URBANA 

ALMIRANTE 

TAMANDARÉ 
0 130.855 0 13.858 71,1 10,5 96,7 

ARAUCÁRIA 0 111.224 0 38.755 175,7 18,9 95,6 

COLOMBO 0 261.048 0 75.512 82,4 24,6 99,2 

CURITIBA 0 1.818.530 0 1.557.954 147,1 78,1 92,7 

PINHAIS 0 125.803 0 60.413 112,8 40,5 93,1 

FONTE: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2010. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Pontos de Monitoramento e Amostragem 

Os pontos de monitoramento foram definidos com o auxílio de dados georreferenciados da 

Bacia do Alto Iguaçu, referentes a uso do solo, hidrografia e relevo. Através dos dados de uso do 

solo verificou-se a localização dos diferentes graus de urbanização na área de drenagem de cada 

bacia. Os dados de hidrografia e relevo, além de possiblitar a visualização dos rios das bacias 

hidrográficas, possiblitaram o cálculo da área de drenagem dos pontos onde não havia informação 

proveniente de estações fluviométricas instaladas. Todos os dados foram fornecidos pelo Instituto 

das Águas do Paraná. Dentro do ambiente ARCVIEW GIS 3.2 definiu-se pontos ao longo de cada 

rio, conforme mostra a Figura 3. Na Tabela 4, apresenta-se a distância de percurso de rio entre os 

pontos definidos. Em todos os pontos foram coletadas amostras simples, conforme metodologia 

apresentada em Santos et al. (2001). No momento da coleta das amostras foram realizadas as 

medições de Oxigênio Dissolvido, pH, Condutividade, Temperatura e Turbidez. Os parâmetros de 

laboratório foram determinados seguindo as metodologias apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 4 - Distância de percurso de rio entre os pontos de monitoramento 

RIO BARIGUI 

TRECHO Nascente/BA-01 BA-01/BA-02 BA-02/BA-03 BA-03/BA-04 BA-04/FOZ 

COMPRIMENTO (km) 14 20 4,5 25 3,5 

RIO BELÉM 

TRECHO Nascente/BE-01 BE-01/BE-02 BE-02/BE-03 BE-03/FOZ 

COMPRIMENTO (km) 4 8 6,5 3,5 

RIO ATUBA 

TRECHO Nascente/AT-01 AT-01/AT-02 AT-02/AT-03 AT-03/FOZ 

COMPRIMENTO (km) 19 8 3,5 1,5 
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Figura 3 – Localização dos Pontos de monitoramento 

 

Tabela 5 - Metodologias utilizadas nos ensaios de laboratório 

PARÂMETRO MÉTODO* PARÂMETRO MÉTODO* 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5,20) 

Respirométrico/manométrico 

OXITOP** 
Nitrito (   

 ) method 4500-   
 

 , B 

Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) 
method 5220 D Nitrato (   

 ) method 4500-   
 

 , E 

Carbono Orgânico 

Dissolvido (COD) 
method 5310 B Fósforo Total (PT) 

method 4500-P, D 

method 4500-P, A e B 

Nitrogênio Orgânico 

 (Norg) 
method 4500-Norg , A e B Coliformes Totais 

method 9223: part 9000. 

p. 9-72 

Nitrogênio Total (NT) method 4500-Norg , A e B Coliformes E. Coli 
method 9223: part 9000. 

p. 9-72 

Nitrogênio Amoniacal 

(NH3) 
method 4500-NH3 , A e B - - 

*Metodologias disponíveis em APHA, 1998 com exceção do método respirométrico/manométrico OXITOP. 

**Métodologia fornecida pela marca WTW. 
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3.2 Coeficiente de Desoxigenação Carbonácea (k1) 

A estimativa do coeficiente de desoxigenação carbonácea foi realizada com aplicação de 

quatro métodos diferentes que utilizam as cinco medições de DBO5,20 fornecidas pelo método 

respirométrico/manométrio (OXITOP) para estimar os valores de Demanda Última de Oxigênio 

(DBOu) e coeficiente de desoxigenação carbonácea (k1), são eles: Método dos Mínimos Quadrados, 

de Reed-Theriault (apud BARNWELL, 1980); Método Integral (CHAPRA, 2008); Método de 

Thomas, de Thomas (1950); e Método de Fujimoto, de Fujimoto (1961). Todos os métodos foram 

aplicados considerando o consumo da matéria orgânica como reação de primeira ordem. A partir da 

estimativa de k1 e DBOu dos 4 métodos e da Equação 1 para o cálculo da DBO exercida, curvas 

foram traçadas em planilha Excel e analisadas em conjunto com a curva dos 5 dados de DBO5,20 

medidos em laboratório. 

 

                                                                                                                     (1) 

 

DBOt = Demanda Bioquímica de Oxigênio em um tempo t; 

     = Demanda Bioquímica de Oxigênio última; 

k1 = Coeficiente de desoxigenação carbonácea; 

t = tempo. 

 

Calculou-se o erro RMS (Root Mean Square) de cada método e utilizou-se então o coeficiente 

de desoxigenação carbonácea e DBOu estimados pelo método com menor erro para a avaliação da 

biodegradabilidade, conforme mostra a Figura 4. Utilzou-se k1 e DBOu na Equação 2 para o cálculo 

do tempo de percurso para redução de 50% (t50%) da DBO determinada em cada ponto de 

monitoramento. 

 

     
     

   
                                                               (2) 

 

     = Tempo de percurso necessário para o decaimento de 50% da concentração de DBO; 

K1 =  Coeficiente de desoxigenação carbonácea; 
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3.3 Cálculo de Cargas 

A carga de matéria orgânica nos pontos monitorados foi calculada pelo produto entre a 

concentração de DBO e a vazão na seção transversal. 

Nos pontos BA-01, BA-04, BE-02 e AT-02, onde há réguas limnimétricas instaladas e 

monitoradas pelo Instituto das Águas do Paraná, as vazões foram obtidas através das Curvas-

Chaves das seções. Nos pontos restantes, as vazões foram estimadas por vazões específicas 

calculadas a partir das estações monitoradas. 

3.4 Análise das Concentrações e Classe de Enquadramento 

Na análise das concentrações, foi realizada a verificação do atendimento aos padrões 

estabelecidos pela classe de enquadramento de cada trecho de rio analisado, estabelecidos pelas 

resoluções CONAMA nº 357/2005 e também CONAMA nº 274/2000 para verificação da 

balneabilidade, já que usos de contato primário estão previstos em rios classe 2. A verificação foi 

realizada em termos de saldos e déficits em relação ao limite de classe, sendo que a fração das 

concentrações que excede o limite de classe representa um déficit e fração necessária para atingir o 

limite, um saldo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Cargas  

As cargas de DBO calculadas nos pontos de monitoramento nos rios Barigui, Belém e Atuba 

são apresentadas na Figura 4. Verifica-se, no geral, que a injeção de cargas orgânicas foi superior ao 

consumo por biodegradação e outros mecanismos de remoção em todos os trechos. Nota-se o 

aumento das cargas orgânicas nos três rios no sentido nascente-foz, assim como, o aumento de sua 

variabilidade temporal à medida que o rio se distancia da nascente. Analisando-se os pontos de 

monitoramento mais a jusante, observa-se que a bacia do rio Belém (90 km²) é a menor dentre as 

três monitoradas, porém, apresenta os valores mais altos de cargas orgânicas, mais que o dobro das 

observadas nos rios Barigui (265 km²) e Atuba (126 km²).  

Como pode ser visto na Figura 1, na bacia do rio Belém há uma densidade urbana de média a 

elevada em toda a sua área de drenagem, ao contrário das outras bacias onde a densidade é de baixa 

a média. A bacia do rio Belém abrange apenas o município de Curitiba (Figura 2) e, pela Tabela 3, 

observa-se que apesar de coletar 78% da água consumida pela população o déficit de coleta e 

tratamento de esgoto representa aproximadamente 260.000 habitantes, população igual a do 

município inteiro de Colombo e superior a dos outros municípios.  
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Figura 4 - Gráficos de carga de DBO nos rios Barigui, Belém e Atuba 

 

Em geral, os resultados de carga demonstram que os rios Barigui, Belém e Atuba recebem, 

diariamente, elevadas cargas orgânicas com grande variabilidade temporal, sendo que o valor médio 

total, calculado a partir do parâmetro DBOu, que atinge o rio Iguaçu é aproximadamente 30 ton/dia. 

As cargas mais elevadas ocorrem nas áreas de alta urbanização, apesar dos índices de coleta e 

tratamento de esgoto serem superiores aos índices de outras áreas. 

 

4.2 Nitrogênio e Fósforo 

Na Figura 5 são apresentados os valores de concentração para fósforo total e para as formas 

de nitrogênio. Observa-se que na Bacia do rio Barigui, os maiores valores de nitrogênio orgânico 

ocorrem a partir do ponto BA-02, com maior valor em BA-04. Isto indica esses locais como 

próximos a lançamentos de efluentes, uma vez que esta é a forma do nitrogênio que predomina em 

esgoto fresco, combinado sob a forma de proteína e uréia. No rio Belém a quantidade de nitrogênio 

orgânico e amoniacal é alta desde o ponto BE-01, indicando que os lançamentos de cargas 

orgânicas ocorrem desde localizações próximas à nascente e vão se intensificando nos pontos mais 

a jusante. No Rio Atuba, de AT-01 até AT-03, os resultados mostram quantidades significativas de 

nitrogênio orgânico e amoniacal ao longo de todo o trecho monitorado, indicando ocorrência de 

lançamentos frescos de efluentes e nos primeiros estágios de oxidação bacteriana.  
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Quanto ao fósforo total, diferentemente dos rios Barigui e Belém, nota-se no rio Atuba uma 

tendência de redução das concentrações de montante para jusante.  
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Obs.: As formas nitrogênio orgânico e amoniacal não aparecem no gráfico em alguns pontos, pois, os resultados foram 

reportados apenas como “valor < 1,00 mg/L”. 

Figura 5 - Concentrações das formas de nitrogênio e concentração de fósforo total 

 

4.2.1 Atendimento à Classe de Enquadramento 

Quanto ao atendimento aos padrões estabelecidos pela classe de enquadramento dos rios, 

segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005 e Resolução CONAMA nº 274/2000, os rios Barigui, 

Belém e Atuba encontram-se além de tais padrões, inclusive em pontos próximos a nascente, em 

relação a vários dos parâmetros monitorados de qualidade de água, conforme mostra a Tabela 6 
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(valores entre parênteses). O distancimento em relação aos limites aumenta progressivamente de 

montante para jusante, com exceção dos parâmetros nitrito e nitrato que se mantêm com um saldo 

próximo a 100% em todos os pontos. Observa-se um aumento no saldo de OD em BA-03, que 

deve-se, provavelmente, ao fato da passagem do Rio Barigui pelo vertedouro no final do lago do 

Parque Barigui. Igualmente ao ponto BA-03, o saldo de OD no ponto BE-01 deve-se, 

provavelmente, a passagem do Rio Belém pelo vertedouro ao final do lago do Parque São 

Lourenço. 

Tabela 6 - Saldos e déficits dos parâmetros analisados em relação ao limite de classe 

RIO CLASSE PONTO 
DATA 

(ANO 2010) 

SALDOS E DÉFICITS EM RELAÇÃO AOS LIMITES DE CLASSE (%) 

OD DBO5 NH3 NO2 NO3 P-TOTAL 
COLIFORMES 

TURBIDEZ 
E. coli TOTAIS 

B
A

R
IG

U
I 

2 

BA-01 
06/10 74 40 50 98 94 80 (2.650) (2.700) 75 

27/10 60 40 0 99 95 80 - - 89 

BA-02 

02/09 - (20) - - - - - - 91 

16/09 0 - - - - - - - 93 

06/10 34 40 50 87 90 80 (3.025) (2.300) 74 

27/10 18 (60) 73 82 90 (30) - - 87 

3 

BA-03 
02/09 - 0 - - - - - - 84 

16/09 72 - - - - - - - 84 

BA-04 

02/09 - (60) - - - - - - 70 

20/09 (40) - - - - - - - 78 

06/10 (10) 70 59 84 92 (100) - (8.400) 61 

27/10 (48) (40) 22 91 96 (627) - - 77 

B
E

L
É

M
 

2 BE-01 
06/10 46 (40) (70) 83 91 80 (9.275) (7.700) 34 

27/10 10 (260) (36) 85 96 (330) - - 62 

3 

BE-02 

16/09 (72) (750) - - - - - - 52 

06/10 (65) (900) (1) 92 > 100 (760) - (20.900) - 

27/10 (65) (450) 26 88 97 (800) - - 86 

BE-03 

17/09 (85) (800) - - - - - - 65 

06/10 (50) (250) 17 78 99 (561) - (35.900) 83 

27/10 (95) (550) (29) > 99 99 (1.113) - - 72 

A
T

U
B

A
 

2 

AT-01 

24/09 (6) - - - - - - - 72 

06/10 16 (140) (15) 74 91 (230) (54.900) (39.900) 56 

27/10 (22) (160) (56) 84 93 (750) - - 68 

AT-02 

10/09 - (100) - - - - - - 90 

24/09 44 - - - - - - - 68 

06/10 (10) (100) 5 71 90 (40) (18.650) (14.500) 39 

27/10 (30) 20 (63) 88 97 (620) - - 84 

AT-03 

10/09 - (180) - - - - - - 90 

24/09 (52) - - - - - - - 66 

06/10 (18) (140) 8 72 93 40 (17.400) (47.900) 58 

27/10 (44) (20) (82) 93 99 (640) - - 89 

LIMITES DE CLASSE 
(mg/L) 

2 ≥ 5 ≤ 5 * ≤ 1 ≤ 10 ≤ 0,1 800 NMP 5.000 NMP ≤ 100 NTU 

3 ≥ 4 ≤ 10 * ≤ 1 ≤ 10 ≤ 0,15 - 20.000 NMP ≤ 100 NTU 

* Limite depende da classe e pH da água.                                                          • Saldo                  (•) Déficit      
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Observa-se também na tabela que os maiores déficits em relação aos limites de classe são do 

parâmetro coliformes totais e E. Coli, indicando contaminação, principalmente, por esgoto 

doméstico, já que o E. Coli indica contaminação fecal (Von Sperling, 2005) e os três rios drenam 

áreas constituídas principalmente por áreas urbanas. Em nenhum dos pontos de monitoramento o 

limite de turbidez é excedido, mantendo-se sempre um saldo elevado em relação ao limite de classe.  

4.3 Biodegradabilidade 

Na Figura 6 apresentam-se os resultados para o coeficiente de desoxigenação carbonácea. No 

rio Barigui o coeficiente variou entre 0,25 e 0,55/dia, com tendência a decrescer a partir de BA-02, 

assim como, a relação DBO/DQO
3
, apresentada na Tabela 7. Segundo Metcalf & Eddy (2003) 

águas residuárias com relação DBO/DQO ≤ 0,3 desfavorecem o processo de biodegradação, e 

relação DBO/DQO ≥ 0,5 são de fácil tratamento biológico. Na foz do rio Barigui, a relação média 

DBO/DQO igual a 0,19 mostra a influência das descargas industriais nas características de 

biodegradação da matéria orgânica. No Rio Belém, observou-se variação do coeficiente de 

desoxigenação carbonácea entre 0,14 e 0,59/dia e aumento no sentido montante – jusante, 

juntamente com a relação DBO/DQO. Já no rio Atuba, o coeficiente variou entre 0,16 e 0,41/dia e, 

igualmente ao Rio Barigui, demonstrou tendência a decrescer de montante para jusante a partir de 

AT-01 juntamente com a relação DBO/DQO. 
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Figura 6 - Coeficiente de desoxigenação carbonácea (k1, base e) 
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Tabela 7 - Relação DBO/DQO nos pontos monitorados 

RIO PONTO DATA DBO DQO DBO/DQO 

B
A

R
IG

U
I 

BA-01 27/10/2010 3 9 0,33 

BA-02 

02/09/2010 6 14 0,43 

06/10/2010 3 7 0,43 

27/10/2010 8 16 0,50 

BA-03 02/09/2010 10 20 0,50 

BA-04 

02/09/2010 16 77 0,21 

06/10/2010 3 41 0,07 

27/10/2010 14 48 0,29 

B
E

L
É

M
 

BE-01 
06/10/2010 7 36 0,19 

27/10/2010 18 40 0,45 

BE-02 

16/09/2010 85 136 0,63 

06/10/2010 100 128 0,78 

27/10/2010 55 93 0,59 

BE-03 

17/09/2010 90 122 0,74 

06/10/2010 35 54 0,65 

27/10/2010 65 105 0,62 

A
T

U
B

A
 

AT-01 
06/10/2010 12 23 0,52 

27/10/2010 13 31 0,42 

AT-02 
10/09/2010 10 30 0,33 

27/10/2010 4 40 0,10 

AT-03 

10/09/2010 14 29 0,48 

06/10/2010 12 26 0,46 

27/10/2010 6 40 0,15 

 

Um dos aspectos importantes a ser observado com relação à taxa de remoção de matéria 

orgânica por biodegradação, obtida em laboratório, é que no ambiente natural, eventualmente, ao 

contrário do experimento em laboratório, pode haver consumo total das concentrações de oxigênio 

dissolvido, interrompendo o processo aeróbio de biodegradação e dando início ao processo 

anaeróbio, caso o consumo de OD seja maior que o ganho.  

Nos rios Barigui, Belém e Atuba, observam-se concentrações de OD muito próximas a zero, 

principalmente, nos rios Belém e Atuba, nos pontos mais a jusante. Nestes casos, a 

biodegradabilidade pode, eventualmente, estar sendo comprometida pela falta de oxigênio 

dissolvido.  

Na Figura 7, apresenta-se um resumo da biodegradabilidade através das médias dos 

parâmetros de maior relevância, como OD, coeficiente de desoxigenação carbonácea, relação 

DBO/DQO, tempo para redução de 50% da DBO observada (t50%) e Demanda Última de Oxigênio 

(DBOu). 
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Todos os valores representam a média dos valores obtidos em cada ponto. K1,T = coeficiente de desoxigenação 

carbonácea convertido para temperatura do rio no momento da coleta. 

 

Figura 7 – Resumo da biodegradabilidade dos rios Barigui, Belém e Atuba 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo mostra o resultado de monitoramento de cargas orgânicas em três rios urbanos da 

Região Metropolitana de Curitiba. Em virtude do pouco número de campanhas, algumas conclusões 

não puderam ser afirmadas, no entanto, confirma-se a grande poluição que sofrem os corpos de 

água urbanos com elevada variabilidade temporal de cargas, quanto mais se distanciam da nascente, 

sendo o rio Belém, dentre os três rios monitorados, o mais comprometido. 

O atendimento aos padrões de qualidade exigidos pela classe de enquadramentos dos corpos 

de água não é satisfeito para os parâmetros microbiológicos, DBO5, OD e fósforo total. No caso do 

rio Barigui, somente na porção mais baixa do rio é apresentado déficit em relação ao limite da 

classe, mas no restante dos rios, em toda a sua extensão foram apresentados valores bastante 

críticos.  

OD= 8,4 mg/L 

DBO/DQO=0,33 

DBOU= 5,0 mg/L 

 
K1,T = 0,39/d 

t50% = 2,0 d 

OD = 5,86mg/L 

DBO/DQO= 0,45 

DBOU= 6,4 mg/L 

 
K1,T = 0,52/d 

t50% = 1,3 d 

OD = 6,9 mg/L 

DBO/DQO= 0,5 

DBOU= 10,0 mg/L 

 

K1,T = 0,34/d 

t50% = 2,1 d 

OD = 2,7 mg/L 

DBO/DQO= 0,19 

DBOU= 14,0 mg/L 

K1,T = 0,17/d 

t50%= 4,3 d 

OD = 6,4 mg/L 

DBO/DQO= 0,32 

DBOU= 20,4 mg/L 

 

K1,T = 0,56/d 

t50%= 1,25 d 

OD= 1,3 mg/L 

DBO/DQO=0,67 

DBOU= 83,7 mg/L 

 

K1,T = 0,43/d 

t50%= 1,79 d 

OD= 0,93 mg/L 

DBO/DQO= 0,67  

DBOU= 69,1 mg/L 

 

K1,T = 0,33/d 

t50% = 2,3 d 

OD = 4,8 mg/L 

DBO/DQO=0,47 

DBOU= 15,0 mg/L 

 
K1,T = 0,25/d 

t50% = 3,2 d 

OD = 3,6 mg/L 

DBO/DQO= 0,22 

DBOU= 12,2 mg/L 

 
K1,T = 0,3/d 

t50% = 2,5 d 

OD = 3,1 mg/L 

DBO/DQO = 0,36 

DBOU= 14,0 mg/L 
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A concentração maior de nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal ao longo do curso de 

água indicou lançamentos recentes de águas residuárias próximos aos pontos monitorados. Com 

exceção do rio Barigui, em toda a extensão monitorada dos rios apresenta essa mesma situação.  

Quanto à biodegradabilidade nos rios monitorados, ela se apresentou favorável à degradação 

biológica, com valores da relação DBO/DQO em geral acima de 0,5. Essa relação foi sensível à 

única área industrial monitorada, na foz do rio Barigui, onde essa relação estava abaixo de 0,3, o 

que indica uma situação desfavorável. 
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