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As atividades antrópicas afetam negativamente a saúde de corpos hídricos.  No meio urbano a precária
estrutura  fundiária  é  uma  das  principais  responsáveis  pela  poluição  de  rios  na  forma  de  despejo  de
esgotos  sanitários  não  tratados.  As  substâncias  orgânicas  presentes  nos  esgostos  são  passíveis  de
degradação  biológica.  As  bactérias  aeróbias  consomem oxigênio  para  degradar  a  matéria  orgânica  e  a
converter em compostos inertes. Despejos de esgotos em corpos hídricos aumentam a disponibilidade de
alimento aos microrganismos, que consumirão mais oxigênio dissolvido do meio. A deflexão de oxigênio
pode  chegar  a  níveis  que  comprometam  o  recurso  hídrico.  Assim  como  o  processo  de  desoxigenação
ocorre de forma natural podendo ser intensificado por elementos externos, o processo de reoxigenação
ocorre também naturalmente através da troca gasosa entre a massa líquida e a atmosfera, podendo ser
intensificada por elementos externos, como a difusão turbulenta. Rios de montanha, como os que foram
objeto  deste  estudo,  caracterizam-se  por  apresentar  baixas  profundidades  e  quedas  d'àgua,  estas
características favorecem a reaeração da massa d'água, o que acelera os processos oxidativos e contribui
para a saúde do corpo hídrico, designando a capacidade de autodepuração de um rio. Foram coletadas
amostras de águas de diferentes pontos dos rios Burati e Tega, ambos afluentes da bacia Taquari-Antas
que possuem nascentes nas áreas de Bento Gonçalves e Caxias do Sul,  respectivamente. Os pontos de
coleta mais à montante foram os que apresentaram pior qualidade, com menores taxas de oxigenação e
maiores taxas de poluição, mensurada através da demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de
oxigênio,  concentração  de  nitrogênio  e  de  fósforo.  As  análises  dos  pontos  seguintes  mostraram
expressivas  melhoras,  seja  pelo  aumento  do  OD,  seja  pela  redução  das  concentrações  de  matéria
orgânica,  sendo que os pontos mais a jusante foram os que apresentaram a melhor qualidade. A partir
deste  comportamento pôde-se estabelecer  uma relação com as zonas de autodepuração propostas  por
VonSperling (2005), onde uma região com decaimento das concentrações de matéria orgânica associado
a concentrações de OD baixas mas em ascensão, correspondem a Zona de Decomposição Ativa, seguida
da Zona de Recuperação, onde a taxa de OD se aproxima dos valores de saturação associada a baixas
taxas  de matéria  orgânica.  Observando-se  as  concentrações  iniciais  e  finais  de  poluentes,  na  forma de
DBO, DQO, nitrogênio e fósforo, fica claro que a introdução de oxigênio no decorrer dos cursos dos rios foi
fundamental  para  a  oxidação  dos  compostos.  Essa  introdução  de  oxigênio  se  deu  através  da  difusão
turbulenta  proporcionada  pelas  características  físicas  dos  rios  de  montanha,  evidenciando  que  estes
possuem alta capacidade de autodepuração.
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