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RESUMO 
A diferença de altitude observada entre montante e jusante dos recursos hídricos é  um fator importante quando 

pretende-se avaliar o potencial de atenuação da carga de poluentes nestes, visto que a declividade promove a 

oxigenação dos recursos hídricos, acelerando a degradação da matéria orgânica.  Neste contexto este trabalho 

apresenta uma avaliação sobre o potencial de atenuação da poluição dos Rios Burati e Tega, Rios urbanos e de 

montanha que recebem os efluentes lançados pelos municípios a montante, realizada a partir de amostras 

coletadas em 5 pontos ao longo dos caudais. Para os dois recursos hídricos avaliados, observou-se um percentual 

significativo e semelhante na redução da carga orgânica, independente da carga lançada, distância percorrida e 

diferença de altitude. Os resultados obtidos sugerem a necessidade de ações focadas na implantação e 

fiscalização do saneamento a fim de buscar a redução ou suspensão das entradas de poluentes. 

Palavras-chave: potencial de atenuação; rios urbanos; rios de montanha; qualidade da água. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Rio Grande do Sul, a Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas ocupa 10% do 

Estado, estando parcialmente inserida na região da Serra Gaúcha que geograficamente se 

caracteriza por representativas mudanças de altitude. Este é um fator importante a ser 

considerado quando pretende-se analisar o potencial de atenuação de rios, porque a 

declividade do relevo proporciona mecanismos de oxigenação da massa d’água, que por sua 

vez, aceleram as reações de degradação da matéria orgânica (ANDRADE, 2010). 

Dentre os mecanismos de oxigenação de massas d’água, os fenômenos mais 

significativos são a reaeração atmosférica e a produção fotossintética. No meio lótico, a 

reaeração atmosférica é o principal processo de introdução de oxigênio no meio líquido, 

consistindo na troca gasosa entre a atmosfera e o corpo d’água. O aumento na concentração 

de oxigênio dissolvido pode restaurar e melhorar o crescimento e a vitalidade dos 

microrganismos para melhorar a qualidade da água (WANG et al., 2012). 

O potencial de atenuação é a capacidade que os rios possuem de diluir, reduzir ou 

eliminar efeitos indesejados de poluentes (PERESIN et al., 2015). Conforme Vagnetti et al. 

(2003), os processos físicos envolvidos na atenuação dos poluentes são aqueles que 
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envolvem: diluição, adsorção, sedimentação e volatização; os químicos são os que envolvem: 

reações ácido-base e de precipitação; e os processos biológicos: degradação bacteriana e  a 

assimilação e remoção de macronutrientes por plantas. Os fatores que afetam a capacidade de 

autopurificação dos corpos de água são: velocidade do corpo de água, descarga, vazão, carga 

de sedimentos, população biológica, temperatura e profundidade(TIAN et al.,2011). 

Convém ressaltar que os processos de atenuação no corpo hídrico são importantes não 

apenas para a melhora da qualidade da água para um recurso de consumo, mas também em 

termos de manutenção de habitats e preservação da biodiversidade (OSTROUMOV, 2004). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi determinar o potencial de atenuação da 

poluição dos Rios  Burati e Tega, rios de montanha que recebem os efluentes lançados pelos 

municípios a montante. . 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Descrição da Área de Estudo 

A Bacia do Rio Tega se insere na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e é uma das mais 

importantes Bacias do município de Caxias do Sul, drenando uma área de 294,76 km
2
. Cerca 

de 40% da área da Bacia do rio Tega está inserida no perímetro urbano do município, que 

representam 118,49 km
2
. Nessa região, a maior parte dos esgotos domésticos e efluentes 

industriais é lançada diretamente nos corpos hídricos, que atualmente servem como canal para 

afastamento de efluentes. 

A Bacia do Rio Burati apresenta uma área de 124,3 km², e abrange cerca de 41% do 

perímetro urbano do município de Bento Gonçalves, drenando a porção nordeste, centro norte 

e noroeste da cidade. Assim como a Bacia do Rio Tega, os arroios são usados principalmente 

para diluição e afastamento dos esgotos gerados. 

A Figura 1 apresenta a localização dos pontos de amostragens nas duas Bacias 

analisadas em relação a Bacia Taquari-Antas e ao  Estado do Rio Grande do Sul. 
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Figura 1. Localização das Bacias Hidrográficas e pontos de amostragem. 

 

Foram coletadas amostras em 5 pontos ao longo do Rio Burati e 5 pontos ao longo do 

Rio Tega, em outubro de 2015, e submetidas a análises laboratoriais para avaliação dos 

parâmetros de: Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), Nitrogênio Total Kjedahl (NTK), Fósforo Total (PT), 

Condutividade (Cond.) e Sólidos Totais (ST). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 apresenta a altitude de cada ponto, diferença de altitude e distância entre os 

pontos amostrados.  

Tabela 1. Altitude, distância e declividade entre os pontos. 

  Pontos 
Altitude dos 

pontos (m) 

Diferença de 

altitude (m) 

Distância entre 

os pontos (m) 

R
io

 T
eg

a
 1 – 2 724 – 712 12 2.32 

2 – 3 712 – 540 172 7.25 

3 – 4 540 – 371 169 10.31 

4 – 5 371 – 192 179 9.08 

R
io

 B
u

ra
ti

 

1 – 2 544 – 461 83 1.641 

2 – 3 461 – 200 261 3.057 

3 – 4 200 – 198 2 860 

4 – 5 198 – 130 68 5.004 
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No Rio Burati a extensão de curso da água analisada foi de 10.562m, quase três vezes 

menor que a extensão avaliada do Rio Tega, que foi de 28.960m. A altitude do ponto 1 do Rio 

Burati é de 544m e do ponto 5 de 130m, resultando em uma diferença de 414m entre estes 

pontos. Para o Rio Tega as amostragens iniciaram na altitude 724m (ponto 1) e finalizaram 

em 192m (ponto 5), resultando em uma diferença entre os pontos de 532m.  

Na Figura 2 são apresentados os resultados dos parâmetros avaliados no Rio Tega em 

cada ponto, bem como a linha representativa das altitudes correspondentes. Com base nos 

gráficos apresentados, é possível identificar a redução da carga orgânica e nutrientes e 

aumento de OD conforme aumenta a distância do ponto inicial e reduz a altitude, ou seja, de 

montante (ponto 1) a jusante (ponto 2) há uma tendência de decréscimo das concentrações. 

Esta tendência evidencia a contribuição dos efluentes oriundos da zona urbana, que vão sendo 

degradados à medida que se afastam dos pontos de lançamento como também foi citado por 

Peresin et al. (2015), em avaliação realizada no Arroio Belo localizado no mesmo município 

do Rio Tega. 

O aumento nas concentrações de OD em cerca de 25% entre o ponto 1 e 5, está 

associada a reaeração atmosférica, proporcionada pelas corredeiras e cachoeiras. Deve-se 

considerar que no decorrer do trajeto existem entradas de matéria orgânica que consomem 

oxigênio, porém em quantidades inferiores às encontradas na amostra do início do trecho. 
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Figura 2. Resultados dos parâmetros analisados no Rio Tega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verifica-se, com base nos resultados dos parâmetros de DBO e DQO, a redução das 

cargas de respectivamente 85% e 80% entre os pontos 1 e 5, sendo mais significativa entre o 

ponto 1 e 2 (DBO - 64% e DQO - 50%) , dando ideia de que as entradas possuem altas cargas 

de matéria orgânica, porém rapidamente biodegradáveis. 

 As taxas de nitrogênio e fósforo se mostram em declínio, o que reforça a tese de que 

os processos de oxigenação natural dos Rios de montanha são eficientes no potencial de 

atenuação. É conveniente comentar que no Ponto 2 do Rio Tega há um incremento de N, o 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

que é justificável quando se analisa o contexto ambiental do local. Considerando o trecho 

analisado houve uma redução da carga de NTK de 85% e de PT de 60%. 

 A condutividade e os ST também foram mensurados, uma vez que apontam para a 

presença de substâncias orgânicas e inorgânicas na forma de íons, moléculas ou 

microgrânulos, que são constituintes de esgotos. As análises apontam para a redução dos 

parâmetros com o decorrer do curso do Rio, promovendo a melhoria da qualidade das águas 

se dá, também, pela redução de íons e sólidos totais, que neste estudo foi de 50% e 30%. 

Na Figura 3, são apresentados os resultados dos parâmetros avaliados no Rio Burati 

bem como é apresentada uma linha representativa das altitudes correspondentes, onde 

observam-se tendências semelhantes às observadas na Figura 2, referentes ao Rio Tega, 

porém, com percentuais superiores no Rio Burati, para todos os parâmetros avaliados.  

Os parâmetros de OD, DBO e PT apresentaram uma redução na qualidade do ponto 4 

para ponto 5 ao passo que o OD incrementou a sua concentração em 25% entre os pontos 1 e 

4 e 12% entre os pontos 1 e 5. Os parâmetros de DBO e DQO tiveram suas reduções de 

concentração mais significativas entre o ponto 1 e 2, como também foi observado no Rio 

Tega, apesar das distâncias percorridas, declividade e cargas iniciais serem bem diferentes 

entre os dois rios estudados.  

A concentração de DBO reduziu em 80% entre os pontos 1 e 2 e no trecho total 90%, 

enquanto a DQO reduziu 75% nos dois primeiros ponto e 86% no trecho total, reforçando a 

tese de que o efluente lançado no recurso hídrico tem uma alta carga orgânica, facilmente 

biodegradável. Reduções significativas nos dois primeiros pontos também foram observadas 

para o NTK (70% dos 100%) e PT (55% dos 67%). A condutividade teve redução de 83% e 

os sólidos totais de 60% na concentração entre os pontos 1 e 5.  
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Figura 3. Resultados dos parâmetros analisados no Rio Burati. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 O aumento da pressão sobre os recursos hídricos justifica a importância de se conhecer 

o potencial de atenuação da carga poluidora. Essa análise relativa à resiliência dos rios Burati 

e Tega contribui para os estudos das Bacias Hidrográficas no sentido de conhecer os limites 

de carga que os corpos podem receber e inclusive permitir explorar a capacidade depurativa 

no sentido de complementação do tratamento de efluentes, observados critérios técnicos.  

 Em ambos os Rios estudados, observou-se um percentual significativo e semelhante de 

redução da carga orgânica, independente da carga lançada, distância percorrida e diferença de 
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altitude, porém, outras campanhas devem ser realizadas para confirmar se os padrões 

apresentarão o mesmo comportamento. Os resultados obtidos sugerem a necessidade de ações 

focadas na implantação e fiscalização do saneamento a fim de buscar a redução ou suspensão 

das entradas de poluentes. 
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