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RESUMO – A Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Norte é considerada uma das principais da 
região nordeste do Estado de Santa Catarina. Com uma área total de 492 km2, é responsável por 
70% do abastecimento público de Joinville (515.288 habitantes, IBGE 2010) e pela quase 
totalidade, 80%, do terceiro PIB do sul do país. A importância socioeconômica da BHRCN é 
incontestável não somente para o município de Joinville, mas para o sul do país como um todo. Os 
dados utilizados neste trabalho foram coletados pelo CCJ entre os anos de 2005 a 2010, com 
periodicidade quinzenal. Para análise da evolução da qualidade das águas do Rio definiram-se dois 
pontos, sendo um em uma área com pouca ocupação urbana e outro na sub-bacia do Rio do Braço, a 
jusante de bairros e de parte do Distrito industrial de Joinville. Os pontos estão no leito natural do 
Rio, e as áreas de drenagem não possuem sistema de tratamento de esgotos domésticos. Os 
parâmetros monitorados foram: DBO5,20ºC, DQO, OD, Turbidez, pH, Temperatura, Fósforo total, 
NH3. Os resultados apontam para uma deterioração da qualidade das águas do Rio no sentido do seu 
fluxo, e a necessidade de sistemas de tratamento de efluentes. 

ABSTRACT – Cubatão North River Basin, one of the main basin in the south of Brazil is locatated 
in Santa Catarina, encompasses  492 km2. It is responsible for 70% of public supply of Joinville 
(population: 515,288) and represents almost 80% of GDP in the third economy of south of Brazil. 
The socioeconomic importance of BHRCN is unquestionable not only for the city of Joinville, but 
south of the country as a whole. The data used in this study were collected by CCJ from 2005 to 
2010, fortnightly. For analysis of trends in water quality of the river two points where defined, one 
in an urban area with low anthropic occupancy and other downstream of districts and the industrial 
district of Joinville. The points are in the natural bed of the river, and drainage areas have no system 
for wastewater treatment. The parameters were monitored: BOD, COD, DO, turbidity, pH, 
temperature, total phosphorus, NH3. The results point to a deterioration of river water quality along 
its flow, and the need for sewage treatment systems. 
Palavras-chave – Bacia Hidrográfica, Qualidade de água, Evolução temporal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As alterações introduzidas artificialmente no meio ambiente pela ação antrópica têm resultado 

em problemas ambientais sérios, os quais podem gerar condições desfavoráveis para a existência do 

próprio ser humano. Isso tem causado preocupação em âmbito mundial, sobretudo nos últimos anos, 

tendo em vista que os espaços naturais estão cada vez mais restritos e alterados.  

Os rios vêm, cada vez mais, sendo reconhecidos como valiosos recursos para o 

desenvolvimento das cidades.  Seja devido a aspectos de abastecimento, diluição de esgotos ou 

drenagem. Suas características primárias ecológicas perdem espaço sistematicamente, à medida que 

os mesmos se aproximam de áreas urbanas. No Brasil, inúmeros são os casos de problemas de 

qualidade das águas e respostas a eventos extremos de precipitação em rios urbanos, Tucci (2004). 

 Apesar de sua importância, os rios - a partir do momento de entrada nas cidades - sofrem uma 

grande mudança de abordagem. De fornecedores de serviços e benesses, passam a recebedores de 

descartes e criadores de problemas e prejuízos no momento das precipitações. Neste sentido, Khan 

et al. 2010, propõem o termo hidrocomplexidade, que é usado para caracterizar o intrincado arranjo 

dos quebra-cabeças de sistemas de água, que têm muitas partes e que são interligados com sistemas 

sociais, ambientais e econômicos.  

Os problemas existentes na gestão dos usos da água freqüentemente destacam as questões 

técnicas e sociais nesta gestão, que são difíceis ou impossíveis de resolver por causa dos 

incompletos, contraditórios e inconstantes requisitos socioeconômicos e ambientais que são, muitas 

vezes, difíceis de reconhecer.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar parâmetros de qualidade de água monitorados 

pelo Programa de Assessoria Técnico e Científica ao Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios 

Cubatão e Cachoeira – CCJ da Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, em pontos 

diferentes na Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Norte, em Joinville, SC. Sendo um localizado à 

montante da cidade de Joinville e outro à jusante da mesma, levando em consideração variações 

espaço-temporais de vazão e qualidade de água. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Norte - BHRCN é considerada uma das principais da 

região nordeste do Estado de Santa Catarina, inserida no município de Joinvile e de Garuva, 

constituindo o principal contribuinte hídrico do complexo estuarino da Baía da Babitonga. Inserida 

75% no município de Joinville e 25% no município de Garuva.  

Segundo as regiões hidrográficas do Brasil, definidas pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), a bacia está inserida na região Atlântico Sul. Já no contexto do Estado de Santa Catarina, 

segundo a regionalização feita pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (SDS), a bacia situa-

se na região hidrográfica 6 da baixada norte. 

A BHRCN, Figuras 1 e 1a, é composta pelas micro bacias dos Rios: Tigre, Campinas, 

Vermelho, Quiriri, Seco, Isaak, Prata, Fleith, Kunde, Lindo, Alandf, Tromba, do Braço e, 

Mississipi, a extensão do canal principal do Rio Cubatão é de 88 km. Com exceção dos rios do 

Braço e Mississipi que possuem suas nascentes em altitudes variando de 250 a 18 metros, todos os 

outros rios são caracterizados por terem as suas nascentes em cotas altimétricas elevadas, em geral 

acima de 700 metros.  

 

Figura 1 - BHRCN em relação ao nordeste de SC. 

Com uma área total de 492 km2, esta bacia é responsável por 70% do abastecimento público 

de Joinville (515.288 habitantes, IBGE 2010) e pela quase totalidade, 80%, do terceiro PIB do sul 
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do país. Desta forma, a importância socioeconômica da BHRCN é incontestável não somente para o 

município de Joinville, mas para o sul do país como um todo. A precipitação média anual é de 2000 

mm, e a vazão média (2000 a 2011) medida na barragem, que se localiza no início do terço inferior 

do Rio a jusante da Estação de Tratamento de Águas (ETA), é de 15,7 m3/s, CCJ, 2011.  

 

 

Figura 1a – BHRCN com localização dos pontos de coleta 2 e 4. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Os dados utilizados neste trabalho foram coletados pelo CCJ entre os anos de 2005 a 2010, 

com periodicidade quinzenal. Os pontos foram definidos em função da necessidade de 

monitoramento para controle do Plano Diretor dos recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Cubatão Norte, e os métodos seguiram APHA 1998, de acordo com a Tabela 1, abaixo: 

Tabela 1: Métodos padronizados utilizados. 
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Parâmetro Método 
DBO5,20ºC Standard Methods 20ª Edição - 5210 B 

DQO Standard Methods 20ª Edição - 5220 D 
Turbidez Standard Methods 20ª Edição - 2130 B 

Fósforo total Standard Methods 20 ª Edição – 4500 E 
Nitrogênio Amoniacal Standard Methods 20 ª Edição - 4500 D 

  

Os parâmetros não listados na Tabela 1 acima, a saber: pH, temperatura e OD foram medidos 

em campo com uma sonda multiparamétrica HANNA/HI9828, devidamente calibrada antes das 

saídas. De modo a verificar possíveis influências do escoamento superficial foram recuperados 

dados de precipitação de até cinco dias anteriores às coletas de água, visto que período superior (que 

freqüentemente ocorre) não seria necessário. Observa-se que o tempo de concentração da BHRCN, 

de acordo com Pértile, 2008 é de, aproximadamente, 24 horas desta forma, se garante que os dados 

coletados não estavam sob influência do first-flush. Os dados de precipitação foram coletados 

dentro da BHRCN, na estação agro-meteorológica da UNIVILLE.  

Os dados de vazão foram coletados na barragem de regularização de vazões existente no Rio 

nos dias de coleta, através da altura da água nos vertedores. Os pontos utilizados possuem 

características diferentes nas bacias de drenagem. Definidos como pontos 2 e 4, os mesmos fazem 

parte da BHRCN, sendo que o ponto 2 localiza-se em uma área com pouca ocupação urbana com 

vegetação natural e bananicultura, a montante da ETA. O ponto 4 localiza-se na sub-bacia do Rio do 

Braço, a jusante de bairros e de parte do Distrito industrial de Joinville. Ambos os pontos estão no 

leito natural do Rio, e as áreas de drenagem não possuem sistema de tratamento de esgotos 

domésticos.  

O Rio no ponto 2 é classificado como Classe Especial (Resolução CERH nº003/2007) e no 

ponto 4 como Classe 3. Durante eventos extremos de precipitação a capacidade de escoamento nos 

pontos é freqüentemente excedida, o que leva a enchentes nas regiões próximas.  

Os parâmetros monitorados foram: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20ºC); Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez, pH, Temperatura, Fósforo total, 

Nitrogênio Amoniacal (NH3). Todos os dados foram medidos no mesmo dia em ambos os pontos.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As séries de dados para os parâmetros já mencionados são apresentadas nas figuras seguintes, 

e os resultados estão resumidos na Tabela 2.  

 

4.1 Precipitação 

 

A região da BHRCN apresenta índices pluviométricos elevados. Como pode ser observado na 

Figura 2, que apresenta as alturas pluviométricas cinco dias antes das saídas a campo, poucas foram 

as ocasiões nas quais a precipitação foi zero. Desta forma, na prática, desconsiderar o efeito da 

precipitação sobre os parâmetros não é possível, visto que a mesma faz parte das condições naturais 

da região.  

 
Figura 2 - Altura de precipitação acumulada na BHRCN entre junho 2005 e janeiro 2001 cinco dias antes 

das coletas. 

 
Embora a precipitação seja uma condição constante na bacia, a distribuição e intensidade da 

mesma é fortemente influenciada pela sazonalidade, com ocorrência de chuvas fortes durante o 

verão. A Figura 3 apresenta os dados da Figura 2 distribuídos sazonalmente. Os valores mais baixos 

representam outonos e invernos e os mais altos primavera verão, entre inverno de 2005 e verão de 

2011. A título de esclarecimento, este trabalho não busca fazer correlações dos parâmetros de 
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qualidade de água monitorados durante eventos extremos, especialmente pelo fato que durante estes 

as coletas são suspensas pelo comitê pela impossibilidade de realização das mesmas. 

O mesmo comportamento sazonal pode ser verificado na Figura 4, que apresenta as vazões do 

Rio Cubatão medidas sobre os vertedores da barragem de controle de enchentes. No período de 

monitoramento, a vazão média do Rio Cubatão Norte foi de 14,50 m3/s. As vazões mínimas e 

máximas observadas foram respectivamente: 0,88 (observada em 16/08/2006) e 165,2 m3/s 

(observada em 25/09/2009) - σ = 17,95. 

 

Figura 3 - Altura de precipitação acumulada na BHRCN entre junho 2005 e janeiro 2010 cinco dias antes 
das coletas, de acordo com as estações do ano. I: inverno; P:primavera; V:verão; O:outono. 
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Figura 4 - Fluviograma do Rio Cubatão medidas sobre os vertedores da barragem de controle de enchentes. 

 
 
 
 
4.2 Monitoramento da qualidade das águas 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20ºC); Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez, pH, Temperatura, Fósforo total, e nitrogênio Amoniacal 

(NH3) foram medidos quinzenalmente. 

 

Tabela 2 -  Resumo das variações espaço temporais na BHRCN, nos pontos 2 e 4, entre 2005 e 
2011. 

 
DBO5,20ºC 
(mgO2/L) 

DQO    
(mgO2/L) 

OD   
(mg/L) 

Turb 
(NTU) 

pH 
T 

(oC) 
Ptot  

(mg/L) 
NH3 

(mg/L) 
 

Med 3,99 8,52 6,72 7,61 7,23 20,14 0,27 0,37 

Ponto 2 
Max 22,50 43,00 10,20 80,00 8,51 26,59 5,16 4,00 
Min 1,0 1,0 4,20 1,01 6,50 13,00 ND ND 
Desv 3,37 7,09 0,90 10,37 0,35 2,69 0,62 0,50 

 
Med 11,94 24,85 4,65 25,60 6,89 21,04 1,11 2,77 

Ponto 4 
Max 35,00 66,00 8,90 109,00 7,90 26,73 4,50 10,60 
Min 1,00 2,00 1,90 5,72 5,50 10,50 ND 0,10 
Desv 6,53 13,47 1,26 17,32 0,32 2,64 1,09 1,57 
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De modo geral, é clara a alta variação dos parâmetros nos dois pontos estudados na BHRCN, 

entre 2005 e 2011. Da mesma forma, não se evidenciam, no período estudado, tendências de 

aumento ou diminuição nos parâmetros de interesse. Observa-se ainda uma deterioração na 

qualidade das águas da BHRCN de montante para jusante.  

 

4.2.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO5,20ºC e Oxigênio Dissolvido – OD 

A Figura 5 apresenta a variação da DBO5,20ºC durante o período de monitoramento. O ponto 2, 

em função de suas características de pouca ocupação antrópica e vegetação apresenta valores de 

DBO5,20ºC mais baixos (DBO5,20ºC média 3,99 mgO2/L) do que aqueles do ponto 4 (DBO5,20ºC média 

11,94 mgO2/L). Além disso, se observa que no ponto 4 houve uma maior variação neste parâmetro 

(σ = 6,53) quando comparado com o ponto 2 (σ = 3,37).  

Analisando os dados de DBO5,20ºC e vazão não foram observadas correlações interessantes 

entre os parâmetros. No caso do OD (Figura 6), a relação é positiva para o ponto 4 embora com um 

coeficiente de correlação baixo (R2 = 0,13), o que pode demonstrar uma tendência de oxigenação 

das águas com o aumento da vazão, em pontos de menor concentração de OD. O ponto 2 não 

apresentou variações na concentração de OD em função da variação de vazão. Estes resultados estão 

em consonância com aqueles apresentados em Silva et. al. 2008.   

Lima e Medeiros (2008) encontraram respostas mais positivas relacionando os parâmetros 

DBO5,20ºC e OD com a vazão no Rio Jaguari-Mirim, SP. As Figuras 5 e 6 apresentam a variação da 

DBO5,20ºC e OD ao longo do período de análise. Os gráficos de dispersão e linhas de tendência 

foram omitidos por não apresentar informações adicionais.  
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Figura 5 – Variação de DBO5,20ºC durante o período de monitoramento (Ponto 2= Linha azul; Ponto 

4= linha rosa). 

 

Figura 6 – Variação de OD durante o período de monitoramento (Ponto 2= Linha azul; Ponto 4= linha 

rosa). 

4.2.2 Nitrogênio Amoniacal e Fósforo Total 

 

É possível observar, através das Figuras 7 e 8, que o ponto 2 apresenta menores concentrações 

tanto de fósforo total como de nitrogênio amoniacal. O que se espera em função do que já foi 

comentado nas figuras precedentes. Porém os valores de nitrogênio amoniacal e fósforo total 

apresentam diferentes comportamentos no Rio Cubatão Norte.  
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Enquanto o fósforo total no ponto 2 apresenta correlação positiva com a vazão do Rio, porém 

com um R2 baixo (0,04), indicando tendência de aumento com a vazão, provavelmente devido ao 

efeito do escoamento superficial das áreas agrícolas, o nitrogênio amoniacal não segue este 

comportamento nos pontos monitorados.  

É importante observar as altas concentrações de fósforo total em ambos os pontos, 

sobremaneira no ponto 4, em desacordo com o que preconiza a Resolução CONAMA 357/2005 

para águas Classe especial e 3.  

Com relação à concentração de nitrogênio amoniacal, os valores apresentam-se altos, 

chegando a 10,60 mg/L no ponto 4. Estes valores são maiores que os encontrados por Medeiros et 

al. (2008), no estudo do Rio Jagauri-Mirim em SP.    

 

Figura 7 – Concentrações de Fósforo total (mg/L) durante o período de monitoramento (Ponto 2= 
Linha azul; Ponto 4= linha rosa). 
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Figura 8 – Concentrações de Nitrogênio Amoniacal (mg/L) durante o período de monitoramento 
(Ponto 2= Linha azul; Ponto 4= linha rosa). 

 

4.2.3 pH 

Os valores de pH nos pontos estudados apresentam comportamentos diferentes, em função de 

processos naturais e antrópicos na BHRCN. O ponto 2 apresenta um pH mais alto que o ponto 4 

(Figura 9). Isto se deve à menor concentração de matéria orgânica, demonstrado pela menor 

concentração de DBO5,20ºC.  

Existe uma tendência, no ponto 2, de aumento do pH com a diminuição da vazão. 

Provavelmente este resultado se explica pela maior interação água rocha em períodos de menor 

precipitação e maior contribuição do lençol freático às águas do Rio Cubatão Norte. Analisando 

dados de pontos mais a montante do ponto 2, Barros (2005) verificou este aspecto de correlação 

entre pH e vazão.   
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Figura 9 – Valores de pH durante o período de monitoramento (Ponto 2= Linha azul; Ponto 4= linha 
rosa). 

 

4.2.4 Temperatura 

Como esperado, a temperatura das águas é afetada pela sazonalidade, apresentando valores 

mínimos no inverno e maiores no verão. As temperaturas médias nos dois pontos permaneceram 

bastante próximas (Tabela 2), e se observa uma variação relativamente baixa (σ = 2,6) neste 

parâmetro. Se observa uma tendência de aumento da concentração de OD no inverno, com a 

diminuição das temperaturas nas águas dos rios da BHRCN (R2 = 0,05 e 0,08 respectivamente para 

os pontos 2 e 4). 

 

 

Figura 10 – Temperatura da água durante o período de monitoramento (Ponto 2= Linha azul; Ponto 
4= linha rosa). 
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4.2.5 Turbidez 

O comportamento da turbidez acompanha aquele das vazões, com picos durante as épocas de 

maior precipitação. Porém os maiores picos de turbidez não estão relacionados a maiores 

precipitações nem a maiores vazões. Isto pode estar relacionado ao fato de que em longos períodos 

de precipitação, como ocorre em Joinville, as águas geradas no escoamento superficial não mais 

apresentam grande concentração de sedimentos em suspensão gerados a partir das águas de 

drenagem urbana. Gareth et al. (2004), encontraram o mesmo fenômeno estudando bacias 

hidrográficas no Reino Unido.  O comportamento da turbidez pode ser visualizado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Variação da turbidez durante o período de monitoramento (Ponto 2= Linha azul; Ponto 4= 
linha rosa). 
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CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados é possível chegar às seguintes conclusões: 

 O Rio Cubatão Norte experimenta diferentes atividades antrópicas nos seus limites, 

particularmente em seu baixo vale. As mesmas são refletidas nos diferentes estados de qualidade 

das suas águas. A entrada de matéria orgânica nas águas do Rio pode ser observada pela diminuição 

da concentração de OD e pelo aumento de nitrogênio amoniacal e fósforo total. Desta forma, o 

tratamento de esgotos é um ponto importante a ser afrontado na bacia, especialmente em áreas com 

maior densidade populacional. O ponto 2 localizado em área mais preservada, com grandes áreas de 

Mata Atlântica na sua porção superior apresenta uma melhor qualidade de água, embora, por 

exemplo no que diz respeito à concentração de fósforo total, esteja fora do que deveria apresentar 

para rio classe especial. No ponto 4 é possível verificar claramente a deterioração da qualidade das 

águas do Rio através da diminuição da concentração de OD e pH e aumento da concentração de 

DBO5,20ºC, DQO, turbidez, fósforo total, e nitrogênio Amoniacal, quando observados os dados do 

ponto 2. A precipitação é uma condição presente, praticamente, em todas as saídas a campo 

realizadas e faz parte do sistema local. A partir da correlação entre vazões e concentração dos 

parâmetros, não foram observados índices que pudessem indicar correspondências explicitas. Para 

tanto, foram testados em separado os dados de vazões mais baixas, mais altas e todos os dados 

juntos. As flutuações anuais dos parâmetros não apresentam tendências explicitas de aumento ou 

diminuição, sendo necessário a partir dos dados um maior detalhamento e utilização de técnicas 

mais elaboradas de análises de dados para entender a influência relativa das atividades humanas 

(urbana, industrial e agrícola) sobre o comportamento do sistema (biológico, hidrológico, 

geológico).  
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