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RESUMO 
 
 
 
SANTOS, Alexandre Rosa, D.S., Universidade Federal de Viçosa, outubro de 

2001. Caracterização morfológica, hidrológica e ambiental  da bacia 
hidrográfica do rio Turvo Sujo, micro-região de Viç osa, MG. Orientador: 
Gilberto C. Sediyama. Conselheiros: Antônio Teixeira de Matos e Vicente 
Paulo Soares. 

 

Este trabalho teve como objetivos gerais: a) modelar e caracterizar 

morfologicamente a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, em Viçosa, Minas 

Gerais; b) caracterizar química, física e bioquimicamente as águas superficiais 

dos três principais cursos d’água da bacia hidrográfica (ribeirão São 

Bartolomeu, rios Turvo Sujo e Turvo Limpo) no período de inverno de 2001, isto 

é, período de menor vazão; c) determinar os coeficientes de desoxigenação 

(K1) e reaeração (K2) desses cursos d’água; e d) aprimorar e testar uma nova 

versão de um programa computacional para a determinação de parâmetros 

relacionados com a autodepuração de cursos d’água usando o modelo de 

Streeter & Phelps. Para a realização da modelagem e caracterização 

morfológica da bacia utilizou-se do software de sistema de informações 

geográficas (IDRISI32 for Windows, EASTMAN; 1999) para análise do terreno 

no contexto da modelagem hidrológica, e para a caracterização morfológica da 

bacia. As informações de referência utilizadas para análises foram extraídas 

das cartas topográficas da região (IBGE 1976; 1977; 1979a e b) que incluíram 

as curvas de nível de 20m em 20m, rede hidrográfica e limites da bacia 

hidrográfica. A área-base utilizada, para o atendimento ao proposto nos demais 

objetivos, abrange os cursos d’água ribeirão São Bartolomeu e os rios Turvo 

Sujo e Turvo Limpo, nos quais foram definidos quatro pontos amostrais onde 

foram recolhidas as amostras para as análises bioquímica e física da água. As 
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duas primeiras amostras (amostras 1 e 2) foram coletadas no encontro do 

ribeirão São Bartolomeu com o rio Turvo Sujo, na localidade conhecida como 

Barrinha. Já as amostras 3 e 4 foram coletadas no encontro do rio Turvo Sujo 

com o rio Turvo Limpo, na localidade conhecida como Duas Barras. Os 

resultados mostraram que, devido aos valores do coeficiente de compacidade 

(Kc = 1,957), do fator de forma (Kf = 0,019) e densidade de drenagem (Dd = 4, 

634 km/km2), a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo está menos sujeita às 

conseqüências danosas de chuvas intensas, que cobrem simultaneamente 

toda a extensão da bacia e, juntamente com o fato de que a contribuição dos 

tributários atingirem o curso d’água principal em vários pontos, a bacia em 

estudo constitui uma área não muito sujeita a enchentes de grande escala. Por 

outro lado, pelo fato do ribeirão São Bartolomeu receber praticamente todos os 

efluentes oriundos da cidade de Viçosa, a concentração de oxigênio dissolvido 

na água foi a que apresentou o valor mais elevado em relação aos demais 

cursos d’água. Já os três cursos d’água em estudo apresentam boas condições 

de diluição de oxigênio ao longo do rio, face a geração de turbulências na 

superfície do curso dágua, tendo em vista os elevados coeficientes de 

reaeração. Os resultados mostraram que o rio Turvo Sujo se degrada bastante, 

apresentando concentrações de oxigênio dissolvido abaixo do mínimo 

permissível, atingindo o valor crítico de 0,53 mgL-1 à uma distância de 11,88 km 

do encontro com o ribeirão São Bartolomeu. Entretanto, pelo fato da 

concentração de oxigênio do rio Turvo Limpo ser bastante elevada (9,46 mgL-

1), a concentração de oxigênio da mistura mostrou-se também elevada, 

favorecendo melhorias na autodepuração quando o rio Turvo Sujo foi 

submetido a diferentes alternativas de tratamento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
SANTOS, Alexandre Rosa, D.S., Universidade Federal de Viçosa, October 

2001. Morphologic characterization, hydrologic and enviro nmental of 
the Turvo Sujo river hydrological basin, micro-regi on of Viçosa, MG . 
Adviser: Gilberto C. Sediyama. Committee Members: Antônio Teixeira de 
Matos and Vicente Paulo Soares.  

 
A study was carried out to: a) characterize morphologically the Turvo Sujo river 

hydrological basin, at Viçosa, in the state of Minas Gerais; b) to model and to 

evaluate biochemical and physically the water of the three main stream of the 

Turvo Sujo watershed basin (Ribeirão São Bartolomeu, Turvo Sujo and Turvo 

Limpo) during the winter season of 2001; c) to determine the deoxygenating 

coefficient (K1) and reaeration coefficient (K2) of those streams water; and d) to 

perform and test a new version of a software program to determine the 

parameters related to auto depuration of the stream water using the model 

proposed by Streeter & Phelps. For the model accomplishment and 

morphological characterization of the watershed basin the geographical 

information system (IDRISI32 for Windows, EASTMAN; 1999) was used for 

hydrological modeling, and for morphologic characterization of the watershed 

basin. The data basis information used for analyses were extracted from the 

topographical maps of the area (IBGE 1976; 1977; 1979a and b ) that included 

the topographic maps of 20m lines altitudes, hydrographic streams and the 

limits of the hydrological basin. The base area used for the accomplishment of 

the other objectives included the stream water of the Ribeirão São Bartolomeu 

and Turvo Sujo and Turvo Limpo rivers, from those four sample points were 

used to collect the water samples to be analyzed biochemical and physically. 
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The first two samples (samples 1 and 2) were collected at the junction point of 

Ribeirão São Bartolomeu and Turvo Sujo river, at the location known as 

Barrinha. The samples 3 and 4 were collected in between Turvo Sujo river and 

Turvo Limpo river, at the location known as Duas Barras. The results showed 

that due to the values of compactness coefficient (Kc = 1.957), shape factor (Kf 

= 0.019) and drainage density coefficient (Dd = 4.634 km/km2), the Turvo Sujo 

river hydrological basin is less susceptive to adverse condition of occurrence of 

intense rainfalls covering simultaneously the whole extension of the basin and, 

moreover due to the fact that the tributaries contribution of the main stream 

water in several points, the basin in study constitutes to an area not subject to 

water flooding conditions in large scale. Also, due to the fact that Ribirão São 

Bartolomeu receives practically all of the effluents originating from the city of 

Viçosa, the dissolved oxygen concentration in the water was the one that 

presented the highest value in relation to the other water streams. On the other 

hand, the three water streams in study, in view of the high results of the 

reaeration coefficient, have more ability to dilute oxygen along the water stream 

due to larger turbulence conditions in the water surface. The results also 

showed that the Turvo Sujo river degrade more easily because its oxygen 

concentrations was always below the permissible minimum, reaching the critical 

value of 0.53 mgL-1 at 11.88 km away from Ribeirão São Bartolomeu. 

Moreover, due to the fact that the oxygen concentration of the Turvo Limpo river 

to be quite high (9.46 mgL-1), the oxygen concentration of the both river water 

mixture was also shown high, favoring improvements to the water auto 

depuration when the effluent Turvo Sujo river is submitted to different 

alternatives of water sewage treatment.  
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INTRODUÇÃO 

 

 No histórico da ocupação da bacia do rio Turvo Sujo para fins de 

desenvolvimento, durante várias gerações, houve e ainda encontram-se em 

ritmo acelerado as explorações dos recursos naturais – sobretudo o solo, a 

água e a vegetação. Na medida em que o uso da área ocorre sem critérios 

técnicos, percebe-se uma crescente degradação dos recursos naturais, 

refletindo-se na baixa capacidade produtiva dos solos, sucessivos 

desmatamentos e queimadas, redução da quantidade de água produzida, uso 

indiscriminados de produtos agroquímicos, assoreamento dos cursos d’água, 

disposição final irregular de resíduos diversos e má conservação de estradas e 

carreadores.  

 O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de 

suas características geomorfológicas, como forma, relevo, área, geologia, rede 

de drenagem , solo, etc., bem como do tipo da cobertura vegetal existente 

(LIMA, 1986). Portanto, as características físicas e bióticas de uma bacia 

possuem importante papel nos processos do ciclo hidrológico, influenciando, 

dentre outros, a infiltração, a quantidade de água produzida como deflúvio, a 

evapotranspiração, os escoamentos superficial e sub-superficial, etc. Além, 

disso, o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica também é 

afetado pelas ações antrópicas, uma vez que, ao intervir no meio natural, o 

homem acaba interferindo nos processos do ciclo hidrológico. 

 A grande quantidade de informações, associada à hidrologia de uma 

região, necessita ser preparada e analisada no processo de modelagem. Os 

sistemas de informações geográficas (SIGs), definidos como conjuntos 
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interativos de subsistemas orientados à organização da informação espacial, 

com o objetivo de subministrar elementos de apoio à tomada de decisões, vêm 

sendo amplamente usados com esta finalidade.  

 A expansão urbana e a industrialização, por um lado, e a pecuária e 

agricultura intensivas, por outro, exigem quantidades cada vez maiores de 

água e, na maioria das vezes, agravam a quantidade dos recursos hídricos 

disponíveis (LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL – LNECM, 

1986). 

ALMEIDA (1985) menciona que, com o crescimento da população e seu 

respectivo desenvolvimento econômico, o consumo de água vem crescendo e, 

em contrapartida, a disponibilidade desse recurso natural passou a ser limitada. 

Além disso, ao utilizá-la, o homem freqüentemente promove a degradação de 

sua qualidade. Daí decorre que o ponto de encontro entre a demanda e a 

disponibilidade de água, em quantidade e qualidade adequadas, em muitas 

situações, estão se aproximando velozmente ou já foram alcançados. 

Neste sentido, ARRUDA (1997) afirma que o manejo integrado dos 

recursos naturais em bacias hidrográficas reveste-se de grande importância, 

pois em termos de recursos hídricos, é necessário racionalizar sua utilização e 

otimizar os benefícios que os mesmos irão proporcionar à comunidade. 

Sob essa ótica, o Governo Brasileiro, a partir de 1987 e por intermédio 

do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, criou o 

Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas (ARRUDA, 1997). Esta ação 

desencadeou um processo que acabou culminando, em Minas Gerais, com o 

delineamento do Programa Estadual de Manejo de Sub-Bacias Hidrográficas 

(FREITAS, 1996), em consonância com a sua posição estratégica no sistema 

nacional, dado que as principais bacias hidrográficas do país se inserem, pelo 

menos em parte, em território mineiro. 

O referido programa tem o objetivo precípuo de implantar sistemas de 

manejo integrado de recursos naturais em sub-bacias hidrográficas 

representativas das diferentes realidades sócio-fisiográficas do Estado de 

Minas Gerais (ARRUDA, 1997). A estratégia definida é a compatibilização da 

produção  com a conservação, para se obter uma produção sustentável 

(FERNANDES e SILVA, 1994). 
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O desenvolvimento da agricultura de uma determinada região é 

dependente, em grande parte, do conhecimento de seus recursos naturais. 

Nesse contexto, o reconhecimento dos diferentes ambientes torna-se essencial 

para elaborar um processo de previsão das condições de vida humana nessas 

áreas. Esses ambientes devem ser analisados de uma forma integrada, pois 

“estudos dos fenômenos da natureza, de forma não integrada, particularmente 

de ecossistemas vizinhos na paisagem geral, levam a resultados não realistas, 

inadequados e muitas vezes, negativos, já que a interdependência desses 

fenômenos é inconteste” (REZENDE, 1971). 

Na opinião de QUINTEIRO (1997), o planejamento dos recursos 

naturais, em termos de sustentabilidade requer inicialmente a organização e a 

disponibilização de informações sobre o ambiente. Aspectos bióticos e 

abióticos dispostos nos ecossistemas determinam os níveis de preservação 

ambiental e a capacidade produtiva da terra. 

Uma das grandes dificuldades para a realização do manejo adequado de 

uma bacia hidrográfica é, muitas vezes, o comportamento individualista de 

seus habitantes. Este comportamento reflete, em geral, a não-conscientização 

da interdependência estrita e natural que existe dentro da bacia, principalmente 

nas questões relativas ao uso do solo e da água. 

Segundo MOTA (1988) e LIMA (1986), a bacia hidrográfica tem que ser 

considerada como uma unidade quando se deseja a preservação dos recursos 

hídricos, já que as atividades desenvolvidas no seu interior têm influência sobre 

a qualidade da água. O disciplinamento do uso e da ocupação dos solos da 

bacia hidrográfica é o meio mais eficiente de controle dos recursos hídricos que 

a integram. 

A necessidade cada vez maior de se obter a água na quantidade e 

qualidade desejadas para os seus diversos usos leva à necessidade de se 

planejar e coordenar sua utilização, considerando suas características físicas, 

químicas e biológicas. O uso do solo e as atividades realizadas em uma bacia 

hidrográfica definem a quantidade e a qualidade da água (MOTA, 1988). 

De modo geral, a água contém impurezas, as quais podem estar 

presentes, em maior ou menor quantidade, dependendo da sua procedência e 

do uso a que foi submetida. Muitas das impurezas podem alcançar valores que 
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causam malefícios ao homem e ao ambiente. O padrão de qualidade desejada 

para a água vai depender dos usos para os quais ela é destinada 

(QUINTEIRO, 1997). 

Conforme CASTRO (1980), a água é um recurso peculiar, não somente 

pela sua amplitude de utilização, mas também pela sua vantagem como 

indicadora da manipulação do solo pelo homem. Os rios que drenam uma 

região apresentam suas águas com características físico-químicas próprias, as 

quais refletem as atividades do solo nas áreas a montante. 

 Este trabalho tem como objetivos gerais: 

- modelar e caracterizar morfologicamente a bacia hidrográfica do rio Turvo 

Sujo, Minas Gerais; 

- caracterizar química, física e bioquimicamente os três principais cursos 

d’água da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo no inverno de 2001; 

- determinar os coeficientes de desoxigenação (K1) e reaeração (K2) desses 

cursos d’água por diferentes métodos; 

- aprimorar e testar uma nova versão de um programa computacional para a 

determinação de parâmetros relacionados com a autodepuração de cursos 

d’água usando o modelo de Streeter & Phelps. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

MODELAGEM E CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO TURVO SUJO, MINAS GERAIS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos desafios básicos da análise hidrológica é o delineamento e a 

caracterização morfométrica das bacias hidrográficas e da rede de drenagem 

associada. Tal informação é de utilidade em numerosas aplicações, tais como 

na modelagem dos fluxos hidráulicos, no transporte e deposição de poluentes e 

na predição de inundações (WANG & YIN, 1998; THIERFELDER, 1998; 

CEBALLOS & SCHNABEL, 1998). 

Além destas aplicações, os estudos relacionados com as drenagens 

fluviais possuem função relevante na geomorfologia. Assim, a análise da rede 

hidrográfica pode levar à compreensão e à elucidação de numerosas questões 

geomorfológicas, pois, os cursos d’água estão relacionados com processos 

morfogenéticos muito ativos (CHRISTOFOLETTI, 1980). Confirmando esta 

idéia, CHRISTOFOLETTI (1970) destacou a noção de bacia fluvial como 

unidade geomorfológica fundamental. 

As informações associadas à hidrologia de uma região podem ser 

preparadas e analisadas no processo de modelagem. Os Sistemas de 
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Informações Geográficas (SIGs) vem sendo amplamente usados para esta 

finalidade. Os SIGs constituem conjuntos interativos de subsistemas orientados 

à organização da informação espacial com o objetivo de subministrar 

elementos de apoio à tomada de decisões. 

Entre os componentes da modelagem hidrológica assistida por SIG cita-

se os dados provenientes da análise do terreno, caracterização morfológica 

das bacias hidrográficas e da rede de drenagem, a partir do modelo numérico 

do terreno (MNT). Os MNT têm sido utilizados para delinear redes de 

drenagem e limites de bacias hidrográficas, calcular as características de área, 

declividade e orientação do terreno e para produzir modelagem do fluxo 

superficial, dentre outros. Estes índices quantitativos objetivam auxiliar estudos 

hidrológicos e de outra natureza. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

No presente trabalho é apresentado uma região hidrológica definida, 

bem como suas características físicas, procurando medir a influência destas no 

comportamento hidrológico da bacia. Para tanto, foi realizada a análise do 

terreno no contexto da modelagem hidrológica e caracterização morfológica da 

bacia. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1.  Bacias hidrográficas 

 

 De acordo com GOLDENFUM & TUCCI (1998), o ciclo hidrológico é o 

fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a 

atmosfera, impulsionado principalmente pela energia solar, associada à 

gravidade e à rotação terrestre. É o elemento fundamental da hidrologia, 

representando a água em fases distintas e independentes, desde a ocorrência 

de precipitações até seu retorno à atmosfera, sob a forma de vapor (Figura 

1.1). 

 

 

 

 

Figura 1.1. Representação esquemática do ciclo hidrológico. 
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O ciclo hidrológico envolve os processos físicos da evaporação, 

transpiração, precipitação, infiltração, percolação, escoamento superficial, sub-

superficial e base, além da vazão, que representam os diferentes caminhos 

pelos quais a água circula nas três fases do sistema Terra: hidrosfera, litosfera 

e atmosfera (LIMA, 1976). 

O conceito de bacia hidrográfica está associado a uma 

compartimentação geográfica delimitada por divisores de água (Figura 1.2). Em 

outros termos, pode ser definida como uma área de captação natural, que 

drena para um curso d’água principal, incluindo a área entre o divisor 

topográfico e a saída (foz) da bacia (LIMA, 1976). 

O termo bacia hidrográfica pode ser definido como o conjunto das áreas 

com declividade no sentido de determinada seção transversal de um curso de 

água, medidas as áreas em projeção horizontal. Pode-se também definir bacia 

hidrográfica como sendo uma área definida e fechada topograficamente num 

ponto do curso de água, de forma que toda a vazão afluente possa ser medida 

ou descarregada através desse ponto (GARCEZ & ALVAREZ, 1988 e 

VIESSMAN et al.,1972). 

 

 

 

 

Figura 1.2. Esquema de uma bacia hidrográfica com o seu divisor topográfico e 

freático. 
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 Os cursos d’ água, de acordo com VILLELA e MATTOS (1975), podem 

ser classificados em três tipos: a) perenes: cursos d’água que contém água 

durante todo o tempo, sendo que o lençol subterrâneo mantém uma 

alimentação contínua e não desce nunca abaixo do leito do curso d’água; b) 

intermitentes: estes cursos d’água, em geral, escoam durante as estações de 

chuvas e secam nas de estiagem; c) efêmeros: estes cursos d’água existem 

durante ou imediatamente após os períodos de precipitação e só transportam 

escoamento superficial. 

As características físicas de uma bacia constituem elementos de grande 

importância para avaliação de seu comportamento hidrológico, pois, ao 

estabelecerem-se relações e comparações entre eles e dados hidrológicos 

conhecidos, pode-se determinar indiretamente os valores hidrológicos em 

locais nos quais faltem dados (VILLELA & MATTOS, 1975). As principais 

características físicas de uma bacia hidrográfica são : 

- área de drenagem (A); 

- perímetro (P); 

- comprimento do curso d’água principal (L); 

- coeficiente de compacidade (Kc); 

- fator de forma (Kf); 

- ordem dos cursos de água; 

- declividade média da bacia (Dm); 

- curva hipsométrica; 

- elevação média da bacia (E); 

- declividade entre a foz e nascente (S1); 

- declividade de equivalência entre áreas (S2); 

- declividade equivalente constante (S3); 

- retângulo equivalente. 

Pelo caráter integrador, GERRA & CUNHA (1996) citam que as bacias 

hidrográficas são consideradas excelentes unidades de gestão dos elementos 

naturais e sociais, pois, nesta ótica, é possível acompanhar as mudanças 

introduzidas pelo homem e as respectivas respostas da natureza. Ainda, de 

acordo com esses autores, em nações mais desenvolvidas, a bacia 
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hidrográfica também tem sido utilizada como unidade de planejamento e 

gerenciamento, compatibilizando os diversos usos e interesses pela água e 

garantindo sua qualidade e quantidade. 

O termo “manejo de bacias hidrográficas” refere-se à regularização, 

controle e manejo dos recursos naturais de uma bacia, com a finalidade de 

proteção e aumento de produção das fontes de água. Este manejo visa à 

interação do uso do solo, vegetação, água e outros recursos presentes (LIMA, 

1986 e BORMANN et al., 1994). 

Várias causas deram origem, no início do século XX, ao conceito de 

manejo de bacias hidrográficas (LIMA, 1976), destacando-se:  

- conhecimento cada vez melhor do ciclo da água; 

- aumento da demanda de água em conseqüência do rápido 

desenvolvimento tecnológico; 

- aumento crescente da população e da demanda dos recursos naturais; 

- novos e complexos problemas de água, tais como poluição e ocupação 

antrópica das planícies de inundação; 

- reconhecimento da bacia hidrográfica como a melhor unidade natural para o 

manejo de recursos. 

A expansão urbana e a industrialização, por um lado, e a pecuária e a 

agricultura intensivas, por outro, exigem quantidades cada vez maiores de 

água e, na maioria das vezes, agravam a qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis (Laboratório Nacional de Engenharia CIivil – LNECM,1986). 

Com o propósito de se avaliar diferentes usos do solo, CASTRO (1980) 

acompanhou os dados de deflúvios em duas bacias, sendo uma com mata 

natural e outra com agricultura e pastagem. O autor obteve na bacia com mata 

um menor escoamento da água de precipitação, além de que o padrão de sua 

hidrógrafa, ou seja, da representação gráfica das variações do deflúvio com o 

tempo, mostrou um achatamento do pico de vazão, evidenciando assim o papel 

da cobertura florestal na regularização dos cursos d’água, melhorando a 

porosidade dos solos e facilitando a infiltração. 
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2.2. Sistemas de informações geográficas (SIGs) 

 

De acordo com ASPIAZÚ e BRITES (1989), os sistemas de informações 

geográficas são técnicas empregadas na integração e análise de dados 

provenientes das mais diversas fontes, como imagens fornecidas por satélites 

terrestres, mapas, cartas climatológicas, censos, e outros. 

 Um sistema de informações geográfica é um sistema auxiliado por 

computador para adquirir, armazenar, analisar e exibir dados geográficos. Hoje, 

muitos softwares estão disponíveis para ajudar nesta atividade (EASTMAN, 

1995). 

 Segundo FELGUEIRAS (1987), os SIGs são sistemas que automatizam 

tarefas realizadas manualmente e facilitam a realização de análises complexas, 

através da integração de dados geocodificadas. 

 O SIG tem como características principais a capacidade de coletar, 

armazenar e recuperar informações provenientes de fontes e formatos 

distintos, além de possibilitar a disponibilidade de programas computacionais 

para edição de mapas, textos e gráficos (MARBLE & PEUQUET, 1983). 

 De acordo com FERREIRA (1997), os sistemas de informações 

geográficas podem ser considerados um instrumento para mapear e indicar 

respostas às várias questões sobre planejamento urbano e regional, meio rural 

e levantamento dos recursos renováveis, descrevendo os mecanismos das 

mudanças que operam no meio ambiente e auxiliando no planejamento e 

manejo dos recursos naturais de regiões específicas. 

 A utilização de técnicas de geoprocessamento constitui-se em 

instrumento de grande potencial para o estabelecimento de planos integrados 

de conservação do solo e da água. Nesse contexto, os sistemas de 

informações geográficas (SIGs) se inserem como uma ferramenta capaz de 

manipular as funções que representam os processos ambientais em diversas 

regiões de uma forma simples e eficiente, permitindo economia de recursos e 

tempo. Estas manipulações permitem agregar dados de diferentes fontes (por 

exemplo: imagens de satélite, mapas topográficos, mapas de solo, etc) e 

diferentes escalas. O resultado destas manipulações, geralmente, é 
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apresentado sob a forma de mapas temáticos com as informações desejadas 

(MENDES, 1997). 

 MARBLE e PEUQUET (1983) afirmam que a importância do SIG deve-

se a vários fatores, destacando-se: a) o SIG tecnológico é importante para a 

análise geográfica feita por microscópio, telescópio, computadores que podem 

ser exercidas por outras ciências. Estas poderiam consequentemente mostrar a 

necessidade para dissolver a sistemática regional e a dictomia física e humana 

que tem tido longas procedências geográficas de outras disciplinas com o uso 

de informações geográficas; b) o SIG integra espacialmente outras classes de 

informações espaciais como um modelo. Estes oferecem um consistente 

trabalho para analizar dados geográficos. 

O SIG é muito moderno e atual devido ao elevado nível de interesse em 

novos desenvolvimentos da computação e porque tem mostrado uma elevada 

técnica para percepção de informações geográficas (PARENT e CHURCH, 

1987). 

O SIG tem sido chamado de um “capacitador tecnológico”, segundo 

FISHER & LINDENBERG (1989), porque tem o potencial de oferecer uma larga 

variedade de disciplinas, sendo que, a maior parte delas utiliza dados 

espaciais. As principais são: geografia, hidrologia, cartografia, sensoriamento 

remoto, fotogrametria, agrimensura, geodésia, estatística, etc. 

As principais áreas de aplicação prática dos SIGs são: a) base de 

trabalhos reticulares de estradas; b) base de recursos naturais (Ex: 

administração de florestas e rios, análise de impacto ambiental, análise de 

habitat, zoneamentos, administração de qualidade da água, etc); c) facilidades 

de administração. 

 De acordo com DOBSON (1983), várias foram as causas para o 

surgimento da computação gráfica (cartografia automática) destacando-se: a) 

necessidade de rapidez na produção e edição de mapas a partir de grandes 

arquivos já na forma digital; b) redução do custo cartográfico e o tempo de 

produção e edição de mapas. 

O pequeno custo de mapas simples, a grande flexibilidade dos dados de 

saída, a facilidade de obtenção de escalas e de mudanças de projeção e os 
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outros usos dos dados digitais contribuíram para o avanço da computação 

gráfica. 

 O critério usado para converter variações geográficas reais em objetos 

descritos são chamados de modelos de dados. Esse modelos, dependendo do 

formato e da necessidade do usuário, podem ser de dois tipos: modelo do tipo 

raster ou matricial e modelo do tipo vetor. 

 O modelo raster ou matricial, segundo STAR e ESTES (1990) é 

caracterizado por dividir a área em quadrículas de grades regulares de células 

na sequência específica na forma horizontal. Dentre as características do 

modelo raster, citam-se: a) a seqüência é da esquerda para direita e de cima 

para baixo; b) cada célula contém um valor simples; c) as células e seus 

valores associados encontram-se dispostos em camadas (Ex: tipo de solo, 

elevação, uso da terra, etc.). 

 O modelo vetor utiliza-se de segmentos de linhas ou pontos para 

identificar localidades (STAR e ESTES,1990). Neste modelo os objetos (divisas 

de estradas, cidades, etc.) são formados por meio da conecção de segmentos 

e linhas (vetores). 

 Quando se trabalha com mapas digitais (computação gráfica), uma 

característica importante que um mapa deve possuir é a sua resolução. A 

resolução de um mapa (imagem digital) pode ser definida como o número de 

dimensões lineares de pequenas unidades de espaço geográfico para dados 

que são registrados. Essas pequenas unidades são conhecidas como células 

ou pixels e são geralmente retangulares. Quando se afirma, por exemplo, que a 

resolução de um mapa é de 50 x 50 m, isto significa que a cada 1000 m sobre 

a terra corresponde a 20 células na imagem. 

 Os fenômenos reais do mundo podem ser observados de três modos 

distintos (BERRY e BAKER, 1968): espacial, temporal e temático. O modo 

espacial trata da variação de lugar para lugar. O modo temporal trata da 

variação de tempo para tempo (de uma época para outra). O modo temático 

trata da variação de uma característica para outra (de uma camada para outra). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Descrição da área de estudo 

 

A área-base deste estudo abrange a bacia hidrográfica do rio Turvo 

Sujo, com área total de 406,44 km2, pertencente à bacia hidrográfica do rio 

Doce. Está compreendida entre as coordenadas geográficas 42o40’ e 43o00’ de 

longitude Oeste e 20o39’ e 20o55’ de latitude Sul, abrangendo parte dos 

municípios de Viçosa, Cajuri, Coimbra, Teixeiras e Guaraciaba, no Estado de 

Minas Gerais (Figura 1.3).  

A área está embasada em rochas referentes ao Pré-Cambriano Inferior 

ou Indiviso, compreendendo gnaisses e magmatitos diversos. Sedimentos 

quaternários ocorrem ao longo dos vales, constituindo depósitos aluvionares de 

caráter argiloso, argilo-arenoso ou arenoso, representados por terraços e leitos 

maiores de deposição mais recente (REZENDE, 1971; RADAMBRASIL, 1983; 

CORRÊA, 1984). 

O clima da região enquadra-se no tipo Cwa (clima de inverno seco e 

verão chuvoso), de acordo com a classificação de köppen, com temperatura do 

mês mais frio inferior a 18oC e, do mês mais quente, superior a 22oC 

(BARUQUI, 1982). 
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  RIO TURVO SUJO

 

Figura 1.3. Localização da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo. 
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3.2. Modelagem hidrológica e análise morfométrica d a bacia hidrográfica 

do rio Turvo Sujo 

 

As informações de referência utilizadas para análises foram extraídas 

das cartas topográficas da região (IBGE 1976; 1977; 1979a e b) que incluíram 

as curvas de nível de 20m em 20m, rede hidrográfica e limites da bacia.  

A base de dados e as análises foram geradas no “software” IDRISI 

(EASTMAN, 1999), sendo que a entrada de dados foi executada manualmente 

através de uma mesa digitalizadora baseada nos atributos dos mapas de 

origem de escala 1:50.000. A digitalização foi feita  utilizando o programa 

AUTOCAD, por meio do processo ponto a ponto e armazenado no formato 

DXF. Os procedimentos utilizados visando alcançar os objetivos propostos são 

descritos a seguir: 

- geração da base de dados primários, no formato digital; 

- interpolação dos valores altimétricos para geração de uma superfície 

(grade) continua e hidrológicamente correta com valores de altitude para 

cada um de seus pontos (MNT); 

- eliminação das distorções do MNT geradas por erros na interpolação; 

- hierarquização (classificação segundo a ordem de importância) dos cursos 

d’água; 

- delineamento automático das bacias hidrográficas de distintas áreas de 

importância; 

- análise morfológica da bacia. A bacia hidrográfica foi analisada com o 

objetivo de caracterizar suas propriedades geométricas, orográficas e 

lineais (sistema de drenagem associada). Assim, foram determinadas várias 

características primárias e índices, que permitiram descrever a morfologia 

da bacia. 

 

3.2.1.  Modelagem hidrológica do terreno 

 
Com o propósito de gerar um modelo numérico do terreno (MNT) com 

valores representativos do relevo, foi realizada a interpolação linear entre os os 
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valores altimétricos das curvas de nível. Como informação principal de entrada, 

foi utilizada a contida no arquivo de curva de nível não recortada pelo limite da 

bacia, procurando a otimização dos resultados nas bordas. O processo permitiu 

gerar uma grade de interpolação hidrológicamente correta.  

Posteriormente à interpolação, deu-se início à eliminação das distorções 

da grade de interpolação que consistiu na correção da imagem gerada, por 

meio do “preenchimento” das depressões ou eliminação de picos gerados por 

erros na interpolação (fundamentalmente por arredondamento de valores 

utilizando filtro de média). Assim, esta etapa permitiu eliminar pequenas 

distorções nos dados que poderiam afetar a análise hidrológica. Para as 

células representando depressões foram atribuídas um valor baseado nos 

valores das células da vizinhança (Figura 1.4). 

 

 

Depressão

Elevação  

 

Figura 1.4. Esquema representando a eliminação das distorções das grade de 

interpolação. 

 

A hierarquização da rede de drenagem fluvial consiste no processo de 

se estabelecer a classificação dos cursos d’água no conjunto total da bacia 

hidrográfica na qual se encontram. Isto foi realizado com a função de facilitar e 

tornar mais objetiva a análise morfométrica das bacias. No trabalho, foi utilizado 

o critério de ordenação idealizado por HORTON (1945), que é esquematizado 

na Figura 1.5. Nesta classificação os canais de primeira ordem não possuem 

tributários, os canais de segunda ordem têm afluentes de primeira ordem, os 
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canais de terceira ordem recebem afluentes de canais de segunda e podem 

receber diretamente canais de primeira ordem e assim por diante. Nesta 

classificação, a maior ordem é atribuída ao rio principal, valendo esta 

designação em todo o seu comprimento, desde o exutório da bacia até sua 

nascente. 

 

 

 

 

Figura 1.5. Classificação hierárquica da rede de drenagem de acordo com o 

critério de HORTON (1945). 

 

O esquema de todas as operações envolvidas  no processo de 

manipulação e execução das diversas etapas que envolveram a geração da 

base de dados primários, no formato digital, é mostrado na Figura 1.6. 

A discretização das bacias hidrográficas consistiu em delinear as bacias 

de áreas correspondentes a 1 km2, 10 km2, 25 km2 e 45 km2 que compreendem 

a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo. Para esta discretização, foi utilizado 

como imagem de entrada o modelo numérico do terreno e a área de 

contribuição das bacias às quais foram delineadas por meio do número total de 

células que compreendem tal área. 

A declividade do terreno é expressa como a variação de altitude entre 

dois pontos do terreno, em relação à distância que os separa. O modelo 

numérico do terreno foi utilizado como imagem de entrada para a geração do 

mapa de declividade. A imagem de declividade gerada foi do tipo contínua, por 

apresentar valores reais.  Esta imagem foi fatiada e, as classes de declividades 
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Figura 1.6. Fluxograma representando a geração da base de dados primários. 

 

foram  discriminadas  em  seis  intervalos  distintos  sugeridos  pela  EMBRAPA 

(1979): 0-3% (relevo plano), 3-8% (relevo suavemente ondulado), 8-20% 

(relevo ondulado), 20-45% (relevo fortemente ondulado), 45-75% (relevo 

montanhoso), e, > 75% (relevo fortemente montanhoso). Porém, existe a 

possibilidade de se dividir o terreno em outras classes de declividade, de 

acordo com as necessidades do estudo em particular. Esta operação foi 

realizada utilizando a técnica de reclassificação com base numa tabela ASCII 

gerada para este propósito. A estrutura da tabela utilizada com o comando foi a 

seguinte: 

0 – 3  1 
3 – 8  2 
8 – 20  3 
20 – 45  4 
45 – 75  5 
> 75  6 
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A orientação da declividade de um determinado ponto no terreno ou 

exposição é definida como sendo o azimute em graus (ou ponto cardinal na 

rosa dos ventos) para o qual se encontra orientado o plano de máxima 

declividade nesse ponto. Na Figura 1.7 estão indicadas as posições 

convencionais das classes de exposição do terreno (oito pontos cardinais mais 

destacados), junto com o valor (em graus) atribuído a cada um. 

 

 

0-360° (N)

 90° (E)270° (W)

180° (S)

45°

135°215°

315°

 

 

Figura 1.7. Representação esquemática das classes de exposição do terreno. 

 

No presente trabalho, o cálculo da orientação do terreno foi realizado 

utilizando como imagem de entrada o modelo numérico do terreno sendo que a 

grade de exposição do terreno gerada foi do tipo contínua, sendo a mesma 

fatiada de acordo com as 8 classes apresentadas na Figura 1.7, para uma 

melhor interpretação. Este fatiamento foi realizado utilizando a técnica de 

reclassificação, com base em uma tabela com a seguinte estrutura: 

0 – 45 1 
45 – 90 2 
90 – 135 3 
135 – 180 4 
180 – 225 5 
225 – 270 6 
270 – 315 7 
315 – 360 8 

Uma outra possibilidade de representar o relevo é por meio de um mapa 

do sombreamento ou iluminação da topografia. Neste caso, a variável 

representada é uma simulação do nível de luz (ou de sombra) refletida pelo 
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relevo ao ser iluminado pelo sol situado numa posição geográfica determinada. 

As áreas de maior declividade, que se encontram expostas ao sol, refletirão 

muita luz e serão portanto, muito visíveis; aquelas áreas que se encontram nas 

encostas não iluminadas diretamente pelo sol, não refletirão luz e aparecerão 

escuras no modelo. No presente trabalho, esta representação do terreno foi 

obtida utilizando um ângulo azimutal de 315 graus, ângulo de elevação do Sol 

de 45 graus e o modelo numérico do terreno.  

A Figura 1.8 mostra o fluxograma de todas as operações que 

envolveram a modelagem hidrológica do terreno. 

 

 

Modelo Numérico
do Terreno (MNT)

WATERSHED
Mapa de

discretização de
bacias hidrográficas

Bacias de 1 km2, 10 km2,
25 km2 e 45 km2

RECLASS Mapa de classes de
declividade da bacia

0 – 3 % (Relevo plano)
3 – 8 % (Relevo suavemente ondulado)
8 – 20 % (Relevo ondulado)
20 – 45 % (Relevo fortemente ondulado)
45 – 75 % (Relevo montanhoso)
>75 (Relevo fortemente montanhoso)

SLOPE

RECLASS Mapa de orientação
do terreno da bacia

0 – 45 graus
45 – 90 graus
90 – 135 graus
135 – 180 graus
180 – 225 graus
225 – 270 graus
270 – 315 graus
315 – 360 graus

ASPECT

Mapa de modelo
sombreado do terreno

da bacia
ANALYTICAL
HILSHADING

Delineamento das
bacias hidrográficas

Declividade do
terreno

Orientação do
terreno

Modelo sombreado
do terreno

 

 

Figura 1.8. Fluxograma representando todas as operações que envolveram a 

modelagem hidrológica do terreno. 
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3.2.2. Análise morfométrica da bacia 

 

O Quadro 1.1 enumera as características primárias e índices que foram 

calculados nesta etapa do trabalho. 

 

 

Quadro 1.1. Características primárias e índices calculados para a bacia 

hidrográfica do rio Turvo Sujo.  

 

Características geométricas  
Área total (A) Fator de forma (Kf) 
Perímetro total (P)   
Coeficiente de compacidade (Kc)  

Características do relevo  
Declividade média  Altitude média  
Declividade máxima  Altitude máxima  
Declividade mínima  
Declividade média dos cursos d’água 

Altitude mínima  
Altitude mediana 

Declividade entre a foz e a nascente (S1)  
Declividade de equivalência entre áreas (S2)  
Declividade equivalente constante (S3)  

Características da rede drenagem  
Ordem dos cursos de água Densidade de drenagem (Dd) 
Comprimento do curso d’água principal (L) Extensão média do escoamento  
Comprimento total dos cursos d’água (Lt) superficial (I) 

 

A área de drenagem (A) constitui a área plana delimitada pelo divisor de 

águas, dado fundamental para  definir a potencialidade hídrica da bacia 

hidrográfica. No presente trabalho, a área da bacia foi obtida por meio da 

somatória de todas as áreas das células que compõem a imagem rasterizada 

do mapa de limite da bacia. 

O perímetro da bacia (P) constitui o comprimento médio ao longo do 

divisor de águas. Para a estimativa do perímetro da bacia, foi utilizado o mapa 

rasterizado de seu limite, o qual foi considerado a somatória de todas as 

diagonais que compõem suas células limítrofes.  

 O comprimento do curso d’água principal (L) constitui o comprimento do 

curso d’água principal medido em planta, desde a nascente até a seção de 

referência (seção exutória). Ele foi determinado por meio da reclassificação do 
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mapa de hidrografia que resultou na hierarquização dos cursos d’água em 

ordens específicas. Posteriormente, determinou-se o perímetro do curso d’água 

principal baseado na somatória das diagonais das células que o compõem. 

A forma superficial de uma bacia hidrográfica é importante na 

determinação do tempo de concentração, ou seja, tempo que leva a água dos 

limites da bacia para chegar à saída da mesma. A forma da bacia é 

determinada por índices que a relacionam com formas geométricas 

conhecidas: coeficiente de compacidade (Kc) e fator de forma (Kf). 

O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a forma da bacia com um 

círculo. Constitui a relação entre perímetro da bacia e a circunferência de um 

círculo de área igual à da bacia. De acordo com VILLELA & MATTOS (1979), 

este coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da bacia, 

independente de seu tamanho. Quanto mais irregular for a bacia, maior será o 

coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade 

corresponderia a uma bacia circular, e para uma bacia alongada, seu valor é 

significativamente superior a 1. Uma bacia será mais susceptível à enchentes 

mais acentuadas quando seu Kc for mais próximo da unidade. O coeficiente de 

compacidade (Kc) foi determinado baseado na seguinte equação: 

 

A

P
28,0Kc =                   eq. 1.1 

 

 O fator de forma (Kf) é um índice que relaciona a forma da bacia com a 

forma de um retângulo. É determinado pela relação entre a largura média e o 

comprimento axial da bacia (comprimento do curso d’água principal). Segundo 

VILLELA & MATTOS (1979), uma bacia com o fator de forma baixo é menos 

sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho, porém com outro fator de 

forma. O fator de forma (Kf) foi determinado, utilizando a seguinte equação: 

 

2L

A
Kf =                    eq. 1.2 
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O sistema de drenagem é formado pelo rio principal e seus tributários e 

seu estudo indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia 

hidrográfica.  

O comprimento total dos cursos d’água (Lt) é a medida em planta desde 

a nascente até a seção de referência de cada tributário, incluindo o curso 

principal. O comprimento total dos cursos d’água foi determinado por meio da 

reclassificação do mapa de hidrografia que resultou na hierarquização dos 

cursos d’água em ordens específicas. Posteriormente, determinou-se o 

comprimento total dos cursos d’água baseado na somatória das diagonais de 

suas células.  

A densidade de drenagem (Dd) é o índice que indica o grau de 

desenvolvimento do sistema de drenagem, ou seja, fornece uma indicação da 

eficiência da drenagem da bacia. A densidade de drenagem é definida pela 

relação entre o somatório dos comprimentos de todos os canais da rede e a 

área da bacia. Segundo VILLELA & MATTOS (1975), este índice varia de 0,5 

km/km2 para bacias com drenagem pobre a 3,5 ou mais para bacias bem 

drenadas. Este índice foi determinado utilizando-se da seguinte equação: 

 

A
L

Dd t=                    eq. 1.3 

 

 A extensão média do escoamento superficial (I) constitui a distância 

média em que a água da chuva teria que escoar sobre os terrenos de uma 

bacia, caso o escoamento se desse em linha reta, desde o ponto de queda na 

bacia até o curso d’água mais próximo. No presente trabalho, ele foi calculado 

baseado na seguinte equação: 
 

tL4
A

l =                    eq. 1.4 

 

 Embora a extensão do escoamento superficial que efetivamente ocorre 

sobre os terrenos possa ser diferente daquela determinada pela equação 

acima, devido a diversos fatores de influências, este índice constitui uma 

indicação da distância média do escoamento superficial.  
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O relevo tem grande efeito sobre a velocidade de escoamento superficial 

e sobre a erodibilidade de uma bacia hidrográfica, além de grande influência 

sobre os elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, evaporação, 

entre outros).  

A declividade das áreas de uma bacia controla em parte a velocidade de 

escoamento superficial, afetando assim o tempo que leva a água da chuva 

para concentrar-se nos leitos fluviais da rede drenagem da bacia, afetando o 

valores de enchentes máximas. A distribuição das declividades dos terrenos 

foram determinadas por meio de uma distribuição estatística de classes de 

declividades (10 classes variando de 10 em 10%) normais às curvas de nível 

em vários pontos da bacia e do número de ocorrência de cada classe de 

declividade. Com os resultados dos valores da amostragem estatística, foi 

possível gerar a curva da curva de distribuição de declividade que representa 

as declividades média, mediana, mínima e máxima da bacia. 

A curva hipsométrica constitui a representação gráfica do relevo médio 

de uma bacia mostrando a variação da cota (ou elevação) com a sub-área da 

bacia de cotas iguais ou superiores àquela em questão. Para a determinação 

da curva hipsométrica da bacia do rio Turvo Sujo, foi utilizado o mapa de 

classes de curva de nível (classes de curva de nível de 20 em 20 metros, 

variando da cota 640 a 940 metros) e do número de ocorrência de cada uma 

destas classes. Baseado nos resultados obtidos, foi possível gerar a curva 

hipsométrica da bacia, que representa a altitude mínima, média, mediana e 

máxima das cotas altimétricas da bacia. 

A declividade do rio principal de uma bacia é uma medida representativa 

de seu relevo e muito utilizada em diversos estudos hidrológicos. Esta 

declividade pode ser representada pela declividade entre a foz e a nascente, 

declividade de equivalência entre áreas e declividade equivalente constante, 

representadas pelas linhas S1, S2 e S3, respectivamente. 

 A declividade entre a foz e nascente (S1) foi obtida dividindo-se a 

diferença total de elevação do leito do rio principal pela extensão horizontal do 

curso d’água entre a nascente e a seção de referência, ou seja: 
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L
CotaCota

1S minmáx −
=                  eq. 1.5 

 A declividade de equivalência entre áreas (S2) constitui um valor mais 

representativo e racional da declividade, determinada pelo traçado da linha S2 

de forma que a área compreendida entre ela e a abscissa seja igual à 

compreendida entre a curva do perfil e a abscissa. Em outras palavras, 

determinou-se primeiramente a somatória de todas as áreas (At) ocupadas 

pelos intervalos de curvas nível abaixo da curva do perfil longitudinal do rio 

principal da bacia para, posteriormente, se determinar a altura (h), 

correspondente ao perfil longitudinal da linha S2 baseado na seguinte equação: 

 

b
2A

h t ⋅
=                    eq. 1.6 

 

Em que, 

b = base do triângulo correspodente ao próprio comprimento do curso d’água 

principal. 

 

então, a declividade de equivalência entre áreas (S2) foi determinada pela 

seguinte equação: 

 

L

hacot
2S min +

=                   eq. 1.7 

 

A declividade equivalente constante (S3) é um índice representativo do 

perfil longitudinal, que vem dar a idéia sobre o tempo de percurso da água ao 

longo da extensão do perfil longitudinal do rio principal. Ela foi determinada, 

baseada na seguinte equação: 
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                  eq. 1.8 

 

em que, 

Li = distância real das cotas medida em linha inclinada (km); 

Di =  relação entre a distância real das cotas medida em linha inclinada e a 

declividade por segmento de cota (km); 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1. Modelagem hidrológica do terreno 

 

 A Figura 1.9 apresenta o mapa contendo todas as curvas de nível da 

bacia do rio Turvo Sujo, incluindo as áreas vizinhas que possibilitaram uma 

melhor interpolação de toda a região. As áreas vizinhas ao contorno real da 

bacia correspondem a 53,3 % da área total do quadrante, sendo que a área da 

bacia correspondeu 46,7 %. Sendo assim, durante a interpolação das curvas 

de nível, visando obter o modelo numérico do terreno, assumiu-se como matriz 

de interpolação o próprio quadrante preenchido com curvas de nível.  

 O modelo numérico do terreno (MNT), antes de sua reclassificação, para 

a bacia hidrográfica do Rio Turvo Sujo, é mostrado na Figura 1.10. Este modelo 

é formado por uma matriz contendo 1 milhão de células às quais, cada uma 

delas, contém valores de altitude. Os resultados mostram que realmente as 

áreas mais baixas da bacia estão localizados mais ao Norte tendendo à 

Noroeste da região, motivo pelo qual o rio Turvo Sujo movimenta-se para esta 

direção. 

Os intervalos de curvas de nível, variando de 20 em 20 metros, para 

toda a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo é apresentada na Figura 1.11. 

Observa-se que as curvas de nível variam de 640 a 940 metros de altitude. 

Apenas os cinco primeiros intervalos (640 à 740 metros) correspondem a  

60,04 % (248,0 km2) da área total da bacia, enquanto que as cotas acima de 

800 metros correspondem a 5,6 % (22,75 km2). 
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Figura 1.9. Curvas de nível das áreas externas e internas da bacia hidrográfica 

do rio Turvo Sujo, micro-região de Viçosa, MG. 

 

40

 

Figura 1.10. Modelo numérico do terreno (MNT) após a interpolação e 

discretização do limite da bacia do rio Turvo Sujo, micro-região 

de Viçosa, MG. 
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Figura 1.11. Intervalos de curvas de nível variando de 20 em 20 m para a bacia 

hidrográfica do rio Turvo Sujo, micro-região de Viçosa, MG. 

 

 

 A Figura 1.12 apresenta o mapa de hidrografia (classificação de 

HORTON, 1945) da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo. Observa-se que o rio 

principal (ordem 6) aparece em destaque, sendo que seu movimento se dá da 

direção Sudeste para Noroeste da bacia. O Quadro 1.2 mostra o comprimento 

total e porcentagem de ocorrência de cada uma das ordens dos cursos d’água.  

 A sobreposição da hidrografia sobre os intervalos de  curvas de níveis 

da bacia, reclassificados em intervalos de 40 em 40 metros é representada na 

Figura 1.13. Observa-se perfeitamente que os cursos d’água e, sobretudo, o rio 

principal, tendem a movimentarem-se das áreas de maior elevação para as 

áreas mais baixas da bacia, comprovando que o modelo numérico do terreno 

realmente representou a realidade dos cursos d’água. 

As características da declividade do terreno podem ser observadas na 

Figura 1.14, enquanto que o Quadro 1.3 apresenta as informações 

quantitativas associadas. Observa-se que a maior parte do relevo da bacia 

tende a variar de plano a ondulado (58.92 %). 
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Figura 1.12. Hidrografia da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, micro-região 

de Viçosa, MG. 

 

 

Quadro 1.2. Comprimento total e porcentagem de ocorrência de cada uma das 

ordens dos cursos d’água. 

 

Ordem  Comprimento (km)  Porcentagem (%) 

1 721,62 38,32 

2 465,73 24,73 

3 313,51 16,65 

4 208,95 11,09 

5 27,66 1,47 

6 145,86 7,74 
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Figura 1.13. Sobreposição da hidrografia sobre os intervalos de curvas de 

níveis da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, micro-região de 

Viçosa, MG. 

 

 

 

 

Figura 1.14. Classes de declividade da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, 

micro-região de Viçosa, MG. 
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Quadro 1.3. Quantificação das áreas homogêneas por classes de declividade 

para a bacia hidrográfica. 

 

Declividade (%)  Superfície (km 2) % relativa ao total da bacia  
0 – 3 (plano) 98,62 24,27 

3 – 8 (ondulado suave) 21,27 5,23 

8 – 20 (ondulado) 119,57 29,42 

20 –45 (ondulado forte) 143,72 35,36 

45 – 75 (montanhoso) 18,65 4,59 

> 75 (montanhoso forte) 4,58 1,13 

 

 

Na Figura 1.15 observa-se a orientação do terreno da bacia, em valores 

agrupados de acordo com as 8 principais direções cardinais. O Quadro 1.4 

apresenta a superfície ocupada por cada classe de exposição na bacia. 

Observa-se que aproximadamente 40 % da área total da bacia apresenta 

orientação do terreno voltada para a direção Norte – Nordeste, enquanto que 

as outras classes apresentam pequenas variações entre seus valores. 

 O mapa de perspectiva ortográfica da bacia hidrográfica do rio Turvo 

Sujo obtido com uma direção de visada de 0 graus e um ângulo de visão de 65 

graus é apresentado na Figura 1.16. Observa-se que a classe de declividade 

representada pelo relevo plano corresponde à localização onde a maior parte 

dos cursos d’água se movimentam. 

A Figura 1.17 mostra o mapa de classes de escoamento superficial da 

bacia, enquanto que o Quadro 1.5 apresenta as informações quantitativas 

associadas. Observa-se que a classe de escoamento que varia de 0 a 3 km 

corresponde a 88,86 % do escoamento total da bacia. 

O mapa do modelo sombreado do relevo obtido para a bacia, 

considerando um ângulo azimutal de 315 graus e uma elevação de 45 graus é 

apresentado na Figura 1.18. As áreas sombreadas correspondem apenas a  

4,1 % das área total da bacia, sendo o relevo pouco influenciado pelo 

sombreamento devido a baixa variação da declividade. As áreas sombreadas 
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geralmente ocorrem sobre os cursos d’água de ordem 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que 

nas proximidades do rio principal, praticamente não ocorre áreas sombreadas. 

 

 

Figura 1.15. Orientação do terreno da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, 

micro-região de Viçosa, MG. 

 

 

Quadro 1.4. Quantificação das áreas homogêneas por classes de exposição, 

para a bacia hidrográfica. 

 

Exposição (graus) Superfície (km 2) % relativa ao total da bacia 

0 – 45 (N – NE) 155,90 38,36 

45 – 90 (NE – E) 21,75 5,35 

90 – 135 (E – SE) 43,64 10,74 

135 – 180 (SE – S) 34,74 8,55 

180 – 225 (S – SW) 33,78 8,31 

225 – 270 (SW – W) 34,97 8,60 

270 – 315 (W – NW) 43,99 10,82 

315 – (NW – N) 37,68 9,27 
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Figura 1.16. Perspectiva ortográfica da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, 

micro-região de Viçosa, MG. 

 

 

 

 

Figura 1.17. Classes de escoamento superficial da bacia hidrográfica do rio 

Turvo Sujo, micro-região de Viçosa, MG. 
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Quadro 1.5. Quantificação do comprimento do escoamento superficial para a 

bacia hidrográfica. 

 

Escoamento superficial (km) Comprimento (km)  % relativa do total 

0 – 3  791,68 88,86 

3 – 6  30,42 3,41 

6 – 9  23,96 2,69 

9 – 12  11,90 1,34 

12 – 15  5,62 0,63 

15 – 18  17,50 1,96 

18 – 21  4,72 0,53 

21 – 24  0,30 0,03 

24 – 27  4,84 0,54 

 

 

 

 

Figura 1.18. Modelo sombreado do relevo para a bacia hidrográfica do rio 

Turvo Sujo, micro-região de Viçosa, MG. 

   

 



37 
 
 
 

A discretização de bacias hidrográficas de áreas iguais ou superiores a  

1 km2, 10 km2, 25 km2 e 45 km2 pertencentes à bacia hidrográfica do rio Turvo 

Sujo são mostradas nas Figuras 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, respectivamente.  

 

 

Figura 1.19. Discretização de bacias hidrográficas de área igual ou superior a 

                    1 km2.  

 

 

 

Figura 1.20. Discretização de bacias hidrográficas de área igual ou superior a     

10 km2. 
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Figura 1.21. Discretização de bacias hidrográficas de área igual ou superior a     

25 km2. 

 

 

 

 

Figura 1.22. Discretização de bacias hidrográficas de área igual ou superior a     

45 km2. 
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Observa-se nas Figuras anteriores que o número de bacias iguais ou 

superiores às áreas de 1 km2, 10 km2, 25 km2 e 45 km2 foram de 163, 15, 8 e 2, 

bacias respectivamente. É importante ressaltar que algumas bacias de área 

menor foram perfeitamente discretizadas como, por exemplo, as bacias 

hidrográficas do ribeirão São Bartolomeu e do córrego da Posse. 

 

 

4.2. Análise morfométrica da bacia 

 

 O Quadro 1.6 mostra os resultados preliminares obtidos por meio de 

técnicas estatísticas e do posterior uso de equações hidrológicas. De acordo 

com os resultados, a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, mostra ser pouco 

sujeita à enchentes pelo fato do coeficiente de compacidade apresentar o valor 

afastado da unidade (1,957) e de seu fator de forma apresentar um valor baixo 

(0,019). Isto pode ser comprovado pelo elevado valor do resultado da 

densidade de drenagem (4,634 km/km2), mostrando que a bacia hidrográfica 

do rio Turvo Sujo apresenta uma excelente capacidade de drenagem.  

 

 

Quadro 1.6. Resultados preliminares obtidos por meio de técnicas estatísticas e 

do posterior uso de equações hidrológicas. 

 

Característica física Valores 

Área de drenagem (A) 406,437 km2 

Perímetro total (P) 140,930 km 

Comprimento do rio principal (L) 145,857 km 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,957 

Fator de forma (Kf) 0,019 

Comprimento total dos cursos d’água (Lt) 1883,336 km 

Densidade de drenagem (Dd) 4, 634 km/km2 

Ordem dos cursos d’água Ordem 6 

Extensão média do escoamento superficial (l) 0,054 km 
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Quanto à constância do escoamento, os cursos d’água que integram a 

bacia do rio Turvo Sujo classificam-se como cursos d’água perene, ou seja, 

escoamento em qualquer época do ano. 

A distribuição da declividade na bacia do rio Turvo Sujo é mostrada no 

Quadro 1.7 e Figura 1.23. De acordo com os resultados estatísticos, observa-

se que a declividade média da bacia foi de 0,1841 m/m, enquanto que a 

declividade mediana foi de 0,140 m/m. 

 Os resultados estatísticos necessários para a geração da curva 

hipsométrica da Bacia do Rio Turvo Sujo são apresentados no Quadro 1.8, 

enquanto que a curva hipsométrica da bacia é mostrada na Figura 1.24. 

Observa-se que a altitude média e a mediana da bacia foram de 730,94 e 

728,0 metros, respectivamente. Baseado nesta curva, pode-se observar a 

porcentagem da área de drenagem que existe acima ou abaixo das várias 

elevações. 

 Os resultados preliminares para o cálculo das declividades entre a foz e 

a nascente (S1), declividade de equivalência entre áreas (S2) e declividade 

equivalente constante (S3) são mostrados no Quadro 1.9. 

A Figura 1.25 mostra a curva gerada baseada no Quadro 1.9, para o 

cálculo da área total localizada abaixo do perfil longitudinal do rio Turvo Sujo. A 

somatória de todas as áreas foi de 6,54 km2. 

Os resultados das declividades entre a foz e a nascente (S1), 

declividade de equivalência entre áreas (S2) e declividade equivalente 

constante (S3), foram de 0,00144, 0,000556 e 0,00064 m/m, respectivamente, 

enquanto que a curva do perfil longitudinal do Rio Turvo Sujo, contendo todas 

as declividades é representada pela Figura 1.26. Pelo fato da declividade de 

equivalência entre áreas ser determinada pelo traçado da linha S2, de forma 

que a área compreendida entre ela e a abscissa, seja igual à compreendida 

entre a curva do perfil e a abscissa, ela constitui no valor mais representativo e 

racional da declividade. 
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Quadro 1.7. Distribuição de declividade na bacia do rio Turvo Sujo. 

 

1 2 3 4 5 6 
Declividade  

(m/m) 
Número de 
ocorrência 

Porcentagem 
do total 

Porcentagem 
acumulada  

Declividade 
média do 
intervalo 

Coluna 2  
X 

Coluna 5 
0,0000 – 0,0990 139,11 34,23 100,000 0,0495 6,8859 
0,1000 – 0,1900 108,57 26,71 65,77 0,1450 15,7427 
0,2000 – 0,2900 86,08 21,18 39,06 0,2450 21,0896 
0,3000 – 0,3900 42,57 10,47 17,88 0,3450 14,6867 
0,4000 – 0,4900 20,17 4,96 7,41 0,4450 8,9757 
0,5000 – 0,5900 2,61 0,64 2,45 0,5450 1,4225 
0,6000 – 0,6900 1,88 0,46 1,81 0,6450 1,2126 
0,7000 – 0,7900 1,57 0,39 1,35 0,7450 1,1697 
0,8000 – 0,8900 0,29 0,07 0,96 0,8450 0,2451 
0,9000 – 0,9900 3,57 0,89 0,89 0,9450 3,3737 

Total  406,42 100,000   74,8042 

graus 8,28  m/m 1841,0
42,406

74,8042
  média eDeclividad ===  
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Figura 1.23. Curva de distribuição de declividade da bacia hidrográfica. 
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Quadro 1.8. Curva hipsométrica da bacia hidrográfica. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
COTAS Ponto 

médio 
(m) 

Área 
(km 2) 

Área 
acumulada 

(km 2) 

% % 
acumulada  

Coluna 2  
X 

Coluna 3 
939 – 920 930 0,076 0,076 0,019 0,019 70,680 
919 – 900 910 0,084 0,160 0,021 0,040 76,440 
899 – 880 890 1,195 1,355 0,294 0,334 1063,550 
879 – 860 870 2,197 3,552 0,541 0,874 1911,390 
859 – 840 850 2,458 6,010 0,605 1,479 2089,300 
839 –820 830 9,288 15,298 2,285 3,764 7709,040 
819 – 800 810 7,484 22,782 1,841 5,606 6062,040 
799 – 780 790 42,717 65,499 10,510 16,116 33746,430 
779 – 760 770 52,941 118,440 13,026 29,141 40764,570 
759 – 740 750 39,979 158,419 9,836 38,978 29984,250 
739 – 720 730 85,623 244,042 21,067 60,045 62504,790 
719 – 700 710 33,782 277,824 8,312 68,356 23985,220 
699 – 680 690 67,465 345,289 16,599 84,955 46550,850 
679 – 660 670 40,808 386,097 10,040 94,996 27341,360 
659 – 640 650 20,340 406,437 5,004 100,000 13221,000 

TOTAL   406,437    297080,910 

m  940,730
437.406

297080,910
média Altitude ==  
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Figura 1.24. Curva hipsométrica da bacia hidrográfica. 
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Quadro 1.9. Valores estatísticos necessários para o cálculo das declividades 

S1, S2 e S3.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Cotas  
(m) 

Distância  
(m) 

Distância 
acumulada. 

(km) 

Declividade 
por segmento 

20/(2) 

)4(  

(Si) 

Lreal** 
L i 

(km) 

L i/Si 

660 53289,51 53,2895 0,0004 0,0194 53,2895 2750,7276 
680 37150,62 90,4401 0,0005 0,0232 37,1506 1601,1577 
700 25884,34 116,3245 0,0008 0,0278 25,8843 931,1950 
720 10289,63 126,6141 0,0019 0,0441 10,2896 233,3913 
740 13508,59 140,1227 0,0015 0,0385 13,5086 351,0751 
760 4760,88 144,8836 0,0042 0,0648 4,7609 73,4541 
780 4265,20 149,1488 0,0047 0,0685 4,2652 62,2865 
800 2358,29 151,5071 0,0085 0,0921 2,3583 25,6083 
820 411,33 151,9184 0,0486 0,2205 0,4113 1,8654 
840 586,41 152,5048 0,0341 0,1847 0,5864 3,1753 
860 236,25 152,7411 0,0847 0,2910 0,2363 0,8120 

Total  152741,1    152,7411 6034,7483 
L*: distância medida na horizontal; 
Lreal**: distância real medida em linha inclinada. 
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Figura 1.25. Perfil longitudinal do rio Turvo Sujo caracterizando as diversas 

áreas de contribuição para cada intervalo de cota de elevação. 
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Figura 1.26. Perfil longitudinal do rio Turvo Sujo representado pelas 

declividades S1, S2 e S3. 
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5. RESUMO E CONCLUSÕES 

 

Um dos desafios básicos da análise hidrológica é o delineamento e a 

caracterização morfométrica das bacias hidrográficas e da rede de drenagem 

associada. Tal informação é de utilidade em numerosas aplicações, tais como 

na modelagem dos fluxos hidráulicos, o transporte e deposição de poluentes e 

na predição de inundações (WANG & YIN, 1998; THIERFELDER, 1998; 

CEBALLOS & SCHNABEL, 1998). 

No presente trabalho é apresentado uma região hidrológica definida, 

bem como suas características físicas, procurando medir a influência destas no 

comportamento hidrológico da bacia. Utilizou-se do sistema de informação 

IDRISI for Windows versão 32 (EASTMAN, 1999) para a análise do terreno no 

contexto da modelagem hidrológica, e para a caracterização morfológica da 

bacia. A unidade hidrológica, objeto deste estudo, constitui a bacia hidrográfica 

do rio Turvo Sujo, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Doce. 

As informações de referência utilizadas para análises foram extraídas 

das cartas topográficas da região (IBGE 1976; 1977; 1979a e b) que incluíram 

as curvas de nível de 20m em 20m, rede hidrográfica e limites da bacia 

hidrográfica. 

 A análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos nas 

condições específicas do presente trabalho permitiram concluir que: 

1. De acordo com os resultados do coeficiente de compacidade (Kc = 1,957) e 

do fator de forma (Kf = 0,019), há menos possibilidade de ocorrência de 

chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a extensão da bacia, e, 

juntamente com o fato da contribuição dos tributários atingir o curso d’água 
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principal em vários pontos, a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo constitui 

uma área não muito sujeita a enchentes; 

2. Quanto ao grau de desenvolvimento do sistema de drenagem, pode-se 

afirmar, por meio do índice de densidade de drenagem                              

(Dd = 4, 634 km/km2), que a bacia em estudo é bem drenada, ou seja, tem 

boa eficiência de drenagem; 

3. A ordem do curso d’água principal (ordem 6) segundo HORTON (1945), 

mostra uma elevada extensão de ramificação da bacia; 

4. Com respeito à baixa declividade do canal fluvial principal, espera-se uma 

baixa velocidade de escoamento e hidrogramas de enchentes menos 

pronunciados; 

5. A modelagem do terreno resultou eficiente e confiável, permitindo realizar a 

modelagem hidrológica e a análise morfométrica da bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 
 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA E BIOQUÍMICA DOS TRÊ S 

PRINCIPAIS CURSOS D’ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO R IO TURVO 

SUJO NO INVERNO DE 2001 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1.  Identificação do problema 

 

A necessidade cada vez maior de se obter a água na quantidade e 

qualidade desejadas para os seus diversos usos leva à necessidade de se 

planejar e coordenar sua utilização considerando suas características físicas, 

químicas e biológicas. O uso do solo e as atividades realizadas em uma bacia 

hidrográfica definem a quantidade e a qualidade da água (MOTA, 1988). 

De modo geral, a água contém impurezas, as quais podem estar 

presentes, em maior ou menor quantidade, dependendo da sua procedência e 

do uso a que foi submetida. Muitas das impurezas presentes na água podem 

alcançar valores que causam malefícios ao homem e ao ambiente. O padrão 

de qualidade desejada para a água vai depender dos usos para os quais ela é 

destinada (QUINTEIRO, 1997). 

A importância do consumo de oxigênio após o lançamento de esgotos 

relaciona-se com a determinação da qualidade da água permitida para o 
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efluente a ser lançado, incluindo o nível de tratamento necessário e a eficiência 

a ser atingida na remoção de DBO. 

 A introdução de matéria orgânica em um corpo d’água resulta, 

indiretamente, no consumo de oxigênio dissolvido, resultando nos processos 

de estabilização da matéria orgânica realizados pelas bactérias aeróbias 

decompositoras, as quais utilizam o oxigênio disponível no meio líquido para 

sua respiração. 

 O fenômeno da autodepuração está vinculado ao restabelecimento do 

equilíbrio no meio aquático, por mecanismos essencialmente naturais, após as 

alterações induzidas pelos despejos afluentes. Como parte mais específica, 

tem-se que, como parte integrante do fenômeno de autodepuração, os 

compostos orgânicos são convertidos em compostos inertes e não prejudiciais 

do ponto de vista ecológico (VON SPERLING, 1996).  

 A importância do conhecimento do fenômeno de autodepuração e da 

sua quantificação, tendo em vista utilizar a capacidade de assimilação dos rios 

é impedir o lançamento de despejos acima do que possa suportar o corpo 

d’água. Sendo assim, VON SPERLING (1996) afirma que as principais formas 

de controle da poluição por matéria orgânica são: 

- tratamento dos esgotos; 

- regularização da vazão do curso d’água; 

- aeração do curso d’água; 

- aeração dos esgotos tratados; 

- alocação de outros usos para o curso d’água. 

 

 

1.2  Objetivos 

 

 O presente trabalho teve como principais objetivos: 

- caracterizar química, física e bioquimicamente os três principais cursos 

d’água da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo no inverno de 2001; 

- determinar os coeficientes de desoxigenação (K1) e reaeração (K2) desses 

cursos d’água por diferentes métodos; 
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- aprimorar e testar uma nova versão de um programa computacional para a 

determinação de parâmetros relacionados com a autodepuração de cursos 

d’água usando o modelo de Streeter & Phelps. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 Aspectos ecológicos da autodepuração dos cursos  d’água  

 

 
O ecossistema de um corpo d’água antes do lançamento de despejos 

encontra-se usualmente em estado de equilíbrio. Após a entrada da fonte de 

poluição, o equilíbrio entre as comunidades é afetado, resultando numa 

desorganização inicial, seguida por uma tendência posterior à reorganização 

Neste sentido, a autodepuração pode ser entendida como um fenômeno de 

sucessão ecológica. Há uma sequência sistemática de substituições de uma 

comunidade por outra, até que uma comunidade estável se estabeleça em 

equilíbrio com as condições locais (VON SPERLING, 1996). 

Por causa das altas cargas de nutrientes introduzidas nos corpos 

aquáticos, principalmente formas de nitrogênio e fósforo, as águas tornam-se 

altamente produtivas permitindo o desenvolvimento exagerado de algas 

emaclófitas. Este processo de enriquecimento de corpos aquáticos é 

denominado eutrofização. 

De acordo com HELLAWEELL (1983), os organismos vivos se 

“adaptam” a um determinado ambiente aquático se as condições de 

sobrevivência e reprodução são favoráveis. Tendo em vista que a qualidade da 

água reflete diretamente nas comunidades biológicas, diversos autores 

introduziram o conceito de “indicador biológico”. O autor supracitado define 

“indicadores biológicos” como seres vivos que agem como bio-sensores, 

indicando com sua presença e diversidade que determinado parâmetro ou 
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conjunto de parâmetros estão dentro dos limites toleráveis para suas 

necessidades particulares e sua permanência. Vários são os grupos de 

organismos indicados como “indicadores biológicos”, como por exemplo: 

bactérias, algas, fungos, micro invertebrados e peixes.  

No ecossistema em condições naturais, ocorre elevada diversidade e 

número de espécies, enquanto que, no ecossistema em condições perturbadas 

ocorre baixa diversidade de espécies e elevado número de indivíduos em cada 

espécie. A Figura 2.1 apresenta a visualização esquemática da relação entre a 

poluição e diversidade de espécies (ARCEIVALA, 1981). 
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Figura 2.1. Relação qualitativa entre poluição e diversidade de espécie. 

 

 As algas tem sido largamente utilizadas como indicadores biológicos de 

poluição pois este grupo de microrganismos autotróficos existe na grande 

maioria dos ambientes aquáticos, exceto onde o grau de poluição é bastante 

tóxico, provocando o seu desaparecimento. A importância dada a esse grupo 

deve-se ao fato de sua distribuição ser bastante constante nas águas doces e 

também por apresentarem tanto espécies sensíveis quanto adaptáveis aos 

diferentes graus de poluição. As algas são tão responsáveis como as bactérias 

no auxílio da autodepuração de águas superficiais (CEBALLOS et al.,1993). 

 Segundo a APHA (1985), também a distribuição dos gêneros de fungos 

está influenciada pelo grau de poluição. Deste modo, números elevados de 

geofungos sugerem aumento na carga orgânica e a predominância de alguns 

gêneros indica que os mesmos estão adaptados ao nível de poluição atingidos, 

ou são próprios desse ambiente.  
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 As bactérias fecais (patogênicas e não patogênicas), não sendo 

habitantes naturais do ambiente aquático, entram no ecossistema por meio de 

lançamento de despejos que contém material fecal. Além de geralmente não se 

reproduzirem nestes ambientes, não sobrevivem neles por muito tempo 

(BRANCO, 1978). As bactérias coliformes fecais e estreptococos fecais 

presentes nas fezes de homeotérmicos sadios e doentes tem um grande valor 

sanitário, pois sua presença indica que a água está recebendo dejetos 

humanos ou de animais de sangue quente, que podem conter organismos 

patogênicos tornando-a imprópria ao consumo humano. Com a quantificação 

destas bactérias é possível avaliar a intensidade da poluição fecal.  

 Segundo BRANCO (1978), a matéria poluidora, que atinge um corpo 

aquático, sofre um processo natural de neutralização que inclui principalmente 

a diluição, a sedimentação e estabilização química. Este processo é chamado 

de autodepuração. A mesma resulta de uma sequência de fenômenos de 

natureza física, físico-química e biológica (MONTEIRO, 1975). 

 O curso d’água pode ser considerado como uma depuradora natural de 

despejos. Segundo MONTEIRO (1975), para cada corpo aquático receptor há 

um limite de lançamento de matéria orgânica biodegradável, sendo importante 

a avaliação de sua capacidade de autodepuração. Torna-se necessário, 

somente determinar as quantidades de cargas orgânicas que possam ser 

lançadas, de modo que não prejudique a qualidade da água. O mesmo autor 

ressalva que a capacidade de autodepuração é a base lógica para 

determinação do grau de tratamento dos despejos. 

 Vários são os parâmetros que podem ser utilizados na avaliação do 

processo de autodepuração. Entretanto, a avaliação do nível de oxigênio 

dissolvido é o mais importante. A concentração de oxigênio dissolvido é 

variável importante para a definição da condição de um curso d’água e avaliar 

se o mesmo se encontra dentro ou fora dos limites para classe de seu 

enquadramento. 

 Quando um corpo aquático lótico recebe poluição aparecem várias 

zonas ecológicas, com características específicas de acordo com o teor de 

matéria orgânica, oxigênio, nutrientes e biota presente. A poluição diminui com 

o decorrer do tempo e com a extensão vencida pela correnteza devido à 
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fotossíntese e oxidação biológica da matéria orgânica e à restauração do 

oxigênio dissolvido que é promovida pela aeração superficial por difusão ou 

turbulência e ou pela atividade fotossintética. 

 De acordo com WHIPPLE (1954), existem quatro zonas de 

autodepuração ao longo de um curso d’água que recebe águas residuárias 

ricas em material orgânico: zona de degradação, zona de decomposição ativa, 

zona de recuperação e zona de águas limpas. 

A Figura 2.2 apresenta a trajetória dos três principais parâmetros 

(matéria orgânica, bactérias decompositoras e oxigênio dissolvido) ao longo 

das quatro zonas (VON SPERLING, 1996). 
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Figura 2.2. Trajetória dos três principais parâmetros (matéria orgânica, 

bactérias decompositoras e oxigênio dissolvido) ao longo das 

quatro zonas do percurso no curso d’água. 
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 CEBALLOS et al. (1993) avaliaram a autodepuração de um riacho, 

localizado em Campina Grande (7o 13’11’’ S; 35o 52’31’’W), na Paraíba 

baseado em “indicadores biológicos”. O monitoramento, com duração de um 

ano (04/91 – 03/92) teve freqüência quinzenal e foi realizado na superfície da 

água, em 8 pontos, ao longo dos 11 Km de seu percurso. Foram efetuadas 

análises físicos-químicas (temperatura, pH, turbidez, oxigênio dissolvido, DBO5, 

DQO, nitrato, amônia, fósforo total e ortofosfato solúvel) e microbiológicas 

(coliformes e estreptococos fecais, biomassa de algas e identificação de algas 

e fungos). Os resultados mostraram que o riacho apresenta apenas a Zona de 

decomposição ativa (WHIPPLE, 1954), o qual se manifestou nos valores dos 

parâmetros físico-químicos e na semelhança da biodiversidade de algas e 

fungos em todos os pontos. No fitoplancton, foi predominante Oscillatoria e 

Navicula e com frequência Euglena, Cyclotella e Chlorella. Dentre os fungos 

FNE, Pennicillum e levedura Candida estiveram presentes ao longo do riacho. 

Todos esses gêneros são típicos de águas poluídas. O alto teor de coliformes 

fecais e estreptococos fecais indicaram a origem predominantemente fecal da 

poluição. De acordo com SLADECK (1979), o riacho pode ser classificado 

como polisapróbico tendente a iso-sapróbico. 

 

 

2.2 Cinética da oxigenação e desoxigenação  

 

 A transferência de gases é um fenômeno físico por meio do qual 

moléculas de gases são intercambiadas entre o líquido e o gás pela interface 

(ABREU, 1989). Este intercâmbio resulta numa variação do gás em solução. 

 Para um dado volume de água a concentração de equilíbrio de oxigênio 

dissolvido depende da pressão parcial do oxigênio atmosférico, da temperatura 

da água e da concentração de sais ou, mais adequado, da força iônica do 

meio. A concentração pode ser expressa em termos de porcentagem de 

saturação. 

 O equilíbrio, ou saturação, representa o último estágio pelo qual a água 

exposta ao ar assume uma concentração constante de oxigênio. A segunda 

importante característica do processo de aeração é a taxa em que a 



55 
 
 
 

concentração de gás dissolvido se aproxima do equilíbrio, a qual será 

extensivamente considerada no presente trabalho. 

 O termo “aeração”, segundo ABREU (1989) é definido como um 

processo onde a água é levada a um contato íntimo com um gás, usualmente o 

ar. “Aeração natural” e “reaeração” são comumente usados para definir a 

aeração de cursos d’água em condições naturais. 

 O propósito básico da aeração é a melhoria, direta ou indiretamente, das 

características físicas, químicas e biológicas da água, tendo grande emprego 

na purificação da água e no tratamento de águas residuárias. 

 Em termos ecológicos, a repercussão mais nociva da poluição de um 

corpo d’água por matéria orgânica é a queda nos níveis de oxigênio dissolvido, 

causada pela respiração dos microrganismos envolvidos na depuração dos 

esgotos. O impacto é estendido a toda a comunidade aquática, e cada redução 

nos teores de oxigênio dissolvido é seletiva para determinadas espécies. 

 VON SPERLING (1996) afirma que as águas constituem ambientes 

bastante pobres em oxigênio, em virtude da baixa solubilidade deste. Enquanto 

no ar a sua concentração é da ordem de 270 mg/l, na água, nas condições 

naturais de temperatura e pressão, a sua concentração se reduz 

aproximadamente a apenas 9 mg/l. Desta forma, qualquer consumo em maior 

quantidade traz sensíveis repercussões quanto ao teor de oxigênio na massa 

líquida. 

 No processo de autodepuração há um balanço entre as fontes de 

consumo e as fontes de produção de oxigênio. Quando a taxa de consumo é 

superior à taxa de produção, a concentração de oxigênio tende a decrescer, 

ocorrendo o inverso quando a taxa de consumo é inferior à taxa de produção 

(VON SPERLING, 1996). Os principais fenômenos interagentes no balanço do 

oxigênio dissolvido em um curso d’água encontram-se apresentados na Figura 

2.3 e no Quadro 2.1. 

A oxidação da matéria orgânica corresponde ao principal fator de 

consumo de oxigênio. O consumo de OD se deve à respiração dos 

microrganismos decompositores, principalmente as bactérias heterotróficas 

aeróbias (VON SPERLING, 1996). A equação simplificada da estabilização da 

matéria orgânica é: 
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FENÔMENOS INTERAGENTES NO BALANÇO DE OD

OD

Reaeração
Atmosférica

DBO Solúvel e
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(Oxidação)

DBO Suspensa
(Sedimentação)

DemandaBentônica

ODDBO

OD

Fotossíntese

Nitrificação

OD

DBO
Revolvimento

Lodo

 

 

Figura 2.3. Mecanismos interagentes no balanço do oxigênio dissolvido. 

 

 

Quadro 2.1 . Principais fenômenos interagentes no balanço do oxigênio 

dissolvido (OD). 

 

Consumo de oxigênio Produção de oxigênio 

- Oxidação da matéria orgânica (respiração) - Reaeração atmosférica 

- Demanda bentônica (lodo de fundo) - Fotossíntese 

- Nitrificação (oxidação da amônia)  

 

 

energia bactériasO2H2CObactérias  2O  orgânica matéria +++→++  (eq. 2.1) 

 

 A camada superior do lodo, da ordem de alguns milímetros de 

espessura, tem ainda acesso ao oxigênio de massa líquida sobrenadante. A 

estabilização do lodo se dá aeróbicamente nesta fina camada, resultando no 

consumo de oxigênio. Ademais, alguns produtos parciais da decomposição 
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anaeróbia podem se dissolver, atravessar a camada aeróbia do lodo, e se 

difundir na massa líquida, exercendo uma demanda de oxigênio. A demanda 

de oxigênio originada por este conjunto de fatores gerados pelo lodo de fundo é 

denominada demanda bentônica (VON SPERLING, 1996). 

 Um outro processo de oxidação, segundo TISDALE et al. (1985) é o 

referente às formas nitrogenadas, responsável pela transformação da amônia 

em nitritos e estes em nitratos, no fenômeno denominado nitrificação. Os 

microrganismos envolvido neste processo são autótrofos quimiossintetizantes, 

para os quais o dióxido de carbono é a principal fonte de carbono, e a energia é 

obtida por meio da oxidação de um substrato inorgânico, como a amônia. A 

transformação da amônia em nitritos se dá segundo a seguinte reação 

simplificada: 

 

 

OH2H4NO2O3NH2 2224 ++→+ +−+                                                        (eq. 2.2) 

 

 A transformação do nitrito em nitrato ocorre a seguir, de acordo com a 

reação simplificada: 

 

 

−− →+ 322 NO2ONO2                                                                                 (eq. 2.3) 

 

 A reaeração atmosférica é freqüentemente o principal fator responsável 

pela introdução de oxigênio no meio líquido. A transferência de gases é um 

fenômeno físico, por meio do qual moléculas de gases são intercambiadas 

entre o líquido e o gás pela sua interface. Este intercâmbio resulta num 

aumento da concentração do gás na fase líquida, caso esta fase não esteja 

saturada com gás (VON SPERLING, 1996). 

 A transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida se dá 

basicamente através de dois mecanismos: difusão molecular e difusão 

turbulenta. 
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 Em um corpo d’água com a massa líquida praticamente parada 

predomina a difusão molecular. Esta pode ser descrita como a tendência de 

qualquer substância de se espalhar uniformemente por todo o espaço 

disponível. No entanto, este mecanismo é bastante lento, requerendo muito 

tempo para que um gás atinja as camadas mais profundas do corpo d’água. 

O processo de equalização de concentrações entre dois pontos de um 

fluído na ausência de agitação é governado pela difusão molecular. Matérias 

movem-se espontaneamente de uma região de alta concentração em direção a 

uma região de baixa concentração. 

 Os principais fatores que afetam a taxa de difusão molecular são a 

temperatura, o gradiente de concentração e a seção transversal onde ocorre a 

difusão (ABREU, 1989). 

 Estes fatores combinados em uma equação diferencial de difusão são 

relacionados pela “Lei de Fick”, a qual é expressa por: 

 

 

dt
dC

ALDdM ⋅⋅=                   (eq. 2.4) 

 

em que, 

dM  = taxa de transferência de O2 (kg/h de O2); 

LD = coeficiente de difusão (m2/h); 

A = área de superfície interfacial (m2); 

dt
dC

 = gradiente de concentração de O2 (kg/m3m). 

 

 A concepção simplificada do processo de transferência de gases é 

baseada na teoria do filme líquido. Esta teoria sugere que na interface entre a 

fase líquida e a gasosa existe um filme líquido no qual a concentração do gás é 

uniforme e igual à saturação (ABREU, 1989). 

 A transferência de oxigênio ou de qualquer outro gás que não reaja com 

a água pode ser descrita em três fases distintas. Inicialmente, o oxigênio é 

transferido da atmosfera para o filme líquido da superfície exposta, resultando 
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em uma rápida saturação desse filme. A segunda fase de transferência é 

realizada por meio de difusão molecular do filme para a massa líquida. 

Finalmente, a terceira fase é caracterizada pela mistura de oxigênio na massa 

líquida, que é proporcionada pelo grau de turbulência. 

 LEWIS e WHITMAN (1924) citado por HANEY (1954), tendo como 

referência a teoria do filme, formularam a seguinte equação fundamental de 

absorção de gases na água: 

 

( )CsC

V
A

Lk
dt
dC −

=                                                                                                                (eq. 2.5) 

 

em que, 

sC  = concentração de saturação (mg/L); 

C  = concentração do gás na água (mg/L); 

A = área da interface do gás-líquido (m2); 

V = Volume de água (m3); 

Lk = coeficiente de transferência (m/h); 

dt
dC

 = taxa de transferência de gás para a água (mg h/L). 

 

 A determinação da área interfacial de contato (A) é difícil de ser feita na 

prática. A eliminação deste problema é conseguida por meio da introdução de 

uma segunda constante Lak , onde a constante substitui valores de A/V. A 

constante Lak  é então definida como sendo o coeficiente total de transferência 

de gás, expresso por h-1. Transcrevendo-se a equação (eq. 2.5), tem-se: 

 

( )
( )  tkln La

tCsC

iCsC
⋅=−

−
                                                                                    (eq. 2.6) 

 

em que, 

iC  = concentração inicial do gás. 
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 Das equações (eq. 2.5) e (eq. 2.6) vê-se que: 

 

1. em um dado instante a taxa de transferência de gás é diretamente 

proporcional à diferença entre Cs e Ci; 

2. a taxa de transferência de gás é diretamente proporcional a A/V. Para um 

dado volume com um aumento da área exposta a taxa de transferência 

eleva-se; 

3. a taxa de transferência é diretamente proporcional a um coeficiente de 

transferência ( Lk ), o qual depende da difusividade do gás e da resistência 

do filme, ou seja: 

 

fY
LD

Lk =                                                                                                    (eq. 2.7) 

em que, 

LD  = coeficiente de difusão (m2/h); 

fY  = espessura do filme (m). 

 

4. a temperatura e a pressão são importantes fatores, pois influenciam 

diretamente na solubilidade do gás. 

 

 O mecanismo da difusão turbulenta é bem mais eficiente, pois envolve 

os dois principais fatores de uma eficaz aeração: criação de interfaces e 

renovação destas interfaces. O primeiro é importante, pois é por intermédio das 

interfaces que ocorrem os intercâmbios gasosos. O segundo é também 

significativo, pois a renovação das interfaces permite que se evite pontos de 

saturação localizada, além de conduzir o gás para as várias profundidades da 

massa líquida, devido à maior mistura (VON SPERLING, 1996). 

 Um parâmetro importante para a produção de oxigênio, segundo VON 

SPERLING (1996) é a fotossíntese. Este é o principal processo utilizado pelos 

seres vivos para a síntese da matéria orgânica, sendo característica dos 

organismos clorofilados. O processo se realiza somente em presença de 
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energia luminosa, segundo a seguinte equação simplificada, pois ocorrem 

inúmeras etapas intermediárias: 

2O  orgânica matérialuminosa energiaO2H2CO +→++          (eq. 2.8) 

 Segundo BRANCO (1976), a respiração apresenta uma reação 

exatamente oposta à da fotossíntese. Enquanto a fotossíntese constitui um 

processo de fixação da energia luminosa e a formação de moléculas de glicose 

de alta energia potencial, a respiração é essencialmente o inverso, isto é, a 

liberação desta energia para sua posterior utilização nos processos 

metabólicos. 

 No cômputo geral, os seres autotróficos realizam muito mais síntese do 

que oxidação, gerando sempre um saldo de compostos orgânicos que 

constituem a reserva de energia para os seres heterotróficos, além de um 

superávit de oxigênio que permite a respiração dos outros organismos (VON 

SPERLING, 1996). 

 

 

2.3  Modelagem da autodepuração dos cursos d’água  

 

A modelagem matemática passou a ser uma poderosa ferramenta na 

engenharia ambiental, pois permite, com menor custo, o conhecimento formal e 

rigoroso dos problemas envolvendo o controle ambiental, trazendo os 

almejados benefícios sócio-econômicos (D’ÁVILA et al. ,1991). 

O estudo dos mecanismos de propagação de poluentes em rios, como 

eles se dispersam e se degradam, é essencial para que sejam feitos os planos 

de monitoramento com rigor científico necessário. O uso de simulação 

matemática é fundamental na escolha adequada da rede de monitoramento, na 

definição correta dos parâmetros de interesse, etc. Da mesma forma a 

calibração correta do modelo através dos dados experimentais obtidos 

completa o ciclo, permitindo agora, através do modelo controlar a qualidade do 

rio de forma segura e rápida. 

O interesse principal na simulação é determinar, baseado em dados 

conhecidos previamente, as variações de concentração de um certo aporte de 

poluente em função da posição e do tempo. Isto obviamente passa por 
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conhecimentos básicos de transporte de massa molecular e convectivo, e de 

cinética das reações biológicas envolvidas no processo. 

 Existem modelos matemáticos que incorporam todos os fenômenos 

descritos acima no balanço do oxigênio dissolvido (CAMP, 1954; EPA, 1985). 

No entanto, a maior parte destes modelos abrangem apenas os dois principais 

fatores, a saber: o consumo de oxigênio (oxidação da matéria orgânica durante 

a respiração) e a produção de oxigênio (reaeração atmosférica) (VON 

SPERLING, 1996). 

 Na estrutura dos modelos, deve ser levado em consideração o regime 

hidráulico do curso d’água. De acordo com VON SPERLING (1996), há 

basicamente três tipos de modelos hidráulicos para um corpo d’água (Figura 

2.4): fluxo de pistão, mistura completa e fluxo disperso. Um corpo d’água em 

regime de mistura completa ideal caracteriza-se por ter em todos os pontos da 

massa líquida a mesma concentração, enquanto que, no fluxo em pistão não 

há intercâmbios entre as seções de jusante e de montante. Na verdade, os 

corpos d’água apresentam uma característica de dispersão dos poluentes 

intermediária entre as duas situações extremas: dispersão total (mistura 

completa) e dispersão nula (fluxo de pistão). 

 

Fluxo em Pistão

Mistura Completa

Fluxo Disperso

PRINCIPAIS MODELOS HIDRÁULICOS PARA UMA CORPO D’ÁGU A

 

 

Figura 2.4. Diferentes regimes hidráulicos para um corpo d’água. 

   

A Figura 2.5 mostra a progressão da DBO exercida e DBO 

remanescente ao longo do tempo. A DBO remanescente é expressa pela 
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concentração de matéria orgânica remanescente na massa líquida em um dado 

instante, enquanto que, a DBO exercida é representada pelo oxigênio 

consumido para estabilizar a matéria orgânica até este instante. 

 

 

Matéria Orgânica
(DBO Remanescente)

Consumo Acumulado
de Oxigênio

(DBO Exercida)

Tempo (dias)
 

 

Figura 2.5. DBO exercida e DBO remanescente ao longo do tempo. 

 

 

 A equação da progressão da DBO remanescente pode ser expressa de 

acordo com a seguinte equação diferencial: 

 

 

L1K
dt
dL ⋅−=                 (eq. 2.9) 

 

em que, 

L = concentração de DBO remanescente (mg/L); 

T = tempo (dia); 

K1 = coeficiente de desoxigenação (d-1). 

 

 De acordo com a equação anterior, observa-se que a taxa de oxidação 

da matéria orgânica (dL/dt) é proporcional à matéria orgânica ainda 
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remanescente (L), em um tempo t qualquer. Assim, quanto maior a 

concentração de DBO, mais rapidamente se processará a desoxigenação. 

 A integração da equação 2.9, entre os limites de L = Lo e L = Lt, e   t = 0 

e t = t, conduz a: 

 

 

t1KeoLL ⋅−⋅=              (eq. 2.10) 

 

em que, 

L = DBO remanescente em um tempo t qualquer (mg/L); 

Lo = DBO remanescente em t=0 (mg/L). 

 

 Em termos de consumo de oxigênio, é importante a quantificação da 

DBO exercida. Esta é obtida através da equação (eq. 2.10), conduzindo a: 

 

 















 ⋅−
−⋅=

t1K
e1oLy             (eq. 2.11) 

 

em que, 

y = DBO exercida em um tempo t (mg/L). Notar que y = Lo – L; 

Lo = DBO remanescente, em t = 0 ou DBO exercida em t = ∞ . Também 

denominada demanda última, pelo fato de representar a DBO total ao final da 

estabilização (mg/L). 

 

 O coeficiente de desoxigenação depende do tipo da matéria orgânica e 

do grau de tratamento, além da temperatura e da presença de substâncias 

inibidoras. Efluentes tratados, por exemplo, possuem uma taxa de degradação 

mais lenta, pelo fato da maior parte da matéria orgânica mais facilmente 

assimilável já ter sido removida, restando apenas a parcela de estabilização 

mais vagarosa. Valores médios de K1 encontram-se apresentados no Quadro 

2.2. 
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Quadro 2.2. Valores genéricos do coeficiente K1 (base e, 20o C) para vários 

tipos de efluentes (VON SPERLING, 1996 e CASTAGNINO, s.d.) 

 

Origem  K1 (d-1) 
Água residuária concentrada 0,35 – 0,45 
Água residuária de baixa concentração 0,30 – 0,40 
Efluente primário 0,30 – 0,40 
Efluente secundário 0,12 – 0,24 
Efluente terciário 0,10 – 0,20 
Rios com águas limpas 0,09 – 0,21 
Água para abastecimento público < 0,12 

 

 

Existem processos matemáticos e estatísticos que podem ser utilizados 

para a determinação do coeficiente de desoxigenação, caso se disponha de 

amostras da água a ser analisada. Os dados de entrada para tais métodos são 

os valores da DBO exercida a vários dias, tipicamente a DBO de cinco dias e a 

DBO de 20 dias. Os métodos mais conhecidos para a determinação de K1 são 

(VON SPERLING, 1996): 

- método dos mínimos quadrados, de REED – THERIAULT (citado por 

BARNWELL (1980); 

- método da inclinação, de Thomas (1937); 

- métodos dos momentos, de MOORE, THOMAS e SNOW (1950); 

- método de THOMAS (citado por POVINELLI, 1973; METCALF & EDDY, 

1981); 

- método da diferença de logarítmos, de FAIR (1936). 

  

O valor de K1 depende da temperatura, pois exerce uma grande 

influência no metabolismo microbiano. A relação empírica entre a temperatura 

e a taxa de desoxigenação pode ser expressa da seguinte forma: 

 

( )20T
201KT1K −⋅= θ             (eq. 2.12) 

 

em que, 
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T1K  = K1 a uma temperatura T qualquer (d-1); 

201K  = K1 a uma temperatura T = 20oC (d-1); 

T = temperatura do líquido (oC); 

θ  = coeficiente de temperatura (adimensional). 

 

 Um valor usualmente empregado de θ  é 1,047 (VON SPERLING, 1996). 

A interpretação deste valor, com relação à equação 2.12 é de que o valor de K1 

aumenta 4,7% a cada acréscimo de 1oC na temperatura da água.  

 Pode-se determinar o valor do coeficiente de reaeração (K2) de um 

corpo d’água por meio de métodos estatísticos. Os dados de entrada são 

oxigênio dissolvido (OD) a diversos tempos (t).  

 A seleção do valor do coeficiente K2 tem maior uma influência nos 

resultados do balanço do oxigênio dissolvido do que o coeficiente K1, pelo fato 

das faixas de variação do último serem mais estreitas. Existem três métodos 

para a obtenção de um valor para o coeficiente K2: 

- Valores médios tabelados (Quadro 2.3); 

- Valores em função das características hidráulicas do corpo d’água (Quadro 

2.4); 

- Valores correlacionados com a vazão do curso d’água, descritos pela 

fórmula K2 = mQn, sendo m e n coeficientes de ajuste. 

 

 

Quadro 2.3. Valores típicos de K2 (base e, 20oC) (Fair et al, 1973, ARCEIVALA, 

1981, citado por VON SPERLING, 1996). 

 

Corpo d’água  
 

K2 (d-1) 
Profundo  Raso 

Pequenas lagoas 0,12 0,23 
Rios vagorosos, grandes lagos 0,23 0,37 
Grandes rios com baixa velocidade 0,37 0,46 
Grandes rios com velocidade normal 0,46 0,69 
Rios rápidos 0,69 1,15 
Corredeiras e quedas d’água >1,15 >1,61 
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Quadro 2.4. Valores do coeficiente K2 segundo modelos baseados em dados 

hidráulicos (base e, 20oC) (Covar, citado por EPA, 1985). 

 

Pesquisador  Fórmula  Faixa de aplicação  
O’CONNOR E DOBBINS (1958) 5,1H5,0v73,3 −⋅  m0,4Hm6,0 <≤  

s/m8,0vs/m05,0 <≤  
CHURCHILL et al (1962) 67,1H97,0v0,5 −⋅  m0,4Hm6,0 <≤  

s/m5,1vs/m8,0 <≤  
OWENS et al (apud BRANCO, 
1976) 

85,1H67,0v3,5 −⋅  m6,0Hm1,0 <≤  
s/m5,1vs/m05,0 <≤  

Notas: 
v: velocidade do curso d’água (m/s); 
H: altura da lâmina d’água (m); 

 

 

 A temperatura influencia na oxigenação do corpo d’água de duas 

formas: reduz a concentração de saturação da água e acelera o processo de 

absorção de oxigênio. 

 A cinética da reaeração pode ser também caracterizada por uma reação 

de primeira ordem, segundo a seguinte equação: 

 

D2K
dt
dD ⋅−=              (eq. 2.13) 

 

em que, 

D = déficit de oxigênio dissolvido, ou seja, a diferença entre a concentração de 

saturação (Cs) e concentração existente em um tempo t (D = Cs – C) (mg/L); 

t = tempo (d); 

K2 = coeficiente de reaeração (base e) (d-1). 

 

 De acordo com a equação 2.13, observa-se que a taxa de absorção de 

oxigênio é diretamente proporcional ao déficit existente. Quanto maior o déficit, 

maior a “avidez” da massa líquida pelo oxigênio, implicando em que a taxa de 

transferência seja maior. A integração da equação 2.13 com em t = 0, fornece: 
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t2KeoDD ⋅−⋅=              (eq. 2.14) 

 

em que, 

Do = déficit de oxigênio inicial (mg/L); 

 

Para cascatas naturais com quedas d’água livre, VON SPERLING 

(1987), em estudo efetuados em algumas cascatas da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, obteve a seguinte fórmula empírica para a reaeração 

atmosférica no trecho específico da cascata: 

 

 

( )CosCKoCeC −⋅+=             (eq. 2.15) 

 

 

( ) 093,0
os

128,0 CCh343,11K −− −⋅⋅−=           (eq. 2.16) 

 

em que, 

eC  = concentração de OD efluente da cascata (mg/L); 

oC  = concentração de OD afluente à cascata (mg/L); 

K = coeficiente de eficiência (adimensional); 

sC  = concentração de saturação de OD (mg/L); 

h = altura da queda livre (m). 

 

 Resultados experimentais demonstraram que a temperatura exerce 

profundos efeitos na taxa de absorção de oxigênio. Foi observado que uma 

água previamente desoxigenada absorve menos oxigênio da atmosfera à 

medida em que a temperatura se eleva, se todas as outras condições 

permanecerem constantes. 

 O aumento na taxa de reaeração pode ser determinado pela seguinte 

fórmula geral: 
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( )20T
202KT2K −⋅= θ             (eq. 2.17) 

 

em que, 

T2K  = K2 a uma temperatura T qualquer (d-1); 

202K  = K2 a uma temperatura T = 20oC (d-1); 

T = temperatura do líquido (oC); 

θ  = coeficiente de temperatura (adimensional). 

 

 Streeter (1926), citado por ELMORE & WEST (1961) formulou para o 

ajuste térmico de 2K  a seguinte expressão: 

 

 

( )20T0159,1202KT2K −⋅=            (eq. 2.18) 

 

a qual indica um aumento geométrico de 2K  com o aumento de temperatura 

(acima de 20 oC) a uma taxa de 1,59% por oC. 

 Após análise de dados originais, STREETER, WRIGHT & KEHR (1936) 

determinaram um coeficiente de temperatura θ  igual a 1,047. 

 DOWNING & TRUESDALE (1955) apresentaram um coeficiente de 

temperatura de 2,21% por oC. TRUESDALE & VANDYKE (1958) obtiveram 

resultados de 1,018, 1,015 e 1,008% e ELMORE & WEST (1961) indicaram 

que a taxa de reaeração aumenta geometricamente a uma taxa de 2,41% por 
oC. 

Com base nos valores apresentados na literatura, um valor bastante 

utilizado do coeficiente de temperatura θ  é 1,024. 

STREET e PHELPS (1925) mostraram que os valores de K1 e K2, 

obtidos nos trabalhos desenvolvidos no rio Ohio, são grandemente 

influenciados pelas características físicas do canal, tais como: velocidade do 
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escoamento, profundidade média, inclinação e rugosidade. Considerando tais 

influências, os autores propuseram a equação empírica que segue: 

 

2

n

2
H

vc
K

⋅=               (eq. 2.19) 

 

Em que, 

H = profundidade média (m); 

v = velocidade média de escoamento (m/s); 

c e n = são constantes empíricas que dependem das condições físicas e 

hidráulicas do canal. 

  

 KRENKEL e ORLOB (1962) desenvolveram métodos práticos de 

estimativa da taxa de transferência de oxigênio em canais considerando 

parâmetros hidráulicos. Relacionaram o fenômeno de absorção de oxigênio 

com a turbulência no escoamento e apresentaram a seguinte formulação 

empírica: 

 

66,0408,0
2 H)Sv(15,8)C25(K −⋅⋅=o           (eq. 2.20) 

 

em que, 

v = velocidade média (m/s); 

S = inclinação do gradiente de energia (m/m); 

H = profundidade média (m). 

  

CHURCHILL, ELMORE & BUCKINGHAM (1962) usando técnicas de 

regressão múltipla, relacionaram a taxa de reaeração com parâmetros 

hidráulicos do curso d’água, a partir de 30 medidas de 2K . Estes dados foram 

medidos em cursos d’água não poluídos dentro de condições de fluxo 

permanentemente uniforme, com eliminação total dos efeitos da fotossíntese e 

respiração de organismos aquáticos. A equação proposta para o coeficiente de 

reaeração, na base (e) a 25oC, é a seguinte: 
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673,1969,0
2 Hv235,0)C25(K −⋅⋅=o           (eq. 2.21) 

em que, 

v = velocidade média do escoamento (m/s); 

H = profundidade média do escoamento (m); 

 

 OWENS, EDWARDS & GIBBS (1964) em estudos feitos em vários rios 

britânicos, mostraram que a taxa de transferência de massa )h( K 1
2

−  do 

oxigênio entre o ar e a água pode ser estimada em cursos d’água com 

velocidade (v) variando entre 3,0 a 152 cm/s e profundidade (H) entre 12 e 335 

cm, através da seguinte equação empírica: 

 

85,167,0
2 Hv25,0)C25(K −⋅=o            (eq. 2.22) 

 

 Para rios com velocidade entre 3,0 e 54,8 cm/s e profundidade entre 12 

e 73 cm, os mesmos autores indicam o uso da seguinte equação: 

 

75,173,0
2 Hv325,0)C25(K −⋅=o            (eq. 2.23) 

  

GAMESON, TRUESDALE e VARLEY (1956) observaram por meio de 

dados experimentais realizados em um canal de 0,15 m de largura e 130 m de 

comprimento, que a presença de agentes tensoativos (detergentes sintéticos) 

reduziram sensivelmente a taxa de reaeração. Em vista disto, reduções de 25 a 

70% na taxa de reaeração a uma concentração de 1 ppm de agentes 

tensoativos foram verificadas. 

 RATHBUN (1977) fez uma análise do estado-da-arte de técnicas e 

equações usadas na determinação do coeficiente de reaeração em cursos 

d’água. Equações de modelos empíricos e semi-empíricos foram selecionados 

e aplicadas na determinação de 2K  em cinco rios. Após estudos estatísticos, o 

autor conclui que os modelos usados possuíam uma série de limitações. 

Verifica também grandes intervalos nos valores de 2K  e que não se pode ter 

uma única equação para todos os rios estudados. Finalmente, conclui que 
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progressos devem ser feitos no desenvolvimento de técnicas e equações para 

medir e estimar 2K . 

 Wilson e Macleod (1974) e Brown (1974) citados por RATHBUN (1977), 

concluíram que grandes variações ocorridas no coeficiente de reaeração 

estimado podem ser atribuídas apenas a erros experimentais. Brown sugere 

que novos modelos para a determinação de 2K  são necessários, como 

modelos teóricos mais promissores do que correlações empíricas. 

 ADENEY & BECHER (1919) relatam, através de extensivos estudos em 

laboratório relativos ao fenômeno de aeração, que a absorção de gás por um 

líquido é um processo cinético que obedece a uma reação de primeira ordem. 

A taxa de absorção é, assim, proporcional ao déficit de oxigênio dentro do 

líquido em condições constantes de temperatura e turbulência. A equação 

resultante proposta para esse processo é a seguinte: 

 

( ) ( )








−−= +−

t

36T01,0
ist V

A
e1CCC           (eq. 2.24) 

 

em que, 

sC  = concentração de saturação (mg/L); 

tC  = concentração do oxigênio dissolvido no tempo t (mg/L); 

iC  = concentração inicial do oxigênio dissolvido (mg/L); 

A = área superficial exposta (cm2); 

V = volume de água (cm3); 

e = base do logarítmo neperiano; 

t = tempo (minutos); 

T = temperatura (oC). 

  

STREET e PHELPS (1925), desenvolveram um modelo clássico, até 

hoje largamente empregado. A maior parte dos outros modelos que foram 

desenvolvidos posteriormente o utilizaram como base. O modelo de Streeter-

Phelps aborda unicamente dois aspectos importantes: o consumo de oxigênio 
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pela oxidação da matéria orgânica e a produção de oxigênio pela reaeração 

atmosférica. É um modelo determinístico e estático. 

Segundo VON SPERLING (1996) são estas as equações 

representativas utilizadas no modelo de Streeter-Phelps: 

 

a) Concentração e déficit de oxigênio no rio após a mistura com o despejo 

 

eQrQ
eODeQrODrQ

oC
+

⋅+⋅
=            (eq. 2.25) 

 

oCsCoD −=              (eq. 2.26) 

 

em que, 

oC  = concentração inicial de oxigênio, logo após a mistura (mg/L); 

oD  = déficit inicial de oxigênio, logo após a mistura (mg/L); 

sC  = concentração de saturação de oxigênio (mg/L); 

rQ  = vazão do rio a montante do lançamento dos despejos (m3/s); 

eQ  = vazão de esgotos (m3/s); 

rOD  = concentração de oxigênio dissolvido no rio, a montante do lançamento 

dos despejos (mg/L); 

eOD  = concentração de oxigênio dissolvido no esgoto (mg/L); 

 

b) Cálculo da DBO5 e da demanda última no rio após a mistura com o despejo 

 

( )
eQrQ

eDBOeQrDBOrQ
o5DBO

+
⋅+⋅

=           (eq. 2.27) 

 

  DBO última da mistura: 

( )
TK

eQrQ
eDBOeQrDBOrQ

TKo5DBOoL ⋅
+

⋅+⋅
=⋅=         (eq. 2.28) 

em que, 
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o5DBO  = concentração de DBO5, logo após a mistura (mg/L); 

oL  = demanda última de oxigênio, logo após a mistura (mg/L); 

rDBO  = concentração de DBO5 do rio (mg/L); 

eDBO  = concentração de DBO5 do esgoto (mg/L); 

TK  = constante para transformação da DBO5 a DBO última (DBOu) (-) 

 

1K5e1

1

5DBO
uDBO

KT
−−

==             (eq. 2.29) 

 

c) Cálculo do perfil de oxigênio dissolvido em função do tempo 

 








 ⋅−⋅+





 ⋅−−⋅−

−
⋅

−= t2KeoDt2Ket1Ke
1K2K

oL1K
sCtC        (eq. 2.30) 

 A curva do perfil de OD em função do tempo (ou da distância do 

percurso) é em forma de S, como mostrado na Figura 2.6. No perfil, 

identificam-se os pontos principais: a concentração de OD no rio e a 

concentração crítica de OD. 

 

d) Cálculo do tempo crítico (tempo onde ocorre a concentração mínima de 

oxigênio dissolvido) 

 

( )





















⋅
−⋅

−
−

=
1KoL

1K2KoD
1

1K
2K

ln
1K2K

1
ct          (eq. 2.31) 
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Esgotos

Curso D’Água

to tf Tempo (d)
ou distância (km)

Co

Cc

Dc

Cs

Co

Cc

OD
(mg/L)

 

Figura 2.6. Pontos característicos da curva de depressão de OD. 

 

 

 Algumas situações podem ocorrer na utilização da fórmula do tempo 

crítico, dependendo da relação entre (Lo/Do) e (K2/K1) (Figura 2.7): 

 

 

OD
(mg/L)

tc < 0 d (km)

Lo/Do < K2/K1

tc = 0 d (km)

Lo/Do = K2/K1
OD

(mg/L)

OD
(mg/L)

tc = 1/K1 d (km)

K2/K1 = 1

OD
(mg/L)

tc > 0 d (km)

Lo/Do > K2/K1

 

 

Figura 2.7.  Relação entre o tempo crítico e os termos (Lo/Do) e (K2/K1). 
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e) Cálculo do déficit crítico e da concentração crítica de oxigênio 

 

 

ct1KeoL
2K
1K

cD ⋅−⋅=             (eq. 2.32) 

 

 

cDsCcC −=              (eq. 2.33) 

 

 

O modelo de Streetr e Phelps necessita dos seguintes dados: 

- vazão do rio, a montante do lançamento; 

- vazão de esgotos (Qe); 

- oxigênio dissolvido no rio, a montante do lançamento (ODr); 

- oxigênio dissolvido no esgoto (ODe); 

- DBO5 no rio, a montante do lançamento (DBOr); 

- DBO5 do esgoto (DBOe); 

- coeficiente de desoxigenação (K1); 

- coeficiente de reaeração (K2); 

- velocidade de percurso do rio (v); 

- tempo de percurso (t); 

- concentração de saturação de OD (Cs); 

- oxigênio dissolvido mínimo permissível (ODmin). 

 A DBO5 no rio, a montante do lançamento, é função dos despejos 

lançados ao longo do percurso até o ponto em questão (VON SPERLING, 

1996). KLEIN (1962) propõe, na ausência de dados específicos, concentrações 

típicas em função das características do curso d’água (Quadro 2.5): 

Na situação em que se estiver investigando o lançamento de um 

efluente tratado, deve-se considerar a redução da DBO proporcionada pela 

eficiência do tratamento (VON SPERLING, 1996). Em tais condições, a DBO5 

efluente será: 
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Quadro 2.5. Valores de DBO5 em função das características do curso d’água 

(KLEIN, 1962). 

 

Condição do rio  DBO5 do rio (mg/L)  
Bastante limpo 1 
Limpo 2 
Razoavelmente limpo 3 
Duvidoso 5 
Ruim >10 
 

  

eDBO
100
E

1eflDBO ⋅






 −=            (eq. 2.34) 

 

em que, 

eflDBO  = DBO5 do esgoto efluente do tratamento (mg/L); 

eDBO  = DBO5 do esgoto afluente (mg/L); 

E = eficiência do tratamento na remoção da DBO5 (%). 

 

Conhecidas as distâncias de percurso e determinadas as velocidades 

em cada trecho, VON SPERLING (1996) afirma que o tempo de percurso 

teórico é obtido diretamente da relação: 

 

 

86400v
d

t
⋅

=               (eq. 2.35) 

 

em que: 

t = tempo de percurso (d); 

d = distância percorrida (m); 

v = velocidade do curso d’água (m/s); 

86400 = número de segundos por dia (s/d). 
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 Algumas fórmulas empíricas, como a proposta por PO&& PEL (1979) 

fornecem diretamente o valor da concentração de saturação Cs (mg/L) em 

função da temperatura T (oC): 

 

 

3T5107774,72T3109910,7T1101022,4652,14sC −⋅−−⋅+−⋅−=       (eq. 2.36) 

 

 QASIM (1985) propôs uma equação que relaciona a concentração de 

saturação com a altitude: 

 

 








 −==
9450

H
1

sC

'
sC

Hf             (eq. 2.37) 

 

em que, 

Hf  = fator de correção da concentração de saturação de OD pela altitude 

(adimensional); 

'
sC  = concentração de saturação na altitude H (mg/L); 

H = altitude (m). 

 

 

 A salinidade afeta também a solubilidade do oxigênio. A influência de 

sais dissolvidos pode ser computada pela seguinte fórmula empírica (PO&& PEL, 

1979): 

 

 

−
− ⋅⋅−=γ

Cl
6 C1091             (eq. 2.38) 

 

em que, 
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γ : fator de redução na solubilidade (=1 para água pura); 

−Cl
C : concentração de sais dissolvidos (mg/L de −Cl ). 

O Quadro 2.6 apresenta a concentração de saturação de oxigênio na 

água limpa para diferentes temperaturas e altitudes (VON SPERLING, 1996). 

Os teores de oxigênio dissolvido a serem mantidos nos corpos d’água 

são estipulados através de legislação. Os valores variam em função da classe 

em que o corpo d’água está classificado (VON SPERLING, 1996). O Quadro 

2.7 mostra os teores mínimos de OD nos corpos d’água, em função da classe a 

que pertencem, segundo a Resolução CONAMA No20, de 18/06/86. 

SALVADOR et al. (1989) desenvolveram um modelo computacional de 

autodepuração de rios, baseado no balanço de oxigênio proposto por 

STREETER & PHELPS (1925), desenvolvido para microcomputadores 

compatíveis com o IBM-PC. O modelo utiliza um programa elaborado em 

linguagem PASCAL, permitindo o estudo e a determinação do perfil de oxigênio 

dissolvido e da degradação da DBO ao longo de um rio.  

LAROCA (1993) avaliou a capacidade autodepuradora do Rio Tietê 

Médio Superior e a despoluição do reservatório Billings. O objetivo do trabalho 

foi fazer uma análise do comportamento autodepurador do Tietê Médio 

Superior, frente as diversas vazões efluentes do reservatório de Rasgão e 

várias condições e níveis de DBO e OD. Em várias campanhas, os técnicos da 

CETESB injetaram material radioativo, de forma pontual, a jusante do 

Reservatório de Rasgão, com diversas vazões diferentes, porém em regime 

estacionário. Desta forma, estudou-se o comportamento da nuvem radioativa 

ao longo dos 266 (duzentos e sessenta e seis) quilômetros do rio, que compõe 

o Tietê Médio Superior. Entre 1982 e 1984 a CETESB realizou estas 5 (cinco) 

campanhas de medição do tempo de trânsito e qualidade das águas do Tietê 

Médio Superior, sendo os dados abordados pelo aspecto hidráulico e 

morfológico do trecho compreendido entre a represa do reservatório de Rasgão 

e o início do lago do reservatório de Barra Bonita. Uma análise global da 

autodepuração para este trecho, com vazões entre 1,1 e 350 m3/s foi o tema 

central do trabalho.  
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Quadro 2.6.  Concentração de saturação de oxigênio (mg/L) em função da 

temperatura e altitude. 

 

 
Temperatura ( oC) 

Altitude  
0 500 1000 1500 

10 11,3 10,7 10,1 9,5 
11 11,1 10,5 9,9 9,3 
12 10,8 10,2 9,7 9,1 
13 10,6 10,0 9,5 8,9 
14 10,4 9,8 9,3 8,7 
15 10,2 9,7 9,1 8,6 
16 10,0 9,5 8,9 8,4 
17 9,7 9,2 8,7 8,2 
18 9,5 9,0 8,5 8,0 
19 9,4 8,9 8,4 7,9 
20 9,2 8,7 8,2 7,7 
21 9,0 8,5 8,0 7,6 
22 8,8 8,3 7,9 7,4 
23 8,7 8,2 7,8 7,3 
24 8,5 8,1 7,6 7,2 
25 8,4 8,0 7,5 7,1 
26 8,2 7,8 7,3 6,9 
27 8,1 7,7 7,2 6,8 
28 7,9 7,5 7,1 6,6 
29 7,8 7,4 7,0 6,6 
30 7,6 7,2 6,8 6,4 

 

 

Quadro 2.7. Concentrações mínimas permissíveis de oxigênio dissolvido 

(Resolução CONAMA No20, de 18/06/86). 

 

Classe  OD mínimo (mg/L)  
Especial Não são permitidos lançamentos, mesmos tratados 

1 6,0 
2 5,0 
3 4,0 
4 2,0 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.1  Caracterização da área de estudo 

 

A área-base deste estudo abrange os cursos d’água ribeirão São 

Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Limpo, pertencentes à bacia hidrográfica do Rio 

Turvo Sujo, descrita com detalhes no capítulo anterior.  

 A Figura 2.8 mostra a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, com os três 

rios e os quatro pontos amostrais os quais foram recolhidas as amostras 

utilizadas no trabalho. As duas primeiras amostras (Amostras 1 e 2) foram 

coletadas no encontro do ribeirão São Bartolomeu com o rio Turvo Sujo, na 

localidade conhecida como Barrinha. Já as amostras 3 e 4, foram coletadas no 

encontro do rio Turvo Sujo com o rio Turvo Limpo, na localidade conhecida 

como Duas Barras. 

 

 

3.2. Caracterização química, física e bioquímica da s águas do ribeirão São 

Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Turvo Limpo  

 

Visando caracterizar química, física e bioquimicamente as águas do 

ribeirão São Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Turvo Limpo, no inverno de 2001, 

foram selecionados quatro pontos amostrais (Figura 2.8), os quais foram 

coletadas amostras de água, além da medição direta de parâmetros físicos. 

 A forma de amostragem foi do tipo simples sendo que o método de 

amostragem foi manual. 
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rio Turvo Sujo

ribeirão São Bartolomeu

rio Turvo Limpo

Amostra 1 : Efluente ribeirão São Bartolomeu

Amostra 2 : Afluente rio Turvo Sujo

Amostra 3 : Efluente rio Turvo Sujo

Amostra 4 : Afluente rio Turvo Limpo

 

 

Figura 2.8. Área de estudo mostrando os cursos d’água e seus pontos 

amostrais. 

 

   

-  Para a coleta da água foram utilizados recipientes de plástico com 

volume de 2 L e vidros especiais com capacidade de 300 mL, com rolha 

esmerilhada. As amostras foram coletadas no dia 17 de julho de 2001, das 

8:00 às 9:30 horas, período do dia em que há menor interferência da 

temperatura. Visando a preservação das amostras até a chegada no 

Laboratório de Qualidade da Água do Departamento de Engenharia 

Agrícola da UFV, as mesmas foram refrigeradas imediatamente após a 

coleta, colocando-se gelo em volta dos recipientes com as amostras na 

caixa isotérmica de transporte. 

-  No dia 18 de julho de 2001, foi realizada nos mesmos pontos amostrais 

medições de vazão em função da área e da velocidade. 

-  As determinações realizadas no laboratório e no campo foram: 

- temperatura da água ( θ ); 

- sólidos sedimentáveis (SS); 

- sólidos totais (ST); 

- oxigênio dissolvido (OD); 

- alcalinidade; 
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- acidez; 

- potencial hidrogeniônico (pH); 

- demanda bioquímica de oxigênio (DBO); 

- vazão (Q). 

- Os tópicos abaixo relacionam os materiais e métodos utilizados 

na caracterização química e física dos elementos amostrais. 

-  

• Temperatura 

 

Para a determinação da temperatura foi utilizado termômetro de 

qualidade comprovada e um becker de 500 mL.  

As etapas para determinação da temperatura foram (APHA, 1985): 

- inicialmente lavou-se o becker com porções da amostra; 

- recolheu-se a amostra introduzindo o termômetro dentro do líquido evitando 

que o mesmo toca-se as paredes do becker; 

- após estabilização da coluna, fez-se a leitura em graus Celsius, com a 

aproximação desejada. 

 

• Sólidos sedimentáveis (SS) 

 

 Para a determinação dos sólidos sedimentáveis foram utilizados o cone 

de Imhof e bastão de vidro.  

Os procedimentos realizados para a determinação dos sólidos 

sedimentáveis na água foram (PRÁTICAS DE ENG 650): 

- encheu-se o cone de lmhoff até a marca de 1 L com as amostras; 

- após um tempo de sedimentação de 45 minutos, com o auxílio de um 

bastão de vidro, agitou-se cuidadosamente a amostra junto às bordas 

superiores do cone (deu-se cerca de três voltas com o bastão), deixando a 

amostra sedimentar por mais 15 minutos; 

- após decorrido o período de 1 h de sedimentação, foi feita a determinação 

do volume de sedimentos acumulados no fundo do cone de lmhoff. Os 

valores obtidos tiveram a unidade mL. L-1. 
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• Sólidos totais (ST) 

 

 Para a determinação dos sólidos totais foram utilizados cadinhos de 100 

mL, beckers de 500 mL, dessecadores, estufa 100-105 oC e balança analítica 

com precisão de 0,1 mg.  

 Os procedimentos realizados para a determinação dos sólidos totais na 

água foram (PRÁTICAS DE ENG 650): 

- deixou-se os beckers em estufa (103-105 oC, por 1 h), para posterior 

determinação do peso desses recipientes; 

- preencheu os cadinhos com um volume das amostras que produziu um 

resíduo entre 10 e 200 mg (100 mL); 

- após a desidratação, os resíduos foram colocados em estufa para secagem 

a 103-1050C, por 1 h; 

- após decorrido o tempo de 1 h, as amostras foram retiradas da estufa e 

colocadas num dessecador para atingir temperatura ambiente e ter, 

finalmente, sua massa determinada em balança de precisão; 

- determinou-se a concentração de sólidos totais de acordo com a seguinte 

equação: 

 

Va
1000Pr)Ps(

ST
−=              (eq. 2.39) 

 

em que, 

ST = sólidos totais (mg.L-1); 

Ps = peso da amostra seca a 103-105 OC + Pr (mg); 

Pr = peso do recipiente (mg); 

Va = volume da amostra (mL). 

 

• Oxigênio dissolvido (OD) 

 

-  O método utilizado para determinação do oxigênio dissolvido foi o 

iodométrico ou de Winkler. O princípio geral do método, segundo APHA 

(1995), está baseado na adição à amostra de uma solução de manganês 
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divalente, seguida de concentrações de forte alcalinidade. O oxigênio 

dissolvido presente na amostra oxidará rapidamente o manganês em 

solução, formando hidróxidos de maior valência que precipitam-se. Com a 

adição de um sal de iodo e, após a acidificação da amostra, o manganês 

oxidado é novamente reduzido à condição de divalente, liberando, como 

conseqüência, iodo na solução. O iodo é, então, titulado com solução 

padronizada de tiossulfato para quantificação da sua concentração e, 

indiretamente, da concentração de oxigênio dissolvido presente na amostra. 

As reações envolvidas na determinação indireta da concentração de 

oxigênio dissolvido são: 

-  

2Mn(OH)2OH2Mn →−++            (eq. 2.40) 

 

parda) (coloração  2MnO(OH)2O
2
1

2Mn(OH) ↓→+         (eq. 2.41) 

 

O3HMn4HMnO(OH) 2
4

2 +→+ ++           (eq. 2.42) 

 

−+−→−+ 2
6O4S2I2

3O22S2I            (eq. 2.43) 

 

Os materiais utilizados para a determinação da concentração de 

oxigênio dissolvido na água foram bureta de 10 mL com divisões de 0,01mL, 

frascos especiais para DBO com capacidade igual a 300 mL com tampa 

esmerilhada, pipeta graduada de 100 mL, pipetas volumétricas de 2 mL, balões 

volumétricos 1.000 mL e Erlenmeyer de 250 mL.  

Os procedimentos realizados para a determinação da concentração de 

oxigênio dissolvido na água foram (PRÁTICAS DE ENG 650): 

− coleta das amostras de 300 mL em frasco com tampa esmerilhada, 

lembrando-se de enxaguá-lo com a própria solução por três vezes antes da 

coleta. As amostras foram coletadas a cerca de 20 cm de profundidade e de 

modo a que não ocorre-se borbulhamento no líquido; 



86 
 
 
 

− após a coleta das amostras, adicionou-se 1 mL de solução de sulfato 

manganoso e 1 mL de solução de iodeto-azida sódica. Teve-se o cuidado 

de mergulhar a ponta da pipeta ao frasco, para evitar o borbulhamento; 

− os frascos foram bem fechados para impedir a entrada de ar no seu interior. 

Agitou-se o frasco por inversões sucessivas; 

− após a decantação do precipitado das amostras (concentrado abaixo da 

metade do frasco), o que ocorreu após 3 minutos, adicionou-se 1 mL de 

H2SO4 concentrado. Misturou-se até que a dissolução do precipitado fosse 

completa; 

− retirou uma alíquota de 50 mL de amostra original. Titulou-se o iodo liberado 

na alíquota com a solução de Na2S2O3.5H2O (0,00625 M) até obtenção de 

uma coloração amarelo palha. Adicionou-se algumas gotas (5) de solução 

indicadora e continuou-se a titulação até que a coloração azulada 

desaparece-se; 

− calculou-se a concentração de oxigênio dissolvido utilizando a equação: 

 

Va
000.8FNVt

OD
⋅⋅⋅=                                                                              (eq. 2.44) 

 
- e

m que, 
OD = concentração de oxigênio dissolvido (mg/L); 

Vt = volume de tiossulfato de sódio gasto na titulação (mL ); 

N = normalidade do tiossulfato de sódio; 

F = fator de correção da solução de tiossulfato de sódio; 

- V

a = volume da amostra (mL). 

 

 

- Alcalinidade 

 

Para a determinação da alcalinidade foram utilizados pipeta volumétrica 

de 100 mL e erlenmeyer de 250 mL.  
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As etapas para determinação da alcalinidade foram (PRÁTICAS DE 

ENG 650): 

- pipetou-se 100 mL da amostra, utilizando aparelho de sucção, introduzindo-

a no erlenmeyer de 250 mL; 

- adicionou-se em cada erlenmeyer 3 gotas de fenolftaleína; 

- titulou-se com ácido sulfúrico (H2SO4) a 0,02 N até descorar; 

- anotou-se o número de mL gastos na operação; 

- calculou-se a alcalinidade usando a seguinte equação: 

 

 

( ) 10 x N 0,02  a 4SO2H de mLdeAlcalinida =                                       (eq. 2.45) 

 

em que, 

Alcalinidade = mgL-1 de alcalinidade em termos de CaCO3; 

 

- Acidez 

 

Para a determinação da acidez foram utilizados pipeta volumétrica de 

100 mL e erlenmeyer de 250 mL.  

As etapas para determinação da acidez foram (PRÁTICAS DE ENG 

650): 

- pipetou-se 100 mL da amostra, utilizando aparelho de sucção, introduzindo-

a no erlenmeyer de 250 mL; 

- adicionou-se em cada erlenmeyer 3 gotas de fenolftaleína; 

- titulou-se com hidróxido de sódio (NaOH) a 0,02 N até que a primeira 

coloração rósea persistente aparecesse; 

- anotou-se o número de mL de hidróxido de sódio gastos na operação; 

- calculou-se a acidez usando a seguinte equação: 

 

 

( ) 10 x N 0,02  a NaOH de mLAcidez =                                                  (eq. 2.46) 

 



88 
 
 
 

em que, 

Acidez = mgL-1 de Acidez em termos de CaCO3; 

 

• Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O método utilizado para a determinação do potencial hidrogeniônico (pH) 

foi o eletrométrico. Este método é considerado mais eficiente que o método 

colorimétrico pelo fato de não sofrer interferência de cor e turbidez e de uma 

extensiva variedade de íons.  

Os materiais utilizados para a determinação do pH pelo método 

eletrométrico foram potenciômetro (Modelo Quimis, Q-400h), becker de 250 

mL, garrafa lavadora de água destilada e papel absorvente. 

Em linhas gerais, os procedimentos para a determinação do pH pelo 

método eletrométrico foram (PRÁTICAS DE ENG 650): 

- ligou-se o aparelho e esperou-se que o mesmo se estabiliza-se; 

- lavou-se os eletrodos com água destilada e enxaguou-os com papel 

absorvente; 

- padronizou-se o aparelho com solução tampão de pH próximo ao da 

amostra; 

- tornou-se a lavar os eletrodos com água destilada. Enxaguou-os e 

introduziu-os na amostra em estudo; 

- girou o botão pH e leu-se o valor digital do pH; 

- retirou-se os eletrodos da solução, enxaguou-os com água destilada e 

introduziu-os num becker contendo água destilada; 

- desligou-se o aparelho. 

 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

  A estabilização completa do material orgânico da maioria das águas 

residuárias demora mais de 30 dias requerendo uma quantidade de oxigênio 

que determina a Demanda Última de Oxigênio (DBOu). Entretanto, por ser este 

período muito longo, convencionou-se, como parâmetro referencial de análise 

em laboratórios, que o requerimento de oxigênio para mineralização do 
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material orgânico de uma amostra, ao final de 5 dias de incubação, sob uma 

temperatura de 200C, determina a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,  

20 oC) (NORMAS TÉCNICAS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 

GERAIS, 1997). 

  O princípio do método de determinação é a quantificação da 

concentração de oxigênio dissolvido antes e após a incubação, sob 

temperatura controlada, da amostra bruta ou diluída. A diferença entre esses 

valores determina a quantidade de oxigênio da amostra gasta na 

decomposição microbiana do material orgânico. 

 As principais vantagens do teste da DBO, e ainda não igualadas por 

nenhum outro teste de determinação de matéria orgânica, são relacionadas ao 

fato de que o teste da DBO permite: 

-  indicação aproximada da fração biodegradável do despejo; 

-  indicação da taxa de degradação do despejo; 

-  indicação da taxa de consumo de oxigênio em função do tempo; 

- determinação aproximada da quantidade de oxigênio requerido para a 

estabilização biológica da matéria orgânica presente. 

  No entanto, as seguintes Iimitações são citadas: 

- pode-se encontrar baixos valores de DBO5 caso os microrganismos 

responsáveis pela decomposição não estejam adaptados ao despejo; 

- os metais pesados e outras substâncias tóxicas podem matar ou inibir os 

microrganismos; 

- há a necessidade da inibição dos organismos responsáveis pela oxidação da 

amônia, para evitar que o consumo de oxigênio para a nitrificação (demanda 

nitrogenada) interfira com a demanda carbonácea; 

- a relação DBOu/DBO5 varia em função do despejo; 

- a relação DBOu/DBO5, varia, para um mesmo despejo, ao longo da linha de 

tratamento da ETE; 

- o teste demora 5 dias, não sendo útil para efeito de controle operacional de 

uma estação de tratamento de esgotos. 

 Apesar das limitações acima, o teste da DBO continua a ter extensiva 

utilização, parte por razões históricas, parte em função ainda de alguns dos 

seguintes pontos: 
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- os critérios de dimensionamento das unidades de tratamento são mais 

freqüentemente expressos em termos da DBO; 

- a legislação para lançamento de efluentes e, em decorrência, a avaliação do 

cumprimento aos padrões de lançamento, é normalmente baseada na DBO. 

  Simplificadamente, o teste da DBO pode ser entendido da seguinte 

maneira: no dia da coleta, determina-se a concentração de oxigênio dissolvido 

(OD) da amostra. Cinco dias após, com a amostra mantida em um frasco 

fechado e incubada a 20 oC, determina-se a nova concentração, já reduzida, 

devido ao consumo de oxigênio durante o período. A diferença entre o teor de 

OD no dia zero (0) e no dia cinco (05) representa o oxigênio consumido para a 

oxidação da matéria orgânica, sendo, portanto, a DBO5. 

Os materiais utilizados para a determinação da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio na água foram: 

- potenciômetro para medição de pH; 

- bomba de ar comprimido; 

- bureta de 5 ou 10 mL com divisões de 0,01 mL; 

- incubadora com controle de temperatura em 20 oC ± 1oC, protegida de luz; 

- frascos especiais para DBO, com capacidade igual a 300 mL, com tampa 

esmerilhada para proporcionar a obtenção de selo d’água; 

- pipeta graduada de 10 mL; 

- erlnmeyer de 250 mL; 

- frasco de vidro de 20 L; 

- balões volumétricos de 1.000 mL. 

 Os procedimentos realizados para a determinação da demanda 

bioquímica de oxigênio na água foram (PRÁTICAS DE ENG 650): 

- solução nutriente (água de diluição): Adicionou-se 1 mL de cada uma das 

soluções listadas: solução tampão de fosfatos, solução de sulfato de 

magnésio, solução de cloreto de cálcio e solução de cloreto de férrico para 

cada litro de água destilada que foi usada no preparo da solução nutriente. 

Saturou-se a solução de oxigênio, por meio de borbulhamento (utilizando um 

pequeno compressor de ar, por algumas horas) ou por estocagem da 

solução, em frasco parcialmente cheio e fechado com tampão de algodão, 

por 2 a 3 dias. O frasco utilizado na estocagem da solução nutriente foi, 
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previamente, lavado com solução sulfocrônica e, posteriormente, com água 

destilada. A solução nutriente foi preparada no dia da análise; 

- verificação da qualidade da solução nutriente: Encheu-se dois frascos de 

DBO com a solução, determinando em um deles o valor do oxigênio 

dissolvido (OD). O outro frasco foi levado à incubadora (temperatura de      

20 oC), lá permanecendo por 5 dias. Após decorrido este período de tempo, 

determinou-se o OD da amostra. A solução foi considerada de boa qualidade 

porque não houve uma depressão de oxigênio superior a 0,2 mg.L-1; 

- armazenou-se a amostra, por um período máximo de 24 h, sob temperaturas 

inferiores a 4 oC. A amostra foi aquecida a 20 oC antes do início das 

análises. 

- diluiu-se as amostras antes de sua incubação de forma a que fosse 

disponibilizado todo o oxigênio requerido pelos microrganismos para a 

decomposição do material orgânico. 

 Para amostras em estudo, a quantidade da amostra que foi introduzida 

no frasco de DBO de 300 ml foi estimada pela expressão: 

 

 

e
am DBO

1200
V =              (eq. 2.47) 

 

em que, 

Vam = volume de amostra a ser utilizado (mL); 

DBOe = demanda bioquímica de oxigênio estimada. 

 

  A demanda bioquímica de oxigênio para a solução não semeada pode 

ser calculada pela seguinte equação: 

 

 

( )
P

ODOD
DBO 5O

5
−

=             (eq. 2.48) 

 

em que, 
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DBO5 = demanda bioquímica de oxigênio para 5 dias (mgL-1); 

ODO = oxigênio da amostra diluída imediatamente após o preparo (mgL-1); 

OD5 = oxigênio da amostra diluída após 5 dias de incubação a 20 oC (mgL-1); 

P = fração decimal volumétrica da amostra usada. 

 

• Vazão (Q). 

 

  A vazão aproximada de uma corrente do tipo médio pode ser 

determinada por meio do conhecimento da velocidade da água e da área de 

seção transversal de uma trecho do rio. 

  A vazão foi determinada pelo método do  flutuador (MATOS et al, 2000), 

sendo que os procedimentos utilizados para determinar a vazão dos rios em 

estudo foram: 

- determinação da velocidade da água: sobre uma das margens da corrente, 

marcou-se, a uma distância fixada, dois pontos de regência, A e B. Soltou-

se, a partir da referência A, e na linha média da corrente, um flutuador 

(recipiente plástico com água até à metade) e anotou-se o tempo gasto para 

que ele atinjisse a referência B. Repetiu-se a cronometragem do tempo por 

trez vezes, obtendo posteriormente sua média. A distância entre os pontos 

A e B foi de 30 m. Determinou-se então a velocidade superficial da água por 

meio da seguinte equação: 

 

 

( )
∑
=

++
=

3

1x

321
3

tempotempotempo
distância

 superfície na água da Velocidade    (eq. 2.49) 

 

  Como a velocidade da água na superfície, onde o flutuador se desloca, é 

diferente da velocidade média do curso d’água, é necessário efetuar uma 

correção nos seus valores, em virtude da natureza das paredes do canal (f = 

0,75) . 

 

fágua da lsuperficia velocidade    água da média Velocidade ⋅=            (eq. 2.50) 
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- determinação da seção transversal: em corrente de seção transversal 

aproximadamente constante ao longo de um certo trecho, procedeu-se da 

seguinte maneira: Escolheu-se uma seção intermediária entre os pontos A e 

B e determinou-se a largura que a corrente apresentava-se. Por meio de 

uma ponte de madeira de 7 metros de comprimento, procedeu-se uma 

sondagem ao longo da seção, utilizando uma vara previamente graduada 

em centímetros. Determinou posteriormente as áreas trapezoidais internas, 

sendo que a área da seção foi determinada utilizando a seguinte equação: 

 

 

nÁrea...3Área2Área1Áreaseção da Área ++++=           (eq. 2.51) 

 

- determinação da vazão: conhecendo-se os valores da velocidade corrigida 

da lâmina d’água e da área da seção transversal, determinou-se a vazão 

pelo produto de ambas, utilizando a seguinte equação: 

 

 

seção da  Áreax água da média  VelocidadeVazão =                         (eq. 2.52) 

 

 

3.3 Determinação dos coeficientes de desoxigenação (K1) e reaeração (K 2) 

das águas do ribeirão São  Bartolomeu  e  rios  Tur vo Sujo e Turvo 

Limpo 

 

  Os valores do coeficiente de desoxigenação (K1), para as águas 

superficiais dos três cursos d’água em estudo, segundo STREETER e PHELPS 

(1925), foram estimados pela seguinte equação: 

 

 

t1K

o

t e
L
L −=                (eq. 2.53) 



94 
 
 
 

 

em que, 

Lt = DBO remanescente em um tempo t qualquer (mg/L); 

Lo = DBO remanescente em tempo t = 0 (mg/L); 

t = tempo (dias); 

K1: Coeficiente de desoxigenação (d-1). 

 

  A DBO remanescente em um tempo t = 0 (Lo) foi considerada como 

sendo a DBO após o intervalo de tempo de 20 dias. Como não foi possível 

calcular o valor de Lo em laboratório, utilizou-se para a sua determinação os 

valores propostos por FAIR et al. (1973) e ACEIVALA (1981).  

  A DBO remanescente em um tempo t qualquer (Lt) foi considerada como 

sendo a DBO após o intervalo de tempo de 5 dias (DBO5). 

  Conhecendo-se o valor de K1, Lo e do tempo, foi gerada a curva da 

progressão da DBO para as amostras, com base na seguinte equação: 

 

 















 ⋅−
−⋅=

t1K
e1oLy             (eq. 2.54) 

 

em que, 

y = DBO exercida em um tempo t (mg/L). Notar que y = Lo – L; 

Lo = DBO remanescente, em t = 0 ou DBO exercida em t = ∞ . Também 

denominada demanda última, pelo fato de representar a DBO total ao final da 

estabilização (mg/L). 

 

 A determinação dos valores do coeficiente de reaeração (K2), em d-1, 

para os três cursos d’água em estudo, foi realizada utilizando modelos 

baseados em dados hidráulicos, como a velocidade do curso d’água (v) e altura 

da lâmina d’água (H). Para efeito de comparação e análise, foram utilizados 6 

modelos mostrados no Quadro 2.8. 
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Quadro 2.8. Diferentes modelos baseados em dados hidráulicos para a 

estimativa do coeficiente K2 usados para efeito de comparação e 

análise dos resultados. 

 

 
Pesquisador 

 

 
Fórmula 

 
Faixa de 
aplicação 

 
 
 
O’CONNOR E DOBBINS (1958) 

 
 

5,15,0
2 Hv73,3)C 20(K −⋅=o  

 
m0,4Hm6,0 <≤  

s/m8,0vs/m05,0 <≤  
 

 
 
CHURCHILL et al (1962) 

 
 
 
 
 
 
 

67,197,0
2 Hv0,5)C 20(K −⋅=o  

 
m0,4Hm6,0 <≤  

s/m5,1vs/m8,0 <≤  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OWENS et al (apud BRANCO, 
1976) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

85,167,0
2 Hv3,5)C 20(K −⋅=o  

 
m6,0Hm1,0 <≤  

s/m5,1vs/m05,0 <≤  

 
 
 
 
 
 
 
 

KRENKEL e ORLOB (1962) 
 
 

 
 
 

( ) 66,0408,0
2 HSv15,8)C 25(K −⋅=o  

 
 

 
 

- 

 
CHURCHIL, ELMORE e 
BUCKINGHAM (1962) 
 

 
 
 
 
 

 

673,1969,0
2 Hv235,0)C 25(K −=o  

 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OWENS, EDWARDS e 
GIBBS (1964) 
 

 
 
 
 
 
 

85,167,0
2 Hv25,0)C 25(K −=o  

 
 
 
 
 

m35,3Hm12,0 <≤  
s/m52,1vs/m03,0 <≤  

 
 
 
 
 
 
 

75,173,0
2 Hv325,0)C 25(K −=o  

 
m73,0Hm12,0 <≤  

s/m548,0vs/m03,0 <≤
 

 

  

3.4 Aprimoramento e teste de uma nova versão de um programa 

computacional para a determinação de parâmetros rel acionados com 

a autodepuração de cursos d’água 

 

 Foi aprimorado e testado uma nova versão de um programa 

computacional de autodepuração de cursos d’água, AD’Água 2.0, elaborado 
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em programação voltada para objetos, utilizando-se o software Delphi (Versão 

5.0), desenvolvido pela empresa Imprise Corporation (1999), permitindo o 

estudo e a determinação do perfil de oxigênio dissolvido e da degradação da 

DBO ao longo do curso d’água. 

 O programa trabalha com reações de primeira ordem da DBO e com o 

modelo proposto por STREETER e PHELPS (1925), a fim de simular impactos 

da poluição sobre os cursos d’água.  

 O programa é bastante acessível e prático, sendo operado de forma 

totalmente conversacional. Por meio dele, o rio em estudo é dividido em 

trechos, a critério do usuário, nos quais podem ser realizadas com rapidez e 

eficiência inúmeras simulações, gerando dados de interesse para proteção e 

aproveitamento racional do curso d’água. Os dados são apresentados por meio 

de gráficos, quadros e relatórios, de modo a facilitar a sua interpretação e 

utilização. 

 Foram utilizados os dados reais obtidos no campo e em laboratório para 

a realização das simulações. O espaço efetivamente percorrido pelo curso 

d’água desde os pontos amostrais 1 e 2 (encontro do ribeirão São Bartolomeu 

com o rio Turvo Sujo) até os pontos amostrais 3 e 4 (encontro do rio Turvo Sujo 

com o rio Turvo Limpo) foi determinado utilizando técnicas de 

geoprocessamento aplicadas sobre o mapa de hidrografia da bacia. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 Caracterização química, física e bioquímica das  águas do ribeirão São 

Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Turvo Limpo 

 

 Os resultados da caracterização química, física e bioquímica das águas 

superficiais dos quatro pontos amostrais pertencentes ao ribeirão São 

Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Turvo Limpo no inverno de 2001 estão 

mostrados no Quadro 2.9. 

 Com base nos valores de altitude determinados, foram calculados 

utilizando a equações 2.36 e 2.37, os valores de concentração de saturação de 

oxigênio (Cs) para as amostras 1, 2, 3 e 4, que foram, respectivamente, de 

10,02; 10,02; 9,98 e 9,97 mgL-1. Pelo fato de todas as temperaturas das 

amostras d’água apresentarem o valor de 12 oC, os valores da concentração 

de saturação de oxigênio mostraram-se elevados.  

 A análise de sólidos é importante no controle de processos físicos e 

biológicos de tratamento sendo um dos parâmetros de referência para padrões 

de lançamento de águas residuárias. De acordo com os resultados, nenhuma 

das amostras apresentaram valores elevados de sólidos sedimentáveis e 

sólidos totais, o que indica que essas águas receptoras de esgotos domésticos 

da cidade de Viçosa encontram-se bastante diluídas . 

Os resultados de oxigênio dissolvido, obtidos para as amostras 2, 3 e 4, 

indicam que as condições do meio estão favoráveis para o desenvolvimento da 

vida aquática aeróbia, visto que, os teores mínimos de oxigênio dissolvido para 

satisfazer esta exigência deve ser superior a 2 mgL-1.  
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Quadro 2.9.  Resultados da caracterização química, física e bioquímica das 

águas superficiais dos quatro pontos amostrais pertencentes ao 

ribeirão São Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Turvo Limpo. 

 

 

Parâmetros 
Amostras 

1 2 3 4 

     
Altitude (m) 640,0 639,0 612,0 603,0 

Temperatura da água (oC) 12,0 12,0 12,0 12,0 

Sólidos sedimentáveis (mLL-1) 0,3 0,0 0,0 0,0 

Sólidos totais (mgL-1) 0,152 0,013 0,021 0,016 

Oxigênio dissolvido (mgL-1) 2,04 7,23 5,37 9,46 

Alcalinidade (mgL-1 de alcalinidade em termos de CaCO3) 93,0 2,0 38,0 16,0 

Acidez (mgL-1 de acidez em termos de CaCO3) 6,0 18,0 3,0 2,0 

Potencial hidrogeniônico (-) 7,78 7,30 7,28 7,24 

Demanda bioquímica de oxigênio (5mL) (mgL-1)  163,1 120,8 179,4 42,3 
 

 

Característica hidráulicas dos cursos d’água 

Velocidade da água corrigida (ms-1) 0,39 0,21 0,49 0,36 

Altura da lâmina d’água (m) 0,27 1,39 0,87 1,01 

Área da seção transversal (m2) 0,80 2,78 2,62 3,02 

Vazão (m3s-1) 0,31 0,58 1,28 1,10 

Notas: 
Amostra 1: Efluente ribeirão São Bartolomeu; 
Amostra 2: Afluente rio Turvo Sujo; 
Amostra 3: Efluente rio Turvo Sujo; 
Amostra 4: Afluente rio Turvo Limpo. 
 

 

A concentração de oxigênio dissolvido  na  amostra 1 foi baixa devido às 

elevadas  concentrações de matéria orgânica presente no meio aquático. Isso 

deve-se ao fato do ribeirão São Bartolomeu receber praticamente todos os 

efluentes oriundos da cidade de Viçosa. Fica claro que há outros lançamentos 

de esgotos no rio Turvo Sujo (lançamentos domiciliares, águas residuárias de 

suinocultura e chorume oriundo do lixão da Barrinha), além do ribeirão São 

Bartolomeu pois a DBO da amostra 3 é maior que a do ribeirão São 

Bartolomeu (amostra 1).  
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 Os resultados obtidos de alcalinidade, acidez e potencial hidrogeniônico, 

mostram que todas as amostras em estudos podem ser consideradas alcalinas. 

Pelo fato dos resultados do potencial hidrogeniônico de todas as amostras 

estarem compreendidos entre os valores que variam de 7,24 a 7,78, a 

alcalinidade dessas águas é devida exclusivamente à ação de bicarbonatos e 

não de hidróxidos, carbonatos e ácidos minerais. A maior acidez da amostra 2, 

pode ser devida à acidificação natural do curso d’água drenante de áreas cujos 

solos são ácidos. Após a confluência com o ribeirão São Bartolomeu o valor de 

acidez do rio Turvo Sujo diminui consideravelmente. 

 Apenas as amostras 1 e 3 apresentaram valores elevados de DBO5, 

quando comparadas com as amostras 2 e 4. Isso deve-se ao fato da amostra 1 

ser proveniente do ribeirão São Bartolomeu, receptor de esgotos da cidade de 

Viçosa, apresentando, por isso, maior concentração de matéria e a amostra 3 

ser proveniente do curso d’água receptor do rio São Bartolomeu. Como os 

valores de oxigênio dissolvido para as amostras 2 e 4 apresentam-se mais 

elevados do que para as amostras 1 e 3, seus valores de DQO e DBO5 foram 

menos elevados.  

 Apesar das amostras 1 e 3 apresentarem os maiores valores de 

velocidade da água, estas tiveram os menores valores de oxigênio dissolvido. 

Mesmo com valores elevados de velocidade dos cursos d’água, pelo fato da 

concentração de matéria orgânica presente no meio serem mais elevadas, a 

concentração de oxigênio dissolvido é menor. 

 A altura da lâmina d’água é um fator importante a ser considerado, não 

só por limitar a penetração de luz, como, também, por interferir na distribuição 

do calor e oxigênio na massa d’água. Pelo fato dos cursos d’água 1 e 3 

apresentarem no local de coleta das amostras menores alturas e maiores 

velocidades da lâmina d’água, estes apresentaram maior coeficiente de 

oxigenação da água (K2), proporcionando maior eficiência no processo de 

autodepuração dos cursos d’água. 

 O curso d’água 3 por ser receptor dos cursos d’água 1 e 2 apresentou o 

maior valor de vazão. Observa-se que o curso d’água 1 por apresentar o menor 

valor de vazão e elevada concentração de matéria orgânica, 

consequentemente apresenta menor valor de oxigênio dissolvido da água. 
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4.2 Determinação dos coeficientes de desoxigenação (K1) e reaeração (K 2) 

das águas do ribeirão São Bartolomeu e rios Turvo S ujo e Turvo 

Limpo 

 

Os resultados do coeficiente de desoxigenação (K1) para as quatro 

amostras em estudo podem ser observados no Quadro 2.10. Observa-se que 

os cursos d’água 1 e 3 apresentaram maiores valores de K1 por apresentarem 

maiores concentrações de matéria orgânica.  

Os cursos d’água 1 e 3, mesmo tendo valores de DBO5 aproximados de 

163,1 e 179,4 mgL-1, respectivamente, apresentam valores de K1 bastantes 

distintos. No entanto, a progressão da DBO para vários dias, mostra que os 

seus valores são bem diferenciados, caracterizando valores de K1 diferentes. 

A Figura 2.9 mostra a Influência do coeficiente K1 na progressão da DBO 

para amostras com valores de DBO5 e Lo diferentes. Observa-se claramente 

que as amostras que apresentam os menores valores de K1(amostras 2 e 4), 

apresentam uma taxa de estabilização da matéria orgânica mais lenta, 

implicando numa DBO última elevada, e não completa ainda no dia 20. Já as 

amostras que apresentam os valores de K1 mais elevados (amostras 1 e 3) 

degradam praticamente toda a matéria orgânica ao final de 20 dias. 

O coeficiente de desoxigenação do curso d’água 3 foi o mais elevado, 

caracterizando a influência direta de outros lançamentos (lançamentos 

domiciliares, águas residuárias de suinocultura e chorume oriundo do lixão da 

Barrinha). Os resultados obtidos comprovam que as águas menos 

concentradas com material orgânico apresentam menores taxas de 

desoxigenação, conforme pode-se verificar no Quadro 2.2. 

Os resultados do coeficiente de reaeração K2 para os quatro cursos 

d’água em estudo estão mostrados no Quadro 2.11. Comparando os resultados 

obtidos para o curso d’água 1, para todos os modelos, com os outros cursos 

d’água, observa-se que os valores de K2 apresentaram-se elevados pelo fato 

de sua velocidade da água ser elevada e da altura da lâmina d’água ser baixa. 

Logo o ribeirão São Bartolomeu é dentre os cursos d’água estudados o que 

apresenta maior capacidade de reaeração e, por conseqüência, tem boa 

eficiência para a degradar bioquimicamente a matéria orgânica de suas águas. 
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Quadro 2.10. Valores do coeficiente de desoxigenação (K1) para as quatro 

amostras em estudo. 

 

Origem das Amostras  K1 (d-1) DBO5 (mgL -1) Lo (mgL -1) 

Curso d’água 1 (5 mL) 0,29 163,1 216,58 

Curso d’água 2 (5 mL) 0,22 120,83 181,25 

Curso d’água 3 (5 mL) 0,36 179,40 215,28 

Curso d’água 4 (5 mL) 0,20 42,28 67,65 
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Figura 2.9. Influência do coeficiente K1 na progressão da DBO para amostras 

com valores de DBO5 e Lo diferentes. 
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Quadro 2.11. Modelos baseados em dados hidráulicos para estimativa do 

coeficiente de reaeração (K2) corrigidos para 12 oC para os 

quatro cursos d’água em estudo (amostras 1, 2, 3 e 4). 

 

Curso 
d’água 

Pesquisador  Fórmula  K2 (d-1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

OWENS et al (apud BRANCO, 
1976) 

 
 
 

85,167,0
2 Hv3,5)C 20(K −⋅=o  

 

 
 
 
 
 

26,8 

 
 

KRENKEL e ORLOB (1962) 
 
 

( ) 66,0408,0
2 HSv15,8)C 25(K −⋅=o  

 
 
 
 
 

1,18 
 
 

CHURCHIL, ELMORE e 
BUCKINGHAM (1962) 

 
 
 

673,1969,0
2 Hv235,0)C 25(K −=o  

 
 
 
 
 

0,59 
 
 

OWENS, EDWARDS e 
GIBBS (1964) 

 
 

75,173,0
2 Hv325,0)C 25(K −=o  

 

 
 
 
 
 

1,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

O’CONNOR e DOBBINS (1958) 
 
 

5,15,0
2 Hv73,3)C 20(K −⋅=o  

 

 
 
 
 
 

0,86 

 
 

KRENKEL e ORLOB (1962) 
 
 

( ) 66,0408,0
2 HSv15,8)C 25(K −⋅=o  

 

 
 
 
 
 

0,30 

 
 

CHURCHIL, ELMORE e 
BUCKINGHAM (1962) 

 
 

673,1969,0
2 Hv235,0)C 25(K −=o  

 
 
 
 
 

0,02 
 
 

OWENS, EDWARDS e 
GIBBS (1964) 

 
 

85,167,0
2 Hv25,0)C 25(K −=o  

 

 
 
 
 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

O’CONNOR e DOBBINS (1958) 
 
 

5,15,0
2 Hv73,3)C 20(K −⋅=o  

 

 
 
 
 
 

2,66 

 
 

KRENKEL e ORLOB (1962) 
 
 

( ) 66,0408,0
2 HSv15,8)C 25(K −⋅=o  

 

 
 
 
 
 

0,59 

 
 

CHURCHIL, ELMORE e 
BUCKINGHAM (1962) 

 
 

673,1969,0
2 Hv235,0)C 25(K −=o  

 
 
 
 
 

0,11 
 
 

OWENS, EDWARDS e 
GIBBS (1964) 

 
 

85,167,0
2 Hv25,0)C 25(K −=o  

 

 
0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

O’CONNOR e DOBBINS (1958) 
 
 

5,15,0
2 Hv73,3)C 20(K −⋅=o  

 

 
 
 

 

1,82 

 
 

KRENKEL e ORLOB (1962) 
 
 

( ) 66,0408,0
2 HSv15,8)C 25(K −⋅=o  

 

 
 
 
 
 

0,47 

 
 

CHURCHIL, ELMORE e 
BUCKINGHAM (1962) 

 
 

673,1969,0
2 Hv235,0)C 25(K −=o  

 
 
 
 
 

0,07 
 
 

OWENS, EDWARDS e 
GIBBS (1964) 

 
 

85,167,0
2 Hv25,0)C 25(K −=o  

 

 
 
 
 

0,09 
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Para todos os cursos d’água, observa-se que as equações propostas por 

CHURCHIL, ELMORE e BUCKINGAM (1962) e OWENS, EDWARDS e GIBBS 

(1964) apresentaram valores sempre inferiores às outras equações. Isto deve-

se ao fato destas equações terem sido desenvolvidas para cursos d’água não 

poluídos, dentro de condições de fluxo permanente, submetidos à eliminação 

dos efeitos da fotossíntese de organismos aquáticos. 

No curso d’água 1, observa-se que a equação de OWENS et (citado por 

BRANCO, 1976) apresentou um valor muito superior aos resultados das outras 

equações. Como as faixas de aplicabilidade desta equação foram ligeiramente 

modificadas de Covar (citado por EPA, 1985) para efeito de simplicidade, pode 

ser que estas modificações tenham contribuído para este resultado. 

Pelo fato da equação proposta por KRENKEL e ORLOB relacionar o 

fenômeno de incorporação de oxigênio no meio líquido com a turbulência no 

escoamento, caracterizado pela inclinação do gradiente de energia, observa-se 

que os resultados obtidos para todos os cursos d’água situaram-se acima dos 

resultados obtidos pela equações propostas por CHURCHIL, ELMORE e 

BUCKINGAM (1962) e OWENS, EDWARDS e GIBBS (1964) e abaixo dos 

resultados obtidos pelas equações propostas por de OWENS et (citado por 

BRANCO, 1976) e O’CONNOR e DOBBINS (1958). 

Como os resultados obtidos pelas as equações propostas por 

CHURCHIL, ELMORE e BUCKINGAM (1962) e OWENS, EDWARDS e GIBBS 

(1964) foram sempre subestimados, fica evidente, de acordo com os resultados 

do Quadro 2.3, que o todos os quatro cursos d’água em estudo tem maiores 

facilidades de diluição de oxigênio ao longo da profundidade e à criação de 

maiores turbulências na superfície. 

 

4.3 Desenvolvimento e teste de uma nova versão de u m programa 

computacional para a determinação de parâmetros rel acionados com 

a autodepuração de cursos d’água, usando o modelo d e Streeter & 

Phelps 

 

 Utilizando dados reais de ambas as amostras, observou-se que quando 

foi realizada a simulação utilizando os coeficientes de reoxigenação (K2) 
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estimados no Quadro 2.11, pelo fato ocorrer anaerobiose (OD < 0 mgL-1), o 

modelo de Streeter-Phelps passou a não ser mais válido. Por meio de 

simulações, utilizando-se o programa desenvolvido com base no balanço de 

oxigênio proposto por STREETER & PHELPS (1925), foi verificado serem os 

coeficientes de reaeração de 4,8 d-1 e 4,2 d-1 mais ajustados aos rios Turvo 

Sujo e Turvo Limpo, respectivamente. Em cada situação foi avaliada a 

eficiência de tratamento do efluente para valores de 40 e 50%. 

 Utilizando técnicas de geoprocessamento, observou-se que o ponto de 

amostragem 3 está localizado a 35 km da confluência com o São Bartolomeu. 

Para efeito de simulação foi utilizado esta mesma distância à partir do encontro 

do rio Turvo Sujo com o rio Turvo Limpo. 

Na simulação mostrada na Figura 2.10 (encontro do ribeirão São 

Bartolomeu com o rio Turvo Sujo), sem tratamento do esgoto, observa-se que 

durante todo o percurso a concentração de oxigênio dissolvido ficou abaixo do 

mínimo permissível de 4,0 mgL-1. Pelo gráfico de OD versus distância e pelos 

resultados de saída, verifica-se que o rio Turvo Sujo se degrada bastante, com 

sua concentração de oxigênio atingindo o valor crítico de 0,53 mgL-1 a uma 

distância de 11,88 km do encontro com o ribeirão São Bartolomeu. 

Utilizando-se eficiência de tratamento do efluente ribeirão São 

Bartolomeu de 40% (Figura 2.11) e 50% (Figura 2.12), observa-se que a 

concentração crítica de oxigênio do rio Turvo Sujo eleva-se respectivamente 

para 2,77 e 3,11 mgL-1, sendo que a distância crítica para que ocorra a menor 

concentração de oxigênio no rio reduz-se para 10,91 e 10,42 km. Verifica-se 

que a DBO do efluente reduz-se de 163,1 mgL-1 para os valores de 97,86 e 

81,55 mgL-1 de acordo com os valores de eficiência de tratamento de 40 e 

50%, respectivamente. 

A comparação entre todas as simulações para diversas alternativas de 

tratamento do efluente ribeirão São Bartolomeu é mostrada na Figura 2.13. A 

alternativa mais significativa e econômica é aquela em que a concentração de 

oxigênio dissolvido crítico é apenas marginalmente superior ao oxigênio 

dissolvido mínimo permissível. Sendo assim, verifica-se que devido à elevada 

concentração de matéria orgânica do ribeirão São Bartolomeu, nenhuma das 

alternativas de tratamento mostrou-se significativa. No entanto, fica evidente 
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que os efeitos da degradação ambiental que o ribeirão São Bartolomeu causa 

ao encontrar o rio Turvo Sujo, podem ser perfeitamente reduzida com técnicas 

de tratamento de suas águas, aumentando consideravelmente a concentração 

crítica de oxigênio. 

 

Título do projeto: Autodepuração do rio Turvo Sujo Empresa: UFV-DEA
Localidade: Barrinha - Viçosa Data: 18/07/2001

Dados de entrada

Efluente
Vazão: 0,31 m³/s DBO5: 163,1 mg/L
K1(12ºC): 0,20 dia-1 Oxigênio dissolvido: 2,04 dia-1

Curso d'água
Vazão: 0,58 m3/s Classe: 3
Velocidade média: 0,21 m/s Altitude média: 640 m
Profundidade média: 1,39 m Temperatura: 12ºC
Distância do percurso: 35 km DBO5 do rio: 120,8mg/L
Oxigênio dissolvido no rio: 7,23 mg/L K2: 3,97 dia-1

Resultados
Concentração de O 2 na mistura: 5,42 mg/L Déficit de O 2 na mistura: 4,60 mg/L
DBOu da mistura: 213,90 mg/L DBO5 da mistura: 135,53 mg/L
Concentração crítica: 0,53 mg/L Tempo crítico: 0,65 dias
Distância crítica: 11,88 Km

Perfil do oxigênio dissolvido ao longo da distância

Distância (km) OD (mg/L)

0,00 5,42

5,00 1,51

10,00 0,58

15,00 0,62

20,00 0,97

25,00 1,41

30,00 1,85

35,00 2,29

 
 

Figura 2.10. Encontro do ribeirão São Bartolomeu (efluente) com o rio Turvo 

Sujo (afluente), Considerando dados reais e coeficientes reais 

(k1=0,29 dia-1, k2 = 4,8 dia-1(12 oC) e eficiência de tratamento = 0). 
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Distância (km) OD (mg/L)

0,00 4,71

5,00 3,12

10,00 2,78

15,00 2,85

20,00 3,05

25,00 3,29

30,00 3,53

35,00 3,77

Resultados da Simulação
Concentração de O 2 na mistura: 4,71 mg/L Déficit de O 2 na mistura: 5,31 mg/L
DBOu da mistura: 225,76 mg/L DBO5 da mistura: 112,81 mg/L
Concentração crítica: 2,77 mg/L Tempo crítico: 0,60 dias
Distância crítica: 10,91 Km DBO do efluente tratado: 97,86 mg/L  

 

Figura 2.11. Encontro do ribeirão São Bartolomeu (efluente) com o rio Turvo 

Sujo (afluente), considerando o tratamento do efluente com 

eficiência de 40 % e coeficiente de desoxigenação (K1) de 0,20. 

 

Distância (km) OD (mg/L)

0,00 4,71

5,00 3,38

10,00 3,11

15,00 3,20

20,00 3,40

25,00 3,63

30,00 3,86

35,00 4,09

Resultados da Simulação
Concentração de O 2 na mistura: 4,71 mg/L Déficit de O 2 na mistura: 5,31 mg/L
DBOu da mistura: 214,39 mg/L DBO5 da mistura: 107,13 mg/L
Concentração crítica: 3,11 mg/L Tempo crítico: 0,57 dias
Distância crítica: 10,42 km DBO do efluente tratado: 81,55 mg/L  

 

Figura 2.12. Encontro do ribeirão São Bartolomeu (efluente) com o rio Turvo 

Sujo (afluente), considerando o tratamento do efluente com 

eficiência de 50 % e coeficiente de desoxigenação (K1) de 0,20. 
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Figura 2.13. Perfil de oxigênio dissolvido para diversas alternativas de 

tratamento do efluente ribeirão São Bartolomeu. 

 

De maneira análoga, na simulação mostrada na Figura 2.14 (encontro 

do efluente rio Turvo Sujo com o afluente rio Turvo Limpo), sem tratamento do 

esgoto, observa-se que durante todo o percurso a concentração de oxigênio 

dissolvido ficou abaixo do mínimo permissível de 4,0 mgL-1. Exatamente a 

23,07 km do encontro de ambos os rios, a concentração crítica de oxigênio do 

rio Turvo Limpo foi de 0,26 mgL-1. Observa-se que pelo fato da concentração 

de oxigênio do rio Turvo Limpo ser bastante elevada (9,46 mgL-1), a 

concentração de oxigênio da mistura mostrou-se também elevada, favorecendo 

melhorias da autodepuração do rio Turvo Limpo quando o efluente rio Turvo 

Sujo for submetido a diferentes alternativas de eficiência do tratamento. 

Observa-se que a concentração crítica de oxigênio do rio Turvo Limpo 

eleva-se para os valores de 3,45 e 4,08 mgL-1, quando o efluente rio Turvo 

Sujo é tratado com eficiência de 40% (Figura 2.15) e 50% (Figura 2.16), 

respectivamente. Verifica-se que a DBO do efluente rio Turvo Sujo reduz-se de 

179,4 mgL-1 para os valores de 107,64 e 89,70 mgL-1 de acordo com os valores 

de eficiência de tratamento de 40 e 50%, respectivamente. 
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Título do projeto: Autodepuração do rio Turvo Limpo Empresa: UFV - DEA
Localidade: Duas Barras - Viçosa Data: 18/07/2001

Dados de entrada

Efluente
Vazão: 1,28 m³/s DBO5: 179,4 mg/L
K1(12ºC): 0,25 dia-1 Oxigênio dissolvido: 5,37 dia-1
Curso d'água
Vazão: 1,1 m3/s Classe: 3
Velocidade média: 0,36 m/s Altitude média: 680 m
Profundidade média: 1,01 m Temperatura: 12ºC
Distância do percurso: 35 km DBO5 do rio: 42,3mg/L
Oxigênio dissolvido no rio: 9,46 mg/L K2: 3,47 dia-1

Resultados

Concentração de O 2 na mistura: 7,26 mg/L Déficit de O 2 na mistura: 2,71 mg/L
DBOu da mistura: 162,86 mg/L DBO5 da mistura: 116,03 mg/L
Concentração crítica: 0,26 mg/L Tempo crítico: 0,74 dias
Distância crítica: 23,07 km

Perfil do oxigênio dissolvido ao longo da distância

Distância (km) OD (mg/L)

0,00 7,26

5,00 3,53

10,00 1,59

15,00 0,66

20,00 0,31

25,00 0,27

30,00 0,42

35,00 0,66

 
 

Figura 2.14. Encontro do rio Turvo Sujo (efluente) com o rio Turvo Limpo 

(afluente), considerando dados reais e coeficientes reais (K1=0,36 

dia-1, K2 = 4,2 dia-1 e eficiência de tratamento = 0). 
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Distância (km) OD (mg/L)

0,00 4,37

5,00 3,76

10,00 3,50

15,00 3,45

20,00 3,52

25,00 3,65

30,00 3,80

35,00 3,98

Resultados da Simulação
Concentração de O 2 na mistura: 4,37 mg/L Déficit de O 2 na mistura: 5,60 mg/L
DBOu da mistura: 119,86 mg/L DBO5 da mistura: 77,44 mg/L
Concentração crítica: 3,45 mg/L Tempo crítico: 0,46 dias
Distância crítica: 14,19 km DBO do efluente tratado: 107,64 mg/L  

 

Figura 2.15. Encontro do rio Turvo Sujo (efluente) com o rio Turvo Limpo 

(afluente), considerando o tratamento do efluente com eficiência 

(E) de 40 % e coeficiente de desoxigenação (K1) de 0,30. 

 

 

Distância (km) OD (mg/L)

0,00 4,37

5,00 4,13

10,00 4,08

15,00 4,14

20,00 4,25

25,00 4,39

30,00 4,55

35,00 4,71

Resultados da Simulação
Concentração de O 2 na mistura: 4,37 mg/L Déficit de O 2 na mistura: 5,60 mg/L
DBOu da mistura: 104,92 mg/L DBO5 da mistura: 67,79 mg/L
Concentração crítica: 4,08 mg/L Tempo crítico: 0,30 dias
Distância crítica: 9,42 km DBO do efluente tratado: 89,70 mg/L  

 

Figura 2.16. Encontro do rio Turvo Sujo (efluente) com o rio Turvo Limpo 

(afluente), considerando o tratamento do efluente com eficiência 

(E) de 40 % e coeficiente de desoxigenação (K1) de 0,30. 
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A Figura 2.17 mostra a comparação entre todas as simulações para 

diversas alternativas de tratamento do efluente rio Turvo Sujo. Pelo fato do 

afluente rio Turvo Limpo apresentar concentração de oxigênio elevada (9,46 

mgL-1) e DBO5 reduzida (42,28 mgL-1), todas as alternativas de tratamento 

mantiveram a concentração de oxigênio acima de 3,5 mgL-1 e praticamente 

abaixo de 5,0 mgL-1.  

No Quadro 2.12 está apresentada uma comparação entre os valores de 

concentração crítica de oxigênio e distância crítica para as amostras 1 e 2 

(encontro do efluente ribeirão São Bartolomeu e afluente rio Turvo Sujo) e 3 e 4 

(encontro do efluente rio Turvo Sujo e afluente rio Turvo Limpo), considerando 

todas as eficiências de tratamento dos efluentes. Verifica-se que a capacidade 

autodepuradora do rio Turvo Limpo é muito superior à do rio Turvo Sujo, visto 

que, a concentração crítica de oxigênio do rio Turvo Limpo sofre um aumento 

de aproximadamente 16 vezes o seu valor inicial que é de 0,26 mgL-1, 

enquanto que, para o rio Turvo Sujo esse aumento reduz-se para 6 vezes o 

valor inicial de 0,53 mgL-1. 
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Figura 2.17. Perfil de oxigênio dissolvido para diversas alternativas de 

tratamento do efluente rio Turvo Sujo. 
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Quadro 2.12. Comparação entre os valores de concentração crítica de oxigênio 

e distância crítica para as amostras 1 – 2 e 3 – 4. 

 

 

Parâmetros 

 

Eficiência  

(%) 
 

Amostra 1  

X 

 Amostra 2 

Amostra 3 

 x  

Amostra 4 

 

Concentração crítica de oxigênio 

(mgL-1) – distância crítica (km) 

0 0,53 – 11,88 0,26 – 23,07 

40 2,77 – 10,91 3,45 – 14,19 

50 3,11 – 10,42 4,08 – 9,42 
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5. RESUMO E CONCLUSÕES 

 

 

A necessidade cada vez maior de se obter a água na quantidade e 

qualidade desejadas para os seus diversos usos leva à necessidade de se 

planejar e coordenar sua utilização considerando suas características físicas, 

químicas e biológicas. O uso do solo e as atividades realizadas em uma bacia 

hidrográfica definem a quantidade e a qualidade da água (MOTA, 1988). 

A introdução de matéria orgânica em um corpo d’água resulta, 

indiretamente, no consumo de oxigênio dissolvido, resultando nos processos 

de estabilização da matéria orgânica realizados pelas bactéria decompositoras, 

as quais utilizam o oxigênio disponível no meio líquido para sua respiração. 

 O fenômeno da autodepuração está vinculado ao restabelecimento do 

equilíbrio no meio aquático, por mecanismos essencialmente naturais, após as 

alterações induzidas pelos despejos afluentes. Como parte mais específica, 

tem-se que, como parte integrante do fenômeno de autodepuração, os 

compostos orgânicos são convertidos em compostos inertes e não prejudiciais 

do ponto de vista ecológico (VON SPERLING, 1996). 

 O presente trabalho teve como principais objetivos caracterizar química, 

física e bioquimicamente os três principais cursos d’água da bacia hidrográfica 

do rio Turvo Sujo (ribeirão São Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Turvo Limpo) no 

inverno de 2001, além de determinar os coeficientes de desoxigenação (K1) e 

reaeração (K2) para esses cursos d’água e aprimorar e testar uma nova versão 

de um programa computacional para a determinação de parâmetros 

relacionados com a autodepuração de cursos d’água. 
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A área-base deste estudo abrange os cursos d’água ribeirão São 

Bartolomeu e rios Turvo Sujo e Turvo Limpo, pertencentes à bacia hidrográfica 

do Rio Turvo Sujo. Foram utilizados no trabalho quatro pontos amostrais os 

quais foram recolhidas as amostras. As duas primeiras amostras (Amostras 1 e 

2) foram coletadas no encontro do ribeirão São Bartolomeu com o rio Turvo 

Sujo, na localidade conhecida com Barrinha. Já as amostras 3 e 4, foram 

coletadas no encontro do rio Turvo Sujo com o rio Turvo Limpo, na localidade 

conhecida como Duas Barras. 

 Nas condições em que o estudo foi conduzido a análise dos resultados 

permitiu apresentar as seguintes conclusões: 

1. Os resultados de oxigênio dissolvido, obtidos para as amostras 2, 3 e 4, são 

favoráveis para o desenvolvimento da vida aquática aeróbia, visto que, os 

teores mínimos de oxigênio dissolvido para satisfazer esta exigência é 

superior a 2 mgL-1; 

2. Pelo fato do ribeirão São Bartolomeu receber praticamente todos os 

efluentes oriundos da cidade de Viçosa, sua concentração de oxigênio 

dissolvido na água foi a que apresentou o menor valor dentre os cursos 

d’água avaliados; 

3. De acordo com os resultados obtidos de alcalinidade, acidez e potencial 

hidrogeniônico, as amostras de água dos três cursos d’água estudados 

podem ser consideradas ligeiramente alcalinas; 

4. Por apresentarem maior concentração de matéria orgânica, os cursos 

d’água 1 e 3 apresentaram valores mais elevados de DBO5, quando 

comparadas com os cursos d’água 2 e 4; 

5. Mesmo apresentando os maiores valores de velocidade da água, as 

amostras coletadas dos cursos d’água 1 e 3 indicaram os menores valores 

de oxigênio dissolvido; 

6. As amostras dos cursos d’água 1 e 3 apresentaram maiores valores de K1 

por apresentarem maiores concentrações de matéria orgânica; 

7. As amostras que tiveram os menores valores de K1 (cursos d’água 2 e 4), 

apresentaram uma taxa de estabilização da matéria orgânica mais lenta, 

implicando numa DBO última elevada, e não completa ainda no 20o dia; 
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8. O coeficiente de desoxigenação do curso d’água 3 foi o mais elevado, 

caracterizando a influência direta dos cursos d’agua 1 e 2 que, após a 

diluição de toda matéria orgânica de suas águas contribuíram para o 

aumento deste coeficiente; 

9. Pelo fato da velocidade da água ser elevada e da altura da lâmina d’água 

ser baixa, o curso d’água 1 foi a que apresentou o valor de K2 mais elevado; 

10. Os três cursos d’água estudados tem grandes facilidades de reaeração de 

oxigênio devido às baixas profundidade e à criação de maiores turbulências 

na superfície; 

11. O rio Turvo Sujo se degrada bastante, apresentando concentrações de 

oxigênio sempre abaixo do mínimo permissível, atingindo o valor crítico de 

0,46 mgL-1 a uma distância de 16,46 km do encontro com o ribeirão São 

Bartolomeu; 

12. Pelo fato da concentração de oxigênio do rio Turvo Limpo ser bastante 

elevada (9,46 mgL-1), a concentração de oxigênio da mistura mostrou-se 

também elevada, favorecendo melhorias da autodepuração do rio Turvo 

Limpo quando o efluente rio Turvo Sujo for submetido a diferentes 

alternativas de eficiência do tratamento; 

13. Baseado nos resultados das simulações com  40 e 50 % de tratamento do 

efluente, verificou-se que a capacidade autodepuradora do rio Turvo Limpo 

é muito superior à do rio Turvo Sujo. 
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RESUMO E CONCLUSÕES 

 

 

 O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de 

suas características geomorfológicas, como forma, relevo, área, geologia, rede 

de drenagem , solo, etc., bem como do tipo da cobertura vegetal existente 

(LIMA, 1986). Portanto, as características físicas e bióticas de uma bacia 

possuem importante papel nos processos do ciclo hidrológico, influenciando, 

dentre outros, a infiltração, a quantidade de água produzida como deflúvio, a 

evapotranspiração, os escoamentos superficial e sub-superficial, etc. Além, 

disso, o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica também é 

afetado pelas ações antrópicas, uma vez que, ao intervir no meio natural, o 

homem acaba interferindo nos processos do ciclo hidrológico. 

O presente trabalho foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio Turvo 

Sujo, com área total de 406,437 km2, pertencente à bacia hidrográfica do Rio 

Doce. Está compreendida entre as coordenadas geográficas 42o40’ e 43o00’de 

longitude Oeste e 20o39’e 20o55’de latitude Sul, abrangendo parte dos 

municípios de Viçosa, Cajuri, Coimbra, Teixeiras e Guaraciaba, Minas Gerais.  

Este trabalho teve como objetivos gerais: a) modelar e caracterizar 

morfologicamente a bacia hidrográfica do Rio Turvo Sujo, Minas Gerais; b) 

caracterizar química, física e bioquimicamente  as águas superficiais dos três 

principais cursos d’água da bacia hidrográfica (ribeirão São Bartolomeu, rios 

Turvo Sujo e Limpo) no inverno de 2001; c) determinar os coeficientes de 

desoxigenação (k1) e reaeração (k2) desse cursos d’água; e d) aprimorar e 

testar uma nova versão de um programa computacional para a determinação 
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de parâmetros relacionados com a autodepuração de cursos d’água, usando o 

modelo de Streeter & Phelps. 

Nas condições em que os estudos foram conduzidos, a análise dos 

resultados permitiu-se apresentar as seguintes conclusões: 

6. De acordo com os resultados do coeficiente de compacidade (Kc = 1,957) e 

do fator de forma (Kf = 0,019), há menos possibilidade de ocorrência de 

chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a extensão da bacia, e, 

juntamente com o fato da contribuição dos tributários atingir o curso d’água 

principal em vários pontos, a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo constitui 

uma área não muito sujeita a enchentes; 

7. Quanto ao grau de desenvolvimento do sistema de drenagem, pode-se 

afirmar, por meio do índice de densidade de drenagem                              

(Dd = 4, 634 km/km2), que a bacia em estudo é bem drenada, ou seja, tem 

boa eficiência de drenagem, pois a densidade de drenagem varia 

inversamente com a extensão do escoamento superficial; 

8. A modelagem do terreno resultou eficiente e confiável, permitindo realizar a 

modelagem hidrológica e a análise morfométrica da bacia. 

14. Pelo fato do ribeirão São Bartolomeu receber praticamente todos os 

efluentes oriundos da cidade de Viçosa, sua concentração de oxigênio 

dissolvido na água foi a que apresentou o valor mais elevado em relação 

aos outros cursos d’água; 

15. Por apresentarem maior concentração de matéria orgânica, os cursos 

d’água 1 e 3 apresentaram valores elevados de DBO5, quando comparados 

com os cursos d’água 2 e 4; 

16. As amostras que tiveram os menores valores de K1 (cursos d’água 2 e 4), 

apresentaram uma taxa de estabilização da matéria orgânica mais lenta, 

implicando numa DBO última elevada, e não completa ainda no 20o dia; 

17. Os três cursos d’água em estudo tem maiores facilidades diluição de 

oxigênio ao longo da profundidade e à criação de maiores turbulências na 

superfície em vista dos resultados elevados do coeficiente de reaeração; 

18. O rio Turvo Sujo se degrada bastante, apresentando concentrações de 

oxigênio sempre abaixo do mínimo permissível, atingindo o valor crítico de 
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0,53 mgL-1 à uma distância de 11,88 km do encontro com o ribeirão São 

Bartolomeu; 

19. Pelo fato da concentração de oxigênio do rio Turvo Limpo ser bastante 

elevada (9,46 mgL-1), a concentração de oxigênio da mistura mostrou-se 

também elevada, favorecendo melhorias da autodepuração do rio Turvo 

Limpo quando o efluente rio Turvo Sujo for submetido a diferentes 

alternativas de eficiência do tratamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

 
ABREU, L. M. A aeração de águas com cascatas . Belo Horizonte: UFMG/EE, 

1989. 137p. 
 
ADENEY, W. E. & BECKER, H. G. Determination of atmospheric oxigen. 

Journal Water Philosophical Magazine. 38 . 317. 1919. 
 
ALMEIDA, S.B. Barragens e reservatórios de uso múltiplo: aspectos técnicos e 

político-institucionais. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE HIDROLOGIA E 
RECURSOS HÍDRICOS, 6, 1985, São Paulo. Anais...  São Paulo: 
Associação Brasileira de Hidrologia e Recursos Hídricos, 1985. P. 306-14. 

 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methods for the 

examination of water wastewater . 19a ed. New York. APHA, AWWA, 
WPCR. 1995. 

 
APHA. Standard methods for examination water and wastewat er. 16 ed. 

Washington D. C. 1985. 1268p. 
 
ARCEIVALA, S. J. Wastewater treatment and disposal . Engineering and 

ecology in pollution control. New York, Marcel Dekker, 1981. 892p. 
 
ARRUDA, P.R.R. Uma contribuição ao estudo ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão São Bartolomeu . Viçosa, MG: UFV, 1997. 
108p. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade 
Federal de Viçosa, 1997. 

ASPIAZÚ, C.; BRITES, R. S. SIGs. Sistemas de informações geográficas: 
conceituação e importância.  Viçosa: UFV/SIF. 29p. 1989. (Boletim técnico, 
2). 

 
BARNWELL, T. O. Least squares estimates of BOD parameterrs. Journal 

Environmental Engineering Division . ASCE, 106 (6). Dec. 1980. 



119 
 
 
 

BARUQUI, F. M. Inter-relações solo-pastagens nas regiões da Mata e  Rio 
Doce do Estado de Minas Gerais . Viçosa: UFV, 1982. 119P. Dissertação 
(Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) – Universidade Federal de 
Viçosa, 1982. 

 
BERRY, B. J. L.; BAKER, A. M. Geographic sampling.  In B. J. L. Berry and D. 

F. Marble, editors, Spatial Analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ,. A 
classic paper on sampling geographical distributions. p. 91-100. 1968. 

 
BORMANN, B.T.; BROOKES, M.H.; FORD, E.D.; et al. A framework for 

sustainable-ecossystem management . Portland: Department of 
Agriculture, Pacific Northwest Research Station, 1994. 61 p. (General 
thechnical report- PNW – GTR – 331). 

 
BRANCO, S. M. Hidrobiologia aplicada à engenharia sanitária . 2 edição. 

CETESB, São Paulo (SP). 1878. 620p. 
 
BRANCO, S. M. Hidrobiologia aplicada à engenharia sanitária . São Paulo, 

CETESB. 1976. 620p. 
 
BROWN, L. C. Statistical evaluation of reaeration prediction equations. Journal 

of the Enviromental Division, ASCE 100  (EE5). Oct 1974, 1051-1068. 
 
CAMP, T. R. Analysis of a stream’s capacity for assimilating pollution – a 

discussion. Sewage and Industrial Wastes , 26 (11), Nov. 1954. P. 1397-
1398. 

 
CASTAGNINO, W. A. Poluicion de agua – Modelos y control, (Serie tecnica / 

Organizacao Panamericana da Saude. Division de Salud Ambiental; 20) 
Washington, D. C.: Organizacion Panamericana de la Salud, s.d.. 234p.  

 
CASTRO, P. S. A. Influência da cobertura florestal na qualidade da á gua 

em duas bacias hidrográficas na região de Viçosa, M G. Piracicaba. 107 
p. 1980. (Mestrado – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” USP). 
1980. 

 
CEBALLOS, A.; SCHNABEL, S. Hydrological behaviour of a small catchment in 

the dehesa landuse system (Extremadure, SW Spain). Journal of 
Hidrology , v. 210, p.146-160, 1998. 

 

CEBALLOS, B. S. O.; NÓBREGA, C. C.; KONIG, A.; ARAÚJO, A. M. 
Indicadores biológicos na caracterização da autodep uração de um 
corpo aquático lótico no Nordeste do Brasil (Campin a Grande-PB) . 
Anais do 17o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Vol.2. 1993. p. 556-568. 

 
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia . São Paulo: Edgard Blucher, 2ed, 188p. 



120 
 
 
 

CHURCHILL, M. A.; ELMORE, H. L.; BUCKINGHAM, R. A. The prediction of 
stream reaeration rates. Journal Sanitary Engineering Division , ASCE, 88 
(4). July 1962. p. 1-46. 

 
CHURCHILL, M. A.; ELMORE, H. L.; BUCKINGHAM, R. A. The prediction of 

stream reaeration rates. Int. Journal Air Water Pollution. 6:  467-504, 1962. 
 
CLARKE, K. C. Recent trends in geographic information system rese arch . 

Geo-Processing, v.3. p. 1-15. 1986. 
 
CORRÊA, G.F. Modelo de evolução e mineralogia da fração argila d e solos 

do planalto de Viçosa, MG . Viçosa, M.G.: UFV, 1984. 86p. Dissertação 
(Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) – Universidade Federal de 
Viçosa, 1984. 

 
DOBSON, J. E. Automated geography. Professional Geographer 35: p. 135-

143. Compares the potential of digital and conventional map use. See also 
set of discussions published in the next issue. 1983. 

 
DOWNING, A. L. & TRUESDALE, G. A. Some factors affecting the rate of 

solution of oxigen in water. Journal Applied Chemistry  (5): 570-581, 1955. 
 
EASTMAN, J. R. Idrisi for Windows – user’s guide, version 1.0 . Worceter, 

MA: Clark University. 1995. 
 
EASTMAN, J. R. IDRISI for Windows : User’s guide. Massachusetts: Clark 

University, 367p, 1999. 
 
ELMORE, H. L. & WEST, W. F. Effect of water temperature on stream 

reaeration. Journal of the Sanitary Engineering Division ASCE. 87 (SA6). 
59-71, 1961. 

 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. EMBRAPA. 

Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de 
Janeiro, RJ). Súmula da X reunião Técnica de Levantamento de Solo s. 
Rio de Janeiro, 83p, 1979. (EMBRAPA-SNLCS. Micelânea, 1). 

 
EPA, Enviromental Protection Agency, Athens. Rates, constants, and kinetics 

formulations in surface water quality modeling . 1985. 2.ed, 455p.  
 
FAIR, G. M. The “log-difference” method of stimating the constants of the first-

stage biochemical oxygen demand curve. Sewage Works Journal , 8 (3), 
May 1973. p. 270-307. 

 
FELGUEIRAS, C. A. Desenvolvimento de um sistema de modelagem digital 

de terreno para microcomputadores . São José dos Campos: INPE, 1987. 
243P. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) – Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais. 1987. 



121 
 
 
 

FERNANDES, M.R.; SILVA, J.C. Programa estadual de manejo de sub-
bacias hidrográficas : fundamentos e estratégias. Belo Horizonte: EMATER-
MG, 1994. 24p. 

 
FERREIRA, C. C. M. Zoneamento agroclimático para implantação de 

sistemas agroflorestais com eucaliptos, em Minas Ge rais . Viçosa: UVF. 
158p. 1997. 

 
FISHER, P. F.; LINDENBERG, R. On distinctions among Cartography, Remote 

Sensing, and Geographic Information Systems. Photogrammetric 
Engineering and Remote Sensing, 55 (10): p. 1431-14 34. Reviews 
definitions of each of the three and shows how the disciplines are 
interrelated. 1989. 

 
FREITAS, A.J. Gestão de recursos hídricos para o desenvolvimento 

sustentado de projetos hidro-agrícolas – Curso por tutoria à distância: 
Módulo 1: Gestão de recursos hídricos. Brasília, DF: ABEAS, 1996. P.1-
70. 

 
GAMESON, A. L. H.; TRUESDALE, G. A.; VARLEY, R. A. Some factors 

affecting the aeration of flowing water. Water and Sanitary Engineer 6 : 52, 
1956. 

 
GARCEZ, L. N.; ALVAREZ, G. A. Hidrologia . Editora Edgard Blucher ltda. São 

Paulo, SP. 1988. 
 
GERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Degradação ambiental. In: CUNHA, S. B. 

Geomorfologia e meio ambiente . Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. p. 337-
339. 1996. 

 
HANEY, D. P. Theoretical principles of aeration. Journal American Water 

Works Association 46 . 353-375. April 1954. 
 
HELLAWELL. J. M. Biological indicators of freshwater pollution and 

environmental management . Elsevier Applied Science Publihers. London. 
1983. 546p. 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Senador 

Firmino . SF-23-X-B-IV-4. Rio de Janeiro, 1976. (Mapa na escala 
1:50.000). 

 
__________ Ervália. SF-23-X-B-V-4 . Rio de Janeiro, 1979a. (Mapa na escala 

1:50.000). 
 
__________ Teixeiras. SF-23-X-B-V-1 . Rio de Janeiro, 1979b. (Mapa na 

escala 1:50.000). 
__________ Ubá. SF-23-X-D-II-1. Rio de Janeiro, 1977. (Mapa na escala 

1:50.000). 
 



122 
 
 
 

JAMES, A. An introduction to water quality modelling . John Wiley and Sons 
Ltd. 1984. 

 
KLEIN, L. River pollution. II. Causes and effects . London, Butterworths 

Scientific Publications. 1962. v.2. 
 
KRENKEL, P. & ORLOB, G. T. Turbulent diffusion and the reaeration 

coefficient. Journal Sanitary Engineering Division. ASCE 88  (2): 53_83, 
1962. 

 
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL – LNEC. Introdução ao 

planejamento e gestão de recursos hídiricos . Lisboa, 1986. 322 p. 
(Introdução à gestão dos recursos hídricos, 1). 

 
LAROCA, M. E. M. Aspectos da capacidade autodepuradora do Rio Tietê 

Médio Superior e a despoluição do reservatório Bill ings . Anais do 17o 
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Natal - RN.1993. 
p. 645-656.  

 
LEWIS, W. K. & WHITMAN, W. C. Principles of gás absortion. Journal 

Industrial Engineering Chemistry.16 : 1215-1220. 1932. 
 
LIMA, W. P. Princípios de manejo de bacias hidrográficas . Piracicaba: 

ESALQ/USP. 143p. 1976. 
 
LIMA, W.P. Princípios de hidrologia florestal para o manejo de  bacias 

hidrográficas . Piracicaba; ESALQ/USP, 1986, 242p. 
 
MARBLE, D. F.; PEUQUET, D. J. Geographics information system and 

remote sensing: manual of remote sensing . 2.ed. Falls Church: American 
Society of Photogrametry, p. 923-958. 1983. 

 
MATOS, A. T. et al. Barragens de terra de pequeno porte . Viçosa: UFV. 

112p. 2000. 
 
MENDES, C. A. B. Planejamento nacional de recursos hídricos baseado no 

uso de técnicas de geoprocessamento . Porto Alegre: [s.n]. 9p. 1997. 
 
MONTEIRO, E. C. Autodepuração dos corpos d’água . Curso por 

correspondência de poluição das águas. CETESB, São Paulo (SP). 1975. 
Cap. 6. 

 
MOORE, E. W.; THOMAS Jr, H. A.; SNOW, W. B. Simplified method for 

analysis of B.O.D. data. Sewage and Industrial Wastes , 22 (10), Oct 1950. 
p. 1343-1355. 

 
MOTA, S. Preservação de recursos hídricos . Rio de Janeiro: ABES, 1988. 

222p. 
 



123 
 
 
 

NORMAS TÉCNICAS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 
GERAIS. COPASA MG . 1988-1997. 

 
O’ CONNOR, D. J. & DOBBINS, W. E. Mechanism of reaeration in natural 

streams. Journal Sanitary Engineering Division , ASCE, 1958. 123. p. 641-
666. 

 
OWENS, M.; EDWARDS, R. W.; GIBBS, J. W. Some reaeration studies in 

streams. Int. Journal Air and Water Pollution, 8:  469-486, 1964. 
 
PARENT, P.; CHURCH, R. Evolution of geographical information systems as 

decision making tools. Proceedings, GIS, 87 . p. 63-71, ASPRS/ACSM, 
Falls. 1987. 

 
POVINELLI, J. Sobre alguns processos para avaliação da constante de 

desoxigenação e da demanda final de DBO. In: Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária , 7, Salvador. Universidade de São Carlos, 1973. 

 
PO&& PEL, H. J. Aeration and gas transfer . 2. ed. Delft, Delft University of 

Technology. 1979. 169p.  
 
PRÁTICAS DE ENG 650. Aulas práticas da disciplina de manejo e 

tratamento de resíduos agroindustriais . Departamento de Engenharia 
Agrícola: UFV, 2000. 

 
QASIM, S. R. Wastewater treatment plants: planning, design and 

operation . Holt, Rinehart and Winston, New York, 1985. 
 
QUINTEIRO, F.L. Levantamento do uso da terra e caracterização de 

ambientes da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, com a utilização de 
aerofotos não convencionais . Viçosa, MG: UFV, 1997, 91 p. Dissertação 
(Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) – Universidade Federal de 
Viçosa, 1997. 

 
RADAMBRASIL. Levantamento de recursos naturais : Folhas 23/24. Rio de 

Janeiro/Vitória . Rio de Janeiro: 1983. V 32, 767p. 
 
RATHBUN, R. E. Reaeration coefficients of streams State-of-The-Art. Journal 

of the Hidraulic Division, ASCE 103  (4): 409-424, april, 1977. 
 
REZENDE, S. B. Estudo da crono-topossequência em Viçosa-Minas 

Gerais . Viçosa: UFV, 1971. 71p. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – 
Universidade Federal de Viçosa, 1971. 

 
SALVADOR, N. N. B.; SOUZA FILHO, J. S.; KAMADA, M. K. Modelo 

computacional de autodepuração de rios . Anais do 15o Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Belém - PA.1989. p. 252-
265.  

 



124 
 
 
 

SILVESTRE, P. “Introdução”  In: Hidráulica Geral. Livros Técnicos e 
Científicos Editora. Rio de Janeiro (RJ). 1979. Cap. 1, 3 – 5p. 

 
SLADECK, V. Biological indicadora of water quality continental systems 

for the assesment of river water . Chapter 3. John Wiley & Sons Ltd. 
Chichester. 1979. 1-32p. 

 
STAR, J. L.; ESTES, J. E. Geographic information systems: An introducion , 

Prentice Hall . A comprehensive text on GIS, with excellent treatment of 
raster systems. 1990. 

 
STREETER, H. W. & PHELPS, E. B. A study of the pollution and natural 

purification of the Ohio River. Public Health Bulletin , 1925, 146, 
Washington. 

 
STREETER, H. W. The rate of atmospheric reaeration of sewage poluted 

streams. Public Health Service , 12, 1926. 
 
STREETER, H. W.; WHIGHT, C. T.; KEHR, A. W. Measures  of natural 

oxidation in polluted strems IV. Journal Sewage Works. 8  (2) 1936. 
 
TISDALE, S.; NELSON, W.; BEATON, J. D. Soil fertility and fertilifers . 4a ed., 

1985. 694 p. 
 
THACKSTON, E. L. & KRENKEL, P. A. Reaeration prediction in natural 

streams. Journal Sanitary Engineering Division ASCE, 95  (SA1): 65-94, 
1969. 

 
THIERFELDER, T. The morphology of landscape elements as predictors of 

water quality in glacial/boreal lakes . v. 207, p. 189-203, 1998. 

 

TRUESDALE, G. A. & VANDYKE, K. G. The effect of temperature on the 
aeration of flowing water. Journal Water and Waste Treatment 7  (9): 9 - 11, 
maio-junho 1958.  

 
VIESSMAN Jr. W.; HARBAUGH, T. E. & KNAPP, J. W. Introduction to 

hydrology . Ney York, Intext Educational. 1972. 
 
VILLELA, S. M.; MATTOS, A. Hidrologia Aplicada . São Paulo. McGraw-Hill do 

Brasil. 245p., 1975. 
 
VON SPERLING, M. A study on reaeration in river cascades. Water Science 

and Technology , 1987. 19. p. 757-767.  
 
VON SPERLING, M. Autodepuração dos cursos d’água . Dissertação de 

mestrado, DES-EEUFMG. 1983. 366p. 
 



125 
 
 
 

VON SPERLING, M. Capacidade de aeração dos cascateamentos do ribeirão 
Arrudas. Engenharia Sanitária 23  (2): 168-176, abril-junho, 1984. 

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de  
esgotos . Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 1996. 243p. 

 
WANG, X.; YIN, Z.Y. A comparison of drainage networks derived from digital 
elevation models at two scales. Journal of Hidrology , v. 210, p. 221-241, 
1998. 
 
WHIPPLE, G. C. et al. The microscopy of Drinking Water . EUA . Willy & 

Sons. 1954. 
 
WILSON, G. T. & MACLEOD, N. A critical appraisal of empirical equations and 

models for the prediction of the coefficient of reaeration of deoxygenated 
water. Water Research  8 (6). 341-366. 

 

 


