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RESUMO --- Este trabalho teve o objetivo avaliar, com base em parâmetros físicos, químicos e 
biológicos, a capacidade de autodepuração do igarapé Grande situado na zona urbana de Boa Vista, 
capital do Estado de Roraima, e que é o corpo hídrico receptor dos efluentes tratados na ETE da 
cidade. As amostras de água do igarapé foram coletadas mensalmente de novembro de 2006 a 
setembro de 2007, em cinco pontos: dois a montante e três a jusante do ponto de lançamento dos 
efluentes da ETE. Também se realizaram medidas mensais de vazão do igarapé e da ETE. Os dados 
analíticos dos parâmetros determinados foram utilizados para simulação do balanço de oxigênio e 
autodepuração do igarapé, aplicando os modelos computacionais QUAL2K (US-EPA) e Ad’Água 
2.0 (UFV). Os resultados mostraram que os modelos são aplicáveis ao igarapé e que no ponto mais 
a jusante da descarga de efluentes houve uma melhoria na qualidade da água, indicando um possível 
processo de autodepuração nesse trecho. Credita-se esse relativamente rápido processo de 
autodepuração às condições hídricas aliadas a um clima quente, e a  presença da mata ciliar, de 
macrófitas, de algas e de outros organismos aquáticos, que provavelmente facilitam os processos de 
purificação da água. 

ABSTRACT --- The purpose of this study were to assess autodepuration capacity of the igarapé 
Grande located in the urban area of Boa Vista (Roraima State, Brazil), which is the receiving stream 
of the treated effluent ETE. Samples of stream water were collected monthly from November 2006 
to September 2007 in five points: two upstream and three downstream from the effluents input. 
Also took measures monthly discharge of the stream and effluents. Physical, chemical and 
biological parameters were determined and used to simulate the balance of oxygen and the 
autodepuration, applying computational models QUAL2K (US-EPA) and Ad'Água 2.0 (UFV). The 
results showed that the models are applicable to the stream and that the point further downstream of 
the discharge of effluent was an improvement in water quality, indicating a possible depuration 
process. Credit is the relatively rapid process of autodepuration to hydric conditions combined with 
a warm climate, and the presence of riparian vegetation, of macrophytes, of algae and other aquatic 
organisms, which probably favors water purification processes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os efluentes urbanos são um dos principais causadores de poluição e contaminação de rios e 

mananciais de água doce, com efeitos sobre a qualidade das águas e impactos nesses ecossistemas 

(Rebouças et al., 1999). No Brasil, onde a população é predominantemente urbana, o volume total 

de efluentes urbanos coletados e tratados ainda é relativamente pequeno (IBGE, 2004) e com a 

crescente expansão das áreas urbanas e o aumento do volume de efluentes domésticos gerados 

elevam-se as cargas de poluentes lançadas direta ou diretamente nos cursos d’água.  

O tratamento de efluentes nas estações de tratamento de esgotos (ETEs) tem contribuído para 

amenizar o processo de degradação dos cursos d’água, porém mesmo os sistemas mais avançados 

de tratamento não são cem por cento eficientes na eliminação de poluentes orgânicos e inorgânicos 

e estes acabam sendo lançados nos sistemas aquáticos. 

Os cursos d’água, por meio de mecanismos naturais, conseguem até certo ponto assimilar os 

poluentes recebidos, depurando-se sem sofrer degradação considerável e mantendo seu complexo 

ecossistema aquático. Tais mecanismos envolvem principalmente diluição, sedimentação, oxidação 

biológica da matéria orgânica e reaeração (Von Sperling,1996; Braga 2002). 

Considerando a capacidade de autodepuração dos cursos d’água e as limitações de coleta e 

tratamento de efluentes no nosso país, a legislação ambiental brasileira permite o lançamento de 

efluentes nos corpos d’água, desde que se obedeça valores fixados pela Resolução CONAMA nº 

357 (BRASIL, 2005), para diversas substâncias poluidoras, considerando o enquadramento dos 

corpos d’água de acordo com os diversos usos. 

Frente a esta realidade a questão crucial é conhecer a capacidade que um corpo d’água tem de 

assimilar os poluentes recebidos sem alterar suas características, a ponto de comprometer o 

funcionamento do ecossistema aquático, a qualidade das águas a jusante e a qualidade de vida das 

populações humanas envolvidas. O conhecimento em questão é fundamental para o planejamento e 

gestão dos recursos hídricos, subsidiando, por exemplo, a avaliação das futuras intervenções no 

sistema aquático e na própria bacia hidrográfica (Stipp, 2000). Nesse sentido, alguns estudos sobre 

autodepuração em corpos d’água vêm sendo realizados no Brasil, sendo necessário realizá-los no 

Estado de Roraima, em particular na sua capital.2 

Boa Vista, capital do estado de Roraima é uma cidade que cresce rapidamente. Em função 

disso, há um rápido aumento da demanda de serviços de saneamento básico, a qual é difícil de ser 

atendida. Desse modo, existem sérios problemas de degradação da qualidade ambiental devido o 

lançamento indevido de esgotos sanitários nos sistemas de drenagem (igarapés) dentro da área 

urbana de Boa Vista, conforme observado por Santos (2002), Freitas (2003) e Souza (2004). 
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O sitio urbano de Boa Vista está situado na área de savana que existe em Roraima e os 

igarapés se destacam na paisagem, mesmo dentro da área urbana, devido à presença de 

remanescentes de veredas de buritis e da mata ciliar que serpenteiam acompanhando esses cursos 

d’água. Igarapé é um termo amazônico para pequenos cursos d‘água com baixa vazão e que 

alimentam os rios.  

O igarapé Grande situado na zona urbana de Boa Vista tem como nascentes pequenos lagos, 

em parte já descaracterizados pela ocupação urbana e deságua diretamente no rio Branco, o 

principal rio da bacia hidrográfica homônima e do Estado de Roraima. Este igarapé é o corpo 

hídrico receptor dos efluentes tratados na Estação de Tratamento de Esgotos da cidade (ETE – Boa 

Vista), além de receber também poluição difusa  proveniente da população residente na área da sua 

bacia, associada tanto ao deflúvio superficial urbano como ao escoamento de base.3 

Por se encontrarem em uma zona suburbana de ocupação recente, as residências situadas na 

área da bacia não têm seus efluentes tratados na ETE – Boa Vista. Essas residências possuem fossas 

sépticas ou negras, e parte das águas servidas muitas vezes é lançada a céu aberto nas ruas. A ETE 

em questão trata principalmente os efluentes da zona central da cidade, que corresponde à cerca de 

21% do total gerado em Boa Vista. O sistema de tratamento utilizado na ETE – Boa Vista é o de 

Lagoas de Estabilização, construídas em 1994 (Souza, 2004). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de autodepuração do igarapé Grande, após 

receber os efluentes tratados da ETE – Boa Vista, com base em parâmetros físicos, químicos e 

biológicos. Além disso, o estudo permitiu:  verificar se a jusante do ponto de lançamento de 

efluentes da ETE – Boa Vista se estabelecem zonas ao longo do eixo longitudinal do igarapé, como 

a zona de degradação, a zona de decomposição ativa, a zona de recuperação e a zona de água limpa;  

avaliar as características e o grau de poluição das águas do igarapé Grande e caracterizar a 

qualidade e o potencial poluidor dos efluentes tratados da ETE – Boa Vista, lançados no igarapé 

Grande.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Localização, freqüência e forma das amostragens 
 

As amostras de água do igarapé Grande foram coletadas em cinco pontos de amostragem 

(Figura 1): dois pontos a montante do ponto de lançamento dos efluentes da ETE - Boa Vista no 

igarapé,  o ponto 1, localizado a aproximadamente 1000 metros a montante e o ponto 2 a 140 

metros; e três pontos a jusante do ponto de lançamento da ETE - Boa Vista, os pontos 3, 4 e 5 

situados respectivamente à cerca de 40,  400 e 1300 metros a jusante.  Os efluentes da ETE foram  e 

coletados no canal de concreto que os despeja no igarapé. 
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As amostragens e análises das águas e efluentes foram realizadas com freqüência mensal, a 

partir de novembro de 2006 até setembro de 2007. Assim,  foram realizadas onze amostragens em 

cada ponto, com intuito de acompanhar as variações sazonais relativas ao período chuvoso (abril a 

setembro) e de estiagem (novembro a março), períodos que são bem definidos na região. Em cada 

ponto as coletas foram feitas no centro e nas margens esquerda e direita do igarapé, visando 

verificar variações transversais. Todas as medidas in situ e as coletas foram realizadas no período 

matutino, para reduzir a influência da variação diária de temperatura. 

Os procedimentos de coleta e preservação de amostras seguiram as normas estabelecidas pela 

Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB (1987) e no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1999). 

        

Figura 1 – Igarapé Grande e ETE Boa Vista com a localização dos pontos de amostragem4 

 

Para o estudo do fitoplancton amostras foram coletadas na superfície na parte central dos 

igarapés, e nas proximidades dos estandes de macrófitas. As amostras foram acondicionadas em 

frascos âmbar, fixadas com lugol acético e guardadas no escuro até o momento da identificação e 

contagem dos organismos. Paralelamente, foram efetuadas coletas com rede de plâncton, de 20µm 

de abertura de malha, com a finalidade de concentrar o material fitoplanctônico, visando facilitar o 

estudo taxonômico. Essas amostras foram fixadas com solução de Transeau, segundo Bicudo e 

Bicudo (1970).  
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2.2 Procedimentos analíticos 
 

Os parâmetros físicos e químicos analisados foram os seguintes: pH; Temperatura (°C); 

Condutividade elétrica (CE); Oxigênio dissolvido (OD); Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 

Sólidos decantáveis (SD); Sólidos em suspensão (SS); Nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), Amônio 

(NH4
+) e fosfato (PO4

3-).  

Todos esses parâmetros foram determinados nos laboratórios de Limnologia do Núcleo de 

Recursos Naturais (NUREN) e Biologia da  UFRR. Os parâmetros pH, temperatura, condutividade 

e OD também foram determinados no campo, por meio de medidores portáteis. Os procedimentos 

analíticos para determinação de todos os parâmetros estão fundamentados no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1999).  

A identificação dos táxons dos fitoplanctons foi efetuada utilizando-se, basicamente, trabalhos 

como os de Keppeler (1999) e Henry et  al. (1988). 

 

2.3 Medidas de vazão 
 

A vazão do igarapé Grande foi medida em sua seção transversal nos pontos 3 e 5. Para 

medida da vazão foi necessário determinar a área dessas seções transversais e a velocidade do fluxo 

de água do igarapé pelas seções. A medida da velocidade da corrente foi feita por meio molinete 

hidrométrico marca JCTM, modelo MLN-7A. Ao se medir a área das seções transversais foi 

medido também a altura da lâmina d’água que é um parâmetro importante para a penetração de luz 

e para a distribuição de oxigênio e calor na massa d’água. Os procedimentos para execução dessas 

medidas são encontrados em Martinelli e Krusche (2004) e Cunha e Guerra (2002). A vazão da 

ETE – Boa Vista também foi medida, seguido os mesmos procedimentos. Procurou-se fazer as 

medidas de vazão no mesmo dia das amostragens de água, porém, algumas foram realizadas  em 

datas próximas as da amostragem.   

 

2.4 Aplicação de modelos computacionais5 
 

O modelo computacional QUAL2K (US-EPA) para simulação do balanço de oxigênio e 

autodepuração foi testado. O modelo é uma versão moderna do QUAL2E, com interface para o 

ambiente Windows, permite calcular o coeficiente reaeração através de fórmulas empíricas, 

relacionadas com as características e geometria do canal. Já os valores do coeficiente de 

desoxigenação foram calculados pela equação proposta por Streeter e Phelps (1925 apud Santos, 

2002). Testou-se também o modelo computacional  Ad’Água 2.0 (UFV), que permite o estudo de 
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parâmetros relacionados à autodepuração de cursos d’água, utilizando o modelo de Streeter e 

Phelps.  

Na simulação com o modelo Ad’Água 2.0 foram utilizados os dados reais do canal obtidos 

nos trabalhos de campo: vazão, lâmina de água, velocidade da corrente e altitude; assim como os 

dados de concentração de oxigênio dissolvido, DBO e temperatura.  

A simulação com o modelo QUAL2K exige uma maior diversidade e refinamento de dados, 

desde de dados sobre as características físicas e climáticas da bacia, de consumo de OD pelo 

sedimento, até parâmetros de qualidade da água, incluindo por exemplo a DBO carbonácea (DBOc) 

e suas formas que oxidam rápida e lentamente, entre outros. Por isso a aplicação do modelo foi mais 

restrita e simulou-se apenas o oxigênio dissolvido. Nessa simulação o curso d’água deve ser 

dividido esquematicamente em trechos com as mesmas características hidráulicas e cinéticas. Desse 

modo para a simulação o igarapé Grande foi dividido em três trechos: o trecho 1 do ponto 3 ao 

ponto 4; o trecho 2 do ponto 4 ao ponto 5 e o trecho 3 do ponto 5 a foz. Na simulação utilizou-se o 

coeficiente de desoxigenação (K1), a taxa de oxidação do amônio e o coeficiente de reaeração (K2), 

considerados os parâmetros que mais influenciam a concentração de oxigênio dissolvido. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

3.1 Características da bacia e do canal do igarapé Grande  
 

A bacia do igarapé Grande possui uma área estimada em aproximadamente 25 km2, incluindo 

a sub-bacia do igarapé Paca. O relevo da bacia é relativamente plano,  e estimou-se a declividade 

média do canal no trecho estudado em 0,0006. Pôde-se observar nos trabalhos de campo que a mata 

ciliar em muitos trechos do igarapé ainda se encontra bem preservada. Verificou-se por meio de 

imagem de satélite que essa mata e mais exuberante do ponto 5 até a foz do igarapé no rio Branco, 

em uma área que pertence ao Exército Brasileiro e a preservação dessa mata certamente deve-se ao 

impedimento de sua ocupação urbana e do acesso restrito.6 

O canal do igarapé no trecho estudado é relativamente estreito com largura em geral variando 

de 2 a 4 metros durante o período de baixas vazões, e de  3 a 13 metros durante as maiores vazões. 

A profundidade máxima no ponto 3 variou de 0,6 a 1,68 metro, e no ponto 5 de  0,6 a  0,9 metro. 

Enquanto a velocidade média da corrente, nas seções transversais de medida de vazão, variou de 

0,20 a 1,33 m s-1 no ponto 3, e de 0,50 a 0,9 m s-1 no ponto 5. As maiores velocidades da corrente 

sempre estiveram associadas às maiores vazões. 
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3.2  Vazão do igarapé Grande e dos efluentes 
 

A figura 2 ilustra a variabilidade sazonal da vazão dos efluentes  da ETE Boa Vista e do 

Igarapé Grande nos pontos 3 e 5, com base em onze medidas mensais realizadas no período de 

novembro de 2006  a setembro de 2007. Observa-se que houve grande variação de vazão no igarapé 

durante o período investigado. No ponto 05 a vazão variou de 1,58 a 6,73 m3 s-1, com média  3,25 

m3 s-1, enquanto no ponto 3 variou de 1,16 a 6,26 m3 s-1,  sendo a média 1,73 m3 s-1. Essas variações 

acompanharam a distribuição sazonal das chuvas normalmente registrada na região.   

 

Figura 2 - vazão dos efluentes da ETE Boa Vista e do Igarapé Grande nos pontos 3 e 5, com base 
em onze medidas mensais realizadas no período de novembro de 2006  a setembro de 2007. 

Verifica-se que as diferenças de vazão entre os pontos 3 e 5 são menores nos meses mais 

chuvosos, quando as vazões são maiores. Como não há canais afluentes ao igarapé no trecho entre 

os referidos pontos, provavelmente as diferenças registradas principalmente nos meses de estiagem 

devem-se a contribuição do escoamento subterrâneo que atinge o canal nesse trecho. 

A vazão de efluentes da ETE lançada no igarapé também variou sazonalmente, porem menos que a 

do igarapé. A mínima foi 0,16 m s-1, medida em 07/2007, a máxima 0,25 m3 s-1, obtida em 

11/07/2007, enquanto a média foi 0,19 m3 s-1. Isso significa que no período chuvoso o volume das 

lagoas aumenta, resultando numa maior descarga  de efluentes. 7 

A proporção da vazão do igarapé no ponto 3, para a vazão de efluentes foi menor no período 

de estiagem. Por exemplo, descontada a contribuição dos efluentes, em 02 de março de 2007 essa 

proporção foi praticamente 1,5 : 1, ou seja para cada 1,5 litro de água do igarapé no ponto 3 havia 1 

litro de efluentes. A grande contribuição dos efluentes para a vazão do igarapé nesse período é 
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facilmente percebida pela coloração esverdeada que suas águas passam a apresentar, resultado da 

alta concentração de algas.   

No período chuvoso essa proporção cresceu, atingindo 24:1, em 11 de julho de 2007, por 

conta do aumento de vazão do igarapé. Quando se considera o igarapé mais a jusante, no ponto, 5, 

de um modo geral há uma melhor proporção, atingindo 8,8 : 1 em março e cerca de 26 : 1 em julho. 

  

3.3 Variação espaço-temporal dos parâmetros físico-químicos nas águas do igarapé Grande e 

nos efluentes 
 

A tabela 1 seguinte sintetiza os resultados, apresentando os valores médios obtidos para os 

parâmetros analisados nos cinco pontos e nos efluentes da ETE. 

Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros analisados com base em onze amostragens nos cinco 
pontos e nos efluentes da ETE. 

 
Parâmetros Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 Ponto 05 ETE 

Temperatura (oC) 28,5 28,3 28,6 28,1 28,0 29,6 

pH 6,23 6,28 6,52 6,58 6,23 7,11 

CE   (µS cm-1) 18,3 38,6 61,5 70,3 64,9 243,2 

O.D   (mg L-1) 4,7 5,1 4,9 3,9 4,2 9,3 

S.S    (mg L-1) 2,3 3,8 7,2 8,2 5,9 36,8 

DBO (mg L-1) 19,1 21,4 30,8 40,4 36,4 77,2 

Amônio (mg L-1) 0,28 0,29 0,64 0,84 0,36 14,55 

Nitrito  (mg L-1) 0,04 0,04 0,11 0,12 0,11 0,30 

Nitrato (mg L-1) 4,27 4,68 6,90 7,89 8,05 9,57 

Fosfato (mg L-1) 0,07 0,09 0,16 0,22 0,20 6,03 

 

Mesmo considerando valores médios verifica-se que houve um aumento geral dos parâmetros 

analisados após a entrada dos efluentes da ETE no igarapé, efeito que é registrado a partir do ponto 

3, aquele situado 40 m a jusante do ponto descarga dos efluentes. Por outro lado, para alguns 

parâmetros, como condutividade, sólidos em suspensão, DBO, amônio, nitrito e fosfato 

observaram-se reduções nos valores no ponto 5, indicando uma possível recuperação da qualidade 

da água do igarapé.8 

Ao se comparar os resultados obtidos nos diferentes meses verificou-se que, com exceção do 

oxigênio dissolvido, os valores dos parâmetros foram mais elevados durante os meses de baixa 

vazão, como reflexo da maior proporção de efluentes no igarapé.   
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No caso do oxigênio observou-se um comportamento contrário ao das demais variáveis. As 

figuras 3 e 4 apresentam a variação do OD na água nos pontos de amostragem, considerando as 

seqüências de meses em que o igarapé apresentou respectivamente as menores e as maiores vazões.  

Os dados dos meses de novembro e dezembro de 2006 e de janeiro de 2007, não foram 

incluídos nos gráficos para reduzir o número de linhas e facilitar a leitura dos mesmos. 

Percebe-se que em geral as menores concentrações de OD  foram registradas quando o 

igarapé apresentava baixa vazão, principalmente nos pontos 4 e 5. Surpreendentemente no ponto 3, 

as concentrações foram comparativamente altas.  

No período de maiores vazões observou-se um pequeno aumento geral nos níveis de OD, 

principalmente nos pontos 1 e 5. Portanto, comparado ao período de baixas vazões há uma 

recuperação do igarapé em termos de qualidade de água no que tange a esse parâmetro. Entretanto, 

nesse período o ponto 4 apresentou as menores concentrações de oxigênio dissolvido, quando 

comparado aos demais pontos.  

 
Figura 3 – variação do OD nos pontos de amostragem considerando a seqüência de meses em que o 

igarapé apresentou as menores vazões 
 
 

Os efluentes da ETE apresentaram níveis de OD relativamente elevados  provavelmente 

devido à intensa proliferação de algas (Oscillatoria limosa e Oscillatoria sancta), que dão coloração 

esverdeada aos efluentes, e ainda ao seu transporte via o longo canal de descarga que permite sua 

agitação e oxigenação.9 

A mistura dos efluentes no igarapé inicialmente parece elevar as concentrações de OD, 

conforme se registrou no ponto 3, porém a degradação da matéria orgânica fitoplânctonica 

adicionada, passa a consumir o referido oxigênio, conforme se observou no ponto 4. As maiores 

concentrações registradas no ponto 5 em relação ao ponto 4, indicam uma possível autodepuração 

do igarapé após percorrido um percurso de aproximadamente 900 metros entre estes dois pontos. 
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Figura 4 - variação do OD nos pontos de amostragem considerando a seqüência de meses em que o 
igarapé apresentou as maiores vazões 

 

3.5 Resultados da aplicação dos modelos 
 

Os resultados da aplicação do modelo Ad’Água estão apresentados na tabela 2. Verifica-se 

que o coeficiente de desoxigenação (K1) foi relativamente baixo, isto porque os efluentes são 

resultantes do tratamento na ETE Boa Vista. Quando o K1 é relativamente baixo é necessário mais 

tempo para a degradação total da matéria orgânica, por isso baixos valores de K1 normalmente estão 

associados a DBO última (DBOu) com valores mais elevados. 

Maiores coeficientes de reaeração ou oxigenação (K2) foram obtidos quando o igarapé se 

apresentou com maiores velocidades de corrente e menor lâmina de água  que permite uma 

autodepuração mais eficiente. 10 

Tabela 2 – resultados da simulação com o modelo Ad’Água 

Data   

  

K1 

 (dia-1) 

K2  

 (dia-1) 

CO 

(mg L-1) 

DO 

(mg L-1) 

DBOu 

(mg L-1) 

DBO5 

(mg L-1) 

CO crítica 

(mg L-1) 

T crítico 

(dias) 

D crítica 

(km) 

11/11/2006 0,26 3,95 4,89 2,76 59,09 42,98 4,19 0,44 21,41 

13/12/2006 0,26 3,73 5,12 2,53 57,69 41,96 4,14 0,51 22,14 

16/01/2007 0,27 3,80 5,75 1,75 59,8 44,46 3,88 0,61 26,96 

07/02/2007 0,27 4,08 5,57 1,93 60,62 45,07 4,03 0,56 19,21 

02/03/2007 0,30 6,59 7,00 0,23 54,9 42,55 5,07 0,48 16,50 

09/04/2007 0,27 6,40 6,23 1,28 53,69 39,92 5,45 0,39 16,16 

09/05/2007 0,26 5,95 5,91 1,74 54,3 39,49 5,48 0,34 14,58 

06/06/2007 0,25 3,33 5,25 2,55 35,45 25,2 5,23 0,12 9,12 

14/07/2007 0,26 3,35 5,82 1,83 31,13 22,64 5,5 0,44 50,34 

25/08/2007 0,26 3,22 5,26 2,39 45,19 32,87 4,48 0,54 23,72 

14/09/2007 0,27 3,53 4,80 2,71 49,51 36,81 4,14 0,46 19,89 
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Os valores de OD da mistura foram relativamente próximos àqueles registrados nas medidas 

de campo no ponto 3, e um pouco mais altos do que os obtidos nos pontos 4 e 5. A concentração 

crítica de OD, pelo modelo, por exemplo para o dia 11/11/2006, seria 4,19 mg L-1 e deveria ser 

atingida após um percurso do curso d’água de 21,41 km, e só após esse percurso os níveis de OD 

voltariam a se elevar.  No entanto no ponto 5 a concentração média registrada nesse dia foi 3,1 mg 

L-1  mostrando que a situação crítica ocorre bem antes e provavelmente com maior déficit de OD.  

Por outro lado, os dados obtidos de DBO, amônio, fosfato, e de OD (no período de altas 

vazões), mostram que no ponto 5 houve uma melhoria na qualidade da água em relação ao ponto 3 

e, principalmente ao ponto 4, indicando um possível processo de autodepuração nesse trecho do 

igarapé.  

As condições hídricas aliadas a um clima quente, e a  presença da mata ciliar, de macrófitas, 

de algas e de outros organismos aquáticos, provavelmente facilitam os processos de purificação da 

água, dando a este igarapé boas condições de autodepuração. 

Na tabela 3 são apresentados os resultados da simulação com o QUAL2K. Verifica-se que não 

houve grandes diferenças entre as concentrações de OD simuladas e aquelas medidas nos pontos 3, 

4 e 5. Isto indica que o modelo deu bons resultados.  Do mesmo modo que o modelo Ad’Água, as 

concentrações de OD simuladas com o QUAL2K foram em geral um pouco mais elevadas que as 

concentrações medidas.11 

Tabela 3 -  Valores de OD obtidos via modelo QUAL2K e valores reais medidos no campo 

       Data                OD Medido (mg L-1)                            OD simulado (mg L-1) 

  Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 

  11/11/2006 4,2 3,6 3,1 4,92 4,08 3,84 

  13/12/2006 4,3 2,8 3,1 4,51 3,15 3,77 

  16/01/2007 5,3 3,5 3,8 6,17 3,98 4,17 

  07/02/2007 5,0 3,9 3,7 6,03 4,31 4,01 

  02/03/2007 6,3 5,7 5,2 6,45 6,53 6,26 

  19/04/2007 4,6 2,7 3,7 5,08 3,55 4,16 

  09/05/2007 4,8 3,6 3,5 5,24 4,21 3,96 

  06/06/2007 5,0 4,5 4,6 6,05 5,03 6,33 

  14/07/2007 5,7 5,1 6,2 6,83 6,42 6,92 

  25/08/2007 4,9 3,9 4,7 5,39 4,37 5,17 

  14/09/2007 4,3 3,4 4,3 4,71 4,01 4,75 
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3.6 Zonas do rio 
 

Os cursos d’água que recebem despejos pontuais de efluentes de esgotos e passam pelo 

processo natural de autodepuração normalmente apresentam  zonas, iniciando na zona de águas 

limpas (antes do lançamento), zona de degradação, zona de decomposição ativa, zona de 

recuperação e finalizando na zona de água limpa novamente. Neste estudo não ficaram claramente 

definidas essas zonas no igarapé Grande. Todavia pode-se dizer que entre os pontos 3 e 4 situa-se 

uma zona semelhante à zona de degradação da matéria orgânica, entre os pontos 4 e 5 se 

estabeleceria uma zona de decomposição ativa e a partir  do ponto 5 teríamos uma zona de 

recuperação. 

 

4. Considerações finais 
 

Os dados físico-químicos revelam que o igarapé ainda tem boas condições de manutenção da 

vida aquática. A carga de poluentes lançada no igarapé é considerável, porém as condições hídricas 

e climáticas possibilitam a  autodepuração ainda que limitada devido ao pequeno percurso do 

igarapé até sua foz, de modo que as concentrações de oxigênio dissolvido raramente reduzem a 

valores que prejudique os organismos aeróbios. 

Todavia as perspectivas não são animadoras, pois o aumento da demanda dos serviços da 

ETE, incluindo descarga de caminhões limpa fossa, deve ter como conseqüência a redução na 

eficiência de tratamento desta e o aumento da  vazão de efluentes, resultando, portanto em efluentes 

de pior qualidade em termos de carga poluente, lançados em maior quantidade no igarapé Grande. 

Alie-se a isso a crescente ocupação desordenada da bacia, traduzida em desmatamento, erosão, 

descarte de lixo no igarapé, despejos clandestinos de esgotos, vazamento de fossas, entre outros 

com efeitos deletérios nesse ambiente lótico. 
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