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RESUMO ... Os modelos matemáticos são uma das ferramentas que podem ser utilizadas como 
auxílio na tomada de decisões acerca da qualidade da água de bacias hidrográficas. Este trabalho 
tem como objetivo gerar uma ferramenta de apoio ao gerenciamento da qualidade da água, 
utilizando o modelo QUAL2E, no Alto Rio das Velhas, localizado em Minas Gerais. O estudo se 
restringiu a dois dos principais parâmetros de qualidade d’água: o oxigênio dissolvido (OD) e a 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO). A calibração do modelo foi realizada com dados medidos 
no ano de 2004 e na sua validação foram usados dados observados em 2003. O processo de 
simulação da DBO do Alto Rio das Velhas foi baseado no cenário de vazões críticas, empregando-
se a vazão Q7,10. As concentrações de DBO simuladas ultrapassaram o limite estipulado pela 
resolução CONAMA 357/05 para classe 2. Este estudo permite, portanto, a continuidade e 
ampliação das pesquisas, visando ao conhecimento mais amplo e aprofundado da qualidade da água 
do sistema, ou então, o aprimoramento das metodologias de avaliação. Trabalhos dessa natureza 
têm o seu valor dentro do contexto de gerenciamento ambiental, tão discutido atualmente. 

ABSTRACT … Mathematical models are useful tools that could help making decisions, since they 
allow both predicting damages to watersheds and planning improvements on their water quality. 
The objective of this work is to adjust the mathematical model QUAL2E to create a tool to help the 
water quality management of Upper Velhas River, located in Minas Gerais state. This study was 
restricted to two of the main water quality parameters: dissolved oxigen (DO) and bioquimical 
oxigen demand (BOD). The model calibration used mesuared data during the calendar year 2004 
and it´s validation used observed data during 2003. The BOD´s simulation process of the Upper 
Velhas River was based on critical discharges scenario, using the Q7,10. The BOD simulated were 
higher than the concentration limit defined by the CONAMA´s resolution number 357/05 for class 
2. This study also intends stimulating the continuity and the extension of the researches in order to 
allow a wider and more profound knowledge about the system's water quality and even the 
improvement of the evaluation methods. The information gathered upon this kind of studies is 
important in the context of environment management, a discipline that has been so intensely 
discussed nowadays. 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma visão integradora da realidade em que o homem e o meio ambiente (conjunto de fatores 

físicos, químicos, biológicos, geográficos, etc.) interagem em um processo dinâmico de trocas, 

propiciando “a vida”, leva-nos a uma série de preocupações, entre as quais a necessidade de 

conhecer essas interações para poder conservá-las. Usufruir um meio ambiente sem degradá-lo 

significa, nessa visão integradora, garantir a própria sobrevivência através de ações coerentes e 

organizadas. 

Uma das principais fontes de vida dos seres, em especial a do homem, é a água. O seu uso 

envolve uma modificação das condições naturais da bacia hidrográfica que deve ser feita com o 

mínimo dano ao meio ambiente. 

Como controlar a qualidade da água, a sua distribuição para diferentes usos feitos pelo homem 

e com o mínimo dano ao meio ambiente? Como operacionalizar o controle de qualidade da água? 

Como direcionar isso para a qualidade de vida da população? Para responder a essas questões, deve-

se utilizar todas as ferramentas disponíveis para se antever as diferentes alternativas de estudo. 

Segundo CHRISTOFOLETTI (1999, p.1): 

 
... há necessidade de que haja disponibilidade da instrumentação tecnológica para a coleta 
de informações e efetiva ação analítica. O desenvolvimento tecnológico possibilita a 
produção de novos equipamentos mais capazes e adequados às pesquisas científicas, 
favorecendo ampliar a obtenção de dados, a compreensão, o diagnóstico e o manejo de 
sistemas de organização complexa. 

 
Os modelos são uma das ferramentas que podem ser utilizadas como auxílio na tomada de 

decisões acerca da qualidade da água. 

A palavra modelo possui muitas nuanças em seu significado. De modo geral pode ser 

compreendida como sendo “qualquer representação simplificada da realidade” ou de um aspecto 

real que surja como de interesse ao pesquisador, que possibilite reconstruir a realidade, prever um 

comportamento, uma transformação ou uma evolução. 

NORDSTROM (1999, p.12) exemplifica o conceito sobre as interações água-rochas e a 

aplicação do que ele chama de modelo matemático conceitual, dizendo que “o modelo conceitual 

pode ser formalizado por um conjunto de equações matemáticas usando princípios químicos – o 

modelo matemático – inserido em um programa de computador – o código – e previsões feitas para 

testar as suposições (e as bases de dados) confrontadas com dados de campo reais”. 

Tendo em vista tais considerações, torna-se bastante relevante o uso de modelos matemáticos, 

pois estes não resolvem por si só o problema, mas são facilitadores que permitem representar as 

alternativas propostas e simular condições reais que poderiam ocorrer. 



Já existem diversos modelos matemáticos que proporcionam tomadas de decisão na melhoria 

da qualidade da água. Dentro desse contexto, ressalta-se a importância de um determinado modelo 

de qualidade da água, o QUAL2E (BROWN e BARNWELL, 1987). Este é um modelo 

unidimensional de estado permanente, usado frequentemente para simular os efeitos das descargas 

de poluição de fontes pontuais e não-pontuais na qualidade da água de rios. Ciclos detalhados de 

oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO), e de nutrientes são simulados, 

considerando os efeitos de respiração de algas, reaeração e demanda de oxigênio de sedimentos. Os 

metais podem ser simulados, arbitrariamente, como constituintes conservativos ou não. Sua 

hidrodinâmica se baseia na equação unidimensional de advecção-dispersão. 

Para que possa fazer o uso do QUAL2E até a simulação de cenários deve-se passar por três 

etapas: a discretização, a calibração e a validação. 

A primeira etapa é a discretização do sistema, que consiste na divisão dos rios em trechos (ou 

tramos). Estes devem apresentar características hidráulicas semelhantes em toda sua extensão. Cada 

trecho é subdividido em elementos computacionais de igual comprimento. Todos os trechos devem 

conter números inteiros de elementos computacionais. 

A segunda etapa corresponde à calibração do modelo. Essa é a etapa mais difícil do 

desenvolvimento ou utilização do modelo matemático. A calibração de um modelo matemático é o 

ajuste dos dados observados, ou medidos, com os dados calculados (estimados). Isso é feito por 

meio da variação dos coeficientes ou parâmetros do modelo.  

A etapa de calibração não é simples, pois depende de uma combinação de dados hidráulicos, 

hidrológicos e de qualidade da água. É uma atividade que demanda tempo e uma certa estrutura de 

apoio de campo, laboratorial e computacional. Assim, a calibração consiste em variar parâmetros do 

modelo QUAL2E para obter um resultado ótimo entre os cálculos do modelo e os dados coletados, 

visando a maior semelhança possível com a realidade. Diante disso, está a importância de se utilizar 

conjuntos de dados que representam condições diferentes, no entanto reais, para a calibração e 

validação. 

A terceira etapa é a validação do modelo, que consiste em confirmar o ajuste dos parâmetros 

obtidos na calibração do modelo. Isso é feito comparando-se o resultado do modelo, mantendo-se os 

parâmetros previamente determinados na calibração, com uma nova série de dados medidos ou 

observados. Caso o modelo dê bons ajustes ao novo conjunto de dados, considera-se que o modelo 

está validado. Caso contrário, deve-se refazer a calibração. 

O critério de parada utilizado para obtenção dos coeficientes de reação foi o método da 

“Norma Euclidiana”, representada pela equação 1. 
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onde: E = Norma euclidiana; n = número de pontos de controle; sim
iD  = dado (OD ou DBO) 

simulado pelo modelo no ponto de controle i; obs
iD = dado médio (OD ou DBO) observado no ponto 

de controle i. 

A norma euclidiana fornece um escalar positivo que indica “a distância” entre os valores 

simulados (Dsim) e os valores reais observados (Dobs). Portanto, quanto menor a norma euclidiana, 

mais próximo da solução real estará o modelo. 

O local de escolha para calibração do modelo foi um trecho de 80Km da sub–bacia SF5, que 

corresponde ao Alto Rio das Velhas, pertencente à bacia hidrográfica do Rio São Francisco, 

localizado no estado de Minas Gerais. O critério de escolha da região de estudo foi por ser, segundo 

pesquisa digital, um dos rios que mais possui pontos e dados coletados de qualidade de água e de 

vazão. Utilizou-se neste trabalho dados de quatro campanhas de coletas de águas feitas pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) nos anos de 2003 e 2004, dados da Agência 

Nacional de Águas (ANA) e no Atlas Digital das Águas de Minas (ATLAS, 2005). 

O presente projeto tem como objetivo geral fazer a modelagem matemática, utilizando o 

QUAL2E, de forma a gerar uma ferramenta de apoio ao gerenciamento da qualidade da água no 

Alto Rio das Velhas, localizado na bacia do rio São Francisco, em Minas Gerais. 

 
O ALTO RIO DAS VELHAS 
 

A bacia do rio das Velhas está localizada na região central do Estado de Minas Gerais, entre 

as latitudes 17º15'S e 20º25'S e longitudes 43º25'W e 44º50'W. Apresenta uma forma alongada na 

direção norte-sul e corresponde à Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos SF5 

(São Francisco 5). 

O rio das Velhas tem sua nascente principal na cachoeira das Andorinhas, Município de Ouro 

Preto, numa altitude de aproximadamente 1.500m. Toda a bacia compreende uma área de 

29.173km2, onde estão localizados 51 municípios que abrigam uma população de aproximadamente 

4,8 milhões de habitantes. Segundo os últimos dados estatísticos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2000), destes habitantes, aproximadamente 89% residem em 

distritos e municípios integralmente inseridos na bacia. 

O rio das Velhas deságua no rio São Francisco em barra do Guaicuí, Distrito de Várzea da 

Palma, numa altitude de 478m. A Figura 1 mostra no Alto Curso do Rio das Velhas, os pontos de 

monitoramento de qualidade e dados fluviométricos (AV/BV e AVH) com campanhas feitas pelo 

IGAM e a pela ANA. 



 
Figura 1 - Pontos de monitoramento de qualidade e dados fluviométricos (AV/BV e AVH) 

 
A localização dos pontos de monitoramento e das estações fluviométricas foram determinadas 

com a ajuda do software “ ArcGis”, versão 9.1. As divisões em trechos foram feitas de acordo com 

a disponibilidade de dados e de acordo com suposta homogeneidade das condições hidráulicas 

destes trechos totalizando em 6 trechos de, no máximo 20km, com elementos computacionais (ECs) 

de 1km, totalizando 80 ECs.  

O esquema unifilar da bacia, representado pela Figura 2, mostra a discretização do Alto Rio 

das Velhas para a calibração, contendo a representação detalhada dos trechos em ECs, e ainda as 

entradas dos principais tributários considerados como lançamentos (cargas pontuais), os códigos 

propostos pelo IGAM e pela ANA, os municípios e a retirada (Bela Fama) no sistema sendo 

utilizado seus respectivos dados de vazão e de qualidade. 

Para o Qual2E, a segmentação do rio em trechos requer a premissa de características 

hidráulicas semelhantes entre um grupo de elementos computacionais para que sejam reunidos e 

denominados como um trecho. Portanto, o critério de divisão permitiu que os trechos criados 

possuíssem, de fato, ECs com hidráulica (vazão, profundidade, velocidade) bem similares entre si. 

Os coeficientes hidráulicos a, b, α e β, foram determinados pela regressão dos parâmetros 

hidráulicos – velocidade, profundidade e vazão. A estimativa destes coeficientes foi feita com base 

em registros hidrológicos disponíveis para estações da ANA inseridas dentro da área de interesse. 

As duas estações fluviométricas consideradas são: Fazenda Água Limpa (41151000) para o 



preenchimento dos trechos T1 e T2 e Honório Bicalho (41199998) para o preenchimeto dos trechos 

T5 e T6. Os valores dos coeficientes determinados para os trechos T3 e T4 correspondem à média 

dos valores calculados nas duas estações da ANA. 

 

 
Figura 2 - Esquema unifilar do trecho do Alto Rio das Velhas - municípios, tributários e retirada 

 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A calibração foi feita através da adição de valores, aleatória e dentro dos limites contidos no 

manual do modelo, até se obter o menor valor da norma euclidiana, dos coeficientes de reação para 



as condições de Vazão Alta, com os dados das campanhas I e IV, e Vazão Baixa, com os dados das 

campanhas VII e X. Os intervalos de confiança dos dados observados são os valores de OD e DBO 

das campanhas nos pontos de controle. As Tabelas 1 e 2 seguintes mostram os valores dos 

coeficientes de reação adotados para os parâmetros de calibração respectivamente para os períodos 

seco e chuvoso. 

Tabela 1 – Coeficientes de reação (Período Seco) 

Período seco 
Trecho k1 (dia-1) k2 (dia-1) k3 (dia-1) k4 (mgO/ft2.dia) 

1 0,6 Thackston and Krenkel 0,10 1,5 
2 0,08 Langbien and Durum 0,36 0,0 
3 0,08 Thackston and Krenkel 0,36 4,5 
4 0,02 Thackston and Krenkel 0,00 4,6 
5 0,02 Thackston and Krenkel 0,00 4,0 
6 0,02 Thackston and Krenkel 0,00 0,0 

 
Tabela 2 – Coeficientes de reação (Período Chuvoso) 

Período Chuvoso 
Trecho k1 (dia-1) k2 (dia-1) k3 (dia-1) k4 (mgO/ft2.dia) 

1 0,10 Langbien and Durum 0,01 5,3 
2 0,10 O’Connor and Dobbins 0,01 5,0 
3 0,20 O’Connor and Dobbins 0,01 6,0 
4 0,02 O’Connor and Dobbins 0,01 3,2 
5 0,03 O’Connor and Dobbins 0,01 6,0 
6 0,02 O’Connor and Dobbins 0,01 10,0 

 
Oxigênio Dissolvido – OD 
 

As Figuras 3 e 4 apresentam o confronto entre a calibração ótima e os dados observados em campo, 

referentes ao ano de 2004, respectivamente para os períodos seco e chuvoso do oxigênio dissolvido 

no trecho de 80km do Alto Rio das Velhas. O limite mínimo de 6mg/l, especificado para a classe 1, 

da Resolução Nº 357/05 do CONAMA foi superado pelas concentrações de OD em todo trecho. Os 

menores valores da norma euclidiana calculada para o oxigênio dissolvido nos períodos seco e 

chuvoso foram respectivamente 0,528 e 2,062. 
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Figura 3 - Calibração de OD - Período Seco 
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Figura 4 - Calibração de OD - Período Chuvoso 

 
Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 
 

As concentrações de DBO observada e calculada pelo modelo estão apresentadas nas Figuras 5 e 6. 

De acordo com a calibração, observa-se que para o período seco os valores foram inferiores ao 

limite de 3mg/l fixado pela Resolução Nº 357/05 do CONAMA para classe 1, exceto no trecho 6, 

onde estão localizadas a retirada de Bela Fama e a entrada de alguns afluentes. O modelo mostra 

picos de DBO na entrada dos afluentes, devido aos lançamentos localizados na bacia. Os menores 

valores da norma euclidiana calculados para a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) nos 

períodos seco e chuvoso foram respectivamente 1,149 e 1,442. 
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Figura 5 - Calibração da DBO - Período Seco 
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Figura 6 - Calibração da DBO - Período Chuvoso 

 
Simulação em condições críticas de vazão – Q 7,10 
 

Depois de calibrado, o modelo foi validado com as características do sistema em estudo. Com 

isso, torna-se possível fazer avaliações da qualidade da água através da simulação de situações 

futuras.  

Com o objetivo de mostrar a importância na utilização desta ferramenta, a simulação foi feita 

alterando-se as vazões que antes eram as médias de longo período para condição de vazões críticas 

(Q7,10). A Figura 7 seguinte apresenta as concentrações de DBO calculadas pelo modelo. 
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Figura 7 - Simulação da DBO em situações futuras – Período Seco 

 
Observa-se que as concentrações de DBO foram mais altas que os valores observados na 

calibração. Os valores foram superiores ao limite máximo de 3mg/l estipulado pelo CONAMA, 

para classe 1. No início dos trechos 4 e 6 podemos observar também a influência na qualidade da 

água do lançamento referente ao Rio Itabirito e a  retirada de Bela Fama. 

 
CONCLUSÕES 
 

O processo de calibração e validação do modelo se mostrou bastante eficiente na previsão da 

qualidade da água do Alto Rio das Velhas. Portanto, o modelo QUAL2E, software de livre acesso, 

mesmo com todas as suas limitações, se desponta como uma ferramenta de formulação matemática 

consistente e de grande valor na gestão dos recursos hídricos. 

A importância de fazer do modelo uma ferramenta de gestão dos recursos hídricos se dá no 

fato de permitir que as tomadas de decisões sobre o gerenciamento da bacia em estudo fiquem mais 

precisas e conscientes. Por isso, torna-se importante que os órgãos responsáveis obtenham e 

disponibilizem um banco de dados mais estruturado.  

A coleta, a análise e a medição da qualidade de água talvez sejam o mais importante passo no 

processo de gestão e monitoramento da bacia hidrográfica, mas junto a esse passo deve estar 

“entrelaçado” a medição dos dados hidráulicos do rio. A avaliação dos dados de qualidade e dados 

hidráulicos conjuntamente permite uma avaliação e um prognóstico mais preciso sobre o sistema 

hídrico. 

A comprovação da afirmativa acima está na simulação feita para o desenvolvimento deste 

trabalho. Para o cenário simulado, foi utilizada a vazão Q7,10. O prognóstico feito para este cenário 

indica que os valores das concentrações de DBO ultrapassaram a classe 2 da Resolução CONAMA 

357/2005, principalmente nos trechos 4, 5 e 6, devido à quantidade de matéria orgânica advinda do 



lançamento de esgoto doméstico. Observa-se com esta simulação que as condições de qualidade da 

água no sentido de montante para jusante vão se agravando. Nestes três trechos finais é onde 

começam a aparecer centros urbanos maiores. 

Está bem claro na Figura 7, representativa das condições críticas de vazão (Q7,10), que a 

captação da ETA de Bela Fama e a carga referente ao Rio Itabirito têm uma grande influência na 

qualidade de Água do Alto Rio das Velhas. 

Diante da importância do QUAL2E, deve-se observar que a plenitude de sua utilização se dá 

basicamente a partir de dois fatores: o primeiro é a conscientização de sua importância e 

praticidade, o segundo é a atuação dos órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos 

hídricos de estarem comprometidos na organização e disponibilização de dados hidráulicos e de 

qualidade de água confiáveis e de fácil consulta. 

Com relação à inegável aplicabilidade do QUA2E como ferramenta de suporte à gestão de 

recursos hídricos, existem por outro lado, as limitações do modelo. Abaixo estão destacados alguns 

pontos que devem ser considerados para o aprimoramento de trabalhos futuros: 

• Na coleta e preparação dos dados para calibração, destaca-se a importância de se fazer a 

complementação dos dados de fonte secundária com os dados coletados in loco. 

• A discretização utilizada neste trabalho foi feita tomando-se como base a disponibilidade 

dos dados de qualidade e dos poucos dados hidráulicos para o processo de calibração. Com 

isto, é importante ressaltar que, quanto maior a compartimentação da bacia a ser modelada, 

mais refinada será a modelagem e, consequentemente, mais fiel será a realidade. 

• O modelo não permite a divisão diferenciada dos elementos computacionais. Pode acontecer 

de haver no curso do rio cargas pontuais muito próximas, ou seja, distância de cargas 

menores que o tamanho dos elementos computacionais estipulados para o trabalho. Isto 

dificulta sua informação no modelo. 

• A extensão dos ECs é fixa em todo o sistema estudado. Em regiões de grande concentração 

de cargas pontuais não é possível informar ao modelo sua localização exata. Além disso, o 

número de ECs é limitado em no máximo 20 por trecho. Portanto, não foi possível 

estabelecer número menor para a extensão dos ECs. A divisão é necessária, pois permite 

ajustes mais finos das simulações. 

• Os valores dos coeficientes de reação obtidos para a calibração foram determinados por 

tentativa e erro, porém dentro dos limites sugeridos no manual do modelo. Uma melhor 

eficiência desses dados pode se dar através de medidas reais em campo. 

• A ampliação do trecho discretizado, para a inclusão da região metropolitana de Belo 

Horizonte, que se encontra a jusante em cerca de 20km, e que representa a maior área 

urbana da bacia e consequentemente, o maior ponto de lançamentos de cargas poluidoras. 



• A inclusão de outros parâmetros de qualidade para ampliar e melhorar a representatividade 

do modelo. Sugere-se a adoção dos nove parâmetros usados no cálculo do Índice de 

qualidade de água (IQA). 

• A adoção de técnicas de otimização (por exemplo, algoritmos genéticos) para automatizar a 

busca dos valores ideais dos coeficientes de reação do modelo no processo de calibração. 

Mesmo com a escassez dos dados hidráulicos e todas limitações que podem gerar 

inconsistências nesta pesquisa, a modelagem se mostrou satisfatória na descrição do sistema 

estudado. O modelo matemático calibrado e validado torna-se uma ferramenta de gestão que 

indicará de forma mais precisa as diretrizes no processo de tomadas de decisões. Além disso, as 

informações resultantes de trabalhos dessa natureza têm o seu valor dentro do contexto de 

gerenciamento ambiental, tão discutido atualmente. 

Os modelos de qualidade de água não resolvem as questões ambientais por si só. É necessária 

uma compreensão mais abrangente sobre o processo de ocupação e uso dos recursos hídricos. Junto 

às soluções técnicas, é importante considerar os valores e as propostas das comunidades locais.   

Assim, este trabalho permite, a continuidade e ampliação de outras pesquisas, visando ao 

conhecimento mais amplo e aprofundado da qualidade da água, através do aprimoramento feito nas 

metodologias de sua avaliação e, ainda, fazendo o estudo de outros parâmetros que ampliem e 

melhorem o uso do modelo QUAL2E. 

Essas considerações não têm a pretensão de fornecer uma resposta definitiva e final. Essa é 

uma tarefa para um projeto mais amplo que envolve diversos atores, fatores e, ainda, múltiplas 

instâncias. Esse entendimento é, por sua vez, um processo permanente e de longa duração. 
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