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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIBEIRÃO FLORIANO NO 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR 

 

Gustavo Henrique Marques Rocha 

Jéssica Ferrari Paschoeto 

 

RESUMO 

Com o crescimento urbano e social, moradores que vivem próximos de córregos e fundos de 

vales começaram a sofrer as consequências dos constantes descartes de efluentes, ocasionando 

danos na qualidade de vida dos habitantes. O respectivo trabalho tem como objetivo o de avaliar 

a qualidade da água do ribeirão Floriano, localizado no município de Maringá-PR, através de 

análises físico-químicas de pontos demarcados, desde a sua nascente até sua foz. As amostras 

coletadas foram enviadas para análise em laboratório, onde foram analisados os parâmetros de 

demanda bioquímica oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO). As análises de 

pH, temperatura, condutividade, sólidos totais dissolvidos, turbidez e oxigênio dissolvido (OD) 

foram realizadas através da sonda multiparâmetro in loco. Em alguns pontos analisados foram 

constatados o descarte irregular de efluente e os parâmetros analisados em desacordo com a 

Resolução CONAMA de n° 357 de 2005, indicando o impacto ambiental causado pelas ações 

antrópicas no corpo hídrico. Com isto, concluiu-se através das análises e avaliação dos dados 

obtidos que o ribeirão Floriano está enquadrado em uma classe diferente do que está 

apresentada na legislação, sendo necessária a realização de novos estudos complementares para 

avaliar o enquadramento do corpo hídrico. 

 

Palavras-chave: Efluente, Impacto Ambiental, Recursos Hídricos. 

 

 

WATER QUALITY ASSESSMENT OF THE FLORIAN RIBEIRÃO IN THE CITY 

OF MARINGÁ-PR 

 

ABSTRACT 

 

With urban and social growth, residents living near streams and valley bottoms began to suffer 

the consequences of constant discharges of effluents, causing damage to the quality of life of 

inhabitants. The objective of this work is to evaluate the water quality of the Floriano stream, 

located in Maringá-PR, through physicochemical analysis of demarcated points, from its source 

to its mouth. The collected samples were sent for laboratory analysis, where the parameters of 

biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) were analyzed. 

Analyzes of pH, temperature, conductivity, total dissolved solids, turbidity and dissolved 

oxygen (OD) were performed using the on-site multiparameter probe. In some of the analyzed 

points, irregular discharge of effluent was observed and the parameters analyzed were in 

disagreement with CONAMA Resolution No. 357 of 2005, indicating the environmental impact 

caused by anthropic actions on the water body. With this, it was concluded through the analysis 

and evaluation of the obtained data that the Floriano stream is classified in a different class than 

the one presented in the legislation, being necessary the accomplishment of new complementary 

studies to evaluate the water body framing. 

 

Keywords: Effluent, Environmental Impact, Water Resources. 

 



 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Desde o surgimento da humanidade houve a necessidade de água para a sua 

sobrevivência, tendo seu desenvolvimento sempre próximo aos corpos d’água, onde através 

destes, o ser humano utilizava para sua subsistência, e desde então não se pensava e nem se 

preocupava em preservá-lo, somente procurando tirar seu máximo proveito. Todavia, os 

processos recentes de avanço das formas de exploração intensiva dos recursos naturais e de um 

veloz processo de incremento populacional com o uso diversificado dos espaços rurais e 

urbanos, paradoxalmente, colocam a escassez da água como um problema social de grandes 

magnitudes em certas áreas do espaço regional (ROCHA e PEREIRA, 2003). 

A humanidade sempre buscou se instalar em locais com presença de recursos hídricos 

para atender as necessidades básicas de sobrevivência. Entretanto, o homem não desfrutou deste 

recurso natural apenas para consumo próprio, mas como suporte para diferentes tipos de 

atividades antrópicas que advém das necessidades da sociedade no decorrer dos séculos. Dentre 

elas, é possível citar o abastecimento de municípios e indústrias, irrigação, recreação, ocupações 

em áreas próximas as suas margens e despejos de poluentes (SIMONELI, 2018). 

A partir da Revolução Industrial, o crescimento desordenado e localizado das demandas, 

associado aos processos de degradação da qualidade da água, vem engendrando sérios 

problemas de escassez quantitativa e qualitativa, além de conflitos de uso até mesmo nas regiões 

naturais com excedente hídrico (MOTA, 2008). 

Com o crescimento populacional e industrial, a demanda por recursos hídricos 

acompanhou tal desenvolvimento até o ponto onde o crescimento ultrapassou a disponibilidade. 

Diante disto, tornou-se necessário o desenvolvimento de leis e diretrizes para regular seu uso e 

para realizar a manutenção da sua qualidade, onde, através da Política Nacional De Recursos 

Hídricos, ficou instaurado que a água é um bem de domínio público, sendo um recurso natural 

limitado e atribuído a este, um valor econômico (BRASIL,1997). 

A partir do momento onde foi estabelecido que a água tem valor econômico, aumentou-

se a preocupação com a manutenção da qualidade dos recursos naturais, pois, no caso da água, 

além de ser um recurso essencial à vida, é cada vez maior sua importância socioeconômica, 

política e cultural; especialmente pela sua distribuição geográfica irregular em nosso planeta 

(SHIKLOMANOV, 1998). 

Através das análises de qualidade e do monitoramento ambiental, tornou-se possível 

realizar a manutenção dos recursos hídricos, estabelecendo-se parâmetros para descarte dos 
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efluentes domésticos e industriais que serão destinados aos corpos hídricos, conforme definido 

na Resolução CONAMA n° 430 de 2011 que define as condições, parâmetros, padrões e 

diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores. 

Nas bacias hidrográficas diversos processos físicos, químicos e biológicos ocorrem 

simultaneamente, interagem entre si e determinam a qualidade da água. Condições inadequadas 

de qualidade de água prejudicam o crescimento, a reprodução, a saúde, a sobrevivência e até 

mesmo a qualidade dos peixes e de toda biota aquática (KUBITZA, 2003). 

Os corpos hídricos são enquadrados de acordo com parâmetros pré-estabelecidos, 

através da Resolução CONAMA n° 357 de 2005, que os classifica em: classe especial (que 

representa a melhor qualidade e que a água pode ser consumida após desinfecção), classe 1 (em 

que a água pode ser consumida após tratamento simplificado), classe 2 (o consumo humano da 

água requer tratamento convencional), classe 3 (a água pode ser consumida após tratamento 

convencional ou avançado) e classe 4 (que representa a pior qualidade da água, sendo destinada 

apenas para fins menos nobres) (CONAMA, 2005). 

Os principais parâmetros utilizados para avaliar a qualidade dos mananciais são: 

Oxigênio dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio (N), Fósforo 

(F), Clorofila e Coliformes Totais e Termotolerantes. Cada um deles representa formas distintas 

de contaminação dos corpos hídricos, possibilitando que sejam realizadas análises precisas da 

qualidade do corpo hídrico e suas possíveis fontes de contaminação (DOS SANTOS et al., 

2018). 

Maringá, atualmente é o 3° maior município do Estado do Paraná, com população 

estimada em 417.010 habitantes, área territorial total de 487,013 km² e o mesmo apresenta 

esgotamento sanitário em 83% do município, sendo o 21° no Estado (IBGE, 2010). O ribeirão 

Floriano, localizado no município de Maringá é um dos subafluentes do ribeirão Pinguim, onde 

o mesmo tem sua foz no Rio Ivaí, sendo este um dos principais mananciais do Estado do Paraná. 

A Bacia Hidrográfica do Ivaí possui uma área total de 36.540,0 Km², cerca de 19% da área do 

estado e uma população de 1.229.767 habitantes, em torno de 12% do total do estado. A bacia 

do rio Ivaí é a segunda maior em área e o rio é o segundo maior em extensão do Estado do 

Paraná, percorrendo 680 km (SEMA, 2010). 

Com o crescimento urbano e social do munícipio, os moradores que vivem em volta dos 

córregos e fundos de vales começaram a sofrer as consequências dos constantes descartes de 

efluentes, ocasionando danos na qualidade de vida dos habitantes. As consequências da 

expansão urbana sem a devida preocupação na questão ambiental são; a deterioração dos 



7 

 

mananciais e a redução da cobertura de água segura para a população, ou seja, escassez 

qualitativa (PRAT e MUNNÉ, 2000). 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo o de avaliar a qualidade da água do 

ribeirão Floriano, localizado no município de Maringá- PR por meio de análises físico-químicas 

de pontos demarcados desde a sua nascente até sua foz, localizada no ribeirão Pinguim. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende o Ribeirão Floriano, que fica localizado no município de 

Maringá no Noroeste do Estado do Paraná, numa área de 487,01 km² com aproximadamente 

417.010 habitantes (IBGE, 2018). 

Com extensão de aproximadamente 18,3 km, o ribeirão tem sua nascente localizada 

próximo a área industrial de Maringá e com grande parte do seu percurso sendo em área rural, 

conforme pode ser observado nos pontos de coleta na Figura 1. 

 
Figura 1: Pontos de coleta localizados no ribeirão Floriano no município de Maringá – PR 

 
Fonte: Google Earth (Org.) Os autores, 2019 

 

Para avaliação da qualidade da água do ribeirão Floriano foram escolhidos 12 pontos de 

coleta (Tabela 1), desde a sua nascente (ponto 1) até sua foz (ponto 12), passando por pontos 

localizados na zona urbana e na zona rural. Os pontos foram escolhidos em função da sua 
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acessibilidade e da localização próxima de pontos de descarte de efluentes de empresas de 

coleta e tratamento de efluentes industriais (P2) e atividades de lavanderia (P3), onde também 

foram identificadas possíveis fontes poluidoras ao longo do seu percurso, sendo três locais onde 

ocorrem regularmente descarte de efluentes. 

 

Tabela 1. Descritivo e coordenadas geográficas dos pontos de coleta no ribeirão Floriano - PR 

Pontos de 

coleta 

Distância entre 

pontos (m) 

Característica 

dos pontos de 

coleta 

Coordenadas geográficas 

Latitude Longitude Altitude (m) 

Ponto 1 0 Industrial 23°28'44.73"S 51°59'22.00"O 481,72 
Ponto 2 612 Industrial 23°28'59.67"S 51°59'35.97"O 476,06 
Ponto 3 33 Industrial 23°29'0.17"S 51°59'36.58"O 463,76 
Ponto 4 28 Industrial 23°29'0.79"S 51°59'37.28"O 459 
Ponto 5 1230 Industrial 23°29'34.84"S 51°59'50.01"O 443,71 

Ponto 6 1200 Industrial 23°30'14.08"S 51°59'52.97"O 420 
Ponto 7 527 Industrial 23°30'21.93"S 52° 0'8.90"O 418 
Ponto 8 2000 Industrial 23°30'46.01"S 52° 1'17.82"O 382 
Ponto 9 530 Industrial 23°30'57.28"S 52° 1'25.66"O 380 
Ponto 10 2600 Rural 23°32'17.98"S 52° 1'27.08"O 362 
Ponto 11 4190 Rural 23°34'7.85"S 52° 1'34.61"O - 
Ponto 12 4490 Rural 23°35'57.35"S 52° 1'52.24"O - 

Fonte: Os Autores, 2019. 

 

O ponto 1 está localizado na nascente do ribeirão Floriano, no entorno do ponto 

selecionado ocorre a predominância de agricultura e há apenas algumas residências próximas, 

que se utilizam desse afloramento para abastecimento. 

O ponto 3 foi escolhido a jusante do primeiro ponto de descarte de efluente encontrado, 

onde próximo ao ponto selecionado há uma empresa prestadora de serviço para tratamento de 

diversos tipos de efluentes, que através de uma análise visual, se encontra correta para o 

descarte. Esse ponto servirá para diferenciar os parâmetros entre os dois pontos de despejos 

pontuais localizados no corpo hídrico. 

O ponto 4 se encontra próximo a um dissipador de galeria pluvial, onde há vestígios de 

descartes de efluentes sem tratamentos. As coletas serão realizadas a montante dessa galeria, 

para que com isso seja possível constatar variações na qualidade entres esses pontos de descarte. 

O ponto 9 foi escolhido devido à proximidade entre lavanderias, onde optamos pela 

jusante dos seus despejos de efluentes, para que fosse possível observar possíveis variações na 

qualidade do corpo hídrico.  

O último ponto coletado (ponto 12) foi selecionado devido a predominância de 

atividades agrícolas e devido a presença de moradias ao redor do ribeirão Floriano, onde 

próximo a este local ocorre a junção do ribeirão Floriano com o ribeirão Pinguim. 
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2.2 AVALIAÇÕES DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA 

 

As coletas das amostras foram realizadas superficialmente entre 5 a 10 cm abaixo da 

lâmina d’água, devido à baixa profundidade em determinados pontos do corpo hídrico. Para 

armazenamento e transporte das amostras, serão utilizados frascos plásticos de alta densidade, 

nos quais após realizada a coleta, foram armazenados em caixas térmicas com gelo para 

preservação das amostras, até que as mesmas sejam encaminhadas para análise em laboratório. 

 

Tabela 2. Armazenamento e preservação de amostras para análise da qualidade da água, segundo 
Stardard Methods for the Examination of Water and Wastewater (AWWA, 2005). 

Ensaio 
Classe da 

Amostra 
Recipiente 

Quantidade 

de Amostra 
Preservação Armazenamento 

Prazo de 

Validade 

DBO (Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio) 

Água 

Bruta 

Frasco 

plástico 

descartável 

2 Frascos de 

1L 

Resfriamento 

(em gelo) 

Refrigeração a 

4°C +- 2°C 
24h / 48h 

DQO 

(Demanda 

Química de 

Oxigênio) 

Água 

Bruta 

Frasco 

plástico 

descartável 

250 mL 
Resfriamento 

(em gelo) 

Refrigeração a 

4°C +- 2°C 
28 dias 

Fonte: AWWA, 2005, adaptado pelos autores (2019). 
 

As amostras coletadas foram enviadas para análise em laboratório, onde foram 

analisados os parâmetros de Demanda Bioquímica Oxigênio (DBO), seguindo a metodologia 

ABNT NBR 12614/1992 e Demanda Química de Oxigênio (DQO), seguindo o método 

colorimétrico, estabelecido pelo Stardard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (AWWA, 2005) 5220 – D. As análises de pH, temperatura (ºC), condutividade (μS 

cm-1), sólidos totais dissolvidos (mg L-1), turbidez (NTU) e oxigênio dissolvido (mg L-1) foram 

realizadas através da sonda multiparâmetro da marca Horiba, modelo U-50. Os parâmetros 

físico-químicos analisados nas amostras de água constam na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Parâmetros físico-químicos analisados no ribeirão Floriano - PR 

Parâmetros Unidade de Medida Métodos Equipamentos 

Condutividade  µS cm-¹ Eletrodo Sonda multiparamétrica 
Demanda Bioquímica de Oxigênio  mg L-¹ D.B.O de 5 dias - 

Demanda Química de Oxigênio  mg L-¹ Colorimétrico Fotocolorímetro 
Oxigênio Dissolvido  mg L-¹ Eletrodo Sonda multiparamétrica 
pH - Eletrodo Sonda multiparamétrica 
Sólidos Totais Dissolvidos  g L-¹ Eletrodo Sonda multiparamétrica 
Temperatura °C Eletrodo Sonda multiparamétrica 
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Turbidez NTU  Eletrodo Sonda multiparamétrica 

Fonte: Os Autores, 2019. 
 

Após a coleta e levantamento dos dados, os mesmos foram analisados através do 

Coeficiente de Pearson, no qual corresponde a uma análise estatística por meio do coeficiente 

de correlação Pearson (r), que varia de -1 a 1, onde podemos relacionar o valor obtido com 

força da relação entre as variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que uma variável 

pode ser determinada exatamente ao se saber da outra. No outro oposto, uma correlação de 

valor zero indica que não há relação linear entre as variáveis. Foram utilizados somente os 

dados com índice de correlação superiores a 0,69 devido a maior facilidade de compreensão 

dos dados. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 ANÁLISE VISUAL DOS PONTOS DE COLETA 

 

Na primeira etapa do trabalho, foram realizadas verificações in loco, avaliando a 

viabilidade dos pontos de coleta, a facilidade de acesso e possíveis irregularidades no corpo 

hídrico.  

No ponto 1 (Figura 2) identificou-se visualmente que a áreas de preservação 

permanentes (APP) encontram-se com medidas abaixo da qual é preconizada pelo Código 

Florestal, Lei n° 12.651/2012 (BRASIL, 2012), onde este dispõe o mínimo de 50 m de APP ao 

entorno de nascentes e de olhos d´água perenes. Também foi constatada visualmente a formação 

de depósitos de sedimentos, ocasionados por conta de erosões proveniente de chuvas. 
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Figura 2: Nascente do ribeirão Floriano. 

Fonte: Os Autores, 2019. 

Já próximo ao ponto 2, foram localizados os primeiros pontos de despejo de efluentes 

(Figura 3), sendo estes de empresas de tratamento de efluentes e de lavanderias. Após análise 

visual, verificou-se que a APP se apresenta regular, assim como os aspectos visuais do corpo 

hídrico. 

 
Figura 3: Ponto de descarte de efluente tratado. 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

No Ponto 4 (Figura 4) é possível observar vestígios de descartes de efluentes sem 

tratamentos, devido à presença de resíduos provenientes do descarte de efluente da lavanderia.  
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Figura 4: Ponto de descarte de efluente de lavanderia parcialmente tratado. 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

Próximo ao ponto 4 também foram localizadas grande quantidade de resíduos sólidos, 

provavelmente provenientes do escoamento da água pluvial no corpo hídrico, conforme pode 

ser observado na Figura 5.   

 
Figura 5:  Resíduos sólidos próximos ao ponto 4. 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

No ponto 5 não foram localizados inconformidades ou variações nos aspectos visuais 

do corpo hídrico, assim como também não foram visualizadas irregularidades nas áreas de APP.  
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As avaliações no ponto 7 foram realizadas no dia posterior ao da primeira visita, onde 

foram constatadas a coloração escura da água, formação de espuma e forte odor, sendo possível 

constatar a ocorrência do descarte incorreto de efluente. 

Segundo a Resolução n° 357 de 2005 (CONAMA, 2005), materiais flutuantes, inclusive 

espumas não naturais, devem estar virtualmente ausentes em corpos hídricos de águas doces de 

classe 2, o que acaba por não se concretizar neste caso, visto que o local apresenta grande 

formação de espumas, além de apresentar forte odor, estando também em desacordo com a 

legislação, que estabelece ausência de substâncias que comuniquem gosto ou odor, assim como 

a ausência de corantes provenientes de fontes antrópicas. 

Logo adiante no ponto 8, foi identificado um novo ponto de descarte de efluente de 

lavanderia, conforme a figura 6. 

 
Figura 6:  Coloração escura da água próximo a ponto de descarga de efluente de lavanderia. 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

Neste ponto constataram o descarte fora dos padrões definidos pela legislação. Além 

disso, realizamos as coletas neste ponto para diferenciar a localização de duas outras empresas 

têxteis, onde optamos pela jusante dos seus despejos de efluentes, para que fosse possível 

observar variações nas análises, tanto no aspecto visual quanto nos aspectos físico-químicos.  

Já no ponto 9, devido a menor turbulência do corpo hídrico, quase não se percebe a 

formação de espuma. 
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No ponto 10, devido a passagem do corpo hídrico por tubulações na parte inferior da 

estrada, ocorre novamente a formação de espuma, contudo, em quantidade superior ao 

observado em pontos anteriores. Devido a isso, é possível constatar visualmente a contaminação 

do corpo hídrico, devido a formação de uma grande quantidade de espuma, conforme pode ser 

observada na Figura 7.  

 
Figura 7: Formação de espuma após descartes de efluentes. 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

Nos pontos 11 e 12, devido a predominância de atividades agrícolas e sem indícios de 

habitantes nas proximidades do corpo hídrico, com mata ciliar bem preservada e de pouca caída. 

Não foi possível perceber a formação de espuma e a coloração do corpo hídrico torna-se menor, 

devido a autodepuração e a diluição dos corantes.  

Próximo ao ponto 12 ocorre a junção do ribeirão Floriano com o ribeirão Pinguim 

(Figura 8). Nesse ponto o corpo hídrico já apresenta uma vazão maior, se comparado ao da sua 

nascente, decorrente de alguns afloramentos que vão se encontrando com o ribeirão Floriano 

no decorrer do seu trecho.   
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Figura 8: Foz do ribeirão Floriano. 

 
Fonte: Os Autores, 2019. 

 

3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO CORPO HÍDRICO 

 

Considerando que o ribeirão Floriano está enquadrado na Classe 2, conforme a Portaria 

SUREHMA nº 019 de 12 de maio de 1992, as análises foram determinadas a partir de exigências 

definidas para qualidade da água de acordo com a classe estabelecida, observando variações 

em todo o percurso, desde a sua nascente até a foz, com alterações significativas em 

propriedades cuja análise visual detecta despejos de efluentes e sólidos (Figura 5). 

As amostras foram coletadas durante o mês de julho, no qual apresenta historicamente 

segundo os dados históricos obtidos no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INPE), o menor volume de vazão no ano, conforme pode ser observado na imagem abaixo. 
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Figura 9: Histórico de precipitação na bacia do ribeirão Floriano. 

 
Fonte: INMET. (Org.) Os autores, 2019. 

 

Após a coleta e análise dos dados obtidos, foram desenvolvidos gráficos comparativos 

entre os parâmetros analisados, utilizando o teste de correlação de Pearson (r), para definir o 

nível de correlação entre dois parâmetros, possibilitando assim uma melhor visualização e 

possibilitando a avaliação dos dados, conforme a tabela 4. 

 

Tabela 4. Matriz de correlação entre os parâmetros físico-químicos das análises de água do ribeirão 
Floriano em Maringá – PR.  

Parâmetros 
Condutividade 

(μS cm-1) 

DQO 

(mg L-1) 

DBO 

(mg L-1) 

OD 

(mg L-1) 
pH 

Sólidos Totais 

Dissolvidos (g L-1) 
Temperatura (°C) 

Turbidez 

(NTU) 

Condutividade (μS cm-1) 1,00        

DQO (mg L-1) 0,10 1,00       

DBO (mg L-1) 0,23 0,73 1,00      

OD (mg L-1) 0,11 0,12 - 0,10 1,00     

pH 0,70 0,17 0,25 0,39 1,00    

Sólidos Totais 

Dissolvidos (g L-1) 
1,00 0,10 0,22 0,11 0,70 1,00   

Temperatura (°C) - 0,56 0,03 - 0,21 -  0,15 - 0,69 - 0,56 1,00  

Turbidez (NTU) - 0,11 0,02 0,10 - 0,22 - 0,20 - 0,11 - 0,21 1,00 

Fonte: Os Autores, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Figura 10(a): Comparação entre pH e 
temperatura.
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Fonte: Os autores, 2019.  

 

Figura 10(c): Comparação entre 
condutividade e Sólidos Dissolvidos Totais. 
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Fonte: Os autores, 2019. 

Figura 10(b): Comparação entre DBO e DQO. 
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Fonte: Os autores, 2019. 

 

Figura 10(d): Comparação entre turbidez e 

oxigênio dissolvido. 
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Fonte: Os autores, 2019.

 

Ao analisar os parâmetros pH e temperatura (Figura 10a), baseado no coeficiente de 

correlação, os parâmetros apresentam correlação igual a -0,69, o que corresponde a uma relação 

decrescente entre os parâmetros. É possível observar que no decorrer do escoamento do corpo 

hídrico a temperatura diminui em função da temperatura ambiente do local, pois, como as 

análises foram realizadas no mês de julho, no qual apresenta temperaturas baixas, a temperatura 

externa condiciona a variação de temperatura no corpo hídrico, enquanto o pH vai aumentando 

gradualmente. 

Do ponto 1 ao ponto 6, tanto a temperatura quanto o pH oscilam próximos entre um e 

outro, contudo a partir do ponto 7, ambos apresentam variações significantes. No momento da 

coleta das amostras não foram localizados possíveis pontos de descarte de efluentes, o que 

impossibilita justificar o aumento do pH nos pontos 7, 8 e 11, assim como não foram localizados 

pontos de descarte que justificassem o aumento de temperatura no ponto 10. Ambos os 

parâmetros se apresentam dentro do que é estabelecido pela CONAMA n° 357 de 2005 sobre 

os corpos hídricos de classe 2. 
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Ao comparar os dados da DBO e DQO (Figura 10b), verificamos que ambos apresentam 

alto nível de correlação (0,73), onde através disto, podemos concluir que são análises que 

ajudam a identificar os despejos irregulares de efluentes, pois, seus dados segundo Valente et 

al. (1997), se dão pelo nível de concentração de matéria orgânica biodegradável (DBO) e um 

indicador de matéria orgânica que oxida a parte orgânica da fração inorgânica presentes no 

efluente (DQO). Observando o ponto (4), há uma alteração significativa nos níveis da DQO, 

onde o mesmo corresponde a um ponto onde ocorre o despejo regular de efluentes tratados, que 

são trazidos para tratamento de empresas de todo município e região, assim como também onde 

ocorre o descarte frequente de efluentes de lavanderia (figura 4). 

Sabe-se que não há parâmetros na legislação para a DQO na análise da qualidade da 

água, mas para despejo em corpos hídricos as atividades de grande porte são licenciadas pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP), assim tendo um limite máximo permissível para despejo 

em suas licenças de operação. No ponto (4) em específico, foi verificada a licença da empresa 

de tratamento de efluentes, onde estabelece-se o valor máximo permitido de 200 mg L-1, estando 

em conformidade no que se estabelece o instrumento legal. A DBO como pode se observar, não 

obteve valores relevantes no mesmo ponto onde houve a variação na DQO.  

No ponto (9), a DQO e DBO tiveram um considerável aumento, sendo que este ponto 

foi escolhido propositalmente por conta da proximidade de duas lavanderias (figura 6), onde o 

mesmo foi selecionado para observarmos a diferença da qualidade da água do corpo hídrico 

antes e depois dos despejos dessas empresas. Através das análises, constatou-se novamente a 

variação nos níveis da DQO ficando notável o aumento do valor, mas, assim como no ponto 

anterior, não há legislação definida no qual estabelece um valor máximo permitido para o 

descarte. 

Considerando os aspectos visuais analisados no respectivo ponto, foi constatada que a 

respectiva amostra poderia apresentar variações nos parâmetros analisados, visto a baixa 

qualidade da água do corpo hídrico neste local, no qual apresentava diversas inconformidades 

com o estabelecido na legislação. 

Entretanto, considerando que o enquadramento do corpo hídrico seja classe 2, o valor 

de DBO está acima do permitido, como consta na Resolução CONAMA n° 357 de 2005, que 

seria de 5 mg L-1. Desta forma, podemos dizer que essas atividades alteram a qualidade do 

corpo hídrico, pois no decorrer do trajeto esses dois parâmetros tendem a diminuir, em função 

do processo de autodepuração do corpo hídrico, ocorrendo apenas um aumento no ponto 11, 

mas dentro dos valores permitidos. Logo acima deste ponto, encontra-se uma indústria de 
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produtos de origem animal, que também despeja seus efluentes tratados no ribeirão Floriano, 

sendo possivelmente o responsável pela variação neste ponto.  

Ao comparar os resultados obtidos com os obtidos no estudo realizado por Valle Junior 

et al. (2013), verificamos que tanto a DBO (0,720 mg L-1), quanto DQO (3,747 mg L-1) são 

bem diferentes para os corpos hídricos de mesma classe (classe 2), sendo possivelmente 

condicionados pela localização onde está inserida o ribeirão Floriano, assim como também pelo 

uso e ocupação do solo da área ao entorno do corpo hídrico.  

Quando correlacionado e comparado os dados de condutividade e sólidos dissolvidos 

totais (figura 10c), percebemos o alto grau de correlação (1,00) entre os parâmetros, onde 

apresentam uma relação linear, sendo este o maior índice obtido entre todos os dados 

analisados. 

As resoluções CONAMA n° 357 de 2005 e a CONAMA n° 430 de 2011 não 

estabelecem limites máximos permitidos para condutividade, porém, podemos tomar como 

base os limites definidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), 

no qual estabelece o limite de condutividade em 100 µS/cm para ambientes não impactados. 

Ambos os dados apresentam crescimento igual, até o ponto 11, no qual ambos os 

parâmetros apresentam um crescimento elevado no qual corresponde ao ponto onde outros 

parâmetros também apresentaram variação. 

Ao analisar os valores obtidos de sólidos dissolvidos totais no ponto 11, percebe-se que 

o mesmo está em desacordo com o estabelecido pela legislação, que define o valor máximo de 

0,500 g L-1; entretanto, no respectivo ponto foram obtidos valores superiores a 0,800 g L-1.  

De acordo com Von Sperling (2007), as águas naturais apresentam teores de 

condutividade na faixa de 10 a 100 μS cm-1 e em ambientes poluídos por esgotos domésticos 

ou industriais, os valores podem chegar até 1000 μS cm-1. 

Analisando os dados obtidos com os valores preconizados pela CETESB, percebemos 

que em todo o percurso do corpo hídrico, o mesmo apresenta-se acima do estabelecido 

caracterizando o ribeirão Floriano como um corpo hídrico impactado. 

Segundo a CETESB (2009), nos estudos de controle de poluição das águas naturais, 

principalmente nos estudos de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais, as 

determinações dos níveis de concentração das diversas frações de sólidos resultam em um 

quadro geral da distribuição das partículas, o que favorece a interpretação dos dados. 

Ao analisar os dados de turbidez (figura 10d), verificamos o aumento expressivo no 

ponto 5, no qual corresponde a localização dos primeiros pontos de descarte de efluente.  No 
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ponto em questão ocorre a decaída dos valores de oxigênio dissolvido, devido ao mesmo motivo 

que ocasionou o aumento da turbidez. 

Ambos os parâmetros se apresentam dentro do estabelecido pela CONAMA n° 357 de 

2005 no ponto especificado. Após este ponto, os valores de oxigênio dissolvido voltam a subir, 

devido ao processo de autodepuração do corpo hídrico, assim como ocorre com a turbidez. 

Contudo, no ponto 9, ocorre um novo aumento no valor de turbidez e uma pequena 

redução nos valores de oxigênio dissolvido, sendo este ponto localizado próximo a pontos de 

descarte de lavanderias, o que ocasiona diretamente na alteração dos valores. O mesmo ocorre 

no ponto 11, onde acontece um pequeno aumento nos valores de turbidez, diferentemente dos 

demais pontos com variação, os valores de oxigênio dissolvido aumentaram. Tal aumento não 

condiz com as demais análises, onde no mesmo ponto existe a variação de diferentes 

parâmetros, sendo possivelmente um ponto de descarte irregular de efluentes no qual não foi 

localizado visualmente no momento da escolha dos pontos. 

De acordo com Baggio (2016), o parâmetro Oxigênio dissolvido (OD) é uma variável 

extremamente importante, pois, é necessária para a respiração da maioria dos organismos que 

habitam o meio aquático. Geralmente o OD torna-se reduzido ou desaparece quando a água 

recebe grandes quantidades de substâncias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo, 

no esgoto doméstico, em certos resíduos industriais dentre outros. 

Ao comparar os dados obtidos no ribeirão Floriano com os dados obtidos por Baggio 

(2016), percebemos que o autor obteve valores variando entre 5,05 mg L-1 e 7,05 mg L-1 no 

decorrer do baixo curso do rio das Velhas, onde os menores valores foram identificados em 

pontos de descarte de efluentes domésticos. O mesmo ocorre no ribeirão Floriano, onde 

percebe-se a variação nos valores de OD justamente nos pontos de descarte de efluentes, 

variando somente os valores obtidos, onde no ribeirão Floriano obteve-se valores variando entre 

7,25 mg L-1 e 12,78 mg L-1, o que representa uma qualidade da água muito superior ao corpo 

hídrico estudado pelo autor citado anteriormente. 

De acordo com Esteves (2011), a turbidez indica a presença de matéria orgânica e 

microrganismos que podem ser introduzidos através de lançamentos de efluentes e escoamento 

superficial no corpo hídrico. 

Quando comparados os dados obtidos da turbidez com os dados obtidos por Silva 

(2017), percebemos uma maior variação nos valores obtidos, onde o respectivo autor obteve 

valores variando na faixa de 1,2 NTU a 9,6 NTU no córrego Vertente, localizado em 

Maurilândia, Goiás no período entre 2013 a 2016, sendo este um corpo hídrico classificado 

como classe 2. Diferente do respectivo autor, obteve-se valores variando entre 1,4 NTU a 41,5 
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NTU no decorrer do percurso do ribeirão Floriano, representando valores distintos para rios da 

mesma classe. Contudo, ambos se apresentam dentro do exigido pela CONAMA n° 357 de 

2005. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados da presente pesquisa apontaram descartes irregulares de efluentes no 

corpo hídrico estudado, no qual apresentavam coloração escura, grande presença de espuma e 

mau cheiro, sendo que tais características não estão em conformidade com a legislação. Os 

resultados das análises físico-químicas indicaram que os parâmetros DBO (17,0 mg L-1) no 

ponto 9 e SDT (0,892 g L-1) no ponto 11 apresentaram-se fora dos valores estabelecidos pela 

CONAMA n° 357 de 2005 para os corpos hídricos classe 2, indicando que os descartes 

irregulares causam um impacto na qualidade da água do ribeirão Floriano e possivelmente na 

vida aquática do corpo hídrico, assim é possível concluir que o ribeirão Floriano está 

enquadrado em uma classe inferior ao apresentado pela legislação. 
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