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RESUMO – A bacia objeto de estudo é a do rio Turvo Sujo, situada na bacia do rio Doce, 

abrangendo parte dos municípios de Viçosa, Coimbra, Cajuri, Teixeiras e Guaraciaba. Pode ser 

considerada uma bacia importante para região, em termos de abastecimento de água para a 

população, diluição de efluentes domésticos e industriais e uso na pecuária e agricultura. A 

realização do presente trabalho teve como principal objetivo criação de um sistema de informação 

em ambiente web, visando estimar a concentração de oxigênio dissolvido (OD) no curso de água 

após o lançamento de efluente, gerando a curva de depleção de oxigênio e permitindo verificar se a 

concentração crítica de OD ultrapassa o limite permissível pela legislação. Os resultados obtidos 

possibilitaram a modelagem da capacidade de autodepuração do rio Turvo Sujo a partir do modelo 

de Streeter-Phelps (1925), utilizando os dados coletados em campo e sistema de informação em 

ambiente web, permitindo ao usuário verificar o impacto do lançamento de efluentes na qualidade 

dos cursos de água. 

 

ABSTRACT – The watershed object of study is Turvo Sujo River, located in the Doce river 

watershed, covering the municipalities of Viçosa, Coimbra, Cajuri, Teixeira and Guaraciaba. It can 

be considered an important watershed for the region in terms of water supply for the population, 

dilution of domestic and industrial effluents and use in livestock and agriculture. The completion of 

this work had as main objective the creation of an information system in a web environment, to 

estimate the concentration of dissolved oxygen (DO) in the watercourse after the release of effluent, 

leading to oxygen depletion curve and allowing check if the DO critical concentration exceeds the 

permissible limit by law.The results enabled the modeling of self-purification capacity of the Turvo 

Sujo river from the Streeter-Phelps model (1925),using the collected data and information system in 

a web environment, allowing the user to check the impact of effluent discharge quality of 

watercourses. 

Palavras-chave – Sistema web, modelagem, Streeter-Phelps. 
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É recente a percepção de que os recursos naturais não são inesgotáveis e que o 

desenvolvimento econômico deve harmonizar-se com o meio ambiente, sob pena de vários riscos 

para a sobrevivência do ser humano. Essa possibilidade é particularmente grave no que diz respeito 

aos recursos hídricos (Romitelli, 2006). 

Os cursos de água recebem continuamente grandes cargas de matéria orgânica oriundas dos 

esgotos domésticos das cidades. A matéria orgânica introduzida no corpo de água é grande fonte de 

alimento para diversos organismos heterotróficos que ao decomporem a matéria orgânica, 

consomem oxigênio dissolvido (OD) no meio aquático. (Almeida, 2006). Segundo Almeida (2006), 

concomitantemente, pode ocorrer a reintrodução de oxigênio na água a partir das trocas gasosas 

entre a atmosfera e o curso de água e, também, por meio da liberação deste gás por processos 

fotossintéticos. Entretanto, quando há sucessivos lançamentos de efluentes ricos em cargas 

orgânicas nos cursos de água, deverá ocorrer brusca depleção na concentração de oxigênio na água, 

a partir de uma determinada distância a jusante do ponto de lançamento. Isto pode diminuir a 

concentração de oxigênio até se atingir níveis prejudiciais à biota aquática, já que a demanda por 

oxigênio supera sua reposição pelo processo de reaeração. A recuperação dos níveis de oxigênio e 

do equilíbrio aquático por meio de mecanismos naturais constitui o fenômeno da autodepuração 

(Almeida, 2006). 

A incorporação de efluentes ricos em matéria orgânica é uma das ações antrópicas que mais 

interferem nas características dos recursos hídricos, sendo a mais expressiva em termos de alteração 

da qualidade da água. Por resultar indiretamente no consumo de oxigênio dissolvido, é um dos 

maiores problemas de poluição dos cursos de água, já que a concentração de oxigênio dissolvido é 

um fator de extrema importância para a manutenção da vida aquática. Segundo o RELATÓRIO 

ÁGUAS DE MINAS (IGAM, 2004), a poluição das águas tem como origem diversas fontes, 

associadas ao tipo de uso e ocupação do solo dentre os quais destacam-se, efluentes domésticos, 

efluentes industriais, carga difusa urbana e agrossilvopastoril e mineração. 

O conhecimento das características físicas de uma bacia hidrográfica e da qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos existentes na mesma são de grande importância para a gestão e 

planejamento das políticas ambientais e econômicas da região. A correlação de informações acerca 

da qualidade de água pode ser realizada utilizando-se Sistemas de Informações na implementação e 

interpretação de dados para um diagnóstico ambiental mais preciso, mais rápido e de menor custo. 

A implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, pela Agência Nacional de Águas 

– ANA, tem entre suas atribuições a operacionalização dos instrumentos de gestão, por sua vez, a 

Lei n
o
 9433/97, estabelece que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do Poder Público, dos usuários e da sociedade civil, mas para tanto é preciso se 

conhecer e obter informações dos recursos hídricos (Romitelli, 2006). 
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A modelagem computacional é uma ferramenta importante para que se possa avaliar a 

qualidade atual, estimar as condições da qualidade ao longo do percurso e simular efeitos da 

aplicação ou diminuição da carga poluente em cursos de água. 

O principal objetivo na modelagem é determinar, baseado em dados conhecidos previamente, 

as variações de concentração de determinada carga poluente em função do espaço e do tempo. Isto 

obviamente passa por conhecimentos básicos de transporte de massa difusivo e convectivo, e de 

cinética das reações biológicas envolvidas no processo. 

A bacia objeto de estudo no presente trabalho é a do rio Turvo Sujo, localizada na Zona da 

Mata mineira, inserida na bacia do rio Doce, abrangendo os municípios de Viçosa, Coimbra, Cajuri 

e Teixeiras. Esta bacia hidrográfica pode ser considerada importante para a região, em termos de 

abastecimento de água para a população, diluição de efluentes domésticos e industriais e uso na 

pecuária e agricultura. Apresenta como principais problemas ambientais, a ocupação desordenada 

das encostas e topos de morros dentro das cidades, a degradação da qualidade da água, devido aos 

inúmeros despejos de esgotos sem tratamento, falta de conservação do solo e encostas, poluição 

difusa provocada pelas atividades agrícolas no entorno da bacia. Toda esta falta de planejamento e 

conservação da bacia pressiona as áreas de preservação permanente das margens dos rios, nascentes 

e topos de morro, comprometendo a produção de água da bacia. Em alguns trechos do rio ainda 

pode-se notar a conservação das margens e do leito, sem expressivas alterações antrópicas. O trecho 

onde ocorrem maiores intervenções está no município de Viçosa, no qual há o encontro do rio 

Turvo Sujo com o ribeirão São Bartolomeu, um de seus afluentes mais importantes. Este último 

corta a cidade de Viçosa e recebe grande quantidade de despejos de grande carga orgânica, 

provocando decaimento na qualidade do rio Turvo Sujo após a confluência com o ribeirão São 

Bartolomeu. 

Em função do exposto, o objetivo do presente trabalho é a criação de um sistema de 

informação em ambiente web, visando estimar a concentração de oxigênio dissolvido (OD) no 

curso de água após o lançamento de efluente, gerando a curva de depleção de oxigênio e permitindo 

verificar se a concentração crítica de OD ultrapassa o limite permissível pela legislação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área em estudo 

A área do presente estudo abrange a bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo (Figura 1), 

apresentando uma área de drenagem de 40.644 ha e abrangendo as cidades de Coimbra, Cajuri, 

Viçosa, Teixeiras e Guaraciaba, em Minas Gerais. Situa-se entre as coordenadas geográficas 42°42’ 

e 42°58’ de longitude oeste e 20°39’ e 20°53’ de latitude sul. O rio Turvo Sujo, afluente da margem 
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direita do rio Turvo Limpo, possui, aproximadamente, 71 km de comprimento e nasce na cidade de 

Coimbra. Seu principal afluente é o ribeirão São Bartolomeu, que passa pela cidade de Viçosa e 

acaba por receber grande quantidade de efluentes. Apresenta altitude média de 775 metros, com 

cotas extremas de 600 e 945 metros. 

A microbacia do ribeirão São Bartolomeu integra a bacia do rio Turvo Sujo e encontra-se 

totalmente inserida no município de Viçosa, localizado na mesorregião da zona da mata mineira, a 

uma latitude 20º45'14" sul e a uma longitude 42º52'55" oeste (COMBASB, 1994). O ribeirão São 

Bartolomeu deságua no rio Turvo Sujo, na localidade conhecida como Barrinha. O rio Turvo Sujo, 

por sua vez, encontra-se com o rio Turvo Limpo na localidade conhecida como Duas Barras 

(Ribeiro, 2002). A cidade de Viçosa abrange grande parte da bacia do rio Turvo Sujo e possui uma 

população de 70.404 habitantes, segundo o censo do ano de 2007, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). 

 
Figura 1 – Localização da bacia do rio Turvo Sujo 

Determinação dos parâmetros de qualidade da água  

Para análise do pH foi utilizado o método eletrométrico; a contagem de coliformes fecais foi 

feita a partir do método enzimático de auto-análise Colilert; o nitrogênio total foi quantificado 

utilizando-se o método Kjeldahl total; o fósforo total com o método fósforo – molibdico; a medição 

da turbidez foi feita utilizando-se um turbidímetro; os sólidos totais foram quantificados pelo 

método da estufa, sob temperatura de 103 
o
C a 105 

o
C e, por último, a determinação da DBO foi 

feita utilizando-se o método Winkler (iodométrico). A metodologia utilizada para as análises foi 

baseada no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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Modelagem de autodepuração do rio Turvo Sujo 

Para a criação do sistema foi gerado um banco de dados contendo informações pertinentes à 

bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo, auxiliando as tomadas de decisão, estudos de impacto 

ambiental, ação de órgãos ambientais, além de permitir o desenvolvimento econômico e o manejo 

sustentável dos recursos ambientais da região. Neste banco de dados, foram reunidas informações 

sobre as variáveis apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Variáveis presentes no banco de dados 

Variáveis Rio Turvo Sujo Efluente 

Características hidráulicas 

Vazão, velocidade de 

percurso, altura da lâmina de 

água, tempo de percurso 

Vazão, velocidade de 

percurso 

Características químicas  

OD, DBO5, coeficiente de 

desoxigenação (K1), 

concentração de saturação de 

OD (Cs), oxigênio dissolvido 

mínimo permissível (ODmin); 

DBO5 

OD, DBO5 

Características físicas 
coeficiente de reaeração (K2), 

altitude; temperatura da água 
- 

 

Este banco de dados foi alimentado pelas informações geradas no trabalho de campo realizado 

na bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo. Foram utilizados 10 pontos de coleta de amostras de água 

ao longo do rio Turvo Sujo, sendo estas amostras coletadas em recipientes plásticos, com volume de 

2 litros, para análises de pH, DBO, nitrato, fosfato, turbidez e sólidos. Em recipientes plásticos 

esterilizados de 500 mL, foram coletadas amostras de água para análises de coliformes totais e 

termotolerantes. Por último, em vidros especiais com capacidade de 300 mL, com rolha esmerilhada 

(frascos de DBO), foram coletadas amostras de água para análises de oxigênio dissolvido. As 

medições de temperatura foram feitas “in loco”, utilizando-se termômetro eletrônico. Os pontos de 

amostragem foram escolhidos de acordo com o posicionamento dos tributários mais importantes. 

Adotou-se o procedimento de amostragens no rio Turvo Sujo a montante da confluência com o 

tributário em questão e ainda na foz do tributário. 

As amostragens ocorreram em dois períodos, seco e chuvoso, com duas campanhas para 

medição de vazão e 4 campanhas para qualidade de água, como apresentado no Quadro 2. 

 

 

 

Quadro 2 – Datas das campanhas para vazão e qualidade da água 

Tipo de campanha Época Datas 

Vazão Seca 12/09/2006 
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Chuvosa 10/04/2007 

Qualidade da água 

Seca  15/08/2006 

 05/06/2007 

Chuvosa 07/11/2006 

 13/02/2007 

Estas informações foram obtidas em campo, por meio das medições de vazão e coletas de 

amostras para análises de qualidade da água.  

Todos os pontos relevantes na bacia hidrográfica foram georreferenciados a partir de dados 

coletados em campo, possibilitando a geração de um mapa da bacia do rio Turvo Sujo. As 

coordenadas geográficas são importantes dados de entrada para identificação do ponto de interesse, 

por meio da entrada manual das informações de latitude e longitude da seção de um curso de água, 

onde o usuário deseja fazer o lançamento. Por meio das coordenadas geográficas do ponto de 

lançamento é obtida a distância e o tempo de percurso da mistura (efluente + curso de água), 

variáveis importantes para o modelo de Streeter-Phelps (1925). O usuário fornecerá, também, as 

características do efluente (DBO, OD e vazão). 

A partir da entrada dos dados feita pelo usuário, o sistema identifica as informações referentes 

às variáveis físicas e químicas de qualidade da água, coordenadas geográficas (latitude x longitude) 

e dados de vazão, necessárias ao cálculo do perfil de OD.  

Desenvolvimento do sistema 

O sistema foi desenvolvido considerando uma arquitetura em três camadas. Neste processo de 

desenvolvimento as funcionalidades são dispostas em camadas, com o objetivo de separar a lógica 

de apresentação, a lógica de negócio e a conexão com o banco de dados. Dessa forma o sistema fica 

mais flexível, uma vez que as camadas podem ser alteradas independentemente (Burbeck, 2011). 

Todos os dados coletados na pesquisa de campo, além dos dados gerados, foram armazenados 

utilizando-se o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL (POSTGRESQL, 2011), sendo 

este um banco de dados relacional Open Source (OPEN SOURCE INITIATIVE, 2011), 

amplamente utilizado em meios comerciais e acadêmicos.  

O PostgreSQL, no entanto, não suporta o armazenamento de dados geográficos, tendo sido 

necessária a instalação de uma extensão do PostgreSQL denominada PostGIS. O acesso aos dados 

contidos no banco de dados foi feito de duas formas, de forma direta, através das rotinas 

computacionais desenvolvidas, e de forma indireta utilizado o Geoserver (GEOSERVER, 2011). O 

Geoserver é um servidor Open Source que segue os padrões do Open Geospatial Consortium 

(OGC). Para a implementação das rotinas computacionais do sistema foi utilizado a plataforma Java 

Enterprise Edition (JAVAEE, 2011). Cabe salientar que todas as tecnologias de desenvolvimento 
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utilizadas no sistema são Open Source, ou seja, podem ser utilizadas gratuitamente implicando em 

uma substancial economia no custo de desenvolvimento do projeto. 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

A partir das informações coletadas em campo e analisadas em laboratório e da geração do 

banco de dados da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo foi desenvolvido o sistema web DEPURA. 

Na Figura 2, ilustra-se a tela de abertura do sistema web. 

 
Figura 2 – Tela de abertura do sistema. 

O DEPURA é baseado na modelagem de autodepuração de Streeter-Phelps e busca ser uma 

ferramenta útil na gestão dos recursos hídricos. Na Figura 3 ilustra-se o sistema web e as entradas 

que o usuário deve utilizar. 
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Figura 3 – Sistema de autodepuração (janela de entrada de dados do usuário). 

Foram realizadas simulações com o intuito de testar o sistema, utilizando dados aleatórios de 

entrada. Na Figura 4 está apresentada a entrada de dados simulando a descarga de um efluente com 

as características do córrego do Grama no trecho a montante do encontro com o referido córrego. A 

entrada de informações das coordenadas geográficas deve ser realizada em graus, minutos e 

segundos e as informações de DBO, OD e vazão devem ser em mgL
-1

 e Ls
-1

, respectivamente. 

 
Figura 4 – Primeira simulação de entrada de dados. 
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Após a entrada de dados realizada pelo usuário, o sistema gera o perfil de autodepuração 

referente ao impacto causado pelo lançamento do efluente. Na Figura 5 ilustra-se a curva de 

depleção de oxigênio obtida para a primeira simulação. 

 
Figura 5 – Curva de depleção de oxigênio obtida para a primeira simulação. 

Na mesma tela em que a curva de depleção é apresentada, estão mostrados os dados dos 

cálculos efetuados pelo sistema para a determinação da concentração crítica de oxigênio, 

concentração de oxigênio dissolvido final e se é possível ou não o lançamento do efluente. Estas 

informações estão ilustradas na Figura 6. 
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Figura 6 – Dados finais da primeira simulação. 

A segunda simulação considera o lançamento de um efluente com características de esgoto 

doméstico no trecho a montante do encontro com o rio Cristal. Na Figura 7 estão apresentados os 

dados de entrada para a segunda simulação. 

 
Figura 7 – Segunda simulação de entrada de dados. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                  11 
 

Na Figura 8 ilustra-se a curva de depleção de oxigênio obtida para a segunda simulação. 

Nesta simulação observa-se que, com o lançamento, a concentração de oxigênio dissolvido chegou 

a valores negativos, podendo-se considerar que foi atingida a condição de anaerobiose, onde o 

modelo de Streeter-Phelps não seria mais válido. Neste caso o sistema considera a concentração de 

oxigênio dissolvido igual a zero e o lançamento não é permitido. 

 
Figura 8 – Curva de depleção de oxigênio obtida para a segunda simulação. 

Informações da concentração crítica de oxigênio, concentração de oxigênio dissolvido final e 

se é possível ou não o lançamento do efluente estão ilustradas na Figura 9, onde para a segunda 

simulação não foi permitido o lançamento. 
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Figura 9 – Dados finais para a segunda simulação. 

A terceira simulação considera o lançamento de um efluente com as características do ribeirão 

São Bartolomeu no trecho a montante do encontro com o referido ribeirão. Na Figura 10 estão 

apresentados os dados de entrada do usuário para a terceira simulação. 

 
Figura 10 - Terceira simulação de entrada de dados. 
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Na Figura 11 ilustra-se a curva de depleção de oxigênio obtida para a terceira simulação, onde 

se observa que, com o lançamento, a concentração de oxigênio dissolvido chegou a valores 

negativos, podendo-se considerar que foi atingida a condição de anaerobiose, onde o modelo de 

Streeter-Phelps não seria mais válido. Como apresentado para a segunda simulação, o sistema 

considera a concentração de oxigênio dissolvido igual a zero e o lançamento não é permitido. 

 
Figura 11 – Curva de depleção de oxigênio obtida para a terceira simulação. 

As informações referentes à concentração crítica de oxigênio, concentração de oxigênio 

dissolvido final e se é possível ou não o lançamento do efluente estão apresentadas na Figura 12. 

Verifica-se que para a terceira simulação também não foi permitido o lançamento. 
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Figura 12 – Dados finais para a terceira simulação. 

CONCLUSÕES 

A modelagem da capacidade de autodepuração do rio Turvo Sujo, a partir do modelo de 

Streeter-Phelps, utilizando os dados coletados em campo e sistema de informação em ambiente 

web, permitiu ao usuário verificar o impacto do lançamento de efluentes na qualidade dos cursos de 

água. 
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