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RESUMO 

 

A bacia do rio Maracujá compreende uma série de nascentes, sendo as principais, as do 

Córrego Cipó, Caxambu e Arranchador que compõem mais à jusante o rio Maracujá, contido 

na bacia do rio das Velhas, localizada no Complexo do Bação, Quadrilátero Ferrífero, Minas 

Gerais. Um aspecto relevante devido a sua localização, é que favoreceu o desenvolvimento 

econômico da região, pela atividade mineraria de topázio imperial e como aporte para a 

agropecuária no município de Ouro Preto. O objetivo do trabalho é diagnosticar o processo de 

autodepuração do rio e os impactos ambientais do distrito de Cachoeira do Campo que 

pertence ao município de Ouro Preto, no rio Maracujá e em seu entorno, uma vez que inexiste 

um sistema de tratamento de esgoto e ações voltadas para o bem-estar da sociedade, foram 

feitos levantamentos bibliográficos e análises in situ para a avaliação na área estudada, com 

medições do oxigênio dissolvido (OD), e demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

compreendendo o percurso do rio de montante à jusante do perímetro urbano de Cachoeira do 

Campo. A partir desses dados avaliou-se que o rio possui um alto potencial de autodepuração 

à jusante do perímetro urbano de Cachoeira do Campo, mas não justifica a ausência de uma 

estação de tratamento de esgoto (ETE) na região, uma vez que o esgoto lançado no corpo 

d’água diretamente causa diversos impactos, tanto na saúde da população quanto na bacia 

hidrográfica do rio.    

Palavras-chaves: Rio Maracujá. Cachoeira do Campo. Impactos ambientais. Esgoto. 

Oxigênio dissolvido. Demanda bioquímica de oxigênio. Autodepuração. 
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ABSTRACT 

 

Passion River basin comprises a series of springs, being the main stream, Cipó, Caxambu and 

Arranchador that make up more downstream the river passion fruit, contained in the das 

Velhas River basin, located in the complex of Bação, iron quadrangle, mines General. A 

relevant aspect due to your location, is that favored economic development of the region, by 

the activity of imperial Topaz mining and as contribution to agriculture in the municipality of 

Ouro Preto. The objective of this work is to diagnose the self-depuration process and the 

environmental impacts of the Waterfall of the field that belongs to the municipality of Ouro 

Preto, passion fruit and in your surroundings, since there a sewage treatment system and 

actions geared to the well-being of society, bibliographic surveys and analyses were made in 

situ for the assessment in the study area, with measurements of dissolved oxygen (do), and 

biochemical oxygen demand (BOD), including the route of the river of the amount 

downstream of the urban perimeter of Cachoeira do Campo. From these data assessed that the 

river has a high potential of self-depuration downstream of the urban perimeter of Cachoeira 

do Campo, but does not justify the lack of a sewage treatment station (ETE) in the region, 

once the sewage released into the body of water directly cause many impacts, both on the 

health of the population and in the catchment area of the river.    

Keywords: River Maracujá. Cachoeira do Campo. Environmental impacts. Sewage. 

Dissolved Oxygen. Biochemical oxygen demand. Autodepuration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ter saneamento básico é um fator essencial para um país ser classificado como país 

desenvolvido. Os serviços de tratamento de água, coleta e tratamento dos esgotos levam à 

melhoria da qualidade de vidas das pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução da 

mortalidade infantil, melhorias na educação, na valorização dos imóveis, na preservação dos 

recursos hídricos, na expansão do turismo, etc. (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2014). 

Segundo o Instituto Trata Brasil (2014) o Estado de Minas Gerais possui uma posição de 

destaque no âmbito sanitário, uma vez que as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), 

estão concentradas nos grandes centros urbanos, que corresponde cerca de um terço dos 

municípios que recebem algum tipo de tratamento de esgoto. Considerando a totalidade dos 

municípios, em 82,47% existe rede de água, em que as perdas somam 33,55%, com relação ao 

esgoto, em 69,11% há sua coleta, sendo que dessa coleta 34,91% são tratados. 

Segundo a Agência Nacional de Águas - ANA (2012), o monitoramento e a avaliação da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas são fatores primordiais para a adequada gestão 

dos recursos hídricos, permitindo a caracterização e a análise de tendências em bacias 

hidrográficas, sendo essenciais para várias atividades de gestão, tais como: planejamento, 

outorga, cobrança e enquadramento dos cursos de água. 

O município de Ouro Preto e o distrito de Cachoeira do Campo recebem apenas a coleta de 

esgoto e descartam seus efluentes nos corpos d’água sem nenhum tipo de tratamento (PMOP, 

2011). Uma forma de compreender a poluição advinda desse lançamento de esgoto nos corpos 

hídricos, é analisar o potencial de autodepuração dos rios, estimando a quantidade de 

efluentes que o rio é capaz de receber sem que seus aspectos naturais sejam afetados. 

Os impactos dessa degradação têm reflexos econômicos, tais como: o aumento do custo de 

tratamento das águas destinadas ao consumo, o aumento de custos hospitalares com 

internações, a perda de produtividade na agricultura e na pecuária, a redução de valores 

turísticos, culturais e paisagísticos (ANA, 2012). 

 

Diante dos impactos relacionados ao lançamento de esgoto diretamente nos corpos d’água, o 

estudo do rio Maracujá, permite entender a sua capacidade de autodepuração devido ao 
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despejo de efluentes do distrito de Cachoeira do Campo, ao se caracterizar e estimar a 

quantidade desses efluentes, de maneira que se possa analisar os impactos ambientais 

causados ao longo do percurso do estudado. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Compreender os impactos do lançamento de efluentes domésticos no rio Maracujá por meio 

de um estudo das características hidrodinâmicas e parâmetros físico-químicos, caracterizando 

trechos a montante e a jusante do perímetro urbano de Cachoeira do Campo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o comportamento do rio Maracujá no percurso estudado. Estimando a curva de 

autodepuração através da medição do OD como principal indicador; 

 Estimar a DBO nos pontos críticos do percurso após a curva de autodepuração 

estabelecida; 

 Estimar a vazão de efluentes lançados no rio Maracujá pela população de Cachoeira 

do Campo e  

 Avaliar a cinética de desoxigenação e a cinética de reaeração nos pontos avaliados no 

trecho do rio. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MARACUJÁ 

 

O rio Maracujá drena os distritos de Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite, 

Amarantina, Glaura, povoados de Maracujá e Coelhos, no município de Ouro Preto, (Figura 

1), recebendo esgoto doméstico in natura, lixo e resíduos advindos de minerações em sua 

calha (ALMEIDA, 2008). 

 

 
Figura 1: Hidrografia da região do rio Maracujá. 

Fonte: IGAM (2005). 

 

A bacia do rio Maracujá, compreende uma área aproximadamente de 140 km2 e está situada 

na borda sul do Complexo Bação, entre os paralelos 20º 14’ 30” e 20º 25’ 30” S e os 

meridianos 43º 37’ 30” e 44º 45’ 00” W (BACELLAR, 2000). 

Na bacia do Rio Maracujá se encontram três grandes compartimentos de relevo (Figura 2): 

um com cotas altimétricas elevadas, que sustentam os topos da região do Supergrupo Minas 

(quartzitos, itabiritos), outro com cotas intermediárias, modelado em rochas do Supergrupo 

Rio das Velhas (filitos, xistos, quartzitos, etc.), e nas cotas mais baixas, tendo por substrato as 

rochas do Complexo Bação (granitos, gnaisses e migmatitos) (BARROS, 2010). 
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Figura 2: Dinâmica Fluvial Quaternária do Rio Maracujá. 

Fonte: Magalhães Jr (2012). 

 

As nascentes do rio Maracujá localizam-se na região denominada Alto Maracujá, que 

apresenta degradação devido a certos condicionantes naturais ou antrópicos, como exemplo: 

tipo de solo, voçorocas, exploração de topázio imperial e ausência de mata ciliar. As 

voçorocas participam ativamente do processo de assoreamento do rio. A crescente ocupação 

urbana associada às atividades agrossilvopastoris configuram junto às outras atividades, um 

cenário aparente de incompatibilidade associado ao uso do rio (BACELLAR, 2000). 
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3.2 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS – 

SEGRH 

 

O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Figura 3) foi criado através da 

Lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999, e é integrado pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos - CERH-MG, pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, pelos comitês de 

bacia hidrográfica, pelos órgãos e entidades dos poderes estadual e municipais, cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos, e as agências de bacias 

hidrográficas (IGAM, 2018). 

 

 

Figura 3: Composição do SEGRH. 

Fonte: IGAM (2018). 

 

Tendo em vista os processos de degradação da bacia do rio Maracujá, a implantação do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos (PERH), pode gerar ações para a revitalização, recuperação e 

conservação hidroambiental da bacia, estabelecendo as diretrizes e critérios para gestão como: 

outorga, enquadramento, sistema de informações e cobrança do uso da água (ALMEIDA, 

2008). 
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3.3 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE OURO PRETO, MINAS 

GERAIS (PMSB/OP) 

 

O PMSB/OP foi homologado em março de 2012 e é um dos instrumentos da Política de 

Saneamento Básico do município. Com funções de gestão em definir os serviços públicos de 

saneamento e estabelecer a garantia do atendimento essencial à saúde pública, os direitos e 

deveres dos usuários, sistemas de informação, o controle social, entre outros. O Plano deve 

abranger os quatro fatores do Saneamento Básico, segundo a Lei nº 11.445, de 2007, sendo 

eles: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas em consonância com a 

Política Nacional de Saneamento 

 

3.3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Ouro Preto é administrado por um órgão 

autárquico municipal denominado SEMAE-OP (Serviço Municipal de água e esgoto de Ouro 

Preto) e atende a 90% da população, com 22.000 ligações (PMOP, 2011). 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto - PMOP (2011) estima-se que o 

consumo médio de água por habitante dia pela população ouropretana é aproximadamente de 

450 l/hab.dia, sendo que o consumo recomendado segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2015) é de apenas 110 l/hab.dia. Convém destacar que no mês de abril de 2010, foi 

introduzida uma Tarifa Básica Operacional que consiste em um valor fixo, cobrado pela 

disponibilização dos serviços de água e esgoto, independente do consumo dos mesmos, 

conforme previsto na Lei de Tarifação (PMOP, 2011). 
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3.3.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

De acordo com PMOP (2011) o sistema de esgotamento sanitário do município atendia a 

76,6% da população com 12.650 ligações domiciliares. O Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SINRH) publicou em 2017 o Relatório de Esgotamento Sanitário 

Municipal de Ouro Preto – MG, em que os dados foram atualizados conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1: Sistema de esgotamento sanitário atual (2013). 

Parcela dos esgotos 
Índice de 

atendimento 

Vazão 

(L/s) 

Carga Gerada 

(kg DBO/dia) 

Carga Lançada 

(kg DBO/dia) 

Sem coleta e sem tratamento 18,3% 26,0 630,7 630,7 

Soluções individuais 1,7% 2,4 58,2 23,3 

Com coleta e sem tratamento 80,0% 113,4 2.755,6 2.755,6 

Com coleta e com tratamento 0,0% 0,0 0,0 0,0 

Total 100% 141,8 3.444,6 3.409,7 

Fonte: SNIRH (2017). 

 

O relatório também apresenta as alternativas no âmbito sanitário ambiental para o ano de 

2035 e o custo estimado de investimentos como mostra a Tabela 2: 

 

Tabela 2: Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035). 

 

Carga Orgânica (kg 

DBO/dia) Índice de 

atendimento 

Remoção de 

DBO 

(Análise 

preliminar) 

Requerimentos 

adicionais 
Afluente Lançada 

Soluções 

Individuais 
0,0 0,0 0,0% 

Tratamento 

secundário 

convencional 

Atenção 

para Fósforo 
Não 

Estações de 

tratamento 
3.834,3 383,4 100% 

Atenção 

para 

Nitrogênio 

Não 

Investimentos Estimados 

Coleta: R$ 21.812.635,79 Estação de tratamento: R$ 22.032.420,55 Total: R$ 43.845.056,34 
Fonte: SNIRH (2017). 

 

No município há somente uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no distrito 

de São Bartolomeu, no restante existe apenas a coleta domiciliar com destinação em cursos 

d’água. A extensão total da rede coletora é estimada em 395 km e é constituída, na sua 

maioria, por manilhas cerâmicas. Existem também trechos cujos materiais são feitos de PVC e 

ferro fundido (PMOP, 2011). 
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3.3.3 DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

De acordo com PMOP (2011) o sistema de drenagem do município apresenta problemas de 

subdimensionamento, carreamento de lixos para os cursos d’água, utilização inadequada (rede 

mista, com esgotos) e problemas de conservação. Estes fatores são agravados em razão do 

crescimento da cidade, da erosão, dos desmatamentos para usos urbanos, das ocupações 

indevidas em locais sob a influência das águas como: fundos de vales, leitos secundários rios, 

encostas de morros. Quanto ao sistema de micro e macrodrenagem não existem informações 

precisas a respeito da atual situação dos mesmos. 

 

3.3.4 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A gestão do Sistema de Limpeza Urbana é de responsabilidade direta da PMOP, por meio da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, englobando a varrição, capina, limpeza de 

córregos e sistemas de drenagem pluvial, limpeza de praças e jardins, coleta de animais 

mortos, poda de árvores, coletas especiais (objetos em locais públicos), coleta de entulhos de 

construção, coleta de resíduos de saúde, coleta de lixo residencial e comercial e coleta seletiva 

(PMOP, 2011). 

O município de Ouro Preto, até 1996 trabalhava com sistema de lixões, que teve sua vida útil 

encerrada em outubro do mesmo ano, sendo os resíduos sólidos gerados pela população do 

município transferidos a um aterro controlado com área total de 15 ha, localizado na 

comunidade da Rancharia, antiga fazenda do Marzagão, com sistema de drenagem, unidade 

de tratamento de chorume, drenos de gases, compactação e recobrimento mecânico, 

devidamente cercado, sem possibilidade de carreamento dos resíduos para curso d’água, placa 

de identificação e vigia (PMOP, 2011). 
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3.4 CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO 

 

O esgoto doméstico é um despejo líquido resultante do uso da água pela população humana 

em seus hábitos higiênicos e necessidades fisiológicas (ALEM SOBRINHO e TSUTIYA, 

2000). 

A contribuição de esgoto doméstico depende dos seguintes fatores: 

 População da área de projeto; 

 Contribuição per capita; 

 Coeficiente de retorno esgoto/água e 

 Coeficiente de variação de vazão. 

A inserção do esgoto doméstico como fonte de poluição em um corpo d’água no qual o 

ecossistema encontra-se em equilíbrio, resulta em uma desorganização inicial, que 

posteriormente tem uma tendência de reorganização que são aspectos do fenômeno de 

autodepuração (VON SPERLING, 2005). 

 

3.5 AUTODEPURAÇÃO 

 

O processo de autodepuração se desenvolve ao longo do tempo e na direção longitudinal do 

curso d’água. Segundo Braga e Col (2002), os estágios de sucessão ecológica presentes nesse 

processo são fisicamente identificados por trechos (Figura 4). Estes mesmos autores dividem 

e definem os trechos como zonas de autodepuração em: 

 Zona de águas limpas - localizada em região à montante do lançamento do efluente 

(caso não exista poluição anterior) e também após a zona de recuperação. Essa região 

é caracterizada pela elevada concentração de oxigênio dissolvido e vida aquática 

superior; 
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 Zona de degradação - localizada à jusante do ponto de lançamento, sendo 

caracterizada por uma diminuição inicial na concentração de oxigênio dissolvido e 

presença de organismos mais resistentes; 

 Zona de decomposição ativa - região onde a concentração de oxigênio dissolvido 

atinge o valor mínimo e a vida aquática é predominada por bactérias e fungos 

(anaeróbicos) e 

 Zona de recuperação - região onde se inicia a etapa de restabelecimento do equilíbrio 

anterior à poluição, com presença de vida aquática superior. 

 

Figura 4: Autodepuração em um curso d’água. 

Fonte: Adaptado de Mota (1995). 
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3.6 VAZÃO EM RIOS 

Entende-se como vazão na calha de um rio, o volume de água que passa numa determinada 

seção do rio por unidade de tempo, a qual é determinada pelas variáveis de profundidade, 

largura e velocidade do fluxo, e é expressa comumente no sistema internacional (SI) de 

medidas em m³/s. No canal, de uma margem a outra e da superfície para o leito, o fluxo não 

flui de forma homogênea, este fato deve-se à morfologia do rio, pois o atrito da água nas 

margens e no leito causa um efeito de retardamento da velocidade, assim como o efeito de 

atrito da lâmina de água superficial com a atmosfera (DE CARVALHO, 2008). 

Para se medir a vazão, podem ser empregados vários métodos, sendo os principais a medição 

e integração da distribuição de velocidade. Os métodos como o molinete hidrométrico 

(método da meia seção), método acústico, são métodos mais sofisticados. Já o método 

volumétrico, método químico, uso de dispositivos de geometria regular (vertedores e calha 

Parshal) e medição com flutuadores são métodos mais simples de ser empregados (SANTOS 

et al., 2001). 

 

3.6.1 MÉTODO FLUTUADOR 

 

Por meio de flutuadores (pode ser utilizada uma garrafa plástica, laranja, boia, etc.) 

determina-se a velocidade superficial do escoamento. Esta velocidade superficial é na maioria 

das vezes, superior à velocidade média do escoamento, que necessita de um fator de correção. 

Após estabelecida a velocidade do trecho, multiplica-se pela média aritmética das seções 

médias molhadas transversais (PALHARES et al., 2007), para medição de vazão por esse 

método, utiliza-se a Equação 1: 

 

 𝑄 =  
𝐴 ∙ 𝐿 ∙ 𝐶

𝑇
 (1) 

 

onde: 

Q = vazão em m3/s. 
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A = média da área das duas secções do rio (distância entre as margens multiplicada pela 

profundidade média do rio) em m². 

L = comprimento da área de medição, recomenda-se utilizar um comprimento de pelo menos 

6 m. 

C = coeficiente ou fator de correção (0,8 para rios com fundo pedregoso ou 0,9 para rios com 

fundo barrento). O coeficiente permite a correção ao perfil de velocidade do rio não ser 

homogêneo. 

T = tempo, em segundos, que o flutuador leva para deslocar-se ao longo do comprimento L. 

A seguir explica-se como cada um dos parâmetros da Equação 1 podem ser obtidos. 

O trecho escolhido para medição da vazão deve ser reto e livre de obstruções. O comprimento 

deste trecho será igual a L (Equação 1). Deve-se medir o comprimento e marcar a parte 

superior e inferior do trecho esticando as cordas e prendendo-as nas estacas, como ilustra a 

Figura 5. As cordas devem estar próximas à superfície da água. (PALHARES et al., 2007). 

 

 

Figura 5: Marcação do trecho no rio. 

Fonte: Palhares et al. (2007). 

 

A área do rio é o produto da largura do rio pela média da profundidade. Deve ser calculada a 

área da seção superior e inferior do trecho do rio. Assim, somam-se estas duas áreas e divide-

se por dois para obter-se a área média do trecho do rio. 

Determina-se a profundidade média da seção superior e inferior marcando-se iguais intervalos 

ao longo da corda e mede-se a profundidade em cada intervalo marcado (Figura 6). Para 
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calcular a profundidade média de cada seção, divide-se o total das medições pelo número de 

intervalos mais 1 (soma-se 1 ao cálculo da média pela necessidade de se considerar a 

profundidade zero). A determinação da largura é feita pelo esticamento da trena de margem a 

margem, para cada seção (PALHARES et al., 2007). 

 

 

Figura 6: Medição da profundidade. 

Fonte: Palhares et al., (2007). 

 

3.7 IMPORTÂNCIA DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA E ÍNDICE 

QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

De acordo com Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), o enquadramento 

dos corpos d’água é um instrumento de planejamento ambiental que está associado a outros 

instrumentos de gestão da água (Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos e Cobrança 

pelo Uso de Recursos Hídricos) com os instrumentos de gestão ambiental (licenciamento, 

zoneamento e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos) (IGAM, 2010). 

As legislações relacionadas a seguir, discorrem sobre os padrões de qualidade das águas: 

 

 PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 



 

14 

 

 

 

 RESOLUÇÃO N° 430, DE 13 DE MAIO DE 2011 

Correlações: Complementa e altera a Resolução nº 357/2005. 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

De acordo com a Deliberação Normativa nº 20, de 24 de junho de 1997, que dispõe sobre o 

enquadramento das águas da bacia do rio das Velhas, o trecho das nascentes do rio Maracujá 

até a confluência com o rio das Velhas é classificado como classe 2 (ANA, 2005). 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-MG estabeleceu a Deliberação 

Normativa Conjunta 01, de 05 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais de domínio de Minas Gerais 

(Quadro 1). 

Quadro 1: Enquadramento dos Corpos de Água em Classes. 

CLASSE COR USOS POSSÍVEIS 

ESPECIAL 

 Abastecimento para consumo humano com desinfecção; 

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

I (UM) 

 Abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado; 

Proteção das comunidades aquáticas; 

Recreação de contato primário (natação); 

Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 

de película; 

Proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. 

II (DOIS) 

 Abastecimento para consumo humano após tratamento convencional; 

Proteção das comunidades aquáticas; 

Recreação de contato primário; 

Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, onde o público possa vir a ter contato direto a água; 

Aquicultura e atividade de pesca. 

III (TRÊS) 

 Abastecimento para consumo humano após tratamento avançado; 

Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

Pesca amadora; 

Recreação de contato secundário; 

Dessedentação de animais; 

IV (QUATRO) 
 Navegação; 

Harmonia paisagística e aos usos menos exigentes. 

Fonte: Adaptado de IGAM (2010). 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151
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O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é o principal indicador qualitativo usado no país. A 

interpretação dos resultados da avaliação do IQA deve levar em consideração o uso da água. 

Por exemplo, um valor baixo de IQA indica a má qualidade da água para abastecimento, mas 

essa mesma água pode ser utilizada para outros usos como exemplificados no Quadro 1 

(ANA, s.d.). 

Os parâmetros que são considerados para o cálculo do IQA são: oxigênio dissolvido (OD), 

coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrato, fosfato, 

temperatura da água, turbidez e sólidos totais (ANA, s.d.). 

A Tabela 3 ilustra a classificação dos corpos d’água segundo os principais parâmetros.  

 

Tabela 3: Padrões de qualidade da água. 

PARÂMETROS Unidade 
CLASSES 

1 2 3 4 

Oxigênio Dissolvido mg/L > 6 > 5 > 4 > 2 

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L 3 5 10 - 

Turbidez uT 40 100 100 - 

Cobre mg/L 0,009 0,009 0,013 - 

Fonte: Adaptado de ANA (2010). 

3.8 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

 

“O oxigênio dissolvido (OD) é de essencial importância para os 

organismos aeróbios. Durante a estabilização da matéria orgânica, as 

bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, 

podendo vir a causar uma redução da sua concentração no meio. 

Dependendo da magnitude desse fenômeno, podem vir a morrer 

diversos seres aquáticos, inclusive os peixes” (VON SPERLING, 

2005, p.38). 

A introdução de matéria orgânica, no caso o esgoto, resulta indiretamente no decaimento do 

consumo de oxigênio dissolvido (OD) que é um parâmetro essencial para avaliação da 

autodepuração, processo este que está vinculado ao restabelecimento do equilíbrio do meio 



 

16 

 

 

 

aquático, após as alterações causadas pelo despejo de efluentes no corpo d’água (VON 

SPERLING, 2005). 

Segundo Von Sperling (2005) os mecanismos de difusão molecular e difusão turbulenta são 

basicamente os processos responsáveis para a transferência de oxigênio da fase gasosa para 

fase líquida, sendo que a difusão molecular é um processo lento e característico em corpos 

d’água lentos (praticamente parada). Já o processo de difusão turbulenta é mais eficiente 

devido a aeração que ocorre em função das características hidrodinâmicas do corpo d’água. 

Os principais fenômenos interagentes no consumo de oxigênio são: a oxidação da matéria 

orgânica, a nitrificação a demanda bentônica. E na produção de oxigênio são: a reaeração 

atmosférica e a fotossíntese (ANDRADE, 2010). A Figura 7 ilustra esses fenômenos. 

 

 

Figura 7: Balanço de OD nos sistemas aquáticos. 

Fonte: Fiorucci & Beneditti Filho, 2005 apud Von Sperling, 2007. 

 

3.9 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO 

 

Segundo Von Sperling (2005) a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), retrata a 

quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria 

orgânica carbonácea. 
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Em termos práticos, cerca de 20 dias ou mais para esgotos domésticos, são necessários para a 

estabilização completa da matéria orgânica, o que corresponde a demanda última de oxigênio 

(DBOu). Convencionou-se proceder à análise no 5° dia, denominada DBO padrão. Para os 

esgotos domésticos típicos, esse consumo do quinto dia pode ser correlacionado com o 

consumo final total (DBOu) (VON SPERLING, 2005). 

Para que a realização do teste de DBO seja efetuado é necessário que a temperatura seja de 

20°C, já que temperaturas diferentes interferem na velocidade do metabolismo bacteriano, 

alterando as relações entre a DBO de 5 dias (DBO5) e a DBO última (DBOu) (VON 

SPERLING, 2005). 

A Tabela 4 ilustra faixas típicas da relação DBOu/DBO5. 

 

 

Tabela 4: Faixas típicas da relação DBOu/DBO5. 

Origem DBOu/DBO5. 

Esgoto concentrado 1,1 – 1,5 

Esgoto pouco concentrado 1,2 – 1,6 

Efluente primário 1,2 – 1,6 

Efluente secundário 1,5 – 3,0 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 

 

3.10 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO – pH 

 

O potencial hidrogeniônico é uma indicação sobre as condições de acidez, neutralidade ou 

alcalinidade da água. A faixa de pH é de 0 a 14, onde o pH menor que 7 indica condições 

ácidas, pH igual a 7 indica neutralidade e pH maior que 7 indica condições alcalinas. Em 

termos de corpos d’água, valores elevados de pH podem estar associados à proliferação de 

algas, sua variação alta ou baixa pode ser indicativo de contaminação por efluentes industriais 

(VON SPERLING, 2005). 
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3.11 TEMPERATURA 

 

A temperatura é um importante fator na caracterização dos corpos d’água, pois as elevações 

de temperatura aumentam a taxa das reações físicas, químicas e biológicas, diminuem a 

solubilidade dos gases (ex.: oxigênio dissolvido) e aumentam a taxa de transferência de gases 

(que pode gerar odores desagradáveis) (VON SPERLING, 2005). 

 

3.12 MODELO DE STREETER PHELPS (1925) 

 

O modelo clássico de qualidade das águas e rios que avalia o OD e DBO, no processo que 

ocorre longitudinalmente ao longo do curso d’água. O modelo de Streeter Phelps, em 1925, 

representou um marco na história da Engenharia Sanitária e Ambiental, que com o passar do 

tempo auxiliaram o desenvolvimento de outros modelos, aumentando a complexidade, mas 

mantendo o conceito do modelo clássico. (VON SPERLING, 2005). 

Von Sperling (2007) criou um modelo simplificador através das versões QUAL2K e 

QUAL2E desenvolvidos inicialmente pela United States Environmental Protection Agency 

(USEPA), chamado QUAL-UFMG, no qual não se leva em consideração a influência de algas 

e suas inter-relações  

Tendo como base o princípio do modelo modelo Streeter Phelps e os fenômenos interagentes 

do balanço do oxigênio dissolvido é possível entender a cinética de desoxigenação e reaeração 

nos corpos d’água. (VON SPERLING, 2005). 

 

3.13 COEFICIENTE DE DESOXIGENAÇÃO K1 

 

O coeficiente de desoxigenação, K1, depende das características da matéria orgânica, 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 
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mais facilmente assimilável já ter sido removida, restando a parte de estabilização mais lenta. 

Os valores médios de K1 encontram-se na Tabela 5 (VON SPERLING, 2005). 

 

Tabela 5: Valores típicos de K1 (base e, 20°C) 

Origem K1 (dia-1) 

Esgoto bruto concentrado 0,35 – 0,45 

Esgoto bruto pouco concentrado 0,30 – 0,40 

Efluente primário 0,30 – 0,40 

Efluente secundário 0,12 – 0,24 

Curso d’água com águas limpas 0,08 – 0,20 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 

 

A formulação da cinética da desoxigenação tem como objetivo analisar matematicamente o 

consumo de oxigênio na amostra ao longo do tempo, ou seja, o valor da DBO remanescente 

que corresponde a concentração de matéria orgânica remanescente na massa líquida em um 

dado instante, e o valor da DBO exercida que corresponde ao oxigênio consumido para 

estabilizar a matéria orgânica até este instante, como mostra a Figura 8 (VON SPERLING, 

2005). 

 

 

Figura 8: Evolução temporal da oxidação da matéria orgânica. 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 

 

Segundo Von Sperling (2005), a Equação diferencial 2 pode expressar à progressividade da 

DBO. 

 

 
𝑑𝐿

𝑑𝑡
= −𝐾1 ∙ 𝐿 (2) 
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onde: 

t = tempo em dia; 

K1 = Coeficiente de desoxigenação (dia-1) e 

L = Concentração de DBO remanescente (mg/L). 

A integração da Equação 2, entre os limites de L = L0 e L = Lt, e t = t0 e t = t, implica na 

Equação 3: 

 

 𝐿 = 𝐿0. 𝑒−𝐾1 .𝑡 (3) 

 

onde: 

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

L0 = DBO remanescente em t = 0 (mg/L). 

De forma análoga a equação que representa a progressão da DBO exercida é expressa pela 

Equação 4: 

 

 𝑦 = 𝐿0. (1−𝑒−𝐾1 .𝑡) (4) 

 

onde: 

y = DBO exercida em um tempo t (mg/L) onde y = L0 – L e 

L0 = DBO remanescente no t = 0, como definido na Equação 3. Também denominada de 

DBO total no final da estabilização. 

 

3.14 COEFICIENTE DE REAERAÇÃO K2 

 

O processo de reaeração atmosférica se desenvolve através da troca de gases entre a fase 

líquida e a fase gasosa (atmosfera) e é diretamente proporcional à pressão que o gás efetua 
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sobre o líquido, isto é, quanto maior a pressão, maior fluxo de entrada de oxigênio no meio 

líquido, é também inversamente proporcional à temperatura da água, devido a solubilidade do 

gás (NUVOLARI, 2003). 

A profundidade e a velocidade dos corpos d’água estão diretamente associadas aos valores de 

K2 como mostra a Figura 9, pois rios rasos e mais velozes tendem a ter maiores coeficientes 

(VON SPERLING, 2005). 

 

 

Figura 9: Influência das características físicas no coeficiente K2. 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 

 

O valor de K2 pode ser determinado por fórmulas empíricas e semiempíricas vinculadas as 

características hidráulicas do sistema. A Tabela 6 apresenta algumas dessas fórmulas. 

 

Tabela 6: Equações empíricas do K2 baseados em dados hidráulicos do curso d’água (base e, 20°C). 

Pesquisador Equações Faixa de aplicação 

O’Connor & Dobbbins (1958) 𝐾2 = 3,73. 𝑣0,5𝐻−1,5 (5) 
 

0,6 m ≤ H ≤ 4,0 m 

0,05 m/s ≤ v ≤ 0,8 m/s 

Churchill et al (1962) 𝐾2 = 5,0. 𝑣0,97𝐻−1,67      (6) 
0,6 m ≤ H ≤ 4,0 m 

0,8 m/s ≤ v ≤ 1,5 m/s 

Owens et al. (apud Branco, 1976) 𝐾2 = 5,3. 𝑣0,67𝐻−1,85 (7) 
 

0,1 m ≤ H ≤ 0,8 m 

0,05 m/s ≤ v ≤ 1,5 m/s 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ANÁLISE DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO NO RIO MARACUJÁ 

 

A metodologia da avaliação realizada foi baseada na influência do distrito de Cachoeira do 

Campo no rio Maracujá e em seu entorno. Os limites foram estipulados desde a montante da 

estação de captação de água em Cachoeira do Campo, que contribui com parte do 

abastecimento de água da população cachoeirense, até o início do distrito de Amarantina, uma 

vez que este distrito lança a totalidade de seu efluente no rio, causando um novo desequilíbrio 

no curso d'água. 

Para localização e obtenção de dados na área do estudo realizado, foi utilizado o software 

Google Earth Pro. Esse software é utilizado para criação e utilização de mapas, compilação de 

dados geográficos, análise de informações mapeadas e gestão de informações geográficas em 

bancos de dados. Estabelecendo os pontos de amostragens, comprimento e topografia ao 

longo do perfil do rio analisado, dentre outros aspectos relevantes. 

A partir do Google Earth Pro, foi feito um estudo preliminar para determinação dos pontos de 

coleta, levando em questão os seguintes fatores: acessibilidade, ponto de referência e distância 

entre cada ponto de coleta. Diante disso foram estabelecidos 18 pontos de amostragem no 

qual o ponto 1 é o ponto mais a montante da zona urbana de Cachoeira do Campo e o ponto 

18 o mais a jusante do distrito. Os pontos 1 e 2 não foram destacados na Figura 10, por uma 

questão de escala e por possuírem valores de OD semelhante ao ponto 3. 
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Figura 10: Mapa do trecho do rio Maracujá. 

Fonte: Autor (2017). 
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Os pontos obtidos foram descritos como mostra o Quadro 2. 

Quadro 2: Descrição dos pontos de medições. 

Pontos Latitude Longitude Descrição 

1 20°23'26.52"S 43°39'46.34"O Ponte a montante da Estação de Captação 

2 20°23'17.55"S 43°39'41.47"O Estação de Captação 

3 20°22'17.33"S 43°39'45.48"O Ponto de apoio próximo a ponte do afluente do rio 

Maracujá 

4 20°21'52.67"S 43°39'44.12"O Ponte de acesso ao Dom Bosco (Morro da Mata) 

5 20°21'43.42"S 43°39'41.99"O Ponto em uma zona de garimpo na estrada do Cumbi 

6 20°21'26.99"S 43°39'44.94"O Ponto no fundo do Residencial Cachoeira 

7 20°21'13.48"S 43°39'51.04"O Ponte na entrada de Cachoeira do Campo sentido OP-BH 

8 20°21'4.15"S 43°40'3.09"O Ponte próxima ao multimercado Casa verde 

9 20°20'56.46"S 43°40'10.51"O Ponte no centro de cachoeira do campo próxima ao 

supermercado Pedrosa 

10 20°20'55.37"S 43°40'16.61"O Ponte próxima ao clube do cavalo 

11 20°20'50.24"S 43°40'32.16"O Ponte do Palácio 

12 20°20'31.23"S 43°40'43.37"O Ponto próximo a uma construção as margens da zona de 

corredeiras 

13 20°20'23.38"S 43°40'38.63"O Ponte sobre o rio Maracujá na entrada do Retiro da Rosas 

14 20°20'9.12"S 43°40'57.38"O Areal próximo a margem da BR 356 

15 20°19'53.36"S 43°41'3.26"O Ponto ao fundo do Sitio Spazio 

16 20°19'45.40"S 43°41'24.08"O Ponto em frente a lagoa do sitio Vargem Grande 

17 20°19'35.90"S 43°41'34.47"O Entrada do sitio Vargem Grande 

18 20°19'8.24"S 43°41'46.54"O Ponte na entrada de Amarantina Sentido OP-BH 

Fonte: Autor (2017). 

 

A medição de OD foi realizada no período de estiagem no dia 25 de agosto de 2017, 

percorrendo o percurso no sentido contrário do fluxo do rio, atravessando o perímetro urbano 

de Cachoeira do Campo. 

Para medição do OD foi utilizado o oxímetro da marca Hacker, modelo HQ40d mult. e um 

recipiente de garrafa PET de refrigerante transparente cortado para coleta da amostra (Figura 

11). 
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Figura 11: Medição do OD após a coleta. 

Fonte: Autor (2017). 

 

4.2 ANÁLISE DA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO NO RIO MARACUJÁ 

 

Após a medição de OD no trecho do rio estudado, gerou-se um gráfico do OD pela distância, 

a partir disso, foram estipulados 5 pontos de amostragem para a análise da DBO. 

As amostras foram coletadas no dia 05/10/2017 e encubadas no dia posterior, em menos de 

24h no Laboratório de Saneamento Ambiental da Escola de Minas, seguindo a metodologia 

do 5210 Standard Method BOD analysis. 

As medições de DBO não foram realizadas no mesmo período das medições de OD uma vez 

que os técnicos administrativos da universidade estavam em greve. 

As medições ocorreram desde o dia que foram encubadas (DBO0), e depois de 48 em 48horas 

até o 21° dia (DBOu), que correspondeu ao dia 27/10/2017. 

 

4.2.1 CÁLCULO DA DBO 

 

As análises foram feitas em duplicatas, medindo o oxigênio dissolvido ao longo dos dias, 

tanto o parâmetro branco quanto as demais medições em diferentes diluições. Para cálculo da 

DBO utilizou-se a Equação 8: 
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 𝐷𝐵𝑂𝑛 = [(𝐴0 − 𝐴𝑛) − (𝐵0 − 𝐵𝑛)] .
𝑉𝑓

𝑉𝑎
 (8) 

onde: 

DBOn = DBO em (mg/L), onde o índice n indica o tempo em dia; 

A0 = valor de OD (mg/L) inicial; 

An = valor de OD (mg/L) no dia medido; 

B0 = valor de OD (mg/L) do branco inicial; 

Bn = valor de OD (mg/L) do branco no dia medido; 

𝑉𝑓

𝑉𝑎
 = fator de diluição; 

Vf = volume do frasco de DBO (mL) e 

Va = volume de amostra (mL). 

 

4.3 MEDIÇÃO DE pH 

 

A medição do pH foi efetuada, utilizando o oxímetro da marca Hacker, modelo HQ40d mult. 

(Figura 11), com a sonda de medição de pH, nas amostras para análises de DBO ao longo dos 

dias. 

 

4.4 MEDIÇÃO DE VAZÃO DO RIO 

 

Para medição de vazão, o método escolhido foi o método do flutuador, devido a ser um 

método simples e prático para ser utilizado nos pontos estabelecidos, no qual o rio 

apresentava condições favoráveis a este método. 

Os pontos estabelecidos para a medição de vazão foram os pontos P3 e P18 (Figura10), sendo 

o P3 o ponto mais a montante e o P18 a jusante do perímetro urbano de Cachoeira do Campo, 

estes foram escolhidos devido as características morfológicas do rio serem mais apropriadas 
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para emprego do método, afim de quantificar a vazão do rio antes e depois do perímetro 

urbano de Cachoeira do Campo, estimando a vazão de efluentes lançada pelo distrito e 

afluentes durante o trecho. 

Destaca-se que as vazões não foram medidas dentro do perímetro urbano, nos demais pontos 

críticos estabelecidos (P7, P11 e P12) uma vez que as características morfológicas e químicas 

do curso d’água, tais como: alta declividade e poluição excessiva, impossibilitaram o acesso 

para as análises hidrométricas, visto que as condições apresentavam risco. 

 

4.5 MEDIÇÃO DA VAZÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 

4.5.1 POPULAÇÃO DE CACHOEIRA DO CAMPO NO ANO DE 2017 

 

Para estimativa da população do distrito de Cachoeira do Campo considerou-se a mesma 

proporção de crescimento populacional de Ouro Preto, os dados de população e estimativas 

foram obtidos segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como mostra 

a Tabela 7: 

 

Tabela 7: População estimada de Cachoeira do Campo e Ouro Preto. 

Local Censo (ano) População (habitantes) 

Ouro Preto 2010 70.281 

Cachoeira do Campo 2010 9.000 

Ouro Preto 2017 74.659* 

Cachoeira do Campo 2017 9.561** 

Fonte: Autor (2018). 

* População estimada em 2017 segundo o IBGE. 

** População estimada proporcionalmente ao crescimento de Ouro Preto entre 2010 e 2017. 

 

4.5.2 CONSUMO PER CAPTA 

 

De acordo com a PMOP (2011) o valor de consumo de água per capta do município de Ouro 

Preto é de 450L/hab.dia, valor que foi considerado para o distrito de Cachoeira do Campo. 
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4.5.3 COEFICIENTE DE RETORNO ÁGUA/ESGOTO 

 

O Coeficiente de retorno água/esgoto recomendado segundo a Norma Brasileira - NBR 9649 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é de 0,8. 

 

4.5.4 CÁLCULO DA VAZÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS  

 

Segundo Von Sperling (2005), a vazão de efluentes domésticos pode ser obtida através das 

Equações 6 e 7: 

 

 𝑄𝑑𝑚é𝑑 =
𝑃𝑜𝑝. 𝑄𝑃𝐶. 𝑅

86400
 𝑐𝑜𝑚 𝑄𝑑𝑚é𝑑 𝑒𝑚 𝐿/𝑠 (9) 

 

 𝑄𝑑𝑚é𝑑 =
𝑃𝑜𝑝. 𝑄𝑃𝐶. 𝑅

1000
𝑐𝑜𝑚 𝑄𝑑𝑚é𝑑 𝑒𝑚 𝑚³/𝑑 (10) 

 

onde: 

Qdméd = vazão média de esgoto doméstica (L/s ou m³/d); 

QPC = consumo per capta de água (L/hab.dia) e 

R = coeficiente de retorno água/esgoto. 

 

4.6 ESTIMATIVA DO K1 e L0 

 

Segundo Von Sperling (2007) a estimativa simultânea do K1 e do L0 pode ser obtida por 

regressão não linear através da ferramenta Solver do Excel considerando os seguintes 

parâmetros: 

t = tempo em dias 
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DBOobs = DBO observada em cada dia de medição (mg/L) 

DBOcal = DBO  calculada a partir da Equação 4:  𝑦 = 𝐿0. (1−𝑒−𝐾1 .𝑡) 

A ferramenta calcula os valores de K1 e L0 que conduzem ao valor mínimo da soma dos 

quadrados dos erros (DBOobs - DBOcal)², onde é definida como a célula destino, variando as 

células de K1 e L0 (valores estimados) onde os dados iniciais são sugeridos. Se não houver 

convergência ou solução, os valores inicias sugeridos devem ser alterados (VON SPERLING, 

2007). 

 

4.7 ESTIMATIVA DO K2 

 

Para a estimativa do K2, foram utilizadas as equações empíricas no qual o corpo d’água 

estudado condiz com os critérios hidráulicos adotados de cada equação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 OXIGÊNIO DISSOLVIDO AO LONGO DO TRECHO ANÁLISADO NO RIO 

MARACUJÁ 

 

A partir dos dados obtidos no trabalho de campo, foi elaborada a Tabela 8. Os pontos 

destacados em negrito são os pontos de amostragem para medição de DBO. 

 

Tabela 8: Dados obtidos em campo. 

Pontos de amostragem OD 

(mg/L) 

Temperatura 

°C 

Hora Elevação 

(m) 

Distância 

(km) 

1 7,28 22 14:30 1153 0 

2 7,54 21,2 14:21 1151 0,45 

3 7,5 23,3 13:55 1063 3,71 

4 6,94 23,7 13:41 1061 4,72 

5 6,48 22,7 13:30 1055 5,01 

6 3,11 25 13:19 1052 5,58 

7 4,27 23,7 13:09 1051 6,13 

8 1,81 21,3 12:56 1049 6,62 

9 1,83 18,7 12:40 1048 7 

10 1,33 18,5 12:26 1045 7,2 

11 1,36 17,7 12:10 1044 7,74 

12 7,61 18,8 10:55 987 8,56 

13 6,15 17 10:31 962 8,93 

14 4,58 16,8 10:11 952 9,88 

15 4,86 15,9 09:58 948 10,7 

16 4,32 16,6 09:37 946 11,6 

17 3,93 15,6 09:25 943 12,1 

18 4,8 15,3 09:10 942 13,5 

Fonte: Autor (2018). 

 

A partir da Tabela 7, foi construída a curva de OD ao longo da distância como mostra a 

Figura 12: 
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Figura 12: OD ao longo do perfil estudado. 

Fonte: Autor (2018). 

 

Os pontos destacados em azul na Tabela 7, são os pontos selecionados para as análises de 

DBO. 

O valor medido de OD ponto 6 em relação ao ponto 7 foi inferior devido ao fato do ponto 6 

encontrar-se logo a jusante de uma tubulação de lançamento de efluente. Vale ressaltar que o 

lançamento de esgoto da zona urbana de Cachoeira do Campo é compreendido ao longo do 

trecho 4-11, como foi observado em campo. Já o pico de OD que ocorre entre os pontos 11 e 

12 é explicado devido a zona de corredeira com alta declividade e formação de cachoeiras 

como mostra a Figura 13. 
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Figura 13: Foto da zona de corredeira no ponto 12. 

Fonte: Autor (2017). 

 

Foi elaborado o perfil topográfico do trecho do rio onde fica evidente a alta declividade entre 

os pontos 11-13 como mostra a Figura 14. 

 

 

Figura 14: Perfil topográfico no trecho estudado. 

Fonte: Autor (2018). 
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5.2 ANÁLISES DE DBO NOS PONTOS ESTABELECIDOS 

Os pontos escolhidos para amostragem e análise de DBO, foram estabelecidos através da 

interpretação dos dados da curva de autodepuração (Figura 12), que foram denominados de 

pontos críticos. A partir disso foram feitas análises de OD dissolvido ao longo de 21 dias, 

como mostra a Tabela 9. 

Tabela 9: Medições de OD ao longo dos 21 dias. 

Pontos Frascos Volume 

da 

amostra 

(ml) 

Volume 

do 

frasco 

(ml) 

OD0 

(mg/L) 

OD1 

(mg/L) 

OD3 

(mg/L) 

OD5 

(mg/L) 

OD7 

(mg/L) 

OD9 

(mg/L) 

Branco 6* 306,29 306,29 8,4 8,66 8,56 8,59 8,68 8,69 

8 302,69 302,69 8,39 8,53 8,58 8,56 8,74 8,7 

P3 13 304,13 305,45 8,4 8,42 8,29 8,32 8,28 8,32 

20 150 304,17 8,37 8,51 8,33 8,51 8,45 8,48 

P7 24 75 304,29 8,1 8 7,63 7,49 6,96 5,51 

30 15 305,89 8,32 8,36 8,26 8,36 8,33 8,15 

P11 32 75 305,02 8,34 6,65 4,64 3,9 2,93 2,01 

37 15 302,11 8,37 8,07 7,72 7,47 7,37 7,15 

P13 42 75 301,12 8,19 7,73 7,2 6,8 5,65 3,57 

43 15 305,61 8,42 8,32 8,25 8,35 8,12 7,86 

P18 45 75 307,27 8,62 8,5 8,35 7,82 5,37 3,73 

46 15 303,86 8,47 8,46 8,5 8,62 8,3 7,99 

Pontos Frascos Volume 

da 

amostra 

(ml) 

Volume 

do 

frasco 

(ml) 

OD11 

(mg/L) 

OD13 

(mg/L) 

OD15 

(mg/L) 

OD17 

(mg/L) 

OD19 

(mg/L) 

OD21 

(mg/L) 

 6* Branco 306,29 8,73 8,77 8,76 8,71 8,65 8,56 

8 Branco 302,69 8,73 8,78 8,76 8,74 8,69 8,64 

P3 13 304,13 305,45 8,27 8,18 8,05 7,25 6,37 6,36 

20 150 304,17 8,41 8,38 8,37 8,28 8,04 7,43 

P7 24 75 304,29 4,17 3,46 3,43 3,17 3,2 3,22 

30 15 305,89 8,08 7,94 7,24 6,1 5,96 5,89 

P11 32 75 305,02 0,7 0,44 0,41 0,3 0,4 0,37 

37 15 302,11 6,92 6,14 4,47 4,14 4,05 4,01 

P13 42 75 301,12 3,17 0,5 0,46 0,23 0,31 0,32 

43 15 305,61 7,35 7 6,22 5,06 4,29 4,19 

P18 45 75 307,27 3,68 3,37 3,36 3,28 3,18 3,14 

46 15 303,86 7,37 6,22 5,94 5,7 5,67 5,61 
Fonte: Autor (2018). 

*Frasco utilizado para medição do branco, que apresentou menor desvio padrão nas medições. 

Os frascos nos quais os valores estão em negrito foram desconsideradas uma vez que o 

consumo de OD ao longo dos dias não ficou em concordância com o que é preconizado no 

método, que é explicado pelo fato da razão de diluição ter sido feita erroneamente, 

comprometendo esses resultados. 
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Com os valores de OD obtidos, foi elaborada a Tabela 10, de acordo com a Equação 8: 

𝐷𝐵𝑂𝑛 = [(𝐴0 − 𝐴𝑛) − (𝐵0 − 𝐵𝑛)] .
𝑉𝑓

𝑉𝑎
 = 

Tabela 10: Valores de DBO das amostras 

Pontos Frascos DBO0 

(mg/L) 

DBO1 

(mg/L) 

DBO3 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

DBO7 

(mg/L) 

DBO9 

(mg/L) 

P3 13 0 0,24 0,27 0,27 0,40 0,37 

P7 24 0 1,46 2,56 3,25 5,76 11,68 

P11 32 0 7,93 15,70 18,83 23,14 26,92 

P13 42 0 2,89 4,62 6,34 11,32 19,71 

P18 45 0 1,56 1,76 4,06 14,46 21,22 

Pontos Frascos DBO11 

(mg/L) 

DBO13 

(mg/L) 

DBO15 

(mg/L) 

DBO17 

(mg/L) 

DBO19 

(mg/L) 

DBO21 

(mg/L) 

P3 13 0,46 0,59 0,71 1,47 2,29 2,21 

P7 24 17,28 20,33 20,41 21,26 20,89 20,45 

P11 32 32,41 33,63 33,71 33,96 33,31 33,06 

P13 42 21,48 32,36 32,48 33,20 32,64 32,24 

P18 45 21,59 23,03 23,03 23,15 23,31 23,11 

Fonte: Autor (2018). 

 

Com as amostras definidas foram elaborados os gráficos de DBO ao longo dos dias para cada 

ponto (Figuras 15 a 19). 

 

 

Figura 15: Curva de DBO no ponto 3. 

Fonte: Autor (2018). 
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Figura 16: Curva de DBO no ponto 7. 

Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 17: Curva de DBO no ponto 11. 

Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 18: Curva de DBO no ponto 13. 

Fonte: Autor (2018). 
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Figura 19: Curva de DBO no ponto 18. 

Fonte: Autor (2018). 

 

A mudança brusca de valores de DBO como ilustrado nas figuras 15,18 e 19, assim como a 

diminuição da DBO no 21° dia em relação ai 19° dia de medição em todos os frascos, pode 

ser explicada por alguns fatores como: entrada de ar nos frascos, mudança de temperatura e 

razão de diluição, assim como a diminuição da DBO no 21° dia em relação ai 19° dia de 

medição em todos os frascos. 

Para melhor compreensão dos resultados foi elaborada a Tabela 11 que mostra a relação entre 

a DBO última (DBOu) e a DBO padrão (DBO5) e cada ponto de análise. 

 

Tabela 11: Relação DBOu/DBO5. 

Pontos DBOu/DBO5 

3 8,1 

7 6,3 

11 1,8 

13 5,1 

18 5,7 

Fonte: Autor (2018). 

Tabela 4: Faixas típicas da relação DBOu/DBO5. 

Origem DBOu/DBO5. 

Esgoto concentrado 1,1 – 1,5 

Esgoto pouco concentrado 1,2 – 1,6 

Efluente primário 1,2 – 1,6 

Efluente secundário 1,5 – 3,0 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005). 

 

Fazendo uma comparação da Tabela 11 com a Tabela 4 que ilustra faixas típicas da relação 

DBOu/DBO5, pode-se observar que apenas o ponto 11 apresenta características de efluente 

secundário, segundo essa razão os demais pontos possuíram uma relação maior que 3, não 

enquadrando em nenhuma das origens de efluentes como mostra a Tabela 4. 
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A Figura 20 ilustra as curvas de DBOu e DBO5 ao longo do trecho. 

 

 

Figura 20: Relação de DBOu/DBO5 ao longo do trecho estudado. 

Fonte: Autor (2018). 

 

5.3 ANÁLISE DO pH 

 

O aparelho de medição apresentou avarias, ao longo dos dias de análise, esse fato foi 

observado que após medição do pH em água destilada o resultado estava fora do esperado, 

sendo assim os resultados não foram considerados. 
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5.4 VAZÃO DO RIO MARACUJÁ NOS PONTOS 3 E 18 

 

O flutuador utilizado para as medições foi uma laranja, e foram realizados 5 lançamentos 

percorrendo uma distância (L) de 6 m ao longo do leito do rio, foram medidos os tempos dos 

lançamentos em segundos, desconsiderando aqueles que houveram alguma intervenção, como 

por exemplo ação do vento forte e obstáculos ao longo do percurso como pedras. 

Para a cálculo da área (A) somou-se as áreas da secção 1 e secção 2 e dividiu-se por 2, 

levando em consideração as duas profundidades igual a zero que se refere as margens, foram 

consideradas nos cálculos como mostra as Tabelas 12 e 13. A velocidade foi calculada através 

da distância dividida pelo tempo médio multiplicada pelo coeficiente de correção que foi 0,9, 

uma vez que o fundo possuía uma granulometria fina. Logo a vazão foi calculada através do 

produto da velocidade pela área (A). 

 

Tabela 12: Dados da medição de vazão no Ponto 3. 

Largura (m)  

Secção 1 

Profundidade 

(m) 

Largura (m)  

Secção 2 

Profundidade 

(m) 
Tempo (s) 

0,0 0,000 0,0 0,000 27,86 

0,3 0,090 0,3 0,125 26,36 

0,6 0,115 0,6 0,130 27,05 

0,9 0,120 0,9 0,135 23,22 

1,2 0,130 1,2 0,125 25,35 

1,5 0,160 1,5 0,110 Tempo 

 médio = 

25,97 s 
1,8 0,090 1,8 0,105 

2,1 0,060 2,1 0,400 Velocidade = 

0,208 m/s 2,2 0,000 2,4 0,000 

Profundidade média = 

0,085 m 

Profundidade média = 

0,126 m 
Vazão = 

0,051 m³/s 
Área = 0,187 m² Área = 0,301 m² 

Fonte: Autor (2018). 
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A Figura 21 mostra o trecho do rio analisado no campo referente ao ponto 3. 

 

Figura 21: Trecho de medição de vazão referente ao ponto 3. 

Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 13: Dados da medição de vazão no Ponto 18. 

Largura (m) 

Secção 1 

Profundidade  

(m) 

Largura (m) 

Secção 2 

Profundidade  

(m) 
Tempo (s) 

0,0 0,000 0,0 0,000 8,09 

0,3 0,550 0,3 0,110 8,06 

0,6 0,095 0,6 0,165 8,17 

0,9 0,130 0,9 0,140 8,26 

1,2 0,205 1,2 0,120 9,00 

1,5 0,170 1,5 0,120 Tempo 

médio = 

8,32 s 
1,8 0,150 1,8 0,110 

2,1 0,110 2,1 0,100 Velocidade = 

0,650 m/s 2,4 0,095 2,4 0,090 

2,7 0,115 2,7 0,120 

Vazão = 

0,283 m³/s 

 

3,0 0,085 3,0 0,900 

3,3 0,020 3,25 0,000 

3,5 0,000  

Profundidade média = 

0,126 m 
Profundidade média = 

0,133 m 

Área = 0,464 m² Área = 0,410 m² 

Fonte: Autor (2018). 
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A Figura 22 ilustra o trecho do rio analisado no campo referente ao ponto 18. 

 

Figura 22: Trecho de medição de vazão referente ao ponto 18. 

Fonte: Autor (2017). 

 

A diferença das vazões entre o ponto 3 que fica a montante do perímetro urbano de Cachoeira 

do Campo e o ponto 18 que fica a jusante do perímetro, que já está localizado no distrito de 

Amarantina, é explicada por alguns fatores como: 

 Contribuição dos rios afluentes ao longo do trecho; 

 Contribuição da água subterrânea; 

 Contribuição da vazão de esgoto da população de Cachoeira do Campo e 

 Águas advindas do sistema de drenagem. 

O fator de precipitação não foi evidenciado uma vez que as análises foram realizadas no 

período de seca. 
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5.5 ESTIMATIVA DA VAZÃO MÉDIA DE ESGOTO DE CACHOEIRA DO CAMPO 

 

Para a estimativa da vazão de efluentes de Cachoeira do Campo foi utilizada a Equação 9, 

onde: 

Pop = 9561 que se refere a estimativa da população em Cachoeira do Campo no ano de 2017; 

QPC = 450L/s que é o consumo per capta de água segundo a PMOP (2011) e 

R = 0,8 coeficiente de retorno segundo a NBR 9649 da ABNT. 

 

 𝑄𝑑𝑚é𝑑 =
𝑃𝑜𝑝. 𝑄𝑃𝐶. 𝑅

86400
=

9561𝑥450𝑥0,8

86400
≅ 40 𝐿/𝑠  

 

Considerando uma perda de água no sistema de abastecimento de 33,55%, segundo o Instituto 

Trata Brasil (2014), a vazão média de esgoto de Cachoeira do Campo será de 

aproximadamente 27 L/s. 

Vale ressaltar que o córrego da prata que drena o distrito de Santo Antônio do Leite desagua 

no rio maracujá entre pontos 14 e 15 do trecho estudado. Porém não foi considerada a vazão 

de esgoto doméstico do distrito, uma vez que o processo de autodepuração ocorre próprio 

córrego ao longo de seu percurso, não alterando de forma significativa as curvas de OD e 

DBO ao longo do trecho estudado. 

5.6 CÁLCULO DO K1 e L0 UTILIZANDO A FERRAMENTA SOLVER DO EXCEL 

 

A partir dos pontos que foram medidos a DBO ao longo dos dias com a utilização do Solver 

foram obtidos os valores de K1 e L0 para cada ponto de análise e a Tabela 14 sumariza os 

resultados. No qual o ponto 11 se se enquadrou como efluente secundário comparando com a 

Tabela 5, como evidenciado nas análises das razões entre a DBOu e DBO5.  
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Tabela 14: Valores estimados de K1 e L0. 

Pontos K1 (𝒅−𝟏 ) L0 (mg/L) 

3 0,0017 51,0922 

7 0,0324 47,7679 

11 0,1744 35,5220 

13 0,0351 70,1127 

18 0,0842 31,0023 
Fonte: Autor (2018). 

 

5.7 CÁLCULO DO K2 ATRAVES DE EQUAÇÕES EMPÍRICAS 

 

O cálculo do K2 por equações empíricas foi aplicado nos pontos 3 e 18, que apresentam dados 

hidráulicos onde realizaram-se as medições de vazões, sendo utilizada a equação 7, pois as 

características hidráulicas se encontravam na faixa de aplicação. 

 

 𝐾2 = 5,3. 𝑣0,67𝐻−1,85 (7) 

 

Sendo que profundidade média dos pontos 3 e 18 foi obtida pela soma das duas profundidades 

médias de cada seção dividido por dois. 

Dados hidráulicos do Ponto 3 para aplicação da fórmula: 

H = 0,105 m, onde H é profundidade média 

v = 0,208 m/s, onde v é velocidade 

Substituindo os valores de H e v na equação 8, para o ponto 3 tem-se: 

K2 ≅ 120 d-1 

Dados hidráulicos do Ponto 18 para aplicação da fórmula: 

H = 0,149 m, onde H é profundidade média 

v = 0,650 m/s, onde v é velocidade 

Substituindo os valores de H e v na equação 8, para o ponto 18 tem-se: 

K2 ≅ 135 d-1 
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Observou-se que o coeficiente de reaeração do ponto 3 que se encontra a montante da zona 

urbana de Cachoeira do campo até o ponto 18 que se encontra a jusante, houve um aumento 

de aproximadamente 12%, que pode ser explicado pela topografia do rio. 

 

5.8 ANÁLISE DA AUTODEPURAÇÃO POR MEIO DO OD E DBO 

 

Foram elaboradas as curvas de OD e DBO padrão (DBO5) ao longo do trecho estudado como 

mostra a Figura 23, para análise do processo de autodepuração. 

 

 

Figura 23: Autodepuração OD, DBO no trecho estudado. 

Fonte: Autor (2018). 

 

A partir das curvas de OD e DBO, foi possível estimar as zonas de autodepuração para o 

perfil do curso d’água estudado. Onde o trecho 1-3 pertence a zona de águas limpas por 

possuir valores de OD maiores que 7; o trecho 3-7, zona de degradação pois há o aumento da 

DBO e a redução de OD; o trecho 7-11, zona de decomposição ativa onde os valores de OD 

foram mínimos e o maior acúmulo de matéria orgânica e o trecho de 11-18, zona de 
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recuperação, porque os valores de OD começa a crescer e DBO diminui, com a tendência de 

voltar ao seu estado inicial, porém destaca-se que a partir do ponto 18 o rio recebe nova carga 

de efluentes do distrito de Amarantina, por isso não volta exatamente as suas características 

inicias como deveria acontecer segundo Braga e Col (2002). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Segundo o Relatório de Esgotamento Sanitário Municipal de Ouro Preto – MG, publicado em 

2017 pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SINRH), que prevê a 

instalação de uma ETE até o ano de 2035 na cidade sede do município, pode-se concluir pelo 

relatório que não há nenhuma previsão de instalação de uma ETE para tratar os efluentes 

domésticos no distrito de Cachoeira do Campo, uma vez que a bacia de drenagem de 

Cachoeira do Campo (que está contida na bacia do rio da Velhas) difere daquela de Ouro 

Preto (que insere-se na bacia do rio Doce), ressaltando que o distrito está em crescimento 

populacional e econômico. 

De acordo com este estudo pode-se observar a degradação do rio Maracujá e em seu entorno 

devido as análises de OD e DBO, em que fica evidente a poluição do curso d’água 

principalmente no trecho do rio compreendido no perímetro urbano. 

A instalação de uma ETE no distrito é indispensável uma vez que foram quantificados e 

qualificados os diversos impactos gerados com o despejo de esgoto no rio Maracujá, 

preservando a saúde da população e minimizando a degradação do curso d’água e da bacia 

hidrográfica do rio.  

A alta declividade do rio após o ponto 11, favorece a reareação do rio, causando a oxidação da 

matéria orgânica, removendo parcialmente a DBO, diminuindo o odor, favorecendo a 

recuperação do rio até o distrito de Amarantina. 

Diante do fator da declividade observada a partir do ponto 11, uma medida mitigadora é a 

instalação de interceptores na linha de drenagem do rio para coleta desse esgoto do ponto 5 ou 

6 até o ponto 11, afastando o efluente doméstico da zona urbana do distrito, aumentando a 

qualidade do curso d’água nesse trecho, melhorando as condições ambientais em torno do rio 

como: aspecto visual, odor, risco a saúde humana devido ao contato com a água. 

Os dados deste trabalho podem servir de base para estudos de modelagem, desde o modelo de 

Streeter Phelps de 1925, até à aplicação em modelos mais sofisticados através de softwares. 

Como a aplicação do modelo QUAL-UFMG por exemplo. 
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APÊNDICE A – Fotos de todos os pontos de coleta de dados 

 

Foto: Ponto 1 

 

Foto: Ponto 2 
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Foto: Ponto 3 

 

Foto: Ponto 4 
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Foto: Ponto 5 

 

Foto: Ponto 6 
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Foto: Ponto 7 

 

Foto: Ponto 8 



 

53 

 

 

 

 

Foto: Ponto 9 

 

Foto: Ponto 10 
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Foto: Ponto 11 

 

Foto: Ponto 12 
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Foto: Ponto 13 

 

Foto: Ponto 14 
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Foto: Ponto 15 

 

Foto: Ponto 16 
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Foto: Ponto 17 

 

Foto: Ponto 18 


