
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA TERRA E DO MAR - CTTMAR 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO CASO:  

MANCHA NO RIO PEREQUÊ 

 

 

 

 

 

 

Camila Burigo Marin 
Kátia Naomi Kuroshima 

Marcio da Silva Tamanaha 
 

 

 

Janeiro/2016  



1. Introdução 

No dia 17 de Janeiro de 2016 (domingo), um piloto de ultraleve registrou a 

imagem de uma mancha de coloração escura sendo despejada na Praia do Perequê, 

através do rio de mesmo nome, cuja foz se localiza na divisa dos municípios de Porto 

Belo e Itapema. Esta imagem foi postada em redes sociais, gerando divergências entre 

as suas causas, fontes e consequências para a população e os usuários da praia. A 

imagem de forte impacto visual, repercutiu posteriormente em vários veículos de 

comunicação: internet, televisão e rádio. A preocupação com a saúde pública foi 

imediata (http:g1.globo.com.br; http:noticiaja.com.br.; http: ndonline.com.br; 

http:folha.uol.com.br; http:itapema.sc.gov.br). 

A Universidade do Vale do Itajaí foi contatada pela empresa responsável pelo 

saneamento básico do município de Itapema, CONASA-Águas de Itapema - Companhia 

Nacional de Saneamento (Conasa - Águas de Itapema)  para auxiliar no processo 

investigativo sobre as possíveis causas desta mancha, e suas consequências para a 

comunidade de organismos aquáticos, bem como aos usuários da praia.  

Para esta operação, uma saída de campo investigativa foi organizada, realizada 

no dia 20 de janeiro de 2016. Foram realizadas coletas de amostras de água superficial 

em 16 locais ao longo do ambiente de interesse, e determinações físico-químicas, 

químicas e biológicas realizadas posteriormente nos laboratórios específicos da 

universidade. Os resultados e a discussão destes dados são apresentados a seguir.   

2. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo principal a compreensão dos processos que 

levaram ao surgimento da mancha escura no Rio Perequê e consequentemente na 

Praia de Perequê, resultado do seu desaguamento, atingindo as praias do munícipio de 

Porto Belo, resultado da circulação das águas.  

 

3. Metodologia 

3.1 - Área de estudo 



Os pontos amostrais definidos para este estudo foram em parte escolhidos 

previamente com base no trabalho desenvolvido desde 2013 pelo convênio entre a 

UNIVALI e a CONASA – Águas de Itapema intitulado: “Diagnóstico e Monitoramento 

Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Perequê e da Enseada de Porto Belo-SC ”, 

permitindo uma análise comparativa e evolutiva temporal. Os demais pontos foram 

solicitados pela empresa e outros foram escolhidos conforme evidencias encontradas 

em campo, tais como denuncia de moradores da região e alterações encontradas nos 

dados coletados  in situ, no momento da coleta. 

Assim foram delimitados ao todo 16 pontos para coleta (Figura 1) com o 

objetivo de compreender a origem da mancha provocada pelo Rio Perequê na praia 

onde este deságua (figura 2).  

 

Figura 1 : Imagem da área de estudo, indicando os pontos amostrados para avaliação dos parâmetros 

físico-químicos, químicos e biológicos.   



 

Figura 2: Desembocadura do rio Perequê nos dias 17/Jan/2016 e 19/Jan/2016 respectivamente.  Fotos: 
Silvano Silva e Lucas Correia. 

 

3.1.1. Descrição dos pontos de coleta 

Ponto 1  

O ponto 1 (Figura 3) está localizado à montante do Rio Perequê, na barragem 

de captação de água da empresa CASAN. 

 

Figura 3: Ponto #1, Rio Perequê barragem da CASAN. Foto: Izabela Falco. 

 

Ponto 1 A 

Este ponto (Figura 4) foi incluído nas amostragens para avaliação, após 

moradores do entorno relatarem que caminhões limpa-fossa estavam despejando o 

seu conteúdo nesta área e possivelmente atingindo o rio. No local, a propriedade 

localizada no município de Porto Belo, encontra-se uma estação de tratamento para os 

efluentes que chegam dos caminhões limpa-fossa, administrado pela empresa Esgomil. 

O ponto de lançamento da estação foi indicado pelo funcionário, porém embora tenha 

se observado uma tubulação chegando no rio não foi visualmente detectado a saída de 

efluente no local. 

 



 

 

 

Ponto 2  

Este ponto vem sendo monitorado em trabalhos realizados por: Marin, 2007, 

Biavatti, 2014 e Marin et al. 20015. Situado no Rio Perequê, aproximadamente à 5 Km 

da desembocadura, o acesso é feito pela rua 460B no bairro Jardim Praia Mar em 

Itapema, logo após a desembocadura do Rio da Fita.   Este ponto (Figura 5) foi 

escolhido uma vez que desde 2007 apresenta valores elevados acima do recomendado 

pela legislação para e.coli e amônio. 

Figura 4:      Detalhe do Ponto #1A no Rio Perequê (acima), embaixo imagens da empresa que recebe o material dos caminhões 

limpa-fossa, detalhando o sistema de tratamento do efluente do limpa fossa e a sua saída após o tanque de zona de raízes, antes 

do lançamento no rio.  Fotos: Carlos Eduardo Tibiriçá 



 

Figura 5 : Acima - Detalhe do Ponto  #2 no Rio Perequê.  Abaixo - saída pluvial no bairro Jardim Praia 
Mar que deságua no ponto #2 do Rio Perequê. Fotos: Carlos Eduardo Tibiriçá. 

Ponto 3  

 Este ponto tem acesso ao rio ao final da rua 306, bairro Meia Praia – Itapema 

(Figura 6). Caracteriza-se por ser uma zona com influência de maré e ter vegetação 

típica de manguezal. 

 

Figura 6: Em detalhe Ponto amostral #3. Foto: Camila Burigo Marin. 



Ponto 4  

 Localiza-se ao final da Rua Beija-Flor no município de Porto Belo (Figura 7). É 

um afluente do Rio Perequê, denominado pela população local como rio da vovó, este 

liga os pontos 5A,5B E 5C ao Rio Perequê. 

 

Figura 7: Em detalhe o Rio da vovó, ponto #4. Foto: Carlos Eduardo Tibiriçá. 

 

Pontos 5A, 5B E 5C 

 Estes pontos foram escolhidos por serem apontados pela mídia como um dos 

possíveis responsáveis pela mancha do Rio Perequê. O ponto 5 A é o encontro das 

lagoas dos pontos 5B e 5C, com o Rio da Vovó. O ponto 5 B são as duas lagoas de 

cima e a 5 C a lagoa da entrada da propriedade (Figura 8). A Lagoa 5D no momento 

não possui qualquer conexão com as demais lagoas nem com o Rio da Vovó, por isso 

só foram realizadas medições físico-químicas in situ. 

 



 

Figura 8: Detalhe dos pontos no mapa, e fotos na sequência dos pontos 5 A, 5B E 5C. Fotos: Carlos 
Eduardo Tibiriçá. 

 

Ponto 6 

 Localiza-se na ponte do Rio Perequê, próximo a sua desembocadura, na divisa 

dos municípios de Porto Belo e Itapema (Figura 9). 

 

Figura 9: Em detalhe a localização do ponto #6. Fotos: Izabela Falco. 

 



Pontos 7, 8 e 9  

 Estes pontos localizam-se no município de Porto Belo. O ponto #7 é um 

córrego que liga a Lagoa do Perequê com o Rio Perequê. O ponto 8 mais externo da 

Lagoa, neste há o lançamento de tubulações pluviais. Já o ponto 9 fica mais ao centro 

da Lagoa (Figura 10).  

 

Figura 10: Detalhe dos pontos 7, 8 e 9 na sequencia de fotos. Fotos: Camila Burigo Marin 

 

Pontos 10 e 11 

 Estes pontos localizam-se na desembocadura do Rio Perequê, o ponto #10 na 

Praia do Perequê – Porto Belo e o #11 na Meia Praia – Itapema (Figura 11). 



 

Figura 11: Localização e detalhe dos pontos #10 e #11. Fotos: Izabela Falco. 

 

Pontos 12 e 13 

 Estes pontos correspondem à entrada e saída de Estação de Tratamento de 

Efluentes, ETE, da empresa Águas de Itapema/CONASA, do município de Itapema. 

 

Figura 12: Localização dos pontos de Entrada e saída da ETE e fotos das coletas. Fotos: Izabela Falco. 



3.2 Parâmetros avaliados e metodologia de coleta 

As amostras de água para este estudo foram realizadas no dia 20 de janeiro de 

2016, com o auxílio de uma embarcação de alumínio para as amostras da Lagoa do 

Perequê e as demais amostragens coletadas na margem do rio. Todas as amostras 

foram sub-superficiais. As amostras para as determinações químicas e biológicas foram 

coletadas com auxílio de um balde plástico, previamente lavadas antes de cada 

amostragem. Estas amostras foram imediatamente transferidas para frascos plásticos e 

preservadas sob refrigeração durante o transporte até os laboratórios da Univali. As 

amostras para as determinações microbiológicas foram coletadas diretamente do local 

de amostragem em bolsas plásticas esterilizadas próprias para esta finalidade e 

imediatamente preservadas sob refrigeração, até o momento da análise. Os 

parâmetros físicos químicos foram determinados in situ, com a utilização de uma sonda 

multiparâmetros, sendo seus eletrodos calibrados antes das determinações segundo as 

recomendações do fabricante. 

Os parâmetros avaliados nas amostras de água superficial foram os físico-

químicos: salinidade, temperatura, pH e Oxigênio Dissolvido - OD; químicos: amônio - 

NH4
+, ortofosfato - PO4

3-, Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, com incubação por 

cinco dias em temperatura controlada, Demanda Química de Oxigênio-DQO; sólidos 

Sedimentáveis - SS e os microbiológicos: coliformes totais - CT e Escherichia coli - EC e 

organismos fitoplanctônicos. A metodologia resumida de cada parâmetro está 

apresentada na tabela abaixo. 

Tabela 1. Metodologias utilizadas para a determinação dos parâmetros físico-químicos, químicos e 
microbiológicos, segundo a descrição em APHA/AWWA/WEF (2012). 

Parâmetro Metodologia de determinação analítica 

Salinidade Determinação in situ, sonda YSI 6600 
Temperatura Determinação in situ, sonda YSI 6600 

pH Determinação in situ, sonda YSI 6600 
Oxigênio 

dissolvido - OD 
Determinação in situ, sonda YSI 6600 

NH4
+ 

Colorimetria, através da formação do complexo do indofenol. 
Método 4500-NF 

PO4
3- Colorimetria, pelo método do ácido ascórbico; Método 4500-P E 

DBO5 Teste do consumo de Oxigênio dissolvido por cinco dias; Método 5210B  

DQO 
Digestão por refluxo fechado e posterior leitura colorimétrica. Método 
5220 D  

SS Determinação gravimétrica. Método 2540 E  

CT 
Fermentação em meio cromogênico Colilert® e cartelas Quantitray®. 
Método 9221E  

EC 
Fermentação em meio cromogênico Colilert® e cartelas Quantitray®. 
Método 9221F  

 



Para a análise qualitativa de microalgas, as amostras foram coletadas com 

garrafas na porção sub superficial da coluna d’água e mantidas refrigeradas até o 

momento da análise, não excedendo 2 horas. Em laboratório, as amostras de água 

foram concentradas de forma proporcional, através de rede de fitoplâncton e 

posteriormente analisadas em microscópio invertido Olympus CKX 30. No total foram 

seis amostras (#4, #5C, #6, #7, #9 e #10), para investigar a presença de espécimes 

de microalgas que podem ser potencialmente formadoras de floração e que tem como 

consequência, a produção de manchas na água. 

4. Resultados e Discussão 
 

Os resultados de todos os parâmetros físico-químicos e químicos das amostras 

de água avaliados são apresentados na Tabela-2. 

A discussão destes parâmetros será direcionada ao objetivo deste estudo: 

compreender os processos que originaram o surgimento da mancha escura na Praia de 

Perequê, observando os pontos levantados pela mídia e comunidade local. Assim, esta 

discussão será focada nos seguinte pontos: 

 Eficiência da ETE da CONASA e seu lançamento no Rio da Fita, envolvendo os 

pontos de coleta 12,13;  

 Lagoas com suspeita de lançamento do caminhão limpa-fossa, envolvendo os 

pontos 4, 5A, 5B, 5C incluindo nesta discussão os pontos 1A e 2, onde foi 

verificada a empresa que recebe os materiais dos caminhões limpa-fossa;  

 Lagoa de Perequê, com suspeita de lançar esgotos para a praia e a mancha 

escura, envolvendo os pontos 7, 8, 9 e; 

 Praia, incluindo os pontos 10 e 11; 

Os demais pontos serão utilizados para auxiliar na explicação da compreensão dos 

processos deste ambiente, e utilizados se necessário. 



 

Tabela 2: Dados de salinidade (g/L), temperatura (ºC), pH, Oxigênio dissolvido (mg/L), NH4
+ (mg/L), PO4

3- (mg/L), DBO5 (mgO2/L), DQO (mg/L), 
Sólidos Sedimentáveis (ml/L), Coliformes Totais (NMP/100ml) e Escherichia coli (NMP/100ml) – CF das amostras de água superficial coletadas no dia 
20 de janeiro de 2016. 

# 
SAL 

(‰) 

TEMP 

(°C) 
pH 

OD 

(mg/L) 

NH4
+ 

(mg/L) 

PO4
+3 

(mg/L) 

DBO5 

(mgO2/L) 

DQO 

(mg/L) 

SS 

(ml/L) 

CT 
NMP/100m

L 

CF 
NMP/100m

L 

1 0,44 25,4 7,23 8,02 0,292 0,011 1,84 0,70 0,1 15970 200 

1A 0,05 26,08 7,21 2,33 0,253 0,007 8,78 114 0,2 15390 100 

2 0,16 28,04 6,78 6,42 3,585 0,868 32,8 85 0,1 sd sd 

3 5,4 29,56 6,35 4,59 3,261 0,147 9,28 352,50 0,1 26130 2560 

4 1,1 26,08 7,75 5,19 0,422 0,033 20,5 109 0,1 31000 10000 

5A 0,77 26,02 7,35 5,79 0,462 0,027 2,34 100 0,1 22820 5210 

5B 1,29 28,8 7,08 5,2 0,094 0,029 15,1 101 0,1 15390 1460 

5C 1,59 30,13 6,75 7,05 0,084 0,014 11,4 112 0,1 12100 630 

5D 0,13 27,7 7,23 5,56 sd sd sd sd sd sd Sd 

6 9,84 30,39 7,29 6,62 2,537 0,062 8,28 342,50 0,1 84000 10000 

7 6,75 33,61 7,08 7,66 2,733 0,074 16,6 443,50 0,1 631000 41000 

8 2,32 26,07 6,38 5,88 3,158 0,239 20,6 101 0,1 420000 20000 

9 15,47 30,6 6,95 7,8 2,860 0,107 18,1 347,50 0,1 2481000 97000 

10 23,05 29,99 6,45 10,4 1,224 0,026 3,88 357,50 0,1 275500 17500 

11 29,18 29,8 7,07 10,33 0,180 0,003 5,40 548 0,1 4100 200 

12 0,51 28,45 6,8 10,76 1,846 1,531 13,8 620 0,1 1100 200 

13 0,23 27,96 7 0,33 4,109 1,828 388,0 980 0,1 24196000 19863000 

OBS: SAL= salinidade da água; TEMP= Temperatura da água; OD = Oxigênio Dissolvido; DBO5=Demanda Bioquímica e Oxigênio; DQO = demanda 
Química de Oxigênio; SS = Sólidos Sedimentáveis; CT = Coliformes Totais; CF=Coliformes Fecais. sd= sem dados. 

 

 



 

Figura 13:  Concentração de  Escherichia coli nos pontos amostrais. Em vermelho as maiores concentrações lançadas no rio. O ponto #2 com os valores do monitoramento 
(mínimo e máximo) encontrados entre 2014 e 2015. Os valores do ponto #2 para o campo do dia 20 de janeiro de 2016 foram diluídos em demasia e assim não foi possível 
fazer leitura.



Eficiência da ETE da CONASA 

Para avaliar a eficiência do sistema de tratamento do esgoto realizado pela 

CONASA foram coletadas amostras na entrada (Ponto #13) e saída da ETE (Ponto 

#12).  

Os parâmetros físico-químicos (pH, temperatura e SS) do efluente da ETE 

apresentaram-se dentro dos padrões de normalidade estabelecida pela Resolução Nº 

357/MMA-CONAMA/2005 para o lançamento de efluentes em corpos de água, quando 

se limita valores de pH entre 5 a 9; temperatura menor que 40ºC e SS menores que 

1ml/L. Os valores de OD, avaliados para a entrada e saída da ETE, apresentou um 

aumento de 3000%; o baixo valor  de entrada registrado (0,33mg/L) reflete o excesso 

de material orgânico na entrada do efluente, já o seu aumento, passando para 

10,76mg/L, pode ser justificado pela turbulência gerada na canalização ao ser 

despejado no rio. A eficiência do sistema foi bastante satisfatória, indicando uma 

eficiência de remoção de 55% para NH4
+; 16% para PO4

3- 96,4% para DBO5; 63% 

para DQO e 99,999% para Coliformes Totais e Escherichia coli, resultados que 

evidenciam a desinfecção do efluente pós-UASB, antes do seu lançamento no rio.  No 

entanto, variações do rendimento desta eficiência podem ocorrer em função da 

temperatura local, sugerindo o monitoramento contínuo desta eficiência (Calijuri et al., 

2009). 

 

Lagoas com suspeita de lançamento do caminhão limpa-fossa 

Os Pontos #5A a 5D foram coletados na Lagoa com suspeita de despejo dos 

materiais dos caminhões Limpa-fossa. Dados de salinidade evidenciam uma lagoa de 

água doce, a Lagoa do Ponto #5D, com salinidade de 0,13‰, e as demais lagoas, 

apresentaram uma pequena influência da salinidade, devido à forçante de maré, 

chegando ao máximo de 1,59‰, na lagoa mais interna, possivelmente, por um 

aprisionamento de suas águas. Os dados de pH, OD, DBO5, NH4
+ e PO4

3- mostraram-se 

dentro dos padrões de normalidade estabelecida pela Resolução Nº 357/MMA-

CONAMA/2005 para águas salobras classe 1. Com relação à colimetria, o Ponto #5A 

apresentou elevados valores de E.coli (5210NMP/100ml), extrapolando o limite em 

torno de cinco vezes. Este ponto está localizado mais à jusante das lagoas, recebendo 

a contribuição do rio, e no momento da coleta, a maré estava em situação de 

enchente, justificando a contribuição de águas mais à jusante das lagoas, onde muitas 



residências podem estar lançando esgoto in natura no ambiente, comprovado também, 

pelo elevado valor de E. coli no Ponto #4, com um valor de 10.000NMP/100ml de E. 

coli. 

Com relação aos dados de organismos fitoplanctônicos no Ponto #4, localizado 

no canal do Rio, este ponto já possui hidrodinâmica diferente dos pontos #5C e #9. Há 

variação de salinidade resultado da influência da maré neste local. Este fator 

proporciona diferenciada distribuição e composição das microalgas. Tanto que neste 

local não há dominância de grupos específicos, mas uma mistura de espécies 

exclusivas de água doce e ambiente marinho. Sua sobrevivência está condicionada a 

resistência, que na maioria das vezes é baixa. Por outro lado, os dados do Ponto #5C: 

localizado em uma lagoa artificial, à montante do Ponto #4, foi observada a 

dominância da microalga da Classe Cryptophyceae. É tipicamente de ambientes epi-

continentais, visto que não suporta variação de salinidade. Esta microalga é 

considerada bioindicadora de ambientes mesotróficos, ou seja, moderado grau de 

trofia (Figura 14). 

  

 

A avaliação da qualidade da água do Ponto #1A, coletada no ponto de 

lançamento do efluente do sistema de tratamento da empresa que recebe material dos 

caminhões limpa-fossa, mostra que esta água se caracteriza como água doce, com 

salinidade de 0,05‰. Valor de oxigênio dissolvido para esta amostra (2,33mg/L) 

Figura 14: Fotomicrografia apresentando microalgas da classe Cryptophyceae (círculo). Magnificação de 
400x e utilização de aumento digital. 



apresentou um valor representando 39% do valor mínimo estabelecido pela Legislação 

para águas doces Classe 2. No entanto, os dados de NH4
+ e PO4

3- e colimetria 

apresentaram-se dentro da normalidade estabelecida pela Resolução Nº 357/MMA-

CONAMA/2005 para águas doces, Classe 2. Apesar dos valores muito baixos de OD, 

indicando presença elevada de material orgânico, estes resultados permitem levantar 

duas hipóteses: 1 – um tratamento posterior de desinfecção antes do lançamento do 

efluente deve estar ocorrendo, diminuindo os dados de colimetria, ou 2 – o ponto 

coletado não reflete o lançamento do efluente da empresa, uma vez, que apesar de ter 

sido conduzido pelo funcionário da empresa, o mesmo não soube precisar o local 

correto do seu lançamento. Assim, novas investigações deste lançamento devem ser 

realizadas.   

 

Lagoa de Perequê 

A coleta destas amostragens aconteceu em horários diferenciados: os Pontos 

#8 e #9 foram coletadas no período matutino e o Ponto #7, no período vespertino, 

com maré vazante. Os valores de salinidade variaram entre 2,32 e 15,47‰, 

evidenciando a presença de águas salinas nestas lagoas, não apenas pela influência da 

maré, como também pela proximidade do mar. O Ponto #8, localizado na porção mais 

interna da lagoa, apresenta uma salinidade menor (2,32‰), possivelmente, pela 

influência do aporte de um afluente nesta lagoa, justificado pelos elevados valores de 

NH4
+ e PO4

3- (respectivamente de 2,7mg-N/L e 0,24mg-p/L), em torno de 10% 

superior ao centro da lagoa (Ponto #9), evidenciando a diluição desta lagoa. No 

entanto, estes resultados mostram que a lagoa está em desconformidade com os 

valores estabelecidos pela Resolução Nº 357/MMA-CONAMA/2005 para águas salobras, 

Classe 2 para NH4
+(4,2 vezes acima); PO4

3- (2 vezes acima); E. Coli apresentando um 

valor 40 vezes acima do limite. Estes valores evidenciam um ambiente muito 

eutrofizado, recebendo uma elevada carga de material orgânico. A sua proximidade 

com o ambiente marinho, pode por um lado ser positivo, pelo fato deste contribuir com 

a diluição do ambiente, mas por outro lado, pode carrear esta elevada carga de 

nutrientes ao ambiente marinho adjacente provocando proliferação de microalgas. 

Para auxiliar nesta discussão, análises de microalgas foram realizadas nos 

Pontos #6, #7 e #9. No Ponto #6, a contribuição da maré é bastante significativa. 

Observa-se a presença de varias espécies de microalgas típicas de ambiente marinho, 

como os gêneros, Chaetoceros, Guinardia, Asterionellopsis, sendo esta última muito 



comum na zona costeira e praias do litoral. Pela tolerância à salinidade, 

Asterionellopsis consegue sobreviver por vários dias quando há baixa salinidade dentro 

do Rio Perequê. 

As amostras de microalgas dos Pontos #7 e #9 foram similares, visto que o 

Ponto #7 está localizado no canal de saída da Lagoa do Perequê (Ponto #9) e é 

também influenciado de forma significativa pelos regimes de maré. No Ponto #7 foi 

evidente a presença de uma relativa concentração de células do gênero Heterosigma 

sp (Rafidoficea), a qual não é comumente observada nas amostras na zona litorânea 

de Santa Catarina (ambiente marinho), pois é um espécime muito pequeno e 

normalmente não se preserva com fixadores comuns. Possui característica de ser 

Eurihalina, ou seja, tolera variação de salinidade. Juntamente com este espécime, foi 

observada a presença de organismos tipicamente marinhos (Figura 15). 

  

 

  

Já no Ponto #9, foi observada também a presença do gênero Heterosigma sp 

(Rafidoficea), mas uma predominância destes organismos. Estima-se que em maior 

concentração de células que o ponto #7.  No momento da coleta a salinidade 

registrada (15,47‰) evidencia condição de água salobra do ambiente, a qual este 

espécime tem boa adaptação. Esta condição já proporciona a inibição da grande 

maioria das espécies, tanto marinhas, quanto tipicamente de água doce, e favorece a 

sua proliferação de forma rápida, justificando a sua predominância. Outro fator que 

contribui com a proliferação rápida deste organismo é a condição hidrodinâmica local, 

Figura 15: Fotomicrografia de Heterosigma sp. presente na amostra do ponto #7. Magnificação: 400x e utilização de 
aumento digital. 



ou seja, a lagoa é caracterizada como um ambiente lêntico, porém necessita também 

de elevadas concentração de nutrientes e luminosidade (Figura 16). 

  

 

 

 
 
 
Figura 16: 
Fotomicrografia de 
Heterosigma sp. 
presente em relativa 
abundância na amostra 
do ponto #9 (células 
ovais com coloração 
amarela). magnificação: 
200x. 

 

Praia 

Os Pontos #10 e #11 apesar de localizados na região praial evidencia forte 

influência do aporte continental, registrado pelos baixos valores de salinidade para 

águas costeiras: 23,05‰ e 29,18‰, respectivamente para #10 e #11. Estes valores 

também comprovam o direcionamento da foz do rio em direção às praias de Porto 

belo, como registrado pelas imagens (Figura 2). Outros dados que evidenciam a 

influência da foz do rio Perequê na praia, especialmente na praia de Porto Belo (Ponto 

#10) são os elevados valores de NH4
+, PO4

3-, e colimetria, muito superiores ao Ponto 

#11 e todos em desconformidade com os valores estabelecida pela Resolução Nº 

357/MMA-CONAMA/2005 para águas salinas, Classe 1.  

Os dados de microalgas no Ponto #10 evidencia uma comunidade 

fitoplanctônica dominada por espécies de diatomáceas características de ambiente 

marinho, apresentando composição florística diversa. Foi observada a presença de 

Heterosigma sp. de forma muito discreta e não foi observada algas da classe 

Cryptophyceae (presente no ponto #5C). Neste local a comunidade fitoplanctônica é 

similar ao encontrado em outras praias da zona costeira de Santa Catarina. 



5. Considerações finais 

 Todos os rios levam ao mar substâncias lixiviadas ao longo da sua bacia de 

drenagem, formando na costa o que chamamos de Pluma.  As plumas fluviais podem, 

portanto, carrear para a zona litorânea: substâncias químicas como nutrientes e 

efluentes, microrganismos como bactérias e microalgas, assim como sedimento em 

suspensão entre outros. O alcance desta dispersão varia conforme fatores 

meteoceanográficos e hidrológicos, tais como velocidade e direção: do vento e da 

corrente de deriva litorânea, do alcance da maré, pluviosidade e vazão do rio. A 

intensidade e duração dos processos biogeoquímicos gerados por esta mistura também 

são fortemente dependentes dos fatores meteoceanográficos e hidrológicos. Assim, 

uma pluma pode não apresentar um alcance muito elevado, ficando restrito ao um 

espaço pequeno, mas ser muito intenso, dependendo destas condições.  

 A pluma do Rio Perequê apresentou uma coloração acentuada direcionada para 

a praia do Perequê carregando substâncias ao longo da sua bacia hidrográfica. A 

provável causa da acentuação da cor na pluma do Rio Perequê foi uma floração de 

microalgas que pode ser oriunda da Lagoa do Perequê. Possivelmente devido à 

conjunção dos seguintes fatores: 

1) Alta concentração de nutrientes inorgânicos; 

2) Ambiente estagnado; 

3) Alta temperatura e 

4) Alta luminosidade. 

 

Destes 4 fatores, no entanto, o único que parece estar sendo alterado por 

influência antrópica, e que portanto pode ser gerenciado, é o fator 1 - aporte de 

nutrientes, resultado de lançamentos de esgoto domésticos evidenciados pelos altos 

valores dos nutrientes NH4
+ e PO4

3- somado à colimetria.  

Destaca-se ainda, que há uma tendência para o aumento da urbanização nesta 

região. Se este aumento ocorrer de forma desordenada, acompanhada da falta do 

planejamento do saneamento básico, a consequência será o aumento do lançamento 

de esgoto in natura no Rio Perequê, nos seus afluentes e consequentemente, na praia, 

aumentando a probabilidade da reincidência destes eventos de mancha.  



A conjunção de todos esses cenários pode levar a estágios mais avançados de 

eutrofização, chegando a hipoxia (redução drástica da concentração de oxigênio 

dissolvido) e por fim a morte dos organismos aquáticos presentes tanto no Rio Perequê 

como nos seus afluentes. Além disso, pode acarretar no aumento das ocorrências de 

doenças de veiculação hídrica, afetando a saúde pública, o turismo e 

consequentemente provocando prejuízos econômicos para os municípios de Itapema e 

Porto Belo.  

 Uma análise conjunta de todos os parâmetros avaliados, mesmo que restrito na 

dimensão espaço-temporal, permite afirmar que estes resultados indicam que o 

lançamento do efluente ocorre de forma difusa em diversos pontos no Rio oriundo dos 

municípios de Porto Belo e Itapema bem como nos seus afluentes, com picos de 

nutrientes inorgânicos e colimetria, decréscimo de OD e oscilações dos parâmetros 

físico-químicos, evidenciando um desequilíbrio deste ambiente.  

 A análise das microalgas, mesmo que isolada, permite afirmar que a 

dominância de uma ou duas espécies caracteriza um desequilíbrio ambiental em 

determinadas porções deste ecossistema ou na sua totalidade. Ainda, que a produção 

de manchas provenientes de proliferação de microalgas, é reflexo evidente do 

desequilíbrio ambiental, uma consequência em resposta aos desequilíbrios químicos e 

biológicos evidenciados ao longo deste estudo, e potencializados pelas condições 

climáticas. 

 No entanto, deve-se deixar claro que a inversão destes processos são também 

ações possíveis, a remediação e a recuperação ambiental também podem ser 

viabilizadas, muitas vezes em um espaço de tempo, menor que o tempo levado para 

atingir este estágio de desequilíbrio. Muitas vezes, as dificuldades das aplicações 

destas soluções estão muito mais no processo de gestão no âmbito econômico-político 

que na efetividade das ações práticas a serem aplicadas no ambiente em questão. 

 Destaca-se a importância do manguezal na região, que segundo Marin et al., 

2015 vem servido como filtro, ajudando a diminuir a concentração de matéria orgânica 

e nutrientes ao longo do Rio Perequê.  

 Estes hábitats de zonas húmidas, os manguezais, embora sejam de suma 

importância ambiental tanto pela alta produtividade como pela biodiversidade, estão 

ameaçados pela degradação ambiental em todo o mundo, dando origem a 

preocupações crescentes devido à poluição e seus impactos potenciais.  



 Programas de Monitoramento Ambiental são ferramentas importantes para a 

compreensão do ambiente como um todo, além de fornecer informações fundamentais 

para a administração dos recursos naturais. Permite, não apenas a avaliação do 

impacto da presença de um empreendimento ou acontecimento no ambiente, e a sua 

capacidade de suporte, como também, permite fornecer informações básicas para 

avaliar o grau de desequilíbrio ambiental, e fornecer medidas mitigadoras.  

 O acompanhamento contínuo de um recurso natural, realizado através de um 

monitoramento ambiental, permite não apenas a avaliação e o acompanhamento das 

alterações ambientais, como a previsão de situações como a ocorrida neste evento. O 

registro contínuo e permanente permite a elaboração de um banco de dados precioso, 

com registros da resposta do ambiente às diversas condições meteoceanográficas, 

somado às atividades antrópicas. Daí a importância dos Programas de Monitoramento 

Ambiental.   
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