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ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE RIO ANHANDUÍ - MS 
UTILIZANDO O MODELO QUAL-UFMG 

Dulce Buchala Bicca Rodrigues1; Paulo Tarso Sanches de Oliveira2; Ariel Ortiz Gomes3; 
Guilherme Henrique Cavazzana4& Carlos Nobuyoshi Ide5. 

RESUMO – Este estudo objetivou avaliar a qualidade da água do Rio Anhanduí, localizado em 
Campo Grande, MS, com intuito de apresentar o diagnóstico atual e futuro do manancial, frente a 
cenários distintos de eficiência da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles e 
enquadramentos do corpo d’água receptor, o rio Anhanduí. Para tanto, foram realizadas quatro 
simulações, considerando as eficiências de 0, 70 e 92% de remoção de DBO5,20 e a alteração da classe 
do rio Anhanduí, de 2 para 3. Na Simulação 1 o OD permaneceu dentro dos padrões para a classe 2 
em somente 32,7% da extensão simulada, para as outras simulações o OD se manteve dentro destes 
padrões. Em nenhum momento, foram obedecidos os padrões de DBO5,20 para um rio de classe 2, 
durante as simulações de eficiência da ETE. Na simulação 4, realizada nas mesmas condições da 
Simulação 3, exceto o fato de se considerar o Rio Anhanduí como de Classe 3, os padrões de 
DBO5,20 são obedecidos em praticamente 60% da extensão simulada. Para as condições simuladas, 
o rio Anhanduí não é capaz de voltar as condições de montante do lançamento da ETE ou se 
enquadrar nas condições de um corpo d’água de Classe 2. 

ABSTRACT – This study aimed to evaluate the water quality of Anhanduí river, located in Campo 
Grande city, MS, in front of some scenarios of efficiency of the Los Angeles Sewage Treatment 
Station and classification of water body. For this, four simulations were performed, considering the 
efficiencies of 0, 70 and 92% removal of BOD5, 20 and change the class of river Anhanduí, from 2 to 
3. In Simulation 1, the OD remained within the standards for Class 2 in only 32.7% of simulated 
extension, for the other simulations the OD remained within these standards during all extension of 
river. At no time were followed the BOD5, 20 standards to a river of Class 2 during the simulation of 
efficiencies of ETE. In simulation 4, performed under the same conditions of simulation 3, 
considering the Rio Anhanduí as Class 3, the patterns of BOD5, 20 are followed in approched 60% of 
the simulated extension. Thus, for the simulated conditions, the Anhanduí river is unable to return 
for the conditions before of launch of Los Angeles Sewage Treatment Station or remains under the 
conditions of water body classified as Class 2. 

Palavras-chave: Modelo matemático, gestão de recursos hídricos, autodepuração. 
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INTRODUÇÃO 
 
O crescimento populacional desordenado tem causado sérios prejuízos ao meio ambiente e ao 

homem. A falta de medidas públicas voltadas à adoção de práticas e procedimentos relacionados ao 

uso e ocupação do solo, disposição dos resíduos sólidos e tratamento de efluentes têm provocado e 

intensificado problemas ambientais, sociais e econômicos. Um dos principais problemas 

ocasionados pela falta de infra-estrutura adequada é a poluição dos corpos d’água, causada 

principalmente pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais sem tratamento adequado ou 

até mesmo sem nenhum tipo de tratamento. Segundo Vargas (1999), o que se observa no decorrer 

do processo de urbanização e industrialização das bacias hidrográficas é uma tendência progressiva 

e generalizada de queda no coeficiente "recursos disponíveis para utilização" sobre "volume 

efetivamente utilizado" pelos diferentes tipos de usuários. Esta queda, que se reflete no aumento de 

conflitos de uso e na captação de água em mananciais cada vez mais distantes dos centros de 

consumo, revela a emergência de uma escassez relativa ressentida de maneira desigual em 

diferentes períodos e em pontos diversos do território de cada país. 

Dada a importância da água para o desenvolvimento das diversas atividades humanas, foi 

indispensável criar normas que disciplinassem a utilização dos recursos hídricos pelos diversos 

segmentos da sociedade, principalmente pelas indústrias, companhias de saneamento e produtores 

rurais (Mierzwa e Hespanhol, 2005). Assim, foram criadas normas tanto na esfera federal como 

estadual, para o controle, preservação e monitoramento dos recursos hídricos. Neste sentido, é 

fundamental a realização de estudos que contemplem o atendimento as legislações vigentes 

considerando a água um recurso dotado de valor. Uma das maneiras de se realizar esses estudos é 

por meio da utilização de modelagem matemática.  

Os modelos matemáticos são técnicas que permitem representar alternativas propostas e 

simular condições reais que poderiam ocorrer dentro de uma faixa de incertezas, inerentes ao 

conhecimento técnico-científico, sendo o modelo matemático de qualidade da água visto como um 

auxiliar valioso para simular alternativas, onde seu conhecimento se torna essencial para que as 

alternativas e os resultados sejam representativos e possam ser corretamente avaliados (Tucci, 

1998). Deste modo, torna-se possível prever a capacidade do sistema de receber efluentes, além de 

quantificar os impactos causados por determinadas ações. Um dos principais modelos matemáticos 

aplicados à qualidade da água foi desenvolvido por H. S. Streeter e E. B. Phelps em 1925, para o 

Rio Ohio. Este modelo é utilizado para prever o déficit da concentração de oxigênio em um Rio, 

causado pela descarga de águas residuárias (Sardinha et al., 2008). 

Atualmente existem diversos modelos que simulam a qualidade das águas, assim, a escolha 

do modelo mais adequado, deve ser promovida de acordo com os objetivos de cada usuário. Dentre 
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os modelos de qualidade de água mais utilizados pode-se citar o QUAL2-E e sua versão mais 

recente, o QUAL2-K, sendo esses mundialmente utilizados (McAvoy et al., 2003; Palmieri e 

Carvalho, 2006; Casanova et al., 2008; Fan et al., 2009).  

Von Sperling (2007) com intuito de possibilitar a modelagem de Rios através da utilização de 

um modelo baseado no QUAL2-E desenvolveu um programa em planilhas Excel denominado 

QUAL-UFMG. Esse modelo já foi utilizado nas simulações de diversos cenários para os recursos 

hídricos componentes do Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito 

Federal. Acredita-se que, por sua facilidade de uso, pela simples interface, pelos gráficos gerados e 

por estar no idioma português, possa ser usado em grande parte das aplicações em que 

tradicionalmente se usa o QUAL2-E ou QUAL2-K (Von Sperling, 2007). 

Deste modo, o objetivo deste estudo é avaliar a qualidade da água do Rio Anhanduí, 

localizado no Município de Campo Grande, MS, com intuito de apresentar o diagnóstico atual e 

futuro do manancial, frente a cenários distintos de eficiência do lançamento de efluentes da Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Área de estudo 
 

A área de estudo corresponde ao Rio Ahanduí localizado em Campo Grande, capital do 

Estado de Mato Grosso do Sul, o qual possui área total de 809.600 ha e, de acordo com IBGE 

(2007), população é de 724.524 habitantes (Figura 1). 

 
Figura 1. Mapa de localização do Município de Campo Grande 
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O Rio Anhanduí nasce na confluência dos Córregos Segredo e Prosa, assim, inicia-se na 

região central e dirige-se a região sul do município. É considerado o principal curso d’água do 

Município de Campo Grande, podendo-se destacar como seus afluentes os Rios Anhanduizinho e 

Ribeirão da Lontra, e os Córregos Cachoeira, Três Barras, Anhanduí, Lageado, Lageadinho, 

Imbirussú, Pouso Alegre, Do Engano, Mangue, Lagoa, Lagoinha, Estiva, Limpo, Da Areia, Arame 

e Fortaleza, além dós córregos Guariroba, Água Turva, Estaca e Ribeirão das Botas, os quais são 

tributários da sub-bacia do Rio Pardo, que por sua vez é afluente do Rio Paraná (Águas Guariroba, 

2008).  

No perímetro urbano de Campo Grande encontram-se praticamente todos os afluentes do Rio 

Anhanduí. O delineamento das bacias hidrográficas dentro do perímetro urbano, a hidrografia e a 

localização ETE Los Angeles estão apresentadas na Figura 2.  

 
Figura 2 .  Bacias hidrográf icas e  loca l ização  da ETE Los Angeles  

Densamente povoada a Bacia Hidrográfica do Rio Anhanduí abrange diversos bairros de 

Campo Grande, sendo: Taquarussú, Jacy, Jockey Clube, Jardim América, Guanandy, Aero Rancho 

e Bandeirantes. Parte dos bairros: Batistão, Tijuca, Cophavila II, Amambaí, Vila Carvalho, Jardim 

América, Taveirópolis, Colonial, Piratininga e Vila Militar. Devido sua localização, entre regiões 
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populacionais densas, o Rio Anhanduí recebe carga clandestina de esgoto in natura conforme 

observado nos trabalhos de Matsumoto e Rodrigues (2007) e Rodrigues e Oliveira (2008). 

A Agência Nacional de Águas (ANA) desenvolveu um estudo de estimativa das cargas de 

esgoto doméstico urbano dos municípios brasileiros e da capacidade de assimilação dessas cargas 

pelos corpos d’água. Neste sentido, a bacia hidrográfica do Rio Anhanduí foi enquadrada como área 

crítica juntamente com as bacias dos Rios Tietê e Piracicaba (São Paulo), rio das Velhas e rio Verde 

Grande (Minas Gerais), Rio Iguaçu (Paraná), Rio Meia Ponte (Goiás) e Rio dos Sinos (Rio Grande 

do Sul). De acordo com ANA (2009), o problema está mais relacionado à alta carga orgânica 

associada à elevada densidade populacional das regiões metropolitanas. 

O Rio Anhanduí está enquadrado oficialmente como Classe 2, uma vez que ainda não foram 

realizados estudos que subsidiassem o órgão ambiental estadual para o reenquadramento do corpo 

d’água. A esse respeito a resolução CONAMA n. 357 (Brasil, 2005), que estabelece: “enquanto não 

aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as salinas e 

salobras Classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a 

aplicação da classe mais rigorosa correspondente”. Assim, as águas do Rio Anhanduí, como Classe 

2, estão destinadas a: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como natação, esqui 

aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n. 274 (Brasil, 2000); à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 

possa vir a ter contato direto; e à aqüicultura e à atividade de pesca. 

A ETE Los Angeles, que realiza o lançamento de efluentes no Rio Anhanduí, foi projetada no 

município com intuito de substituir três ETEs (Cabreúva, Salgado Filho e Aero Rancho), 

apresentando uma população atendida conforme a projeção apresentada na Tabela 1.  

Tabela 1. Previsão da população atendida pela ETE Los Angeles 

Ano 2.010 2 .015 2 .020 2 .025 2 .030 (70%) 2.030 (100%) 
Pop.  Atendida(hab)  406.274 467.151 528.279 603.628 694.610 984.188 

 
Aplicação do Modelo QUAL-UFMG 

 

O modelo QUAL-UFMG foi ajustado por meio de medições de vazões e coleta de amostras, 

em seções previamente definidas e a partir de dados de literatura. 

Os dados de hidrometria e qualidade da água do Rio Anhanduí foram extraídos do “Relatório 

de Avaliação da Qualidade da Água do Rio Anhanduí, no Município de Campo Grande”, elaborado 

em junho de 2008 pela empresa EcoPRIME para atender a solicitação da companhia de saneamento 

do município. Os dados sobre o efluente da ETE Los Angeles foram obtidos a partir do projeto 

dessa estação e das análises laboratoriais do esgoto sanitário apresentados pela companhia de 

saneamento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR). 
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Os coeficientes de desoxigenação (K1), de remoção de DBO5,20 efetiva do rio (Kd), de 

sedimentação (Ks) e o de reaeração (K2) foram obtidos considerando as características do rio e do 

efluente, baseados em dados da literatura.  

Na Tabela 2 encontra-se os valores típicos de K1 e Kd, considerando rios rasos com 

profundidade inferior a 1,5 m e rios profundos superior a 1,5 m. Assim, na escolhas desses 

parâmetros considerou-se o Rio Anhanduí como sendo raso e variou-se a origem do efluente 

conforme as simulações realizadas.  

Tabela 2. Valores típicos dos coeficientes de remoção de DBO5,20 (base 20 ºC) 

Origem K1 (laboratório) Kd (Rio) 
  Rios rasos Rios profundos 

Curso d’água recebendo esgoto bruto concentrado 0,35-0,45 0,50-1,00 0,35-0,50 
Curso d’água recebendo esgoto bruto de baixa concentração 0,30-0,40 0,40-0,80 0,30-0,45 

Curso d’água recebendo efluente primário 0,30-0,40 0,40-0,80 0,30-0,45 
Curso d’água recebendo efluente secundário 0,12-0,24 0,12-0,24 0,12-0,24 

Curso d’água com águas limpas 0,08-0,20 0,08-0,20 0,08-0,20 
Fonte: Von Sperling (2007) 

Os dados de Ks foram obtidos conforme valores típicos apresentados na Tabela 3, 

considerando a profundidade do rio e origem do efluente. 

Tabela 3. Valores típicos do coeficiente Ks 

Origem Sedimentação Ks 
 Rios rasos Rios profundos 

Curso d’água recebendo esgoto bruto concentrado 0,10-0,35 0,05-0,20 
Curso d’água recebendo esgoto bruto de baixa concentração 0,05-0,25 0,00-0,15 

Curso d’água recebendo efluente primário 0,05-0,10 0,00-0,05 
Curso d’água recebendo efluente secundário - - 

Curso d’água com águas limpas - - 
Fonte: Von Sperling (2007) 

O coeficiente de reaeração (K2) é, juntamente com o coeficiente de desoxigenação (K1), um 

dos coeficientes do modelo clássico de Streeter-Phelps para o oxigênio dissolvido em cursos 

d’água. Análises de sensibilidade demonstram que o modelo de OD é bastante sensível aos valores 

de K2. No entanto, existe uma grande dificuldade em se determinar este coeficiente em condições 

de campo e também uma grande incerteza quanto a seus reais valores, especialmente quando se 

obtém valores bastante elevados utilizando abordagens expressas na literatura (Von Sperling, 2005). 

A literatura relata diversas fórmulas, conceituais e empíricas, relacionando K2 com a profundidade 

e a velocidade do curso d’água. O manual do modelo QUAL2-E registra 17 equações, e comenta 

que nenhuma equação é universal e melhor que as demais, para todas as aplicações (Von Sperling, 

2007). 

O modelo QUAL2-K (Chapra e Pelletier, 2003) tem a opção de trabalhar com estas três 

fórmulas, com a seleção automática em função da velocidade e da profundidade do curso d’água. 

Neste estudo utilizou-se uma dessas equações para obtenção do coeficiente K2, proposta por Owens 

et al. (1964) (Equação 1).  
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K2 = 5,3 * v0,67 * H-1,85            (1) 

Em que: v = velocidade do curso d’água (m/s); e, H = altura da lâmina d’água (m). Para faixas 

de aplicação de 0,1 m ≤ H < 0,60 m e 0,05 m/s ≤ v < 1,5 m/s. 

A aplicação do modelo QUAL-UFMG foi realizada mediante quatro simulações, que 

variaram conforme a eficiência proposta para operação da ETE Los Angeles e a classe de 

enquadramento do corpo receptor (Rio Anhanduí). Para as simulações 1,2 e 3 adotou-se distintos 

valores de coeficientes K1, K2 e Ks, com relação a simulação 4 variou-se, apenas, a análise dos 

resultados (Tabela 4).  

Tabela 4 .  Valores dos coef ic ientes obt idos para  cada simulação  

Simulação  
Eficiência  da ETE 

Los Angeles  
K1 Kd Ks 

Incremente 
de distância 

(km)  

Enquadramento 
do Rio  

1 0% 0,40 0 ,75 0 ,20 0 ,1  Classe 2  
2  70% 0,35 0 ,60 0 ,08 0 ,1  Classe 2  
3  92% 0,18 0 ,18 0 ,05 0 ,1  Classe 2  
4  92% 0,18 0 ,18 0 ,05 0 ,1  Classe 3  

 

As eficiências propostas para operação da ETE Los Angeles em cada simulação referem-se 

aos sistemas de tratamento adotados. Na simulação 1 considera-se a inexistência de tratamento 

(lançamento de esgoto bruto), na simulação 2 pressupõe-se a operação de sistema de reatores 

Upflow anaerobic sludge blanket (UASB) com eficiência de remoção de 70% de DBO5,20, na 

simulação 3 agrega-se a operação de Filtro Biológico Percolador, sugerindo a remoção de total 92% 

de DBO5,20, na simulação 4, por outro lado, considera-se as mesmas condições da simulação 3 

diferenciando-se pelos padrões da classe do rio em estudo. 

A base de aplicação do modelo QUAL-UFMG consiste no trecho de 26,3 km do Rio 

Anahanduí, subdividido em segmentos de 0,1 km, totalizando 263 seções de realização das 

simulações. Tal trecho do Rio Anhanduí recebe o efluente da ETE Los Angeles e as contribuições 

dos afluentes: Córrego Formiga, Córrego Lagoa e Córrego Gameleira, resultando no incremento de 

vazão representado na Figura 3. 

 
Figura 3. Comportamento da vazão ao longo do trecho do Rio Anhanduí  



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos       8 
 

As simulações foram realizadas considerando o trecho do Rio Anhanduí e suas contribuições 

na forma do diagrama unifilar apresentado na Figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama unifilar utilizado nas simulações com o modelo QUAL-UFMG 

Considerou-se uma vazão incremental de 0,0157m³/s e OD de 7,5 mg/L que contribui ao 

longo de todo o trecho de simulação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os principais dados de entrada e saída para cada  simulação realizada estão apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5. Dados de entrada e saída das simulações realizadas 

Condição Efluente da ETE Los Angeles (DBO5,20;OD) (mg/L) 
Dados de saída no Rio Anhanduí 
OD (mg/L) DBO5,20 (mg/L) 

  mínimo máximo mínimo máximo 
Simulação 1 325; 0 3,4 7,0 24,3 66,6 
Simulação 2 98;0 5,5 7,6 11,6 23,6 
Simulação 3 29;1 5,8 7,9 8,5 10,6 

 

O valor crítico de OD para a Simulação 1 ocorreu no ponto correspondente a 18,3 km, 

enquanto que para as demais simulações o OD crítico ocorre no ponto de lançamento de efluentes 

da ETE (início da simulação). Comparando-se as simulações 1 e 2, o lançamento de DBO5,20 na 
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primeira foi 70% maior, ocasionado o valor de OD crítico 65% menor. Com relação a simulação 3, 

a DBO5,20 foi 92% maior e levando a um OD crítico 70% menor. 

As simulações 1, 2 e 3, que consideram diferentes valores de eficiência da ETE Los Angeles, 

revelaram comportamentos distintos dos valores de OD ao longo do trecho do Rio Anhanduí 

(Figura 5).  

 
Figura 5. Comportamento do parâmetro OD ao longo do trecho do Rio Anhanduí. Legenda: retas tracejadas 

correspondem as contribuições pelos afluentes 

Nota-se a similaridade do comportamento do parâmetro OD em cada simulação efetuada. 

Pode-se atribuir as variações na curva aos lançamentos de efluentes da ETE e as contribuições de 

cada afluente.  

Identifica-se que no terceiro quilômetro a ocorrência da zona de mistura entre o efluente da 

ETE, a contribuição do Córrego Formiga e Rio Anhanduí, revelada pelo decréscimo repentino das 

concentrações de OD. Semelhantemente, no décimo quilometro a contribuição do Córrego Lagoa, 

ocasionou uma alta taxa de declínio nos valores de OD no Rio Anhanduí. Verifica-se, portanto, que 

o Córrego Lagoa prejudica demasiadamente a qualidade inicial do Rio Anhanduí. 

O Córrego Lagoa encontra-se em quase toda sua totalidade inserido no perímetro urbano do 

município, e ainda, recebe como afluente o Córrego Imbirussu. Este por sua vez recebe o efluente 

do Núcleo Industrial do município de Campo Grande, constituindo, portanto, qualidade física, 

química e biológica deteriorada. Ambos os Córregos Lagoa e Imbirussu são enquadrados como 

classe 3, conforme Deliberação CECA/MS n. 003 (Mato Grosso do Sul, 1997). 

As menores concentrações orgânicas nos efluentes das simulações 2 e 3 permitiram que o 

corpo d’água recuperasse mais rapidamente os níveis de OD.  Enquanto que as maiores 

concentrações orgânicas da simulação 1 ocasionaram um impacto demasiado corpo hídrico.Assim, 

para as duas últimas, o OD esteve dentro dos padrões em toda a extensão do Rio Anhanduí, já na 

Simulação 1, o OD só ficou dentro dos padrões durante 32,7% da extensão. 
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Na Figura 6 é apresentado os resultados das Simulações 1, 2 e 3 da DBO5,20. Nota-se que para 

as três condições os valores não respeitam o padrão em nenhum momento do trecho simulado. A 

Simulação 1 é a que apresenta valores mais altos, com máximo próximo a 70 mg/L no ponto de 

lançamento do efluente bruto.  

 
Figura 6. Comportamento do parâmetro DBO5,20 ao longo do trecho do Rio Anhanduí 

Pode-se inferir que, mesmo com uma eficiência de remoção de DBO5,20 de 92% na ETE Los 

Angeles, considerando o trecho de 26,3 km simulado, o Rio Anhanduí não volta as condições de 

montante do lançamento da ETE (DBO5,20 de 6,3 mg/L) e não se enquadra nas condições 

estabelecidas na Resolução CONAMA n. 357 (Brasil, 2005) para corpo d’água Classe 2, haja vista 

que no trecho final da Simulação 3 a DBO5,20 é de 8,5 mg/L.  

Na simulação 4, realizada com as mesmas condições da Simulação 3, exceto o fato de se 

considerar o Rio Anhandui como de classe 3, o valor de DBO5,20 obtido encontra-se de acordo com 

a Resolução CONAMA n. 357 (Brasil, 2005) em praticamente 60% da extensão simulada (Figura 

7). Os valores de DBO5,20 obtidos nesta simulação variaram de 8,5 a 10,6 mg/L, podendo-se 

verificar que o valor máximo está próximo ao limite para Classe 3 de 10 mg/L.  

O OD foi atendido em todo o trecho das simulações estudadas, exceto na simulação 1, em que 

encontra-se dentro dos padrões em apenas 32,7%. Isso em virtude que nesta simulação o efluente da 

ETE é lançado sem tratamento, ocasionando elevado consumo de OD para decomposição da 

matéria orgânica. 
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Figura 7. Percentual do trecho do Rio Anhanduí que atende requisitos da legislação para cada classe de enquadramento 

Na Figura 8 encontra-se apresentado os resultados dos componentes do balanço de OD, sendo 

considerada, neste estudo, apenas a demanda carbonácia e reaeração. Constata-se que na simulação 

1 onde ocorreu lançamento de esgoto bruto houve a curva de déficit atingiu maiores valores, pois o 

OD alcançou quantidades mínimas, enquanto na simulação 3, houve baixo consumo de OD, em 

razão do lançamento de efluente tratado. 

Nota-se que a curva de demanda carbonácia acompanha a de reareção, e, quanto melhor a 

qualidade do efluente da ETE Los Angeles lançado no Rio Anhanduí mais a curva da demanda 

carbonácia se aproxima de 0. Isto ocorre, pois, quando a concentração de OD reduz devido aos 

processos de estabilização da matéria orgânica e os teores de OD são inferiores aos de saturação 

(dependente da temperatura e pressão), ocorre o déficit de oxigênio. Assim, desde que haja um 

déficit, há uma busca para uma nova situação de equilíbrio, permitindo que haja uma maior 

absorção de oxigênio pela massa líquida. Ou seja, quanto maior o déficit maior será a busca para 

atingir a situação de equilíbrio. 
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Figura 8. Componentes do balanço do parâmetro OD para cada simulação 

CONCLUSÕES 
 

O Rio Anhanduí não apresenta as características de enquadramento de Classe 2, mesmo antes 

do lançamento de efluentes da ETE Los Angeles. Em todas as simulações realizadas (no percurso 

de 26,3 km), constatou-se que o lançamento de efluentes da ETE e a contribuição do Córrego Lagoa 

são os que mais influenciam no decaimento da qualidade da água do Rio Anhanduí. 

Pode-se inferir que, mesmo com uma eficiência de remoção de DBO5,20 de 92% na ETE Los 

Angeles, considerando o trecho de 26,3 km simulado, o Rio Anhanduí não volta as condições de 

montante do lançamento da ETE (DBO5,20 de 6,3 mg/L) e não se enquadra na condições 

estabelecidas na Resolução CONAMA n. 357 (Brasil, 2005) para corpo d’água Classe 2, haja vista 

que no trecho final da Simulação 3 a DBO5,20 é de 8,5 mg/L.  

Na simulação 4, realizada com as mesmas condições da Simulação 3, exceto o fato de se 

considerar o Rio Anhandui como de Classe 3, o valor de DBO5,20 obtido encontra-se de acordo com 

a Resolução CONAMA n. 357 (Brasil, 2005) em praticamente 60% da extensão simulada. Os 

valores de DBO5,20 obtidos nesta simulação variaram de 8,5 a 10,6 mg/L, podendo-se verificar que o 

valor máximo está próximo ao limite para Classe 3 de 10 mg/L. 
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