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A autodepuração de rios associado ao fenômeno de reaeração por difusão turbulenta. 

Estudo de caso de dois rios na região da serra gaúcha. 

INTRODUÇÃO 

       Os compostos orgânicos presentes nos esgotos domésticos são 
passíveis de degradação biológica, onde o consumo de oxigênio se  dá    
proporcionalmente à quantidade de matéria orgânica disponível.  

        Efluentes in natura despejados em rios ocasionam a desoxigenação do meio aquático, 
podendo torná-lo impróprio para o uso e para a manutenção de diversas formas de vida. 
Em vista disso, o processo de reoxigenação da massa d’água é fundamental na 
estabilização dos compostos e consequente saúde do corpo hídrico. Esse processo 
acontece naturalmente e é acelerado através da difusão turbulenta.  
       Rios de montanha, como o rio Burati e o rio Tega, situados na região da serra gaúcha, 
se caracterizam pela presença de corredeiras e cachoeiras que propiciam a aeração da 
massa d’água pelo fenômeno de  difusão turbulenta, conferindo a esses rios a capacidade 
de autodepuração. 

OBJETIVO 

     Através da análise das concentrações de OD, DBO, P, N, sólidos totais e condutividade, 
relacionada à declividade dos cursos d’água, constatar a capacidade  de autodepuração dos rios 
Burati e Tega, que são rios poluídos por despejo de esgotamento doméstico. 

METODOLOGIA 

- Entre outubro e novembro de 2015 foram coletadas amostras de água 
em 5 diferentes pontos do percurso dos rios Burati e Tega; 

 

- Foram realizadas medições e análises dos parâmetros nas amostras; 
 

- Foram mapeadas as regiões de maior entrada de efluente nos rios; 
 

- Foi gerado o perfil de declividade dos dois cursos d’água; 
- Através de referencial bibliográfico foram determinados os fenômenos 
de consumo de oxigênio e os fenômenos de reaeração da massa d’água. 

 
 

  (Balanço do consumo de compostos nitrogenados) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
- A entrada de contaminantes não  
ocorre somente nos pontos iniciais, no entanto 
essas entradas são em concentrações bem 
inferiores comparadas às entradas do início  
do trecho. 
- O comportamento dos parâmetros  
associada à declividade dos rios evidencia que 
cursos d’água declivosos apresentam uma 
capacidade de autodepuração em curtas 
distâncias. Não havendo os processos de 
oxigenação por difusão turbulenta, os rios 
estariam em condições anóxicas, com  
a qualidade de suas águas comprometida 
 em toda a sua extensão. 

 


