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RESUMO: Este presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais 
características do processo de autodepuração de um corpo hídrico, baseado nos 
parâmetros indicadores da qualidade de água, como oxigênio dissolvido (OD), 
coliformes fecais (CF), potencial hidrogeniônico (pH) e demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO), bem como suas propriedades físicas, químicas e biológicas. 
Também foi analisada as alterações ecológicas provocadas pelo lançamento de 
efluentes domésticos não tratados, sendo uma problemática para a biota 
dependente do corpo hídrico, através de simulações realizadas pelo software 
AD’Água 2.0. Ressaltou-se ainda a importância do tratamento adequado para 
estes efluentes, por meio da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, a fim de 
reduzir os impactos ambientais causados. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional tem como consequência o aumento da 

produção de efluentes ricos em materiais orgânicos, que na maioria das vezes 

são despejados in natura em corpos hídricos. Com o lançamento desses 

efluentes em grande quantidade, ocorre a diminuição de oxigênio dissolvido 

(OD), devido ao consumo excessivo por parte da matéria orgânica depositada, 

que influencia diretamente no aumento da demanda de oxigênio dissolvido 

(DBO), ocasionando um desequilíbrio nas propriedades do corpo d’água. 

Este desequilíbrio dificulta o processo de autodepuração do corpo 

d’água. Segundo Von Sperling (1996), autodepuração pode ser compreendida 

como um processo de recuperação, no qual o corpo hídrico tende a retornar às 
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características anteriores ao lançamento do efluente, realizada através de 

mecanismos naturais. Quando o corpo hídrico torna-se incapaz de realizar a 

autodepuração, devido a diminuição do OD, seu consumo é comprometido, 

gerando impactos significativos, tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente. 

Desta forma, observa-se a importância de medidas de tratamento 

desses efluentes antes de serem lançados nos corpos d’água de forma in natura. 

Um modo eficiente é por meio das ETE’s – Estação de Tratamento de Esgoto, 

no qual há a devida divisão do material presente no efluente, que irá passar por 

diversas etapas no decorrer do processo, a fim de ser reaproveitado ou lançado 

com o menor impacto possível no corpo hídrico. Através do software AD’Água, 

foi realizada uma simulação para analisar os efeitos de um lançamento de 

efluentes domésticos não tratados e outro tratado, a fim de compará-los e 

evidenciar a importância do tratamento adequado.  

 

1 ÁGUA 

 

Encontrada nas mais diversas formas, a água corresponde cerca de 

70% do planeta, sendo de extrema importância para todos os seres nele 

presentes. Pode ser caracterizada de duas formas, segundo Braga (2005): em 

relação à sua quantidade e à sua qualidade, sendo a qualidade diretamente 

dependente da quantidade, para dissolver, diluir e transportar todas as 

substâncias necessárias aos seres presentes na biota. Apesar de toda 

abundância de água existente no planeta, nem toda parcela é aproveitada, como 

é o caso dos oceanos e geleiras. Dos 265.400 trilhões de toneladas de água, 

apenas 0,5% é doce e explorável. 

Além disso, parte desse fragmento de água doce encontra-se poluída, 

devido às atividade antropogênicas, ocasionando na diminuição dessa parcela e 

alterações na qualidade da água. Segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), cerca de 2 milhões de pessoas vão à óbito anualmente devido à 

doenças transmitidas pela baixa qualidade da água. Daí a necessidade de 

tratamento dessa água, além de maior conscientização da população para que 

a utilizem de maneira consciente. 

 

 



 
 

 

1.1 Características da água 

 

Em condições normais de temperatura e pressão, a água apresenta-

se em forma líquida. Entretanto, possui diversas características, sejam físicas, 

biológicas ou químicas. O conhecimento dessas características são de extrema 

importância para o seu tratamento, e serão apresentadas à seguir, conforme 

Calijuri e Cunha (2013). 

• Físicas: sua densidade varia de acordo com a temperatura, 

concentração de substâncias dissolvidas e pressão. Graças às 

ligações de hidrogênio presentes, a água possui calor específico 

elevado, além de calor latente de fusão e vaporização. A biota 

aquática não é adaptada à temperaturas modestas, e este calor 

específico contribui para que as variações de temperatura não 

ocorram de forma rápida. Tal fator desperta atenção para os efluentes 

aquecidos que são despejados em corpos hídricos, pois ocasionam 

amplos danos ambientais. A penetração da luz é outro fator 

importante, visto que possibilita que os seres autótrofos realizem a 

sua fotossíntese. O despejo de efluentes não tratados diminuem a cor 

e turbidez do corpo hídrico, dificultando a penetração da luz, 

complicando o processo de fotossíntese desses seres; 

• Químicas: podemos destacar o alto rendimento da água como 

solvente, atuando como solvente universal, sendo capaz de diluir 

extenso número de substâncias, tanto orgânica quanto inorgânica, em 

seus três estados físicos. Devido a esta caraterística, é possível obter 

oxigênio e dióxido de carbono diluídos, que facilita a fotossíntese e a 

respiração aeróbia dos seres ali presentes. Além de gases, sais 

dissolvidos também são obtidos, e contribuem significativamente na 

cadeia alimentar, pois são nutrientes para os organismos autótrofos; 

• Biológicas: em situações em que as condições físicas e químicas 

forem apropriadas no corpo hídrico, haverá uma cadeia alimentar, 

com organismos produtores, consumidores e decompositores, 

fundamentais para a formação das características biológicas da água. 



 
 

 

Esses organismos podem servir de alimento para o homem, 

entretanto também poderá contribuir para uma série de doenças. 

 

1.2 Parâmetros indicadores da qualidade da água 

 

Devido à inúmeras atividades antropogênicas, a qualidade das águas 

tem diminuído consideravelmente. É necessário um número de parâmetros cada 

vez maior para inferir o estado de qualidade dessas águas. Para caracterizar a 

qualidade da água, amostras são coletadas e submetidas à exames e análises, 

através de métodos padronizados e entidades especializadas, conforme Capaz 

e Nogueira (2014). Os principais indicadores estão dispostos no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Principais indicadores de qualidade da água 
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Características físicas 

Turbidez 

Cor 

Temperatura 

Condutividade elétrica 

Características químicas 

pH, alcalinidade e dureza 

Ferro e manganês 

Cloreto e fluoreto 

Oxigênio dissolvido 

Demanda bioquímica de oxigênio 

Demanda química de oxigênio 

Nitrato e amônia 

Características biológicas 

Bactérias 

Vírus 

Protozoários 

Algas 
Fonte: Capaz e Nogueira (2014). Adaptado pelos autores 

 

O indicador que será utilizado neste case é o Índice de Qualidade da 

Água (IQA), que reflete essencialmente, segundo Silva (2015), a contaminação 

de corpos hídricos, por lançamentos de esgotos domésticos. Neste índice, são 

considerados os posteriores parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), Coliformes 

Fecais (CF), Potencial Hidrogeniônico (Ph), Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO), Nitrato Total (NO3), Fosfato Total (PO4), Turbidez (Tu), Sólidos Totais 

(ST) e Temperatura (T). Estes parâmetros serão importantes para avaliar o 



 
 

 

processo da autodepuração de corpos hídricos para fins de outorga de 

lançamento de efluentes domésticos não tratados. 

 

1.3 Processo de autodepuração de um corpo hídrico 

 

A poluição das águas está diretamente ligada com os fatores 

antropogênicos. O homem, por meio de produtos biológicos ou químicos, causa 

os mais diversos danos na biota aquática. Todos os corpos hídricos possuem 

um limite de recepção desses efluentes, limite esse que é medido através da sua 

capacidade de autodepuração. Esse processo pode ser definido, segundo Costa 

e Teixeira (2010), como um procedimento natural que os corpos hídricos sofrem, 

a fim de recuperar a concentração de saturação de oxigênio dissolvido (OD) após 

receber efluentes. 

 
Esse processo pode ser considerado como representativo de um 
fenômeno de sucessão ecológica, em que há uma sequência 
sistemática de substituições de uma comunidade aquática por outra, 
até que haja o equilíbrio entre determinadas comunidades com as 
condições locais. Do início ao final desse processo estão presentes 
diferentes zonas de autodepuração. (COSTA E TEIXEIRA, 2010, p. 50) 
 
 

No processo de autodepuração, levantamento de dados são feitos 

entre as fontes de consumo e de produção de oxigênio. Em relação às fontes de 

consumo de oxigênio, temos a oxidação da matéria orgânica, nitrificação e a 

demanda betônica. Já a produção é composta por reaeração atmosférica e 

fotossíntese. Cada um desses fenômenos estão descritos a seguir, conforme 

Von Sperling (1996) e são fundamentais para compreender o processo de 

autodepuração. 

• Oxidação total da matéria orgânica: também chamada de 

mineralização, é geradora de produtos finais, tais como CO2, H2O e 

NO3
-. Seus principais atuantes são as bactérias heterotróficas 

aeróbias, que oxidam a matéria orgânica; 

• Nitrificação: as bactérias atuantes nesse processo são as 

Nitrosomonas, oxidando a amônia e a transformando em nitrito, e as 

Nitrobacter, que oxidam o nitrito o transformando em nitratos; 



 
 

 

• Demanda betônica: corresponde a matéria orgânica decantada, que 

também é capaz de consumir o oxigênio dissolvido pelas reações 

acima. É uma forma de conversão anaeróbia, logo não consume 

oxigênio; 

• Reaeração atmosférica: considerada como o principal meio de 

entrada do oxigênio em um corpo hídrico, através da transição de 

gases entre o meio líquido e gasoso. Como consequência dessa 

troca, há um aumento na concentração de O2 na fase líquida; 

• Fotossíntese: representa a maior fonte de oxigênio dissolvido em 

alguns corpos hídricos, como lagos e rios. É realizado por seres 

autótrofos, que realizam mais síntese do que oxidação. 

Tal processo prolonga-se em direção longitudinal do curso do corpo 

hídrico, no decorrer do tempo. Conforme Braga (2005), a autodepuração se 

divide em cinco regiões: 

• Região anterior ao lançamento da matéria orgânica: corpos hídricos 

com alta concentração de oxigênio dissolvido (OD); 

• Zona de degradação: encontra-se posterior ao ponto de lançamento 

dos efluentes, sendo caracterizado pela diminuição do OD, 

sedimentação de parte do material e propriedades indesejadas. Há 

a presença de bactérias, fungos, poucas algas e animais a procura 

de alimento; 

• Zona de decomposição ativa: possui baixos níveis de oxigênio 

dissolvido, podendo ser nulo em algumas situações. Resulta na 

diminuição de fungos e bactérias, além da erradicação de seres 

aeróbicos; 

• Zona de recuperação: predominância do processo de reaeração, 

ocasionando aumento da concentração de oxigênio dissolvido. 

Inicia-se a restauração do meio aquático, com o retorno dos seres 

aeróbicos, redução de fungos e bactérias, aumento da quantidade 

de algas, além de melhorias no aspecto e qualidade da água; 

• Zona de águas limpas: retorno das condições ideais do corpo 

hídrico, em comparação com as zonas anteriores. Entretanto, tal 

zona ainda está suscetível à organismos patogênicos. 



 
 

 

Compreender o processo de autodepuração, com suas fontes de 

consumo e produção de oxigênio, e suas devidas zonas, é fundamental para 

tratar os aspectos relacionados ao lançamento de efluentes domésticos não 

tratados nos corpos hídricos. 

 

2 TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 

A caracterização de um efluente doméstico pode ser estabelecido a 

partir das impurezas inseridas à água, que serão diretamente influenciadas pelo 

uso para qual ela foi atribuída, tais como uso doméstico, comercial, hospitalar, 

industrial, de utilidade pública, de áreas agrícolas, superfície, de infiltração, 

pluviais e outras fontes (OLIVEIRA 2006, apud CHAGAS, 2000). 

Conforme Oliveira (2006, apud MIGUEL et al. 2004), de acordo com 

a origem do esgoto, podemos classifica-lo em sanitário, comum ou doméstico, 

industrial e pluvial. Para a determinar com mais precisão os níveis ou caráter 

poluidor dos esgotos, são estabelecidos alguns parâmetros físicos, químicos e 

biológicos. Os principais são apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 2 – Principais parâmetros de caracterização dos esgotos 

  
Aspectos de interesse Faixas típicas no esgoto bruto 

Sólidos 

Todos os contaminantes da 
água, com exceção dos gases, 
contribuem para a carga dos 
sólidos. Os sólidos presentes 
nos esgotos podem ser 
estimados a partir dos sólidos 
totais (ST) e sedimentáveis 
(Ssed). 

ST = 700 – 1350 mg/L 
Ssed = 10-20 mg/L 



 
 

 

Indicadores de 
matéria 
orgânica 

A matéria orgânica é o principal 
problema de poluição dos 
corpos d’água, por ser o 
alimento dos microrganismos 
que utilizam oxigênio dissolvido 
na água (OD) para degradá-la, 
reduzindo a concentração de OD 
presente nas águas. A 
quantificação da matéria 
orgânica presente nos esgotos 
é, usualmente, realizada de 
forma indireta através das 
análises laboratoriais da 
demanda bioquímica e química 
de oxigênio (DBO e DQO). 

DBO = 250 – 400 mg/L 
DQO = 450 – 800mg/L 

Nutrientes 

Os principais nutrientes de 
interesse para a engenharia 
sanitária, na caracterização dos 
esgotos sanitários, são: o 
nitrogênio (N) e o fósforo (P). 

Nitrogênio total = 35 – 60 
mgN/L 

Fósforo = 4 – 15 mgP/L 

Indicadores de 
contaminação 

fecal 

Diversos organismos capas de 
causar doenças nos homens e 
animais podem ser encontrados 
nos esgotos. Os principais 
grupos são as bactérias, os 
vírus, os protozoários e os 
helmintos. Os principais 
parâmetros empregados para a 
avaliação do potencial do esgoto 
como contaminador das águas 
são os coliformes 
termotolerantes (Cter) e os ovos 
de helmintos. 

Cter = 106 a 109 org/100mL 
Ovos de helmintos = 0 a 1.000 

org/100mL 

Fonte: Chernicharo et. al. (2008). Adaptado pelos autores 

 

Os impactos gerados pelo lançamento indevido de efluentes 

domésticos não tratados em corpos hídricos é imprescindível, tendo em vista 

que tais substâncias alteram as propriedades naturais do corpo d’água, 

provocando assim a contaminação deste meio. Segundo o art. 3º do CONAMA 

– Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução n. 430, de 13 de maio de 

2011), todo efluente, independente da sua fonte poluidora, só estará apto a ser 

lançado diretamente em corpos receptores após o tratamento adequado, 

seguindo os padrões estabelecidos por esta Resolução e outras normas 



 
 

 

apropriadas. Portanto, além dos danos causados ao meio ambiente, estes 

efluentes domésticos não tratados infringem as leis ambientais. 

Para que tais problemas possam ser evitados, segundo Chernicharo 

et. al. (2008), é necessário que estes efluentes sejam coletados, transportados 

e tratados, para só depois serem lançados novamente em copos hídricos. Isso 

só é possível através dos sistemas de esgoto sanitário, que são compostos por 

um conjunto de etapas cujo o objetivo principal é processar de maneira mais 

eficiente, coletar esses efluentes e tratá-los para um possível reaproveitamento 

ou lançamento em corpos d’água.  

 

2.1 Tratamento adequado dos efluentes domésticos 

 

Para dar início ao tratamento adequado, é necessário o conhecimento 

sobre autodepuração do corpo hídrico em que se deseja lançar o efluente, bem 

como as características do efluente doméstico não tratado. Em geral, estes 

resíduos devem ser tratados em locais apropriados, que são as ETE’s – Estação 

de Tratamento de Esgoto, que devem estar de acordo com os padrões exigidos 

pela NBR 12209. Nesta estação, serão submetidos a diversas etapas de 

tratamento, conforme Von Sperling (1996), apresentadas a seguir:  

• Tratamento preliminar: consiste na remoção de sólidos grosseiros e 

areia, através de peneiramento e sedimentação. Nesta etapa, os 

materiais mais grossos passam por grades grosseiras e grades finas, 

ou por trituradores e peneiras rotativas. Já a areia passa por unidades 

desarenadoras, que irão ser sedimentadas devido a sua densidade, 

separando-se da matéria orgânica presente nessa etapa; 

• Tratamento primário: consiste na retirada de sólidos em suspensão 

sedimentáveis e sólidos flutuantes, através da sedimentação. Os 

materiais são armazenados em tanques de decantação, que podem 

ser circulares ou retangulares. Nesta etapa, os sólidos agrupam-se no 

fundo, formando o lodo primário bruto, enquanto os materiais de 

menor densidade concentram-se na parte superior do tanque, que 

coletados e removidos para posteriores tratamentos; 

• Tratamento secundário: remoção de matéria orgânica dissolvida 

(DBO solúvel) e em suspensão (DBO suspensa ou particulada). Nesta 



 
 

 

etapa, o objetivo principal é acelerar o processo de degradação dos 

poluentes orgânicos, através da incorporação de uma etapa biológica, 

por meio de ação de bactérias, permitindo que tal processo seja 

realizado em tempo menor comparado ao seu processo natural. 

Na sociedade em que vivemos, de acordo com o Art. 6° da 

Constituição Federal (1988), o saneamento básico é um direito fundamental 

de todo ser humano, e seu não cumprimento gera prejuízos para a 

comunidade, como também para o meio ambiente. No entanto, é notório o 

déficit sanitário no país, e a necessidade de um tratamento adequado de 

efluentes domésticos, por meio das ETE’s, é fundamental para reverter esta 

situação.  

Entretanto, não há um sistema padrão de estação de tratamento de 

esgotos. Vários fatores influenciarão nesta escolha, como disponibilidade de 

área, qualidade desejada para o efluente, características do esgoto, clima 

favorável, capacidade do corpo hídrico de receber o efluente não tratado e da 

legislação referente ao local, conforme Pimenta et. al. (2002). 

 

2.2 Impactos causados pelo lançamento de efluentes domésticos não 

tratados 

 

Os impactos gerados pelo lançamento indevido de efluentes 

domésticos não tratados em corpos hídricos é imprescindível, tendo em vista 

que tais substâncias alteram as propriedades naturais do corpo d’água, 

provocando assim a contaminação por organismos patogênicos e a eutrofização 

deste meio. 

Devido ao lançamento destes efluentes não tratados, ocorre diversas 

alterações no equilíbrio do corpo hídrico, dificultando assim o seu processo de 

autodepuração. Em adição, temos a eutrofização, que segundo Chernicharo et. 

al. (2008), pode ser definido como o imoderado crescimento de algas, 

interferindo nos usos da água. Tal evento é predominante em lagos, lagunas e 

represas, devido ao alto nível de nutrientes, como o fósforo e o nitrogênio. Dentre 

as suas principais consequências temos o alto índice de desenvolvimento de 

vegetação, fortes odores, problemas com toxidade resultando na mortalidades 

dos seres ali presentes, além do desaparecimento gradual do corpo hídrico. 



 
 

 

Outra problemática causada é a contaminação por microrganismos 

patogênicos. Conforme Souto et. al (2015), a presença desses seres “é 

decorrente da poluição por fezes humanas e de animais, provenientes de águas 

residuárias”. O fator de maior destaque como causador destas contaminações, 

segundo os autores, é a escassez dos hábitos de higiene pessoal e ambiental, 

que atrelado ao déficit de saneamento básico, facilita a transmissão dos 

microrganismos de forma indireta ou direta. O local de maior concentração 

destes seres contaminadores é o ponto de lançamento de efluente, que se 

distribuem ao longo do corpo hídrico. 

Para exemplificar os impactos causados pelos efluentes não tratados 

em corpos hídricos, foi feita uma comparação utilizando o software AD’Água, 

utilizando parâmetros como DBO, OD, classe do rio, vazão, etc. Foi feita a 

simulação empregando os dados referentes a efluentes não tratados presentes 

no manual do programa, bem como dados do curso d’água e eficiência do 

tratamento, para uma possível simulação entre o lançamento de efluentes não 

tratados e tratados, como mostra os resultados abaixo. 

 

Quadro 3 – Dados de entrada acerca do efluente e curso d´água 

Efluente 

Vazão 0,006m³/s DBO5 10000 mg/L 

Kl (29ºC) 0,68 dia-1 Oxigênio dissolvido 0,00 dia-1 

Curso d'água 

Vazão 0,0161m³/s Classe 2 

Velocidade média 0,34m/s Altitude média 50m 

Profundidade média 0,1 m Temperatura 29ºC 

Distância do percurso 35 km DBO5 do rio 3mg/L 

Oxigênio dissolvido no rio 2,75 mg/L K2 279,11 dia-1 
Fonte: autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Figura 1 – Perfil de oxigênio dissolvido ao longo da distância referente ao lançamento de 

efluentes não tratados 

Fonte: autores 

 

Figura 2 – Simulação da eficiência de 50% 

Fonte: autores 

A partir dos dados apresentados, é possível perceber a interferência 

na capacidade de autodepuração de corpo hídrico, bem como os benefícios de 

um lançamento de efluente tratado, permitindo que sua autodepuração seja 

realizada em uma distância menor e com maior eficiência, colaborando de forma 

direta com o meio ambiente. Observa-se também que a quantidade de oxigênio 

dissolvido após o lançamento do efluente doméstico não tratado permanece 



 
 

 

abaixo da média durante todo o percurso calculado, enquanto o efluente tratado 

permanece abaixo apenas no ponto de lançamento, apresentando uma variação 

positiva até sua estagnação. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Através deste artigo, foi possível analisar a importância do estudo 

acerca da autodepuração, bem como seus benefícios e possíveis problemáticas, 

caso este processo seja interrompido devido ao lançamento de efluentes 

domésticos não tratados nos corpos hídricos. Desta forma, observa-se a 

relevância do tratamento adequado desses efluentes, objetivando minimizar 

suas consequências. Ademais, a preservação do corpo hídrico é fundamental 

para o aumento da sua vida útil, que refletirá positivamente àqueles que 

dependem desse para sobreviver. 

Por meio do tratamento adequado, realizado através das ETE’s – 

Estação de Tratamento de Esgoto, é possível o reaproveitamento do efluente 

para outros fins, sendo uma alternativa sustentável, visto que a água consumida 

poderá ser reutilizada, e não apenas descartada em um corpo hídrico. Além 

disso, é uma solução financeiramente satisfatória, uma vez que é mais 

econômico investir no tratamento do efluente do que na recuperação do corpo 

hídrico. 

Os benefícios desses tratamentos refletem diretamente na saúde 

pública da sociedade, dando a esta melhores condições de bem estar. O não 

tratamento destes efluentes colocam a sociedade a mercê de inúmeras doenças, 

que poderiam ser evitadas através de medidas preventivas de saneamento 

básico, com a implementação das ETE’s, evitando assim, gastos com tratamento 

de doenças provenientes de corpos hídricos contaminados. 
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