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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Recurso hídrico 

 

O acelerado crescimento populacional no mundo tem conduzido ao aumento da 

demanda de água, ocasionando em várias regiões, problemas de escassez desse recurso 

(SETTI et al., 2001). Merten e Minella (2002) ainda afirmam que água doce é um 

recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido e à ausência de políticas 

públicas voltadas para a sua preservação.  

De acordo com Setti  et al. (2001) os problemas de escassez hídrica no Brasil 

decorrem, da combinação entre o crescimento exagerado das demandas localizadas e da 

degradação da qualidade das águas, consequência dos desordenados processos de 

urbanização, industrialização e expansão agrícola. 

Goulart e Callisto (2003) definem rios como coletores naturais das paisagens, 

refletindo o uso e ocupação do solo de sua respectiva bacia de drenagem. Ressaltam que 

os principais processos degradadores observados em função das atividades humanas nas 

bacias de drenagem são o assoreamento e homogeneização do leito de rios e córregos, 

diminuição da diversidade de hábitats e micro hábitats e eutrofização artificial 

(enriquecimento por aumento nas concentrações de fósforo e nitrogênio). 

A noção de recursos hídricos tem sido aplicada na maior parte dos casos apenas 

às águas doces, pois somente elas são utilizáveis para a maior parte das necessidades 

humanas. Porém cabe ressaltar que os mares e oceanos são utilizados para recreação, 

maricultura, pesca, navegação e descarte de efluentes, e que em alguns países já vem 

sendo utilizados para abastecimento humano. 

Dificuldades com a técnica de dessalinização e o seu custo elevado ainda 

impedem o emprego da técnica em grande escala (VARGAS, 1999). 

 

1.2 Poluição do Recurso Hídrico 

 

 A água é essencial à vida, sendo um elemento necessário para quase todas as 

atividades humanas (Setti et al., 2001).   

De acordo com Moraes e Jordão (2002) o rápido e desordenado crescimento da 

população urbana e da industrialização está submetendo os recursos hídricos a graves 

pressões, gerando grandes aglomerações urbanas localizadas em torno de estuários e em 



zonas costeiras. Tal situação leva a poluição pela descarga de resíduos municipais e 

industriais combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, 

ameaçando o meio ambiente marinho e o abastecimento de água doce.  

O mesmo autor ainda cita que há dois tipos de impactos exercidos pelo homem: 

primeiro, o consumo de recursos naturais em ritmo mais acelerado do que aquele no 

qual eles podem ser renovados pelo sistema ecológico; segundo, pela geração de 

produtos residuais em quantidades maiores do que as que podem ser integradas ao ciclo 

natural de nutrientes. 

A poluição da água ocorre quando substâncias ou energias são adicionadas 

diretamente ou indiretamente em um corpo hídrico, mudando suas características 

naturais. Os poluentes comuns são nutrientes (eutrofização), patógenos, matéria 

orgânica (biodegradável ou não biodegradável), metais pesados e materiais sólidos em 

suspensão (PARSONS et al., 1988; VON SPERLING, 1996). 

   

1.3 Saneamento Básico e Saúde Pública 

 

Uma alternativa para manter a qualidade da água, de acordo com Leonetti  et al. 

(2011) é o investimento em saneamento e no tratamento do esgoto sanitário, realizado 

por meio de estações de tratamento de esgoto que reproduzem em um menor espaço e 

tempo, a capacidade de autodepuração dos cursos d’água. 

A falta de saneamento no planeta acarreta em diversos problemas de saúde 

atingindo milhões de pessoas, podendo levar até a morte. No Brasil, a realidade é a 

mesma. Merten e Minella (2002) apontam que registros do Sistema Único de Saúde 

(SUS) mostram que 80% das internações hospitalares do país são devidas a doenças de 

veiculação hídrica, ou seja, doenças que ocorrem devido à qualidade imprópria da água. 

Moraes e Jordão (2002) mencionam que apesar de pesquisas destinadas a 

diagnosticar e tratar ambientes aquáticos degradados ter aumentado nas últimas 

décadas, não há soluções mágicas e/ou instantâneas que possam resolver a problemática 

da degradação ambiental. O desenvolvimento de uma consciência ambientalista ainda é 

o meio mais eficaz de evitar a concretização da grande crise da água, muito mais do que 

medidas punitivas. 

  



1.4 Qualidade de água 

 

A qualidade da água é o resultado entre fenômenos naturais e da atuação do 

homem. Para Von Sperling (2007), qualidade de água é função das condições naturais e 

do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. Que é estabelecida através das 

condições naturais, mesmo com a bacia hidrográfica preservada, a qualidade das águas é 

afetada pelo escoamento superficial e infiltração no solo, resultantes da precipitação 

atmosférica; A interferência do homem, tanto de maneira direta como na geração de 

despejos domésticos ou industriais, quanto indiretamente como aplicação de defensivos 

agrícolas no solo, contribui na introdução de compostos na água, afetando a sua 

qualidade.  

A qualidade de água é um conceito relativo que depende diretamente do uso a 

que se destina: balneabilidade, consumo humano, irrigação, transporte e manutenção da 

vida aquática. Neste contexto, o sistema de avaliação da qualidade será diferente. 

(GONÇALVES, 2009). 

 

1.5 Monitoramento Ambiental de Qualidade de Água 

 

A avaliação de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos tem sido 

realizada através da medição de alterações nas concentrações de variáveis físicas, 

químicas. O monitoramento e a avaliação de variáveis microbiológicas - coliformes 

totais e fecais- são ferramentas fundamentais na classificação e enquadramento de rios e 

córregos, em classes de qualidade de água e padrões de potabilidade e balneabilidade 

humanas (GOULART; CALLISTO, 2003).   

Para Merten e Minella (2002), alterações nos processos biológicos, físicos e 

químicos dos sistemas naturais ocorridos em uma bacia hidrográfica podem ser 

avaliadas através do monitoramento da qualidade da água através do ciclo hidrológico, 

as chuvas precipitadas sobre as vertentes irão formar o deflúvio (escoamento) 

superficial que irá carrear sedimentos e poluentes para a rede de drenagem. Diante da 

definição, pode-se concluir que o rio é um integralizador dos fenômenos ocorrentes nas 

vertentes da bacia, que pode ser avaliado pelos parâmetros de qualidade da água. 

O estudo feito por Gonçalves (2009) informa que o Brasil apresenta dificuldades 

para implantar e gerenciar o monitoramento hidrográfico, principalmente por conta da 

dimensão do território nacional e escassez de recursos financeiros. Mesmo assim, uma 



avaliação das bacias hidrográficas com poucos dados, sejam eles fisiológicos e 

geológicos ou de qualidade de água, são de fundamental importância. 

O mesmo, ainda enfatiza que as condições dos parâmetros químicos, físico-

químicos e microbiológicos indicam o nível de qualidade em um corpo hídrico em certo 

momento. De acordo com Porto (2000) apud Gonçalves (2009) e que os corpos d’água 

devem ser amplamente monitorados em dimensões espacial e temporal para gerarem 

informações eficientes. Evidenciando a importância de um monitoramento regular e 

constante do ambiente estudado para que se conheçam as variações e sazonalidades do 

local a ser estudado. 

 

1.6 Exemplos de Monitoramentos ambientais no Mundo 

 

Muitos lugares que possuem águas de recreação, como as praias, por exemplo, 

sofrem com o aumento da população e poluição. Porém, apenas alguns lugares se 

destacam pela maneira como solucionam esses problemas e todos têm programas de 

monitoramento.  

Alguns programas já se destacam com sucesso no mundo como Marine 

Conservation Society na Inglaterra; Beach water quality – Departamento de proteção 

ambiental em Hong Kong, China; Calidad de agua de las playas de Montevideo no 

Uruguai e Programa integral de playas limpias –México. 

No Lago de Genebra, na fronteira entre a Suíça e França, temos outro exemplo. 

As principais atividades da área são o comércio, turismo, bancos, seguradoras e 

vinícolas. Tais atividades humanas ao redor do lago geralmente entram em conflito com 

o meio ambiente natural e a qualidade bacteriológica da água nos recursos da praia pode 

variar consideravelmente. Havia inúmeros locais de poluições pontuais chama dos de 

"blackspots" e restrições em muitas áreas consideradas impróprias para banho, deste 

modo foi necessária uma gestão integrada. Depois disso, sistemas de esgotos 

domésticos e industriais foram instalados (WHO, 2000). 

O rio Ganges é o maior e mais importante rio da Índia, ocupa uma posição única 

na cultura indiana. A bacia do rio Ganges é densamente habitada por 37% da população 

da Índia, drena oito estados do país, aproximadamente 47% do território irrigado está na 

bacia do Ganges. As principais fontes de poluição são resíduos domésticos e industriais. 

Dessa bacia hidrográfica, o Ganges sustenta a maior parte da população. O Projeto 



Ganges foi criado em junho de 1985, estabelecido como ponto de partida para o 

investimento fornecendo efeitos demonstrativos de qualidade da água do rio. O objetivo 

geral foi o de reduzir a poluição, limpar o rio e restabelecer a qualidade da água, para 

isso, depois de fontes encontradas, o primeiro passo foi a criação de instalações para a 

interceptação, desvio e tratamento das águas residuais, assim, prevenindo que outros 

resíduos da cidade cheguem ao rio (WHO, 1997). 

Os resultados de monitoramento da qualidade da água obtidos entre 1995-2011 

indicam que a contaminação orgânica e bacteriana no rio Ganges continua sendo crítica. 

Isto ocorre principalmente devido à descarga de águas residuais domésticas, em sua 

maioria na forma não tratada a partir dos centros urbanos do país. Os órgãos municipais 

em geral não são capazes de tratar o aumento da carga de esgoto municipal. Mas, o 

sucesso do programa é perceptível através desta ficha da qualidade da água ao longo dos 

anos, considerados em proporção ao número de esquemas de melhoramento 

encomendados (CPCB, 2011). 

O programa de monitoramento das Praias em Lima, Peru iniciou-se em 1986, 

com 21 estações de amostragem, em 1997 o programa de monitoramento foi ampliado 

para praias ao norte e ao sul da Costa Verde. O programa foi a chave para determinar as 

verdadeiras fontes da contaminação e o instrumento para convencer as autoridades, que 

por sua vez levou a implementação de ações de gerenciamento (WHO, 2000). 

Hong Kong começou o programa de monitoramento em 1986, utiliza um 

ranking para refletir a qualidade geral da água da praia ao longo de toda a época 

frequentada por banhistas. Sob um sistema de classificação duplo, as praias são 

classificadas em "Boa", "Regular", "Ruim" e "muito ruim". Aqueles classificados 

"Bom" ou "Regular" atendem a Organização de Qualidade de Água (WQO) para 

balneabilidade. Em 1986, apenas 23% das suas praias tinham boas condições e 25% 

eram inadequados para banhistas, no último relatório, lançado em 2013, este número 

aumentou para 58,5%, e nenhum ponto impróprio para banho foi gravado (HKWRC, 

2013). 

As cidades australianas que pertencem à região denominada de Gold Coast 

possuem um programa de monitoramento de qualidade de água para uma série de cursos 

d’água naturais e artificiais, incluindo praias, mar aberto, rios, riachos, canais, lagoas e 

lagunas. Atualmente, aproximadamente 230 pontos de 20 hidrovias da cidade estão 

incluídos no programa de monitoramento. A informação obtida na qualidade de água é 

utilizada com uma variedade de finalidades, incluindo a informação sobre a situação da 



qualidade ecológica dos corpos hídricos da cidade, identificando as tendências na 

qualidade da água, monitorando a eficácia nas estratégias de gestão das hidrovias e 

avaliando as alterações na qualidade da água em associação com a modificação da 

paisagem (HWDEHP, 2013). 

 A gestão de praia bem sucedida requer a compreensão da natureza e dos 

sistemas dinâmicos da água, interações químicas, físicas e biológicas, a percepção dos 

usuários da praia, da economia e os interesses do turismo. Inevitavelmente, há conflitos 

entre esses elementos, embora muitos desses conflitos possam ser resolvidos através de 

uma comunicação eficaz e atividades de educação ambiental (WHO, 2000; HKWQRC, 

2013). 

 

 

1.7 Leis para Recurso Hídrico 

 

Uma política de água envolve necessariamente, políticas de saneamento e de 

meio ambiente, pois, quando se fala de recurso hídrico, não é possível separar de outros 

fatores que acompanham e influenciam o mesmo, como: O crescimento populacional 

vertiginoso e desordenado; Desigualdades sociais e regionais; Expansão das atividades 

industriais; Assoreamento, aterramento, desvios e até mesmo canalização de rios, 

riachos, canais e lagoas; Margens ocupadas, matas ciliares suprimidas. Grandes 

quantidades de resíduos sólidos se acumulam no interior e nas encostas desmatadas, 

propiciando à erosão. Regiões antes alagadiças, com pântanos, mangues, brejos ou 

várzeas foram aterradas, impermeabilizadas e edificadas (MACHADO, 2003).  

Essa realidade trouxe para o Brasil um amplo conceito de saneamento ambiental 

envolvendo, além do abastecimento de água e de esgotamento sanitário, drenagem, 

resíduos sólidos e controle de vetores de doenças. 

O marco inicial de leis relevantes relacionadas ao recurso hídrico surge com o 

Decreto Nº 24.643 do Código das Águas em 10 de julho de 1934. O tema água é 

regulamentado pela Constituição Federal de 1988, sendo destacado nos Artigos 20 

(inciso III), 21 (inciso XIX) e 22 (inciso IV).  

A instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH) ocorreu com a aprovação pelo Congresso Nacional, pela Lei Federal nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como “lei das águas” que instituiu a Política 



Nacional de Recursos Hídricos. Tal lei utiliza instrumentos e princípio de 

gerenciamento de recursos hídricos e apresenta conceitos inovadores no que diz respeito 

à organização do setor, no âmbito nacional e estadual e em termos de participação dos 

diferentes atores envolvidos e interessados na questão dos recursos hídricos. 

(FORMIGA-JOHNSSON & MOREIRA, 2003 apud PEREIRA & FORMIGA-

JOHNSON, 2005).  

O objetivo principal da lei das águas é assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos; utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a prevenção e defesa contra 

eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais (BRASIL, 1997).  

Os principais instrumentos da PNRH são: Planos de Recursos Hídricos, 

elaborados por Estado e por bacias hidrográficas; Enquadramento dos corpos d’água em 

classes, segundo usos preponderantes da água; A outorga de direito de uso e a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos.  

Em 17 de julho de 2000 criou-se a Agência Nacional das Águas (ANA) através 

da lei n º9.984, órgão gestor e regulamentador do uso dos recursos hídricos da União, 

que implementa a PNRH e coordena o SINGRH, garantindo o uso sustentável do 

recurso e evitando poluição e desperdício. 

A Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005 é a mais recente 

atualização da resolução que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. 

 Também cabe destaque a função dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) 

que são colegiados que fazem parte do SINGRH e possuem composição diversificada e 

democrática contribuindo para que todos os setores da sociedade com interesse sobre os 

usos da água tenham representação e poder de decisão sobre sua gestão. Os membros 

que compõem o colegiado são escolhidos entre seus pares, sejam eles dos diversos 

setores usuários de água, das organizações da sociedade civil ou dos poderes públicos. 

Dentre suas competências, estão as de aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 

arbitrar conflitos pelo uso da água, em primeira instância administrativa; estabelecer 

mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água; entre outros. 



1.8 Município Itapema e o Turismo 

 

Atualmente Itapema é o 29º maior município de Santa Catarina sendo que é o 

município que mais cresceu entre 2000 e 2010 segundo o senso do IBGE de 2010 com 

um crescimento de 77,10 % passando de 25.869 habitantes em 2000 para 45.814 

habitantes em 2010. Itapema também é o 3 º município que mais recebe turistas no 

Estado de Santa Catarina, durante os meses de verão a população do município chega a 

triplicar e por consequência o consumo de água e a produção de efluentes crescem na 

mesma proporção. Diante de tais fatos, o município tem investindo em obras de 

infraestrutura, saneamento básico e espaços de lazer, como o Parque Calçadão, para 

cada vez melhor atender os turistas que vem de diversos estados do Brasil e países do 

Mercosul. (Portal Itapema, 2015) FONTE SITE PORTAL ITAPEMA) 

Informações obtidas através do site Litoral de Santa Catarina (2015) ressaltam 

que o turismo seria o grande impulsionador da economia de Itapema desde a década 

de 70, o bairro de Meia Praia mostrou potencial turístico. Nos anos 80, a noite de 

Itapema, especialmente na Meia Praia, com seus bares e quiosques, começou a ser um 

grande atrativo durante todo o verão. Embora o movimento fosse crescente, a cidade 

não perdeu as características de uma praia calma. Nesse mesmo período, a cidade já 

aparecia como um dos polos estaduais da indústria da construção civil, com uma corrida 

por imóveis para famílias de outras cidades e estados, interessadas em passar o verão 

nesta região. 

Na temporada de 2012/2013 fatos lamentáveis ocorreram no município e foram 

amplamente noticiados, tais como:  

* Alteração da coloração e odor das águas do Rio Perequê; 

* A morte de diversos organismos no Rio Perequê, o que ocasionou inclusive na 

interdição de parte das praias da enseada de Porto Belo (Meia Praia e Perequê); 

* O vazamento de esgoto in natura em pontos da macrodrenagem. 

Deste modo, é evidente a importância de conhecer como os ambientes costeiros 

se comportam, para elaborar e aplicar um manejo racional e sustentável. 

http://www.litoraldesantacatarina.com/itapema/bares-em-itapema


O estado de Santa Catarina é o segundo pior do país em termos de saneamento 

básico. Itapema, felizmente se difere da realidade do estado, desde 2007 conta com a 

operação da Estação de tratamento de Efluentes, que recebe e trata os efluentes oriundos 

do bairro Meia Praia e grande parte do centro da cidade, trazendo assim benefícios a 

toda população.  

 Por outro lado, Itapema apresentou neste mesmo tempo um crescimento 

populacional não esperado e uma ocupação desordenada, males estes que não atingem 

somente o município de Itapema ou o litoral brasileiro. Várias cidades ao longo do 

globo sofrem estes problemas, e têm-se preocupado com a qualidade de água das suas 

praias, seja pelo aspecto repelente que proporciona a fuga de banhistas, seja pelos 

problemas relacionados à saúde pública ou simplesmente por prejuízos na economia da 

cidade. 

2 Áreas de atuação e importância do projeto 
 

Pouquíssimos estudos ambientais foram realizados na região da bacia 

hidrográfica do Rio Perequê e na enseada de Porto Belo, desta forma a partir da parceria 

consolidada entre UNIVALI e CONASA, foi possível desenvolver estudos nas 

seguintes áreas: 

1) Diagnóstico e Avaliação da qualidade de água do Rio Perequê e da enseada 

de Porto Belo; 

2) Vistoria das ligações prediais de esgoto na rede coletora do município de 

Itapema/SC; 

3) Caracterização do lodo proveniente da ETE e estudo sobre seu potencial de 

disposição e uso; 

4) Programa de sensibilização e educação ambiental da comunidade. 



3 Módulo 1: Diagnóstico e Avaliação da qualidade de água do Rio Perequê e da 

enseada de Porto Belo 

 

Para avaliação da qualidade de água dos pontos amostrais ao longo do tempo de 

estudo foram realizadas 23 campanhas amostragem em 14 pontos (Fig.1). Destes, 9 

pontos estão situados ao longo da enseada de Porto Belo, nomeadas de 1 a 9 (sendo que 

os pontos de 1 ao 4 localizam-se no município de Itapema e do 5 ao 9 no município de 

Porto Belo) e 5 pontos ao longo do Rio Perequê, nomeadas de 10 a 14. As amostragens 

foram realizadas semanalmente de dezembro a fevereiro e mensalmente de março a 

novembro, objetivando a avaliação mais intensiva durante o período de maior demanda, 

ocasionado pelo fluxo de turistas. 

As amostras de água foram coletadas na praia com o auxílio de um balde de 

plástico, separadas em frascos previamente lavados para as determinações químicas. 

Para as determinações microbiológicas, as amostras foram coletadas diretamente em 

sacos esterilizados. Todo o material foi mantido sob refrigeração durante o transporte 

até os laboratórios da Univali, não excedendo 3 horas.  

Estações de Coleta

Quilômetros

Figura 1: Mapa da área de estudo. Pontos localizados na enseada de Porto Belo (1 a 9), nos municípios 

de Itapema e Porto Belo e pontos de coleta no Rio Perequê (10 a 14). 

 



Descrição dos Pontos de Coleta  

 Ponto 1. Localizado à direita do Rio Bela Cruz (Fig.2). Este ponto já apresenta 

um número maior de residências multi-familiares. É evitada pela maioria dos banhistas, 

devido sua proximidade com o Rio Bela Cruz. 

 

Figura 2: Imagem do ponto de coleta 1, localizado à direita do Rio Bela Cruz no bairro Centro (Fonte: 

Camila B. Marin). 

 Ponto 2. Em frente à Rua 149 (Fig.3). O local é o mais procurado pelos 

banhistas do setor norte da praia. Este ponto apresenta uma maior exposição à 

ondulação. 

 
Figura 3: Imagem do ponto de coleta 2, localizado na Rua 149 no bairro Centro (Fonte: Camila B. 

Marin). 

 

  



Ponto 3. Em frente à Rua 205 (Fig.4) encontra-se no bairro meia-praia. 

Caracteriza-se por apresentar tubulações de rede pluvial, onde sempre há o escoamento 

de água. No local geralmente pode-se verificar odores desagradáveis semelhantes aos de 

esgoto doméstico. 

 
Figura 4: Imagem do ponto de coleta 3, localizado na rua 205 no bairro Meia Praia (Fonte: Camila B. 

Marin) 

Ponto 4. Em frente à Rua 227(Fig.5), localiza-se no centro do bairro meia praia, 

o local é densamente povoado, um dos mais procurados pelos banhistas de toda a 

cidade, porém por apresentar tubulações de esgotamento pluvial é comum que os 

mesmos se afastem um pouco do local. Próximo a este ponto encontram-se ainda dois 

Shoppings Centers muito procurados pelos turistas na cidade. 

 

Figura 5: Imagem do ponto de coleta 4, localizado na rua 227 no bairro Meia Praia (Fonte: Camila B. 

Marin). 

  



Ponto 5. Em frente à Rua 319 (Fig.6), do lado esquerdo da desembocadura do 

Rio Perequê. Número menor de residências multi-familiares aumentando o número de 

residências unifamiliares. 

 

Figura 6: Imagem do ponto de coleta 5, localizado na rua 319 no bairro Meia Praia. (Fonte:Camila B. 

Marin). 

Ponto 6. Do lado direito do Rio Perequê, na praia de Perequê - Porto Belo 

(Fig.7). Área de menor urbanização, maior número de residências unifamiliares. 

 

Figura 7: Imagem do ponto de coleta 6, localizado à direita do Rio Perequê, na praia de Perequê (Fonte: 

Camila B. Marin). 

  



Ponto 7. Localiza-se num beco de acesso pela Av. Senador Atílio Fontana, 

acesso lateral à residência nº. 340, à margem esquerda do rio Perequê (Fig.8). Na região 

concentram-se residências unifamiliares. 

 
Figura 8: Imagem do ponto de coleta 7, localizado à esquerda do rio Perequê, na praia de Perequê 

(Fonte: Equipe LEA – Laboratório de Educação Ambiental). 

Ponto 8. Ao lado direito do píer municipal de Porto Belo (Fig.9). A região é 

intensamente visitada por turistas na temporada, com eventos culturais oferecidos pela 

prefeitura no verão, pousadas no entorno e residências unifamiliares. Nesse local há 

uma “língua de esgoto” que corria da rua para praia. Ao longo do projeto, essa rua foi 

pavimentada e o efluente canalizado e liberado no meio da faixa de areia. Observou-se 

intensa erosão do local após a pavimentação. 

 

Figura 9: Imagem do ponto de coleta 8, na Rua José Manuel Serpa, à direita do píer municipal de Porto 

Belo (Fonte: Equipe LEA – Laboratório de Educação Ambiental) . 

  



Ponto 9. Na praia do caixa d’aço (Fig. 10), ao lado direito do trapiche dos piratas. Nesse 

ponto existe uma grande movimentação de barcos pesqueiros o ano todo, o espaço 

também é utilizado para realizar reparos nas embarcações. Na temporada há um intenso 

movimento de turistas que realizam passeios de barco. No local predomina residências 

unifamiliares. 

 
Figura 10: Imagem do ponto de coleta 9, na praia do Araçá, ao lado direito do trapiche (Fonte: Equipe 

LEA – Laboratório de Educação Ambiental) 

Ponto 10. Ponte sobre o rio Perequê, próximo à marina Porto do Rio. Local 

frequentado por pescadores (tarrafa e caniço) e embarcações (Fig. 11). Trata-se da 

região de desembocadura do rio Perequê, portanto, região com grande influência de 

maré. 

 
Figura 11: Imagem do ponto de coleta 10, Ponte do rio Perequê. (Fonte: Equipe LEA – Laboratório de 

Educação Ambiental). 

  



 Ponto 11. Ponte sobre a lagoa do rio Perequê na Av. Colombo Machado Sales 

(Fig.12). Região com circulação restrita e influência de maré. Na localidade, encontra-

se vegetação típica de mangue e nos arredores intensa ocupação, sendo em alguns 

trechos encontrados lançamento de efluente doméstico. 

 
Figura 12: Imagem do ponto 11. Ponte lagoa do rio Perequê, Av. Colombo Machado Sales (Fonte: 

Equipe LEA – Laboratório de Educação Ambiental). 

Ponto 12. Localiza-se no final da Rua 306,na meia praia. O local possui robusta 

vegetação de mangue (Fig.13), caracterizando uma zona de transição entre rio e mar. 

 
Figura 13: Imagem do ponto 12, final da Rua 306, Meia Praia. (Fonte: Equipe LEA – Laboratório de 

Educação Ambiental). 

  



Ponto 13. Situado no Rio Perequê, aproximadamente à 5 Km da desembocadura, 

o acesso é feito pelo bairro Leopoldo Zarling em Itapema, logo após a desembocadura 

do Rio da Fita (Fig.14), onde também está localizada a estação de tratamento de 

efluentes do município (ETE), motivo que levou a seleção deste ponto. 

 
Figura 14: Imagem do ponto de coleta 13. Rua 306, Meia Praia. (Fonte: Equipe LEA – Laboratório de 
Educação Ambiental). 

Ponto 14: Situado no Rio Perequê na porção mais a montante, à 

aproximadamente à 7 Km da desembocadura, local da captação de água pela Estação de 

tratamento de água da CASAN do município de Porto Belo (Fig.15). Este ponto foi 

escolhido por se localizar à montante do local de lançamento da ETE de Itapema. 

Próximo ao local encontra-se a área mais expressiva de rizicultura do município de 

Itapema e neste há captação de água para tratamento e distribuição pela CASAN. 

 
Figura 15: Imagem do ponto de coleta 14. Estação de Tratamento de Água – (ETA). (Fonte: Equipe LEA 

– Laboratório de Educação Ambiental). 

  



Análise e processamento dos dados 

 

 Parâmetros Físico-químicos 

Os parâmetros físico-químicos, tais como temperatura, salinidade, pH, 

condutividade e oxigênio dissolvido,  foram analisados in situ com auxílio de 

um Multianalisador sonda YSI 6600
®
. Todos os eletrodos foram calibrados 

diariamente, antes da primeira coleta. 

 Nutrientes inorgânicos e orgânicos e Material Particulado em Suspensão – MPS. 

As metodologias para análise foram adaptadas do manual de análises químicas 

Standard Methods (APHA/AWWA/WEF (2005)).  

Tabela 1: Metodologias utilizadas para a determinação dos parâmetros químicos e biológicos segundo a 

descrição em APHA/AWWA/WEF (2005) e BAUMGARTEN et al. (2010). 

Parâmetro Técnica de análise 

NH4
+
 Colorimetria, através da formação do complexo do indofenol. 

PO4
3-

 Colorimetria pelo método do ácido ascórbico. 

POT Digestão com persulfato e determinação por colorimetria de PO4
3-. 

COP Digestão com dicromato e determinação por titulometria. 

MPS Método gravimétrico utilizando filtro de acetato de celulose com 0,45µm de porosidade 

DBO5 Incubação por cinco dias e determinação de OD por oxímetro e/ou por titulometria. 

Clorofila-a Extração em acetona (90%) e determinação por colorimetria. 

Coliformes Totais e 

fecais 
Estimação da densidade de bactérias pelo método do número mais provável (NMP). 

 

 Quantificação de coliformes totais, Escherichia coli e clorofila-a 

A quantificação de bactérias do grupo dos coliformes foi feita utilizando o meio 

cromogênico Colilert® e cartelas Quantitray®. Para isto amostras coletadas 

assepticamente foram misturadas com o meio de cultura, seladas em cartelas Quantitray 

e incubadas por 18 horas a 35ºC. Após a incubação, foram obtidas as concentrações de 

coliformes totais e E. coli, expressas em número mais provável (NMP) por 100 ml de 

amostra. 

A clorofila-a nas amostras foi quantificada por fluorimetria, a partir de extratos 

em acetona a 90%. A fluorescência da clorofila extraída foi determinada com o auxílio 

de fluorímetro Turner Designs Trilogy Fluorometer
©
. 

 



 Análise dos dados  

A análise dos dados foi realizada com o auxílio do software Excel® para 

tabulação, cálculo das médias, desvio padrão e confecção dos gráficos. Foi utilizado 

também o software STATISTICA®, sendo este utilizado para o cálculo dos índices de 

correlação. 

Além dos dados obtidos pelo projeto foram também utilizados dados de maré e 

pluviosidade nas análises estatística. 

 Utilizaram-se valores calculados de maré para a data e horário das coletas a 

partir do disponibilizado para o porto de Itajaí pela marinha do Brasil, disponível em: 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/.  

Os dados pluviométricos foram disponibilizados pela Defesa Civil da estação 

Morretes, ponto mais próximo do Rio Perequê. Utilizou-se valores médios acumulados 

dos 3 dias que antecederam cada coleta, para assim verificar se há alguma relação entre 

a pluviosidade e a concentração dos parâmetros medidos. A pluviosidade pode afetar os 

parâmetros analisados, uma vez que a precipitação desencadeia processos erosivos que 

aumentam a turbidez, a cor e o teor de matéria orgânica nas águas, uma vez que durante 

as precipitações predominam as entradas de água de escoamento superficial nos 

mananciais (FRITZSONS et al., 2003 apud FRAGA el al. 2012).  

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/


RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados foram coletados entre 20 de fevereiro de 2014 e 29 

de janeiro de 2015 (Tabela 2) para determinar os dados físico-químicos, nutrientes 

inorgânicos e orgânicos nos 14 pontos amostrados (9 pontos na praia e 5 pontos de rio) 

em 23 campanhas ao longo do período informado na enseada de Porto Belo e bacia do 

rio Perequê, totalizando 322 amostras de água e determinação de 4186 parâmetros. 

A resolução n°357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 17 

de março de 2005, sistematiza a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento. O Art. 42, desta Resolução define que enquanto não 

aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, 

as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem 

melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. Sendo 

assim, como os recursos hídricos que estão sendo avaliados ainda não estão 

classificados, serão considerados para esta avaliação, os limites estabelecidos para as 

devidas classes citadas para água salina, salobra e doce. 

Tabela 2: Parâmetros físico-químicos, químicos e microbiológicos avaliados entre Fevereiro-

2014 e Janeiro-2015 na Enseada de Porto Belo e Bacia do rio Perequê. Os Valores de Número de 

amostras (N), Média, Desvio Padrão (DP), Mínimo Absoluto (Mín), Máximo Absoluto (Máx) são 

determinados para as seguintes variáveis: Temperatura (T °C), Salinidade, pH, Oxigênio Dissolvido 

(OD), Nitrogênio Amoniacal (NH4
+), Fosfato (PO4

3-), Fósforo Orgânico Total (POT), Carbono Orgânico 
Particulado (COP), Material Particulado em Suspensão (MPS), Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Clorofila-a, Coliformes Fecais e Totais. 

   Local N Média DP Mín Máx 

Fisico-químicos 

T  

(°C) 

Praia 322 24,97 2,98 18,96 30,68 

Rio 322 24,58 3,45 16,05 31,59 

Salinidade 
Praia 322 30,76 5,25 9,01 35,85 

Rio 322 10,37 6,32 0,00 35,33 

pH 
Praia 322 8,11 0,48 6,23 9,55 

Rio 322 7,32 0,59 5,46 8,98 

OD 

(mg-O2/L) 

Praia 322 4,78 1,54 1,75 8,70 

Rio 322 3,79 2,05 0,18 8,58 

Nutrientes 

inorgânicos 

NH4
+ 

(mg-N/L) 

Praia 322 0,36 0,28 0,02 3,04 

Rio 322 6,13 4,07 0,01 38,10 

PO4
3- 

(mg-P/L) 

Praia 322 0,0184 0,0106 0,0048 0,1154 

Rio 322 0,1914 0,2745 0,0083 2,8497 

Componentes 

orgânicos e MPS 

POT 

(mg-P/L) 

Praia 294 0,04 0,02 0,01 0,17 

Rio 294 0,24 0,26 0,01 2,70 

COP 

(mg-C/L) 

Praia 322 1,18 0,55 0,19 4,44 

Rio 322 2,93 1,66 0,08 10,82 

MPS 

(mg/L) 

Praia 322 40,96 4,26 2,62 96,00 

Rio 322 36,62 17,28 0,67 265,00 

Indicadores 

biológicos e 

microbiológicos 

DBO5 

(mg O2/L) 

Praia 322 2,62 1,16 0,00 12,20 

Rio 322 9,18 1,62 0,00 59,49 

Clorofila-a (µg/L) 
Praia 322 0,96 0,21 0,04 3,33 

Rio 322 2,21 2,12 0,01 12,84 

Coliformes totais 

(NMP/100ml) 

Praia 322 8,27x10
4
 3,53x10

5
  1,00x10

1
 5,48x10

6
 

Rio 322 1,89x10
8
 2,20x10

8
 2,28x10

3
 2,42x10

9
 

Coliformes fecais 

(NMP/100ml) 
Praia 322 3,45x103 1,39x104 1,00x101 1,98x105 

 

 
Rio 322 1,01x10

5
 2,62x10

5
 7,30x10

1
 1,99x10

6
 



Parâmetros Físico-Químicos 

 

Temperatura 

O Valor médio encontrado para temperatura para os 14 pontos amostrados foi de 

24,8± 3,07ºC em todo período amostral. Pôde-se notar que a variação da temperatura 

acompanhou as estações do ano (Fig.16). A menor média de temperatura encontrada foi 

18,92ºC na última semana do inverno, já a maior média de temperatura ocorreu na 

ultima semana de janeiro do ano de 2015, sendo esta 29,23ºC. Observa-se uma variação 

de mais de 10 ºC entre a maior e menor temperatura. 

 

Figura 16: Gráfico de distribuição temporal dos valores  médios de temperatura da água ao longo dos 

meses de coleta, divididos de acordo com as estações do ano. 

Entre os pontos de praia o ponto 9 apresentou os menores valores, variando entre 

o mínimo 18,96 º C e o máximo 28,12 º C. O ponto 14 apresentou o menor valor de 

todos os pontos, com variação entre o mínimo de 16,50 º C e o máximo de 26,91 º C 

(Fig.17-A).  

  



A temperatura pode estratificar massas d’água e influenciar na solubilidade dos 

gases. Arana (1997) cita que a temperatura limita diversos processos biológicos, 

interferindo desde a velocidade das reações químicas até a distribuição ecológica de 

espécies. 

Figura 17: Valores médios espaciais e desvios padrões dos dados físico-químicos, no decorrer do período 

amostral. Temperatura ºC (A), Salinidade (B), pH (C) e Oxigênio Dissolvido (OD) mg-O2/L (D). As 

colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as colunas verdes representam os pontos 

coletados na bacia do Rio Perequê. 

Salinidade 

A salinidade média (Fig.17-B) para todo o período de análise nos pontos 

referentes à praia (1 ao 9) foi de 30,76 ± 5,25, o ponto 6 apresentou maior variação de 

salinidade, variando entre 9,01 e 35,3. No Rio Perequê verificou-se que no ponto 13 

houve uma influência de águas marinhas, mesmo em uma distância significativa da 

desembocadura, variando entre o mínimo de 0 e máximo de 18,26, evidenciando a 

influência da maré sobre o Rio Perequê. O ponto 14 onde é feita a captação e tratamento 

de água não apresentou influência de águas salinas devido a construção de uma 

barragem que impede a água salobra avançar, permanecendo com salinidade zero 

durante todo o período monitorado. 

  



Potencial Hidrogeniônico - pH 

 

O pH (Fig.17-C) nos pontos referentes ao meio marinho, do ponto 1 ao 9 não 

apresentaram variações muito acentuadas, a média referente a todos os pontos foi de 7,7 

± 0,64 ficando dentro da normalidade esperada para a água marinha, que apresenta 

naturalmente pH levemente alcalino entre 7,4 e 8,5.  

Nos pontos do rio os valores apresentaram-se menores. No ponto 13 verificou-se 

o menor valor de pH oscilando entre o mínimo de 5,46 e o máximo de 8,56, destaca-se 

ainda o ponto 14, oscilando entre o mínimo de 5,88 e máximo de 8,55 (Tab.3). 

Observou-se diminuição de pH nos pontos referentes ao rio (13 e 14). Os valores mais 

baixos de pH sempre foram observados em períodos de baixa salinidade, tal fato que 

pode explicar uma menor influência da água do mar e a dominância de águas fluviais. 

O pH é um parâmetro de extrema importância em ambientes aquáticos, podendo 

causar diversos fenômenos químicos e biológicos. Na água doce os valores de pH 

variam naturalmente entre 4 e 9, e na água do mar em torno de 7,5 a 8,5, considerando 

ainda a presença do sistema tampão neste último ambiente.  

As alterações nos valores de pH podem ocorrer por diversos processos, dentre 

eles, destacam-se os processos de respiração dos organismos e a fotossíntese 

(PARSONS e TAKAHASHI,1988; ARANA, 1997). Diversos fatores podem ocasionar 

a diminuição do pH nas águas, como degradação de matéria orgânica, presença de 

substancias húmicas, o tempo de residência das massas de água, as interações da 

interface sedimento-água e pelas características do solo (HORNE e GOLDMAN, 1994). 

 O que pode estar influenciando a variação do pH no ponto 13 é a degradação de 

matéria orgânica pois esse processo envolve consumo de oxigênio e liberação de 

dióxido de carbono (CO2) para o meio. Quando liberado, o CO2 reage com a água 

formando ácido carbônico (H2CO3) que se dissocia liberando íons H
+
 diminuindo o pH 

no ambiente. A origem da matéria orgânica neste local provavelmente está relacionada 

com o aporte de efluente doméstico.  

  



De acordo com a média dos valores encontrados para os 14 pontos amostrais, 

todos estão dentro dos valores estabelecidos pela legislação assim como os valores 

encontrados no município vizinho, Balneário Camboriú, por Kuroshima et al. (2006), 

Kuroshima et al (2007) e Fracalossi (2011). No entanto, o pH mínimo ultrapassou o 

estabelecido pelo CONAMA (2005) nos pontos 10, 12, 13 e 14 e para o limite máximo 

nos pontos 4 e 9, conforme os valores destacados na tabela 3. 

Tabela 3: Dados da Estatística Descritiva de pH, contendo valores Médios, Desvio Padrão (DP), pH 

Mínimo, pH Máximo e  Limites para água salina, salobra e água doce estabelecidos pelo CONAMA n° 

357 (2005). 

*Valores de concentração que ultrapassam o estabelecido pela resolução n° 357 do CONAMA 

(2005). 

  

 
  

 
Água salina e 

salobra 

Água 

Doce 

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média pH DP 
pH 

Mínimo 

pH 

Máximo 

Limite 

Classe 1 

Limite 

Classe 2 

1 8,14 0,60 6,76 8,90 6,50 – 9,00 - 

2 8,32 0,39 7,70 8,91 6,50 – 9,00 - 

3 8,31 0,51 7,69 9,17* 6,50 – 9,00 - 

4 8,22 0,55 7,40 9,12* 6,50 – 9,00 - 

5 8,14 0,58 6,93 8,83 6,50 – 9,00 - 

6 8,07 0,53 7,08 8,80 6,50 – 9,00 - 

7 8,10 0,27 7,59 8,72 6,50 – 9,00 - 

8 8,13 0,37 7,09 8,73 6,50 – 9,00 - 

9 8,03 0,53 7,00 9,55* 6,50 – 9,00 - 

10 7,59 0,58 6,30* 8,53 6,50 – 9,00 - 

11 7,56 0,55 6,64 8,93 6,50 – 9,00 - 

12 7,40 0,53 6,37* 8,98 6,50 – 9,00 - 

13 7,15 0,63 5,46* 8,56 6,50 – 9,00 - 

14 6,91 0,65 5,88* 8,55 - 6,00 – 9,00 



Oxigênio Dissolvido - OD 

 Os resultados obtidos para o oxigênio dissolvido nos pontos da praia (1 ao 9) 

apresentaram uma média de 4,78 ± 1,54 mg-O2/L, sendo que o ponto 1 apresentou 

maior valor média 5,48 mg-O2/L e o ponto 9 apresentou menor valor médio 4,47 mg-

O2/L (Fig. 17-D/Tab.4). Já nos pontos do rio a média foi de 3,79 ± 2,05 mg-O2/L, o 

ponto 13 apresentou menor valor médio 3,49 mg-O2/L. As médias de todos os pontos de 

coleta estão abaixo do limite estabelecido pelo CONAMA (2005) de acordo com a 

classificação das águas, caracterizando um ambiente sub-óxico.  

Tabela 4: Dados da Estatística Descritiva de Oxigênio Dissolvido (OD) contendo Concentrações Médias, 

Desvio Padrão (DP), OD Mínimo, OD Máximo e Limites para água salina, salobra e água doce 

estabelecidos pelo CONAMA n° 357 (2005). 

* Valores de concentração média fora do limite estabelecido pela resolução n° 357 do CONAMA (2005). 

Este parâmetro é um dos que melhor reflete o estado de degradação de um corpo 

hídrico. O OD pode ser produzido durante o processo fotossintético ou ainda pela 

entrada sua através da interface atmosfera-água. Já o consumo pode ocorrer por diversos 

meios como a decomposição da matéria orgânica, respiração dos organismos aquáticos, 

perdas para a atmosfera e devido à oxidação de íons metálicos (ESTEVES, 1988). As 

baixas concentrações de oxigênio dissolvido, observadas, podem indicar uma 

contribuição de matéria orgânica neste ambiente, sendo importante ressaltar que a 

concentração de OD menor que 4 mg-O2/L é crítico para organismos aquáticos 

(ARANA, 1997). Estas variações de valores médios menores encontrados nos 

 

  
  

Água salina e 

salobra 

Água 

Doce 

Ponto 

Amostral (#) 

Média OD 

(mg-O2/L) 

DP 

(mg-O2/L) 

OD  

Mínimo 

(mg-O2/L) 

OD 

Máximo 

(mg-O2/L) 

Limite 

Classe 1 

(mg-O2/L) 

Limite 

Classe 2 

(mg-O2/L) 

1 5,48 1,35 3,20* 8,22 > 6,00 - 

2 4,92 1,51 2,90* 8,17 > 6,00 - 

3 4,89 1,47 2,53* 8,05 > 6,00 - 

4 4,79 1,44 2,97* 7,97 > 6,00 - 

5 4,72 1,50 3,05* 8,70 > 6,00 - 

6 4,65 1,57 2,72* 8,22 > 6,00 - 

7 4,55 1,73 2,76* 8,28 > 6,00 - 

8 4,56 1,85 1,75* 8,28 > 6,00 - 

9 4,47 1,46 3,08* 7,80 > 6,00 - 

10 4,15 1,36 2,39* 7,63 > 5,00 - 

11 3,71 2,21 0,49* 8,58 > 5,00 - 

12 3,81 1,82 0,78* 7,57 > 5,00 - 

13 3,49 2,45 0,18* 7,75 > 5,00 - 

14 3,78 2,44 0,28* 7,66 - > 5,00 



parâmetros físico-químicos estão provavelmente relacionadas com a proximidade das 

fontes de entrada de matéria orgânica. Os menores valores de oxigênio dissolvido nestes 

pontos também podem estar indicando a degradação de matéria orgânica presente, assim 

como nos pontos 12 e 13 podem estar refletindo também a baixa circulação de água 

destes pontos, refletindo um tempo de residência de massas de água maior nestes 

pontos, e, portanto um consumo maior de OD. 

Marin (2007) encontrou para a mesma área de estudo a concentração média de 

7,90±0,50 mg-O2/L para a enseada e o menor valor para rio com variação entre o 

mínimo de 0,80 mg-O2/L e máximo 3,00 mg-O2/L. Fracalossi (2011) encontrou a 

médias de 8,11±0,48mg-O2/L para a enseada de Balneário Camboriú e concentração de 

5,49± 1,28mg-O2/L para rios Marambaia e Camboriú. 

  



Parâmetros Químicos 

Nitrogênio amoniacal (NH4
+
) 

A concentração média de nitrogênio amoniacal (NH4
+
) nas praias foi de 0,36 ± 

0,28 mg-N/L, enquanto nos rios, a concentração média foi de 6,13 ± 4,07 mg-N/L. Para 

os rios a média geral ultrapassou o limite de 3,7mg-N/L estabelecido pela resolução n° 

357 CONAMA (2005), ficando em média 60% acima do seu limite superior. Mann 

(1982) afirma que o íon amônio é a forma preferencial de assimilação do nitrogênio 

para micro-organismos, porém, é também a primeira forma de nitrogênio inorgânico 

liberado pela respiração (CARMOUZE, 1994). 

 

Figura 18: Distribuição espacial das concentrações médias de Nitrogênio Amoniacal (NH4
+) e seus 

respectivos limites estabelecidos pela resolução n° 357 do CONAMA (2005), no decorrer do período 

amostral. As colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as colunas verdes 

representam os pontos coletados na bacia do Rio Perequê (A) praias e rios; (B) pontos de praia; (C) 

pontos de rio. 

Através do gráfico (Fig.18-B), é possível verificar que a média das 

concentrações nos pontos 1, 3 e 6 são maiores que os valores estabelecidos pela 

legislação, provavelmente isso ocorre pelo aporte continental, uma vez que estes pontos 

localizam-se próximo a desembocadura do Rio Bela Cruz; no ponto 3 observa-se uma 

grande saída de drenagem pluvial e o ponto 6 localiza-se na desembocadura do Rio 

Perequê. 



As maiores médias de amônio ocorreram nos rios, do ponto 10 ao 13 (Fig.18-C). 

Todas as médias desses pontos ultrapassam o limite estabelecido pela resolução n° 357 

CONAMA (2005). Dentre esses pontos, destacam-se os pontos 12 e 13, onde no ponto 

12 a concentração média foi de 10,21 mg-N/L, seguido pelo ponto 13 com concentração 

média de 13,52 mg-N/L (Tab.5), este quase 34 vezes maior que o permitido pela 

legislação. Esses valores, somados aos baixos valores de OD discutidos anteriormente, 

reforçam a hipótese de lançamento de grande quantidade de efluentes domésticos nos 

ambientes fluviais. 

Tabela 5: Dados da Estatística Descrita de Nitrogênio Amoniacal (NH4
+) contendo Concentrações 

Médias, Desvio Padrão (DP), NH4
+ Mínimo, NH4

+ Máximo e limites para água salina, salobra e água 

doce estabelecidos pelo CONAMA n° 357 (2005). 

 

 

 

    

 

*Valores de concentração que ultrapassam o estabelecido pela resolução n° 357 do CONAMA 

(2005). 

Através da tabela 5, é possível verificar que para os valores máximos de 

concentração encontrada em cada ponto, apenas os pontos 2 e 14, este último onde é 

realizada a captação de água, não apresentaram valores que ultrapassam o estabelecido 

pela legislação (Tab.5). Também, observou-se que mesmo com os valores mínimos 

encontrados, os pontos 12 e 13 não ficaram dentro do estabelecido pela legislação. 

O percentual de desconformidade evidencia que os pontos mais críticos para 

amônio são os pontos 10 ao 13 com  total - 100% - ou quase total desconformidade, o 

 

  
  

Água Salina 

e Salobra 

Água 

Doce 

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média NH4
+
 

(mg-N/L) 

DP 

(mg-N/L) 

Mínimo 

NH4
+
 

(mg-N/L) 

Máximo 

NH4
+
(mg-

N/L) 

Limite 

Classe 1 

(mg-N/L ) 

Limite 

Classe 2 

(mg-N/L) 

1 0,42* 0,31 0,09 1,18* < 0,40 - 

2 0,18 0,14 0,03 0,39 < 0,40 - 

3 0,52* 0,36 0,07 2,24* < 0,40 - 

4 0,24 0,15 0,04 0,88* < 0,40 - 

5 0,34 0,22 0,02 1,06* < 0,40 - 

6 0,83* 0,86 0,03 3,04* < 0,40 - 

7 0,24 0,14 0,03 0,60* < 0,40 - 

8 0,27 0,19 0,05 0,71* < 0,40 - 

9 0,20 0,15 0,03 0,43* < 0,40 - 

10 3,52* 3,58 0,33 13,75* < 0,40 - 

11 3,06* 1,26 0,01 6,46* < 0,40 - 

12 10,21* 7,36 2,78* 27,99* < 0,40 - 

13 13,52* 7,67 1,23* 38,10* < 0,40 - 

14 0,33 0,47 0,02 2,31 - < 3,70 



que pode ocorrer por conta da entrada de efluentes domésticos. Outros pontos críticos 

que se destacam para a enseada são os pontos 1, 3 e 6 que sofrem influência de rios. 

 Pereira Filho et al. (2001) encontrou valor máximo no rio Camboriú de 0,91 mg-

N/L, já Marin (2007) encontrou o valor médio de amônio 0,32 ± 0,31 mg-N/L na 

mesma região, Zonta (2006) encontrou um valor médio de amônio de 0,12mg-N/L para 

a lagoa de Barra Velha e 0,09mg-N/L para as águas superficiais do Rio Itapocú a este 

alto valor a autora atribuiu à influência da cidade de Barra Velha que lança seus 

efluentes sem tratamento. Fracalossi (2011) encontrou valores médios de amônio 0,86 ± 

0,60 mg-N/L nos rios Marambaia e Camboriú e 0,11 ± 0,18 mg-N/L na enseada de 

Balneário Camboriú. A mesma autora encontrou o valor máximo de 2,09 mg-N/L no rio 

Camboriú. 

 Von Sperling (1996) aponta que altos valores de NH4
+
 estão relacionados com a 

poluição recente devido ao aporte de matéria orgânica. Em estuários pode-se relacionar 

com processos de decomposição da matéria orgânica (KUROSHIMA et al., 2000; 

PEREIRA FILHO et al., 2001), logo, concentrações elevadas de amônio podem indicar 

que esses no ambiente avaliado são muito significativos. A diminuição na concentração 

de oxigênio dissolvido junto com o aumento na concentração de amônio pode indicar 

que o oxigênio decresce devido à utilização deste durante os processos de oxidação da 

matéria orgânica. 

 Verificou-se que quanto mais próximo ao rio ou a saídas pluviais, maior é a 

quantidade de amônio no ambiente por estar próximo da fonte, que acaba contribuindo 

com o aumento da matéria orgânica no meio.  

Fosfato (PO4
3-

) 

O fósforo é um nutriente vital para a vida aquática, sua origem é na dissolução 

dos compostos do solo ou oriundo da decomposição da matéria orgânica, assim como os 

nitrogenados e também pode ter origem antropogênica, principalmente em função de 

despejos de efluentes industriais e domésticos principalmente com a descarga de 

detergentes além dos efluentes agrícolas que carregam fertilizantes (VON SPERLING, 

1996). Segundo Redfield (1933) o nutriente é um fator limitante de crescimento de 

algas, pois tende a ser escasso na natureza, com razão C:N:P de 106:16:1. 

 A origem do fosfato (PO4
3-

) pode ocorrer através da autólise das bactérias, 

excreção de animais, do intemperismo, do escoamento de adubos e das trocas com o 

sedimento (CARMOUZE, 1994).  As altas concentrações encontradas no meio indicam 



fontes antropogênicas e desencadeiam processos de eutrofização e até de florações 

indesejáveis, quando há um aumento de fosfato em ambientes com boa disponibilidade 

de nutrientes nitrogenados (ZONTA, 2006). 

A média de fosfato encontrada para água salina foi de 0,0184±0,0106 mg-P/L 

já para água salobra e doce, a média foi de 0,1814±0,2745 mg-P/L. Através do gráfico 

(Fig.19-A) pode-se observar que as concentrações nas águas de rio são bem maiores em 

comparação com as amostras coletadas na enseada, salvo o ponto 14, local de captação 

de água da CASAN – ETA, (Fig.19-B e C). 

 

 

Figura 19: Distribuição espacial das concentrações médias de Fosfato (PO4
3-) no decorrer do período 

amostral. As colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as colunas verdes 

representam os pontos coletados na bacia do Rio Perequê (A) praias e rios; (B) pontos de praia; (C) 

pontos de rio. 

  



Os pontos de maiores concentrações médias para água salina foram os pontos 1, 

3 e 6 (Tab.6), observou-se o mesmo comportamento na distribuição espacial do NH4
+
. 

Este comportamento foi observado por Vasques (2002) e Marin (2007) para os 

principais recursos hídricos de Porto Belo e Itapema. Os valores médios de fosfato 

encontrados por eles foram 0,0316 mg-P/L e 0,0155mg-P /L respectivamente. Em águas 

não poluídas as concentrações de ortofosfatos encontradas são pequenas geralmente 

entre 0,0099- 0,0496 mg-P /L (FATMA, 1999 apud VASQUES, 2002). 

Tabela 6: Dados da Estatística Descritiva de Fosfato (PO4
3-) contendo Concentrações Médias, Desvio 

Padrão (DP.), PO4
3- Mínimo, PO4

3- Máximo. 

     

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média PO4
3-

 

(mg-P/L) 

DP 

(mg-P/L) 

Mínimo 

PO4
3-

 

(mg-P/L) 

Máximo 

PO4
3-

 

(mg-P/L) 

1 0,0211* 0,0155 0,0048 0,0737* 

2 0,0110 0,0038 0,0057 0,0188 

3 0,0246* 0,0168 0,0073 0,0642* 

4 0,0130 0,0049 0,0060 0,0272 

5 0,0171 0,0115 0,0068 0,0562* 

6 0,0239* 0,0232 0,0071 0,1154* 

7 0,0185 0,0062 0,0048 0,0345 

8 0,0191 0,0088 0,0050 0,0422 

9 0,0172 0,0048 0,0058 0,0247 

10 0,0956* 0,1362 0,0083 0,6287* 

11 0,1148* 0,0770 0,0182 0,3164* 

12 0,1855* 0,2380 0,0091 0,8319* 

13 0,5310* 0,8828 0,0093 2,8497* 

14 0,0300 0,0364 0,0130 0,1977 

 * Maiores concentrações de fosfato.  

 Através da Tabela 6, é possível verificar que as maiores concentrações 

encontradas para rio foram dos pontos 10 ao 13, seguindo novamente o padrão de 

distribuição espacial de amônio. Essas concentrações ultrapassaram a média encontrada 

por Fracalossi (2011), em Balneário Camboriú com valor médio de 0,0595 ± 0,0127mg-

P/L. 

Para a enseada, apesar de sofrer influência da urbanização, as médias de 

concentrações de fosfato observadas foram baixas. Das maiores concentrações 

encontradas, observadas no verão, cabe destaque aos pontos 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12 e 13, 

isso pode ser reflexo do incremento da população pelo veraneio, aumentando o volume 

de efluentes gerados e lançados no meio ambiente. 

Pode-se verificar que quanto mais próximo ao rio, maior é a concentração de 

PO4
3-

 indicando estes como fontes para a enseada. Uma das principais entradas de 



fósforo orgânico para os ecossistemas aquáticos é através dos efluentes domésticos, os 

quais contêm grande quantidade de detergentes, com fósforo orgânico em sua 

composição. 

Fósforo orgânico total (POT) 

Observa-se, através da Figura 20-A, que os maiores valores pertencem ao rio, 

cabendo destaque para os pontos 12, com concentração média de 0,25 mg-P/L e a maior 

concentração encontrada de 0,54 mg-P/L no ponto 13. Não houve muita variação para 

os pontos de enseada com variação da concentração média entre 0,03 e 0,06 mg-P/L. 

 

Figura 20: Distribuição espacial das concentrações médias de Fósforo Orgânico Total (POT) e seus 
respectivos limites estabelecidos pela resolução n° 357 do CONAMA (2005), no decorrer do período 

amostral. As colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as colunas verdes 

representam os pontos coletados na bacia do Rio Perequê. (A) praias e rios; (B) pontos de praia; (C) 

pontos de rio. 

VASQUES (2002) em Porto Belo encontrou o maior valor médio de POT de 

0,1854 mg-P/L no período de verão. As altas concentrações observadas podem ser 

explicadas por um aumento da quantidade de fósforo orgânico para o ecossistema, tendo 

fontes antrópica através dos efluentes domésticos, os quais podem conter grandes 

concentrações de detergente e fosforo orgânico na composição, atribuindo sua provável 

causa ao aumento populacional que pareceu estar contribuindo com o aporte de matéria 

orgânica. 

  



Tabela 7: Dados da Estatística Descritiva de Fósforo Orgânico Total (POT) contendo Concentrações 

Médias, Desvio Padrão (DP), POT Mínimo, POT Máximo e limites para água salina, salobra e água doce, 

estabelecidos pelo CONAMA n° 357 (2005). 

*Valores de concentração que ultrapassam o estabelecido pela resolução n° 357 do CONAMA 

(2005). 

  

     
Água Salina 

e Salobra 

Água 

Doce 

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média POT 

(mg-P/L) 

DP 

(mg-P/L) 

Mínimo 

POT 

(mg-P/L) 

Máximo 

POT 

(mg-P/L) 

Limite 

Classe 1 

(mg-P/L) 

Limite 

Classe 2 

(mg-P/L) 

1 0,0591 0,0370 0,0081 0,1277* 0,0620 - 

2 0,0337 0,0140 0,0126 0,0783* 0,0620 - 

3 0,0484 0,0292 0,0175 0,1623* 0,0620 - 

4 0,0402 0,0202 0,0198 0,0939* 0,0620 - 

5 0,0433 0,0174 0,0098 0,0751* 0,0620 - 

6 0,0516 0,0288 0,0056 0,1095* 0,0620 - 

7 0,0397 0,0166 0,0123 0,0777* 0,0620 - 

8 0,0645* 0,0353 0,0197 0,1474* 0,0620 - 

9 0,0361 0,0382 0,0079 0,1718* 0,0620 - 

10 0,1576* 0,2749 0,0154 1,3234* - 0,1240 

11 0,2349* 0,1195 0,0689 0,5305* - 0,1240 

12 0,2513* 0,1715 0,0895 0,6746* - 0,1240 

13 0,5445* 0,6649 0,1146 2,7020* - 0,1240 

14 0,0426 0,0443 0,0121 0,2106* - 0,1000 



Carbono Orgânico Particulado (COP) e Clorofila-a (Cla-a) 

O COP presente em ecossistemas aquáticos pode ser originado por fragmentos 

de plantas, animais, ressuspensão de sedimento, troca com sistemas aquáticos 

adjacentes, contribuição de efluentes (principalmente doméstico), ou ainda, fitoplâncton 

(CARMOUZE, 1994).  

 

 

 

Figura 21: Distribuição espacial das concentrações médias de no decorrer do período amostral de 

Carbono Orgânico Particulado – COP (A, B e C) e Clorofila-a – Cla-a (D, E e F). As colunas em azul são 
referentes aos pontos de coleta na enseada e as colunas verdes representam os pontos coletados na bacia 

do Rio Perequê.  

A produtividade primária eleva-se em função, principalmente, do aporte 

continental em regiões costeiras. O aporte é intensificado em estuários localizados em 

regiões com alta concentração populacional, em função da elevada produção de 

efluentes domésticos, industriais e agrícolas e do escoamento urbano (PEREIRA-

FILHO, 2002). 

O carbono orgânico particulado apresentou um valor médio para enseada de 

1,18± 0,55 mg-C/L e 2,93 ± 1,66 mg-C/L para rio, sendo que o ponto 13 apresentou o 



maior valor médio, de 4,06 mg-C/L (Tab.8). Fuzinatto (2006) observou concentração 

média de 4,73mg-C/L no ribeirão Schneider em Itajaí, local altamente impactado 

urbanisticamente, relacionando esta elevada concentração ao grande aporte de matéria 

orgânica através de lançamento de efluentes domésticos.  Marin (2007) encontrou valor 

médio de 1,74 ± 0,84 mg-C/L para a mesma região do presente estudo, enquanto 

Fracalossi (2011) em Balneário Camboriú encontrou valores médios de COP de 

1,73±1,21 mg-C/L nos rios e 1,05 ± 0,51 mg-C/L na enseada.  

Pereira Filho et al. (2001), avaliaram a variação intramareal e o transporte de 

nutrientes inorgânicos dissolvidos, carbono orgânico particulado e clorofila-a no 

Estuário do Rio Camboriú, SC. O trabalho mostrou que devido ao grande aporte de 

material inorgânico o estuário apresenta um alto potencial de eutrofização. A origem 

deste material está relacionada com as entradas de esgotos clandestinos e de efluentes 

agrícolas no estuário. De acordo com a Tabela 8, verifica-se que as maiores 

concentrações médias e valores máximos encontrado no período amostral estão entre os 

pontos 10 e 13, estes, são pontos com presença de água salobra, corroborando com a 

avaliação do autor citado acima. 

Tabela 8 Dados da Estatística Descritiva de Carbono Orgânico Total (COP) contendo Concentrações 

Médias, Desvio Padrão (DP), COP Mínimo, COP Máximo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Maiores concentrações de COP. 

  

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média COP 

(mg-C/L) 

DP 

(mg-C/L) 

Mínimo 

COP 

(mg-C/L) 

Máximo 

COP 

(mg-C/L) 

1 1,12 0,35 0,46 1,87 

2 0,95 0,42 0,27 1,98 

3 1,34 0,68 0,75 3,71 

4 1,26 0,85 0,19 4,44 

5 1,08 0,41 0,46 1,80 

6 1,19 0,48 0,55 2,11 

7 1,05 0,58 0,47 2,32 

8 1,50 0,53 0,57 3,15 

9 1,11 0,62 0,43 2,57 

10 2,12* 0,88 0,81 4,23* 

11 2,91* 1,85 0,85 10,82* 

12 3,31* 1,65 1,40 7,54* 

13 4,06* 1,88 1,89 9,67* 

14 2,23 2,03 0,08 8,81 



Analisando os valores médios de clorofila-a dos pontos coletados, observa-se 

que a média para enseada foi de 0,96 ± 0,21 μg/L e para o rio foi de 2,21 ± 2,12 μg/L, 

sendo que a maior média estão nos pontos 11 com 2,20 μg/L e ponto 12 com 4,47 μg/L 

(Tab.9). As elevadas concentrações estão presentes em águas salobras onde a 

concentração elevada de nutrientes associada ao aumento de incidência solar no período 

de verão junto com águas de maior transparência favorecem o aumento da produção 

primária. 

Tabela 9: Dados da Estatística Descritiva de Clorofila-a (CLA-a) contendo Concentrações Médias, 

Desvio Padrão (DP), CLF-a Mínimo, CLF-a Máximo. 
Ponto 

Amostral 

(#) 

Média CLA-

a (μg/L) 

DP 

CLA-a 

(μg/L) 

Mínimo 

CLA-a 

(μg/L) 

Máximo 

CLA-a 

(μg/L) 

1 1,00 0,46 0,51 2,18 

2 0,77 0,33 0,28 1,60 

3 0,93 0,49 0,14* 2,08 

4 0,96 0,34 0,51 1,94 

5 1,04 0,60 0,29 2,66* 

6 0,99 0,61 0,29 2,22* 

7 0,99 0,89 0,15* 2,94* 

8 1,61 0,68 0,74 3,33 

9 0,40 0,19 0,04 1,03 

10 1,91 1,53 0,55 5,85* 

11 2,20 2,14 0,19* 7,61* 

12 4,47 3,95 0,35 12,84* 

13 2,11 2,65 0,24 11,27* 

14 0,36 0,34 0,01* 1,25 

* Valores de Clorofila-a que se destacaram. 

 

Pereira Filho et al.(2002) no estuário do Rio Camboriú encontraram valores 

médios de Clorofila-a durante a maré de sizígia e de quadratura de 6,40 ± 4,00μg/L e 

6,70 ± 5,90μg/L respectivamente. Marin (2007) encontrou na bacia do rio Perequê e 

enseada de Porto Belo concentração média de 1,50 ± 0,90μg/L. Fracalossi (2011) 

encontrou em Balneário Camboriú concentração média de 2,71 ± 1,97 µg/L nos rios e 

6,60 ± 8,50 µg/L na enseada.  

Através dos gráficos (Fig.21-A e 21-D) pode-se observar que nos pontos 9, 11, 

12, 13 e 14 os valores encontrados entre Cla-a e COP são inversamente proporcionais. 

Essa notável diferença pode ser explicada pelo fato do COP ser de origem antrópica, 

através da ressuspensão do sedimento de fundo, como sugerido por Siegle (1999). Essa 

diferença apresenta maior destaque nos pontos de água salobra, pontos 11, 12 e 13, 

indicando que 3 dos 4 pontos dessa classe apresentaram alta concentração de material 

orgânico.   



Material particulado em suspensão (MPS) 

O material particulado em suspensão (MPS) é a quantidade de sólidos em 

suspensão na coluna d’água que interfere diretamente na transparência da mesma. É 

compreendido por partículas menores que 0,45 μm e pode ser constituído de uma fração 

inorgânica e outra orgânica. Além disso, diversos compostos estão adsorvidos ao MPS, 

entre eles metais e nutrientes, sendo um importante meio de transporte destas 

substâncias para o ambiente adjacente. As concentrações de MPS na água são bastante 

variáveis no espaço e principalmente no tempo, dependendo de fatores meteorológicos, 

constituição dos substratos, hidrodinâmica local entre outros (BAUMGARTEN et al., 

1996).  

 
Figura 22: Distribuição espacial das concentrações médias de Material Particulado em Suspensão (MPS) 

no decorrer do período amostral. As colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as 

colunas verdes representam os pontos coletados na bacia do Rio Perequê. (A) praias e rios; (B) pontos de 

praia; (C) pontos de rio. 

Fatores físicos da enseada como regime de ventos, circulação e incidência de 

chuvas fortes podem ser responsáveis pela dinâmica da localidade, causando a 

movimentação da coluna d’água ou o aumento da descarga fluvial bem como a 

remobilização do fundo podendo assim aumentar ou diminuir a quantidade de material 

sólido suspenso na água. Através da Figura 22 é possível observar a média para cada 

ponto amostral ao longo do período de coleta. Foi encontrado a concentração média na 

praia de 40,96 ± 18,20 mg/L e para o rio 36,92 ± 30,60 mg/L, apresentando um valor 

máximo de 265 mg/L no ponto 11 e mínimo de 0,67 mg/L no ponto 14 (Tab.10). Essa 



grande diferença de amplitude deve-se ao fato que existem amostragens de ambientes 

oceânico/costeiro e também de ambiente fluvial, no qual a porcentagem de sólidos em 

suspensão se torna mais evidente devido à proximidade das áreas fonte. 

Tabela 10: Dados da Estatística Descritiva de Material Particulado em Suspensão (MPS) contendo 

Concentrações Médias, Desvio Padrão (DP), MPS Mínimo, MPS Máximo. 

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média MPS 

(mg/L) 

DP 

(mg/L) 

Mínimo     
MPS (mg/L) 

Máximo     
MPS (mg/L) 

1 39,41 14,55 5,80 74,00 

2 35,81 13,51 2,62* 64,33 

3 46,64* 20,23 10,00 93,60 

4 44,49 16,08 11,80 71,67 

5 43,76 16,47 16,92 71,11 

6 41,41 20,85 6,87 96,00 

7 42,42 26,73 5,84 94,72 

8 45,46* 20,69 10,57 95,00 

9 29,22 14,71 5,79 73,50 

10 39,46 26,67 5,33 125,45* 

11 50,23* 49,95 14,00 265,00* 

12 37,94 18,48 1,00* 89,33 

13 41,57 47,02 4,38 236,67* 

14 13,87 10,90 0,67* 37,50 

*Valores de Concentração de MPS que se destacaram. 

  



Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) 

A demanda bioquímica de oxigênio é utilizada com a finalidade de medir a 

quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica, o resultado da DBO5 

indica o teor de matéria orgânica biodegradável na amostra. Para o presente estudo, foi 

encontrado o valor médio de 2,73 ± 1,06 mg-O2/L para os pontos de praia e 

concentração média de 9,50 ± 1,63 mg-O2/L para os pontos de rio.  

 

 
Figura 23: Distribuição espacial das concentrações médias de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 
no correr do período amostral. As colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as 

colunas verdes representam os pontos coletados na bacia do Rio Perequê. (A) praias e rios; (B) pontos de 

praia; (C) pontos de rio. 

Altos valores de DBO5 indicam que no local a quantidade de matéria orgânica é 

grande, já que este parâmetro determina indiretamente a matéria orgânica, ressaltando 

que a presença de um alto teor da mesma pode induzir a completa extinção do oxigênio 

na água, provocando o desaparecimento de peixes e de outros organismos, levando ao 

desequilíbrio ecológico (Costódio, 2003). Sendo assim. É possível verificar elevadas 

concentrações através da distribuição espacial (Fig.23), principalmente para os rios, 

indicando a elevada presença de matéria orgânica, provavelmente oriundas de efluentes 

domésticos irregulares, já evidenciado com os dados de COP. De acordo com a tabela 

11 podemos identificar as maiores concentrações médias nos pontos 11 e 13, onde, além 

do excesso de matéria orgânica, a baixa circulação no ponto 13 colaborou com essa 

concentração que variou entre 0,91 e 59,49 mg-O2/L indicando um ambiente impactado. 



Tabela 11: Dados da Estatística Descritiva da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) contendo 

Concentrações Médias, Desvio Padrão (DP), DBO5 Mínimo, DBO5 Máximo e limite para água doce, 

estabelecidos pelo CONAMA n° 357 (2005). 

Fuzinatto (2006) em estudo realizado no ribeirão Schneider em Itajaí observou 

concentração média de DBO de 41,9 mg-O2/L. Verificou-se que as altas concentrações 

poderiam estar relacionadas com a forte urbanização do local, o que também pode ter 

contribuído para a elevação da DBO5. Marin (2007) encontrou para a mesma área a 

concentração média de 3,7 ± 3,6 mg-O2/L na mesma área de estudo com o valor 

máximo encontrado de 45,10 mg-O2/L e mínimo 1,35mg-O2/L. Kuroshima et al. (2007) 

encontrou no Rio Camboriú após o processo de tratamento dos efluentes domésticos 

com desinfecção pela aplicação de ClO2, DBO5 de 8,70 mg-O2/L e para a praia de 2,30 

mg-O2/L. Fracalossi (2011) encontrou o valor médio 5,19 ± 1,95 mg-O2/L na 

desembocadura do rio Camboriú e por avaliar períodos bem definidos de chuva e seca, 

de acordo com os valores encontrados em alta temporada (verão) e baixa temporada 

(inverno) concluiu que para a enseada e Balneário Camboriú e estuários dos rios 

Camboriú e Marambaia, altas concentrações de DBO5 estão relacionadas com período 

chuvoso sim, mas também, e principalmente, estão associadas a alta taxa de 

decomposição de material orgânico resultado do aumento populacional. 

  

 

  
  

Água Salina e 

Salobra 

Água 

Doce 

Ponto 

Amostral (#) 

Média DBO5 
(mg-O2/L) 

DP 

(mg-O2/L) 

Mínimo 

DBO5 
(mg-O2/L) 

Máximo 

DBO5 
(mg-O2/L) 

Limite 

Classe 1 
(mg-O2/L) 

Limite 

Classe 2 
(mg-O2/L) 

1 3,29 2,19 0,96 10,38 - - 

2 2,66 1,07 0,28 12,06 - - 

3 2,78 0,89 0,35 8,76 - - 

4 2,61 0,83 0,27 10,78 - - 

5 2,10 0,93 0,03 6,84 - - 

6 2,70 0,71 0,61 9,04 - - 

7 2,89 0,76 0,43 11,00 - - 

8 2,96 1,02 0,71 11,74 - - 

9 2,42 1,19 0,11 12,20 - - 

10 7,81 0,70 0,30 38,21 - - 

11 10,22 1,35 1,00 52,19 - - 

12 9,26 1,74 1,14 59,09 - - 

13 13,44 2,00 0,91 59,49 - - 

14 7,86 1,98 0,56 56,19 - < 5,00 



Parâmetros Microbiológicos – Coliformes Totais e Fecais 

A avaliação de qualidade de água utiliza tradicionalmente a concentração de 

nutrientes e organismos indicadores fecais, especialmente coliformes totais, coliformes 

fecais e estreptococos fecais. No entanto, estes grupos de micro-organismos não 

necessariamente estão diretamente relacionados à presença de organismos patógenos. 

O grupo de coliformes totais não é um indicador confiável para o teor de 

poluentes ou da condição real do recurso hídrico (Ferguson et al. 1996). Além disso, a 

estabilidade das populações naturais de coliformes fecais é afetada pela presença de luz 

solar. Na ausência de luz solar, estas bactérias sobrevivem por alguns dias, enquanto 

que as mesmas podem ser drasticamente desativadas em poucas horas de exposição à 

luz solar (Fujioka et al. 1981). No entanto, uma elevada carga de nutrientes também 

pode influenciar na abundância, composição e sobrevivência de agentes patogênicos 

que já residem em ecossistemas aquáticos (Smith et al. 1999). 

 

 
Figura 24: Distribuição espacial das concentrações médias de Coliformes Totais (CT) no decorrer do 

período amostral. As colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as colunas verdes 

representam os pontos coletados na bacia do Rio Perequê. (A) praias e rios; (B) pontos de praia; (C) 

pontos de rio. 

  



Analisando os coliformes totais, verificou-se uma concentração média para praia 

de 8,27x10
4 
NMP/100mL  e para rio de 2,55x10

5 
NMP/100mL. 

Tabela 12: Dados da Estatística Descritiva de Coliformes Totais (CT) contendo Concentrações Médias, 
Desvio Padrão (DP), CT Mínimo, CT Máximo. 

 

 

Os parâmetros biológicos contêm vários tipos de bactérias, incluindo 

Escherichia coli, coliformes termotolerantes e enterococos intestinais, que são 

utilizados para o monitoramento das águas de recreação. A espécie E. coli normalmente 

não é patógena. No entanto, a sua utilização como um indicadora de contaminação fecal 

foi proposta uma vez que este organismo encontra-se nos conteúdos intestinais de seres 

humanos e animais de sangue quente. Sendo assim, este micro-organismo é um bom 

indicador da presença de potenciais agentes patogênicos na água (Da Cunha, 2006). 

De acordo com a CETESB (1995) a densidade de coliformes fecais é um 

parâmetro indicador essencial para a classificação das praias quanto à balneabilidade e 

em termos sanitários. Estudos da qualidade de água realizados por Thoe et al. (2012),  

em quatro praias de Hong Kong, antes e depois do funcionamento de estações de 

tratamento, conferiram que Escherichia coli está fortemente correlacionada com 

variáveis hidro ambientais como precipitação, radiação solar, velocidade do vento, nível 

de maré, salinidade, temperatura da água, bem como das características geográficas 

locais e das fontes de poluição.  

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média CT 

(NMP/ 100 mL) 

DP 

(NMP/ 100 mL) 

Mínimo CT 

(NMP/ 100 mL) 

Máximo CT 

(NMP/ 100 mL) 

1 6,55x104 1,44x105 2,23x103 6,44 x105 

2 4,55 x103 7,05 x103 1,34 x102 2,42 x104 

3 3,26 x105 1,14 x106 7,12 x102 5,48 x106 

4 4,24 x104 1,17 x105 2,23 x102 5,48 x105 

5 2,10 x104 4,96 x104 1,00 x101 2,36 x105 

6 7,73 x104 2,92x105 1,18x102 1,41 x106 

7 1,36 x105 3,87 x105 2,43 x102 1,73 x106 

8 1,50x104 2,54 x105 1,64 x102 9,61 x104 

9 5,73x104 1,41 x105 3,10 x102 5,48 x105 

10 7,83x107 3,25 x108 2,28 x103 1,55 x109 

11 1,71x107 5,67 x107 1,01 x104 2,42 x108 

12 1,25x107 5,07 x107 6,91 x103
 2,42 x108 

13 1,29x108 5,11 x108 6,91 x103 2,42 x109
 

14 3,31x105 9,84 x105 3,28 x103
 3,45 x106 



 

 
Figura 25: Distribuição espacial das concentrações médias de Coliformes Fecais (CF) no decorrer do 

período amostral. As colunas em azul são referentes aos pontos de coleta na enseada e as colunas verdes 

representam os pontos coletados na bacia do Rio Perequê. (A) praias e rios; (B) pontos de praia; (C) 

pontos de rio. 

Para o presente parâmetro, a concentração média encontrada nos pontos de praia 

foi de 3,45 x 10
3
 NMP/100mL, enquanto que para os pontos de rio a média das 

concentrações foi muito superior, com valor de 1,01 x 10
5
 NMP/100mL. Dentre os 

pontos avaliados, os valores médios encontrados dentro do limite de 1,00 x 10
3
 

NMP/100mL estabelecido pelo CONAMA (2005) foram apenas os pontos 2, 5 e 14. 

Vale ressaltar que os pontos de água salina como os pontos 1, 3, 6 e 7 sofrem influência 

de rios ou drenagem pluvial, provavelmente motivo pelo qual os pontos 1 e 3 

apresentam concentrações médias que se destacam perante as outras de água salina (Fig. 

11-B).  

Os valores médios acima do limite permitido são os dos pontos 1, 3, 4 e 7 ao 14. 

Dentre eles, cabe destaque ao ponto 13, cuja concentração oscilou de 6,30 x10
3 

a 1,99 

x10
6
 (Tab. 13).  

  



Os valores médios acima do limite permitido são os pontos 1, 3, 4 e 7 ao 14. 

Dentre eles, cabe destaque ao ponto 13, cuja concentração oscilou de 6,30 x10
3 

a 1,99 

x10
6
 (Tab.13).  

Tabela 13: Dados da Estatística Descritiva de Coliformes Fecais (CF) contendo Concentrações Médias, 

Desvio Padrão (DP), CF Mínimo, CF Máximo. 

 

  

     
Água Salina e 

Salobra 

Água 

Doce 

Ponto 

Amostral 

(#) 

Média CF  

(NMP/ 100 mL) 

DP 

(NMP/ 100 mL) 

Mínimo CF 

(NMP/ 100 mL) 

Máximo CF 

(NMP/ 100 mL) 

Limite 

Classe 1 

(NMP/100 mL) 

Limite 

Classe 2 

(NMP/100 

mL) 

1 1,23x10
4
* 4,10x104 1,00 x102 1,99 x105 1,00 x103 - 

2 2,32 x102 3,30 x102 1,00 x101 1,00 x103 1,00 x103 - 

3 1,07 x10
4
* 2,22 x104 8,60 x101 1,05 x105 1,00 x103 - 

4 2,04 x10
3
* 6,04 x103 1,00 x101 2,72 x104 1,00 x103 - 

5 4,48 x102 6,71 x102 1,00 x101 2,56 x103 1,00 x103 - 

6 9,98 x102 1,95 x103 1,00 x101 8,16 x103 1,00 x103 - 

7 1,70 x10
3
* 2,51 x103 1,00 x101 1,17 x104 1,00 x103 - 

8 1,49x10
3
* 3,14 x103 1,00 x101 1,49 x104 1,00 x103 - 

9 1,11x10
3
* 1,15 x103 2,00 x101 4,68 x103 1,00 x103 - 

10 2,20x10
4
* 4,08 x104 1,00 x102 1,46 x105 1,00 x103 - 

11 3,93x10
4
* 5,67 x104 1,00 x103 2,76 x105 1,00 x103 - 

12 1,98x10
4
* 3,52 x104 1,00 x103

 1,67 x105 1,00 x103 - 

13 4,21x10
5
* 6,19 x105 6,30 x103 1,99 x106

 1,00 x103 - 

14 1,19x10
3
* 1,67 x103 7,30 x101

 7,94 x103 - 1,00 x103 



 Através de uma compilação de dados, é possível observar a variação da 

qualidade da água ao redor do mundo e comparar com as águas do presente estudo 

(Tabela 14). 

Tabela 14: Qualidade da água em algumas praias ao redor do mundo. O símbolo * representa estuários. 

Local   Sal 

NH4
+
 PO4

3-
 

Referência mg- 

N/L 
mg-P/L 

Baía de Yucatan , México   
Média 37,45 4,45 0,51 Aranda-Cirerol et al. 

2006 Min-Max (24,0~39,7) (0,40~42,26) (0,03~1,79) 

Lagoa Dzilam, México  
Média ± 

DP 
25,8 ± 1,4 2,8 ± 0,2 0,05± 0,03 Medina e Herrera 2003 

Baía de Yucatan, México Min-Max 36~38,3 4,2~5,2 0,46~0,62 Herrera et al. 2004 

Flórida, EUA Média 34,25 0,474 0,015 Boyer et al. 2000 

Baía de Biscayne, EUA  Range 6,21~42,3 0~16,3 0~0,68 Caccia e Boyer 2005 

Praia do Hawaii, EUA 
Média ± 

DP 
34,5 0,8± 0,4 0,15 ± 0,07 Laws et al. 1999 

Mangue Mai Po, Hong Kong - 
China *  

Média 8 485,7 37 
Lau e Chu 1999 

Min-Max 0 ~30 37,8 ~1450 1,9 ~83,9 

Leste de Hong Kong – China Média 30 1,6 0,3 Zhou et al. 2007 

Praia Dadar, Mumbai - India  
Média 27,9 135,7 25,8 

Ingole e Kadam 2003 
Min-Max 15,1 ~32,4 57 ~ 207 6,4 ~58 

Itacaré e Canasvieiras, Bahia - 
Brasil  

Média ± 
DP 

36,5±0,51 0,63±0,56 0,07±0,03 Eça 2009 

Praia de São Vicente, São 
Paulo - Brasil  

Min-Max 32,23~35,56 0,82~4,94 0,22~4,42 Braga et al. 2000 

São Sebastião – São Paulo – 
Brasil 

Média ± 
DP 

34,65±0,95 0,71±0,55 0,15±0,11 
Gianesella e Saldanha 
2003 

Lagoa da Conceição, Santa 
Catarina – Brasil 

Média ± 
DP 

29±1,1 6,0±1,1 0,21±0,15 Fonseca et al. 2002 

Pântano do Sul, Santa Catarina 
- Brasil 

Média ± 
DP 

34,7±0,82 1,3±0,70 0,6±0,18 Simonassi et al. 2010 

Praias do norte de Santa 
Catarina, Brasil 

Média ± 
DP 

30,9±2,1 16,3±16,1 0,68±0,32 Kuroshima et al. 2006 

Balneário Camboriú- Santa 
Catarina - Brasil 

Média ± 
DP 

29,4±4,7 20,0±36,4 0,71±0,7 Kuroshima et al. 2007 

Saco do Justino – Rio Grande 
do Sul –Brasil * 

Min-Max 0~20 1,9~29,7 0~5,3 Baumgarten et al. 2005 

Saco da Mangueira – Rio 
Grande do Sul – Brasil * 

Min-Max 0~24 1,7~47,9 1,3~13,4 Baumgarten et al. 2001  

Itapema – Santa Catarina – 
Brasil 

Min-Max 14,1~37 0,03~1,6 0~0,078 Marin, 2007 

Rio Perequê – Santa Catarina 
– Brasil 

Min-Max 0~4,7 0,07~2,4 0,004~0,06 Marin, 2007 

Baía de Porto Belo – este 

estudo  

Média 

Min-Max 

30,76 

9,01~35,85 

0,36 

0,02~3,04 

0,02 

0~0,17 
Este estudo 

Rio Perequê – este estudo
*
 

Média 

Min-Max 

10,37 

0~35,33 

6,13 

0,01~38,10 

0,19 

0,01~2,85 
Este estudo 

A praia de Itapema demonstra que as descargas do rio e das águas pluviais são 

os fatores que mais influenciam na qualidade de água, através da variação dos aspectos 

físico-químicos, químicos e microbiológicos. 

As concentrações de amônia e fosfato nos pontos ao longo da enseada 

mostraram-se abaixo dos valores encontrados para a praia de Balneário Camboriú em 



2007 e também abaixo dos valores encontrados para as praias do norte de Santa 

Catarina em 2006. 

Nas margens do Rio Perequê é possível observar a vegetação típica de mangue. 

No mangue Mai Po os níveis médios de NH4
+ 

são de 490,0 ± 316 μM, 10 vezes maiores 

que os valores médios observados no Rio Perequê. Segundo Lau & Chu (1999) a área 

do mangue Mai Po recebe além de efluentes domésticos também efluentes finais do 

cultivo de camarão. Eles ressaltam que estes hábitats de zonas húmidas 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. 

Porém, durante todo o período monitorado os níveis de nutrientes no Rio 

Perequê foram bastante elevados, classificando este ambiente como eutrófico de acordo 

com o proposto por Lau e Chu (1999), Ingole e Kadam (2003) e por Baumgarten et al 

(2001). 

A variação da concentração de nutrientes entre o ano de 2007 (Marin, 2007) e o 

presente trabalho indica que tanto a enseada como o rio, sofreram um incremento no 

aporte de matéria orgânica. Tal fato pode ser explicado pelo aumento à população nos 

municípios de Itapema e Porto Belo, bem como pelo aumento da população flutuante 

nos meses de verão. Esse incremento populacional não é acompanhado pelo tratamento 

de efluentes, verificou-se diversos lançamentos clandestinos de esgoto tanto no rio 

como nas saídas pluviais ao longo da praia. 

  



Através da porcentagem de desconformidade, é possível verificar o quanto cada 

parâmetro esteve fora da concentração estabelecida por lei ao longo do período 

amostral, tendo como referência os valores da resolução n° 357 do CONAMA (2005) 

(Tab.15). 

Tabela 15: Tabela de porcentagem de desconformidade dos parâmetros: Potencial Hidrogeniônico (pH), 

Oxigênio Dissolvido (OD), Nitrogênio Amoniacal (NH4
3-), Fósforo Total (PT), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5) e Coliformes Fecais (CF). Existem limites de concentração para todos esses parâmetros 

de acordo com a resolução n° 357 do CONAMA (2005). 

 

pH OD(mg-O2/L) NH4
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  # 
6,5 - 9 6,5 - 9 

6 - 
9 

> 6 > 5 > 5 < 0,4 < 0,4 < 3,7 
< 

0,62 
< 

0,124 
< 

0,1 
- - < 5 

1,00 
x 103 

1,00 
x 103 

1,00 
x 103 

1 0,00 60,87 30,43 38,10 - 56,52 

2 0,00 65,22 0,00 4,76 - 4,35 

3 0,00 65,22 30,43 14,29 - 73,91 

4 0,00 69,57 4,35 14,29 - 17,39 

5 0,00 69,57 21,74 14,29 - 13,04 

6 0,00 65,22 43,48 38,10 - 21,74 

7 0,00 65,22 8,70 9,52 - 47,83 

8 0,00 56,52 17,39 42,86 - 34,78 

9 0,00 65,22 8,70 15,00 - 43,48 

10 0,00 69,57 91,30 28,57 - 73,91 

11 0,00 65,22 95,65 80,95 - 95,65 

12 0,00 60,87 100,00 85,71 - 95,65 

13 0,00 56,52 100,00 85,00 - 100,00 

14 0,00 52,17 0,00 4,76 40,91 34,78 

 

  



Se levarmos em consideração o percentual de desconformidade para classificar a 

qualidade dos pontos amostrados teríamos o seguinte ranking: 

Tabela 16: Ranking de classificação dos pontos da praia e do rio conforme a média do percentual de 

conformidade. 

 

 

O melhor ponto da praia em termos de qualidade segundo o percentual de 

desconformidade é o ponto 2 do monitoramento, localizada na praia central, este ponto 

está localizado longe da descarga de rios ou saídas pluviais.  

Por outro lado, o pior em qualidade de água segundo o percentual de 

desconformidade é o ponto 1 do monitoramento, este ponto localiza-se também na praia 

central a margem direita do Rio Bela Cruz. A região do centro de Itapema ainda está em 

fase de expansão da rede coletora de esgoto, um dos motivos que talvez leve a baixa 

qualidade deste ponto. Além disso, a montante deste rio encontra-se uma grande 

comunidade que não está contemplada pela rede coletora de esgoto. 

A desconformidade do ponto 2 pode estar associado com a mudança na direção 

da corrente de deriva litorânea, o que traria água do ponto 1 para o ponto 2, 

prejudicando esse ponto em termos de qualidade. 

Cabe ainda ressaltar que o ponto 3 localizado próximo a saída de drenagem 

pluvial ao lado do castelinho é o 8° pior ponto monitorado, mais uma vez demonstrando 

a importância da ampliação da rede coletora para além da região mais próxima ao mar. 

Dos pontos localizados no rio o melhor em termos de qualidade de água pelos 

parâmetros indicadores é o ponto 14, local investigado mais a montante do rio, este 

utilizado como ponto de coleta de água da CASAN no Rio Perequê. Embora seja o 

ponto de melhor qualidade é importante ressaltar que os baixos valores de oxigênio 

encontrados, bem como os de DBO5 podem estar apontando a degradação do corpo de 

água, seja pela expansão urbana ou ainda pela intensificação das atividades 

Classificação # Praia % Média Classificação # Rio % Média 

1° 2 12,39 1° 14 13,18 

2° 4 17,60 2° 10 64,60 

3° 5 19,77 3° 11 90,75 

4° 9 21,88 4° 12 93,79 

5° 7 22,07 5° 13 95,00 

6° 8 25,26 
   

7° 6 28,09 
   

8° 3 30,64 
   

9° 1 30,99 
   



agrosivilpastoril que tendem a alterar o uso do solo. Tal fato demostra a necessidade de 

proteção do manancial. 

No rio ainda se observa uma diminuição do percentual de desconformidade 

conforme se aproxima do mar (ponto 10 mais próximo, ponto 13 mais distante), 

demostrando a importância da entrada da água do mar nesse ambiente, aumentando o 

poder de autodepuração do meio. Além disso, pode-se também apontar a contribuição 

do mangue neste processo de regeneração dos nutrientes, que diminuem a medida que 

passam por esse sistema. 

O ponto 13 é o pior ponto monitorado dentro do rio, este ponto recebe águas do 

Rio da Fita, receptor do efluente tratado de Itapema, bem como águas oriundas de uma 

drenagem que corta o bairro Praia Mar. A drenagem possui aspecto repelente, com 

águas escuras e fétidas. A alta concentração de nutrientes e coliformes indica a 

contribuição de esgoto doméstico nesse local. 

Já o ponto 11, localizado no município de Porto Belo, em meio a região da Praia 

de Perequê, apresenta também uma concentração elevada de nutrientes, possivelmente 

indicando a contribuição de aporte de efluentes domésticos nessa região, pela população 

de Porto Belo, que não possui rede coletora de efluentes. 

 

Análise Estatística  

Para auxiliar a interpretação dos dados, foram aplicados testes de correlação 

entre os parâmetros a fim de verificar o grau de relação entre eles.  

Para a correlação dos parâmetros com a maré não foram encontradas relações 

significativas fortes. Assim não sendo apresentadas no presente relatório. Tal fato pode 

ser explicado por ter sido utilizado o dado de previsão de maré para o município de 

Itajaí, localidade mais próxima com previsão confiável. Para poder investigar mais a 

fundo a relação da distribuição dos parâmetros com a maré é necessário a instalação de 

um maregráfo para monitorar e entender o comportamento da maré na enseada de Porto 

Belo, bem como no Rio Perequê. 

A relação do Regime pluviométrico com os parâmetros foi analisada separando 

os dados coletados na praia (pontos de 1 a 9) e os dados coletados no Rio Perequê 

(pontos de 10 a 14), posteriormente se fez uma nova subdivisão em cada um desses 

ambientes em relação ao volume pluviométrico, classificando como chuva fraca todos 



os dados coletados em um período onde a pluviosidade foi menor que 5mm, e como 

chuva moderada a forte os dados coletados com pluviosidade maior que 5mm. 

As Tabelas a seguir (Tab.17 a 20) mostram os coeficientes de correlação 

obtidos, sendo que os valores marcados com * e destacados em negrito, apresentam 

nível de significância maior que 95% (p<0,05), os cálculos foram realizados com os 

valores brutos.  

Em todas as situações de pluviosidade tanto na praia como no rio, foram 

observadas correlações positivas entre os nutrientes inorgânicos amônio (NH4
+
) e 

fosfato (PO4
3-

) e destes com coliformes fecais e totais.  

Os coliformes, também chamados de coliformes totais representam um grupo de 

bactérias normalmente pertencentes a microbiota intestinal humana e de animais. Os 

coliformes fecais nada mais são do que um subgrupo deste, sendo a Escherichia coli 

provavelmente a única de origem exclusivamente fecal, sendo assim empregada como 

indicadora de resíduos animais e esgoto humano (Silva, 2014). 

Desta forma pode-se relacionar estes parâmetros com o lançamento de efluentes 

de origem doméstica, tanto na praia como no rio. 

Na praia com chuva de forte a moderada a pluviosidade (>5mm) se relacionou 

negativamente com o oxigênio (-0,42) e positivamente com a DBO5 (0,41) mostrando a 

contribuição de águas pluviais para a deterioração da qualidade de água, o que ainda 

pode ser reforçado pela correlação inversa da salinidade com os coliformes totais (-

0,21) e coliformes fecais (-0,35). Tal fato possivelmente indique não só a contribuição 

da drenagem urbana, mas também o aumento da contribuição de lançamentos 

clandestinos de efluentes chegando até a praia. 

No rio a relação da pluviosidade com a DBO5 apresenta-se inversa (-0,33) para 

chuva com o volume menor que 5mm e uma relação direta (0,65) para chuva mais 

fortes. Possivelmente isso ocorre devido a pequena pluviosidade ajudar no processo de 

autodepuração do rio, ou seja, quando aumenta o volume de água ocorre uma certa 

diluição, por outro lado se o volume de precipitação for grande aumenta a contribuição 

da drenagem urbana e o volume de efluentes domésticos que chegam no rio, 

aumentando consequentemente a DBO5.  

 



Tabela 17: Coeficientes de correlação obtidos para os parâmetros avaliados na praia em período de chuva fraca (< 5mm), sendo que os valores marcados com * e em 

vermelho, apresentam nível de significância maior que 95% (p<0,05). N (número amostral) = 78, contendo os seguintes parâmetros: Pluviosidade (Pluv.), Temperatura 

(Temp.), Salinidade (Sal.), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Nitrogênio Amoniacal (NH4
+), Clorofila-a (Clf-a), Coliforme Total (CT), Coliforme 

Fecal (CF), Carbono Orgânico Particulado (COP), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Fosfato (PO4
3-), Fósforo Total (PT) e Material Particulado em Suspensão 

(MPS). 

 
Pluv Temp Sal OD pH NH4

+ Clf-a CT CF COP DBO5 PO4
3- PT MPS 

Pluv 1 

             Temp 0,35* 1 

            Sal 0,06 0,09 1 

           OD -0,15 -0,58* -0,14 1 

          pH 0,15 -0,28* -0,09 0,02 1 

         NH4
+ -0,25 -0,06 -0,28* 0,07 -0,04 1 

        Cla -0,11 0,06 -0,01 -0,12 -0,06 0,17 1 

       CT -0,17 -0,07 -0,1 0,07 0,14 0,24* 0,05 1 

      CF -0,14 0,05 -0,2 -0,04 0,04 0,18 -0,01 0,74* 1 

     COP 0,16 0,12 -0,09 -0,26* 0,27* 0,12 0,46* 0,1 0,05 1 

    DBO5 -0,05 0,14 0,1 -0,35* 0,08 -0,08 0,16 0,01 -0,04 0,34* 1 

   PO4
3- -0,21 0,07 -0,14 -0,02 -0,09 0,75* 0,22* 0,28* 0,28* 0,13 0,04 1 

  PT -0,12 0,08 -0,07 -0,15 -0,33* 0,26* 0,42* 0,01 -0,04 0,31* 0,46* 0,26* 1 

 MPS 0,29* -0,02 0,01 0,01 0,41* -0,05 0,31* 0,12 0,06 0,52* 0,12 0,09 0,06 1 

 

 

 

 

  



 

Tabela 18: Coeficientes de correlação obtidos para os parâmetros avaliados na praia em período de chuva forte (> 5mm), sendo que os valores marcados com * e em 

vermelho, apresentam nível de significância maior que 95% (p<0,05) N (número amostral) = 97, contendo os seguintes parâmetros: Pluviosidade (Pluv.), Temperatura 

(Temp.), Salinidade (Sal.), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico  (pH), Nitrogênio Amoniacal (NH4
+), Clorofila-a (Clf-a), Coliforme Total (CT), Coliforme 

Fecal (CF), Carbono Orgânico Particulado (COP), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Fosfato (PO4
3-), Fósforo Total (PT) e Material Particulado em Suspensão 

(MPS). 

 
Pluv Temp Sal OD pH NH4

+ Cla CT CF COP DBO5 PO4
3- PT MPS 

Pluv 1 

             Temp 0,1 1 

            Sal -0,09 -0,08 1 

           OD -0,42* -0,13 -0,21* 1 

          pH -0,12 0,023 -0,02 0,18 1 

         NH4
+ -0,22* -0,15 -0,17 -0,01 -0,08 1 

        Cla -0,05 0,12 -0,01 -0,08 0,13 -0,17 1 

       CT -0,16 0,04 -0,21* 0,31* -0,05 0,33* -0,13* 1 

      CF -0,06 0,03 -0,35* 0,09 -0,11 0,27* -0,09 0,53* 1 

     COP -0,11 -0,02 -0,14 0,13 -0,20* 0,01 0,35* 0,12 0,12 1 

    DBO5 0,41* 0,25* -0,08 -0,44* -0,06 -0,09 0,27* -0,11 0,01 -0,1 1 

   PO4
3- -0,05 -0,12 -0,32* 0,09 -0,26* 0,70* -0,29* 0,50* 0,66* 0,07 -0,08 1 

  PT 0,07 -0,09 -0,23* 0,02 -0,15 0,11 0,40* 0,11 0,32* 0,55* -0,09 0,26* 1 

 MPS -0,35* -0,17 0,07 0,06 -0,16 0,14 0,23* 0,02 0,05 0,24* -0,29* 0,04 0,28* 1 

 

 

 

 

 



Tabela 19: Coeficientes de correlação obtidos para os parâmetros avaliados no rio em período de chuva fraca (< 5mm), sendo que os valores marcados com * e em vermelho, 

apresentam nível de significância maior que 95% (p<0,05). N (número amostral) = 40, contendo os seguintes parâmetros: Pluviosidade (Pluv.), Temperatura (Temp.), 

Salinidade (Sal.), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Nitrogênio Amoniacal (NH4
+), Clorofila-a (Clf-a), Coliforme Total (CT), Coliforme Fecal (CF), 

Carbono Orgânico Particulado (COP), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Fosfato (PO4
3-), Fósforo Total (PT) e Material Particulado em Suspensão (MPS). 

 

Pluv Temp Sal OD pH NH4
+ Cla CT CF COP DBO5 PO4

3- PT MPS 

Pluv 1 

             Temp 0,41* 1 

            Sal 0,26 0,52* 1 

           OD -0,15 -0,57 -0,09 1 

          pH 0,11 -0,28 0,28 0,14 1 

         NH4
+ 0,07 0,36* -0,07 -0,43* -0,04 1 

        Cla 0,17 0,29 0,07 -0,19 -0,01 0,12 1 

       CT -0,08 -0,01 -0,24 -0,11 -0,06 0,37* -0,03 1 

      CF -0,08 0,18 -0,22 -0,26 -0,1 0,62* -0,03 0,64* 1 

     COP 0,15 0,13 -0,12 -0,19 0,01 0,35* 0,56* 0,15 0,18 1 

    DBO5 -0,33* -0,14 -0,07 0,28 -0,29 -0,08 -0,1 0,02 -0,03 0 1 

   PO4
3- -0,1 0,38* -0,06 -0,36* -0,18 0,82* 0,04 0,47* 0,84* 0,26 -0,09 1 

  PT 0,01 0,21 -0,22 -0,26 -0,12 0,35* 0,26 0,73* 0,58* 0,21 0,09 0,35* 1 

 MPS -0,07 0,08 0,18 0,02 -0,02 -0,03 0,22 0,19 -0,02 0,07 -0,17 0,05 0,16 1 

 

 

 

 

 

 



Tabela 20: Coeficientes de correlação obtidos para os parâmetros avaliados no rio em período de chuva forte (>5mm), sendo que os valores marcados com * e em vermelho, 

apresentam nível de significância maior que 95% (p<0,05). N (número amostral) = 52, contendo os seguintes parâmetros: Pluviosidade (Pluv.), Temperatura (Temp.), 

Salinidade (Sal.), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Nitrogênio Amoniacal (NH4
+), Clorofila-a (Clf-a), Coliforme Total (CT), Coliforme Fecal (CF), 

Carbono Orgânico Particulado (COP), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Fosfato (PO4
3-), Fósforo Total (PT) e Material Particulado em Suspensão (MPS). 

 

Pluv Temp Sal OD pH NH4
+ Cla CT CF COP DBO5 PO4

3- PT MPS 

Pluv 1 

             Temp 0,22 1 

            Sal -0,22 0,30* 1 

           OD 0,07 -0,03 -0,04 1 

          pH -0,23 0,22 0,62* 0,29* 1 

         NH4
+ -0,19 0,25 -0,2 -0,18 0,09 1 

        Cla -0,14 0,44* 0,36* -0,25 0,27 0,28* 1 

       CT -0,24 -0,04 -0,18 0,05 0,07 0,37* -0,15 1 

      CF -0,16 0,17 -0,18 -0,04 0,01 0,65* -0,05 0,59 1 

     COP -0,15 0,14 -0,28* -0,1 -0,14 0,33* 0,07 0,49 0,44* 1 

    DBO5 0,65* 0,27 0,01 -0,36* -0,09 -0,07 0,09 -0,23 -0,08 -0,23 1 

   PO4
3- -0,22 0,28* -0,1 -0,08 0,02 0,70* 0,15 0,52* 0,93* 0,42* -0,1 1 

  PT 0,01 0,09 0,09 -0,05 0,08 0,23 0,1 0,27 0,24 -0,01 0,16 0,25 1 

 MPS -0,23 0,12 0,36* 0,01 0,17 0,01 -0,01 0,19 0,16 0,12 -0,21 0,22 -0,06 1 

 

 



CONCLUSÕES 

Os aportes fluviais e pluviais são as principais fontes de material orgânico na 

enseada de Porto Belo, evidenciado pela distribuição espacial dos nutrientes 

inorgânicos, e material microbiológico. O material orgânico parece ter origem recente, 

uma vez que a relação entre este e o material inorgânico foi diretamente proporcional, 

bem como a relação destes com o grupo microbiológico dos coliformes. 

O monitoramento das redes pluviais e a suspensão dos mesmos é recomendada, 

uma vez que parecem fornecer cargas de efluentes domésticos ligados irregularmente. 

Esta descarga clandestina possivelmente é responsável pelos pontos com baixa 

qualidade de água na praia, assim como no rio. 

Ao longo do Rio Perequê nos últimos 10 anos, muitas pessoas se fixaram, o 

acesso ao saneamento muitas vezes é escasso, assim as mesmas acabam lançando seu 

esgoto sem tratamento algum, ou com tratamento ineficiente diretamente no rio. Além 

disso, é importante ressaltar que o município de Porto Belo não possui sistema de 

tratamento de efluentes. 

É necessário que um trabalho de educação ambiental e ações de sensibilização 

ambiental sejam feitos com a população, principalmente com crianças em escolas 

explicando a importância do tratamento de esgoto, os danos causados pela poluição e 

suas influências para a saúde humana e no ambiente. 
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