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ESTUDO DA CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO DO RIO POMBA 

UTILIZANDO O MODELO QUAL2KW  

Hugo Alexandre Soares Guedes1; Demetrius David da Silva2; Iara de Castro e Oliveira3; Celso 

Bandeira de Melo Ribeiro4 & Abrahão Alexandre Alden Elesbon5 

RESUMO --- A autodepuração refere-se ao processo de degradação da matéria orgânica no 
ambiente aquático resultante de uma sequência de fenômenos de natureza microbiológica, química 
e física. Dessa maneira, o objetivo principal do trabalho foi estudar a capacidade de autodepuração 
do rio Pomba, em um trecho de 38,4 km de extensão, utilizando como ferramenta o modelo de 
qualidade de água QUAL2Kw. O modelo foi calibrado para as variáveis limnológicas: Oxigênio 
Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Em seguida foi realizado o estudo de 
autodepuração, baseado nos resultados do modelo e nos parâmetros cinéticos de desoxigenação (K1) 
e reaeração (K2). Realizou-se, também, a comparação dos resultados obtidos com os padrões de 
qualidade de água estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005. Os resultados alcançados 
mostraram que a capacidade de autodepuração do rio Pomba é, em geral, elevada, possuindo alguns 
trechos críticos com alta concentração de matéria orgânica. O modelo QUAL2Kw se mostrou 
adequado na representação do fenômeno no rio Pomba, podendo ser utilizado como ferramenta para 
subsídio à tomada de decisões nos processos de planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

ABSTRACT --- Autodepuration is the phenomenon of degradation of the organic matter in the 
aquatic environment, through microbiological, chemical and physical processes. Therefore, this 
report aims to study the autodepuration capacity of the Pomba river, at a 38,4 kilometers stretch, 
using the water quality model QUAL2Kw. The model was calibrated to the limnological variables 
of Dissolved Oxygen (DO) and Biochemical Oxygen Demand (BOD). The following step was the 
accomplishment of the autodepuration study, based on the model results, the kinetic parameters of 
deoxygenation (K1) and reaeration (K2), and the comparison of the results with water quality 
standards established by Brazilian environmental legislation. The final results indicated the high 
autodepuration capacity of the Pomba river, except at some critical stretches with high 
concentration of organic matter. The QUAL2Kw model presented suitable representation of the 
phenomenon at the Pomba river, featuring an efficient tool for water resources management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora a água seja considerada um recurso renovável, a ocorrência de processos poluidores 

tem contribuído consideravelmente para a perda de sua qualidade, caracterizando um sério 

desequilíbrio entre a disponibilidade hídrica e a demanda necessária a seus múltiplos usuários.  

O lançamento indiscriminado de efluentes não tratados ou tratados inadequadamente nos 

cursos d’água revela-se como uma das ações antrópicas que mais contribui para a deterioração da 

qualidade das águas, aumentando os riscos de contaminação face à qualidade dos ecossistemas, 

além de comprometer a capacidade de autodepuração dos corpos receptores [Guedes et al. (2009)]. 

Entende-se por autodepuração o processo de degradação da matéria orgânica no ambiente 

aquático resultante de uma seqüência de fenômenos de natureza microbiológica (decomposição), 

química (oxidação) e física (diluição, sedimentação e reaeração atmosférica) [Braga et al. (2003)]. 

Após a entrada de uma fonte de matéria orgânica qualquer, o equilíbrio entre as comunidades 

aquáticas do corpo d’água é afetado, resultando em um desequilíbrio inicial da microbiota que, 

posteriormente, tende a retornar as suas condições naturais. Entretanto, quando ocorre a entrada 

excessiva de matéria orgânica, esta condição de equilíbrio dificilmente se restabelece no corpo 

hídrico. Diz-se, aí, que a capacidade de autodepuração, isto é, a capacidade assimiladora de matéria 

orgânica no ecossistema aquático foi excedida [Von Sperling (1983)]. 

Em termos práticos, a autodepuração remete-se à quantidade de materiais orgânicos que um 

rio é capaz de assimilar sem o comprometimento de sua qualidade. Em termos ecológicos, a 

repercussão mais nociva da poluição em um corpo d’água por matéria orgânica, isto é, em 

condições em que a capacidade autodepurativa do rio é ultrapassada, é a queda nos níveis de 

oxigênio dissolvido. Este fenômeno é causado pela respiração de micro-organismos envolvidos na 

depuração de esgotos e pode provocar a mortandade de peixes e a consequente redução da 

diversidade de espécies do ambiente local. Pela sua importância, o oxigênio dissolvido tem sido 

utilizado tradicionalmente para a determinação do grau de poluição e autodepuração em cursos 

d’água [Von Sperling (2007)]. 

Devido ao grande valor ambiental deste fenômeno é que se fazem necessários os estudos de 

autodepuração, com o objetivo de não somente utilizar a capacidade de assimilação de matéria 

orgânica em um corpo receptor como alternativa no tratamento de efluentes, mas também impedir o 

lançamento in natura acima do que este possa suportar, garantindo, dessa forma, o equilíbrio e a 

biodiversidade de seu ecossistema. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, implementada pela Lei 9.433/97 tem como uma de 

suas diretrizes basais a introdução à gestão sistemática dos recursos hídricos, que determina a 
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associação dos aspectos de quantidade e qualidade da água. Um dos instrumentos legais desta 

política é o enquadramento dos corpos d’água em classes, cuja utilização mostra-se fundamental 

para o controle da qualidade ambiental dos mesmos, pois visa combater de forma preventiva a 

poluição hídrica através do estabelecimento de padrões de qualidade de água segundo os principais 

usos a que esta se destina. Atualmente, este enquadramento é feito com base na Resolução Conama 

357/2005, que dispõe não somente sobre o enquadramento e classificação dos corpos d’água, mas 

também estabelece as condições e padrões de lançamentos de efluentes, sejam eles domésticos ou 

industriais.  

Dessa maneira, tornam-se sumariamente importante a utilização de ferramentas de apoio à 

gestão de recursos hídricos, que considere de maneira integrada os aspectos quantitativos e 

qualitativos dos cursos d’água. Os modelos matemáticos de qualidade de água revelam-se, aí, como 

uma excelente alternativa [Bottino (2008); Oppa (2007); Bárbara (2006); Nahon, (2006)]. 

Os modelos matemáticos têm a capacidade de englobar os processos hidrológicos, físico-

químicos e biológicos de forma simplificada e prática, ainda que tais processos sejam complexos. A 

aplicação destes modelos, depois de calibrados e validados, permite a simulação dos processos de 

autodepuração através da realização de estudos comportamentais dos cursos d’água, 

disponibilizando, deste modo, cenários das condições atuais ou futuras do rio, o que possibilita a 

avaliação dos mesmos segundo a legislação ambiental vigente. Além disso, estes modelos também 

permitem a simulação de inúmeras situações, combinando-se parâmetros de qualidade de água em 

função de diversos fatores, como a variação da vazão dos rios, o crescimento populacional e 

industrial nas bacias e a implantação de sistemas de tratamento de esgoto. 

Com base nas considerações anteriores, o principal foco deste trabalho foi avaliar a 

capacidade de autodepuração do rio Pomba utilizando como ferramenta o modelo de qualidade de 

água QUAL2Kw. Os resultados gerados pelo modelo, para as variáveis limnológicas Oxigênio 

Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), foram comparados, ao longo do 

trecho estudado, com os padrões estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005 para rios de 

Classe 2. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para alcançar o objetivo proposto, o estudo da capacidade de autodepuração do rio Pomba foi 

desenvolvido de acordo com a sequência a seguir: 

♦ Definição da área de estudo; 

♦ Definição do modelo de qualidade a ser utilizado; 
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♦ Discretização da área de estudo a ser modelada; 

♦ Obtenção de informações limnológicas e hidráulicas; 

♦ Calibração do modelo matemático; e 

♦ Estudo de autodepuração. 

 

2.1. Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do rio Pomba, afluente da margem esquerda do rio Paraíba do Sul, 

localiza-se na região Sudeste, nos estados de Minas Gerais (90%) e Rio de Janeiro (10%), conforme 

está apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Pomba 

 

O rio Pomba nasce nas proximidades da cidade de Barbacena-MG, na Serra da Mantiqueira, 

em um trecho denominado Serra da Conceição, a 1.100 m de altitude, percorrendo 290 km no 

sentido sudoeste até sua confluência com o rio Paraíba do Sul. Ao longo deste percurso, recebe 

vários afluentes, sendo os mais importantes da margem esquerda, os rios Paraopeba e Xopotó, e os 

da margem direita, os rios Formoso, Novo, Pardo e o Ribeirão dos Monos. Sua bacia hidrográfica 

apresenta uma área de drenagem de 8.520 km2, com uso e ocupação do solo relativamente 
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uniforme, abrangendo 38 municípios mineiros e 4 municípios fluminenses, onde vive uma 

população de aproximadamente 600 mil habitantes [AGEVAP/CEIVAP (2007)]. O rio Pomba se 

enquadra na Classe 2 segundo a Portaria GM n°86 de junho de 1981 [BRASIL (1981)]. 

Uma característica notável da bacia em relação ao saneamento ambiental é a falta de 

tratamento de esgotos domésticos e industriais, resultando, quase sempre, no lançamento in natura 

dos mesmos no curso d’água [AGEVAP/CEIVAP (2007); CEIVAP (2009)]. 

 

2.2. O modelo de qualidade de água QUAL2Kw 

 

O modelo QUAL2Kw [Pelletier e Chapra (2004)], disponibilizado pelo Departamento de 

Ecologia do Estado de Washington (USA), é uma versão mais elaborada do modelo QUAL2K e 

com a mesma aplicabilidade do QUAL2E, podendo ser utilizado na simulação da qualidade da água 

em córregos e rios. 

Esse modelo é baseado em equações diferenciais ordinárias para sistemas unidimensionais e 

de fluxo constante (regime permanente de vazões). O modelo possui, também, como um de seus 

pilares a homogeneidade da concentração da variável limnológica em estudo numa mesma seção 

transversal, podendo ser utilizado para simular o comportamento de diversos indicadores e 

constituintes de qualidade de água. Este modelo conta, ainda, com o algoritmo genético PIKAIA 

como ferramenta para a otimização de seu processo de calibração, diferenciando-o dos demais 

modelos de qualidade de água. 

Os algoritmos genéticos (AG) são modelos de otimização baseados na evolução dos seres 

vivos. Segundo Carvalho (2005), os primeiros estudos foram desenvolvidos nos anos 70 por John 

Holland (1975) na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Os AG’s maximizam os 

resultados do modelo comparados aos dados medidos em campo através da definição, feita pelo 

usuário, do tamanho da população a ser simulada, que será constante durante todo o processo 

evolutivo do algoritmo. 

No QUAL2Kw, o usuário deve selecionar, previamente, qualquer combinação de parâmetros 

cinéticos para serem inclusos na otimização, além de especificar os valores máximos e mínimos dos 

parâmetros que serão otimizados [Pelletier et al. (2006)]. 

O PIKAIA tem por objetivo maximizar uma função-objetivo f(x). Os parâmetros cinéticos (x) 

são relacionados no algoritmo em uma escala de 0.0 a 1.0. Estes são sequenciados pelos valores de 

x de acordo com uma interpolação linear entre os valores mínimo e máximo, especificados pelo 

usuário, para cada parâmetro cinético a ser otimizado. O valor da função-objetivo f(x), que rege a 
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maximização realizada pelo algoritmo genético (AG), corresponde à aptidão, ou adequação, de 

determinada simulação para os parâmetros sequenciados em questão. 

A função-objetivo f(x), conforme apresentada na Equação (1), é capaz de representar todas as 

variáveis do modelo. 
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em que, 

Oij = valores observados; 

Pij = valores simulados; 

m = número de pares de valores observados e simulados; 

wi = fator de ponderação; e 

n = número de parâmetros simulados; 

 

A maximização do melhor ajuste entre a simulação e os dados medidos em campo é feita 

através do índice REQM – Raiz do Erro Quadrático Médio, ou seja, pela menor diferença entre as 

previsões do modelo e os dados observados para os diferentes parâmetros a serem analisados 

[Kannel et al. (2007)]. 

O modelo QUAL2Kw difere-se do modelo QUAL2E em vários aspectos, sendo que a 

interação entre as variáveis constitui na mais importante modificação realizada naquele modelo. 

Objetivou-se, com isso, melhorar a aproximação dos resultados da modelagem às condições reais 

do rio. Com o modelo QUAL2Kw é possível simular 19 constituintes de qualidade de água com 

qualquer combinação entre eles, a saber: Temperatura, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais, 

Sólidos Inorgânicos Suspensos, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Amoniacal (NH4), Nitrato (NO3
-), Fósforo Orgânico e Inorgânico, 

Fitoplâncton, Detritos, Patógenos, Alcalinidade, Carbono Inorgânico Total, pH, um constituinte 

(1) 
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definido pelo usuário (que se utiliza geralmente para a simulação da Demanda Química de Oxigênio 

- DQO) e Algas Inferiores. 

Uma das mais importantes considerações na determinação da capacidade assimilativa de 

esgotos em escoamentos superficiais é a habilidade que um corpo receptor possui em manter uma 

adequada concentração de oxigênio dissolvido. A concentração de OD em escoamentos é 

controlada pela reaeração atmosférica, fotossíntese, respiração de plantas e animais, demanda 

bentônica, temperatura, entre outros fatores. 

O mais preciso balanço de oxigênio deve considerar todos os fatores significativos. O modelo 

QUAL2K inclui uma grande interação entre o ciclo de nutrientes, produção de algas, demanda 

bentônica de oxigênio, demanda de oxigênio carbonácea, aeração atmosférica e seus efeitos no 

comportamento do oxigênio dissolvido, favorecendo os estudos de autodepuração em rios. 

A concepção básica de funcionamento do modelo contempla a discretização do curso d’água 

em trechos, sendo que em cada um deles são mantidas homogêneas as propriedades 

hidrogeométricas (declividade, seção transversal, rugosidade etc). Cada trecho é subdividido em 

segmentos de menor comprimento reconhecidos pelo modelo como elementos computacionais. Para 

cada um desses, o modelo executa um balanço de vazão e de massa dos constituintes a serem 

simulados, o que possibilita verificar a evolução da qualidade da água ao longo do curso d’água 

através da sucessão dos mesmos. 

 

2.3. Discretização da área de estudo 

 

O trecho em estudo situa-se entre uma seção seis quilômetros a montante do município de 

Astolfo Dutra e o município de Cataguases, ambos no estado de Minas Gerais, totalizando 38,4 km 

de extensão do curso médio do rio Pomba. 

O sistema fluvial foi discretizado em 4 trechos, considerando os dados hidráulicos (vazão e 

velocidade) e de qualidade de água (OD e DBO), ou seja, o intervalo entre dois pontos de 

monitoramento ao longo do rio principal caracterizou um trecho. Cada trecho possui um número 

inteiro de elementos computacionais, totalizando 39 elementos. 

Os trechos foram caracterizados pela contribuição de suas fontes pontuais e difusas. Os dois 

principais afluentes, os rios Xopotó e Novo, foram considerados como fontes pontuais e tiveram 

suas respectivas vazões e variáveis limnológicas incorporadas na presente modelagem. A vazão das 

fontes difusas foi obtida pelo balanço de massa e, para as variáveis limnológicas, considerou-se o 

tipo de poluição em cada trecho. 

Na Figura 2 está ilustrada, de forma esquemática, a segmentação do trecho estudado, utilizada 
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no processo de calibração do modelo, incluindo o posicionamento dos pontos de coleta de amostras 

e os principais tributários incluídos na modelagem. 

 

 

Figura 2 – Discretização do sistema fluvial. 
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2.4. Obtenção dos dados hidráulicos e de qualidade de água 

 

As coletas de amostras foram realizadas em sete pontos de monitoramento, sendo cinco ao 

longo do eixo longitudinal do rio Pomba e dois localizados na foz dos afluentes. Tal amostragem foi 

feita nos dias 27 e 28 de maio de 2006. Na Tabela 1 estão relacionadas as principais características 

das seções de monitoramento no rio Pomba. 

 

Tabela 1 – Características das seções de monitoramento no rio Pomba. 
Seções 

Monitoramento 
Distância* 

(km) 
Altitude 

(m) 
Coordenadas 
Geográficas 

Descrição 

Início 0,0 215 
21° 18’ 39.95” S Jusante de U.H.E. Ivam 

Botelho - Rio Pomba 42° 54’ 14.68” W 

Astolfo Dutra 6,0 209 
21°18’ 34.86”  S Ponte sobre o Rio Pomba  

Cidade de Astolfo Dutra 42°51’ 43.21” W 

Rio Xopotó 9,6 208 
21°18’5.93”     S 

Foz do rio Xopotó 
42°49’9.11”    W 

Dona Euzébia 13,0 207 
21°19’ 6.77”    S Ponte sobre o Rio Pomba 

Cidade de Dona Euzébia  42°48’43.28”  W 

Sinimbú 22,0 205 
21°20’ 55.12”  S Ponte sobre o Rio Pomba 

Vilarejo de Sinimbu 42°44’53.58”  W 

Rio Novo 29,9 198 
21°22’6.04”    S 

Foz do rio Novo 
42°44’8.57”    W 

Cataguases 38,4 165 
21°23’23.62”   S Ponte sobre o Rio Pomba 

Cidade de Cataguases  42°42’6.68”    W 
* Comprimento em relação ao primeiro ponto de monitoramento (Cabeceira). 

 

Os constituintes de qualidade de água mensurados no estudo foram: Temperatura, Potencial 

Hidrogeniônico (pH), Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). 

Entretanto, somente as concentrações de OD e DBO foram utilizadas na calibração do modelo. A 

variável Temperatura foi medida in situ com auxílio de um oxímetro (Traceable Digital Oxygen 

Meter) com resolução de 0,1°C, previamente calibrado. As amostras de água cujas análises não 

podiam ser quantificadas em campo foram coletadas de maneira adequada, acondicionadas em 

recipientes lavados com solução própria e armazenadas em caixa de isopor a uma temperatura 

média de 4°C, conforme recomenda Matos (2006). 

As amostras de água foram conduzidas para o Laboratório de Qualidade de Água, do 

Departamento de Engenharia Agrícola (DEA), na Universidade Federal de Viçosa (UFV), onde 

foram armazenadas em estufa apropriada à aproximadamente 20°C para posteriores análises 

laboratoriais, de acordo com a metodologia descrita por APHA (2005). 
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As análises de pH foram feitas com auxílio de um peagâmetro de bancada. Já a variável 

limnológica OD e DBO foram quantificados pelo método Winkler ou Iodométrico. 

Os dados hidráulicos e hidrológicos, como velocidade, profundidade e vazão, foram obtidos 

em estações fluviométricas e correlacionados por meio das Curvas de Descarga (Equação 2 e 3). 

U = aQb           (2) 

H = cQd           (3) 

 

em que, 

 

U = velocidade (ms-1); 

H = profundidade (m); 

Q = vazão (m3s-1); e 

a, b, c, d = coeficientes de descarga. 

 

A vazão do rio Pomba, utilizada como dado de entrada no processo de calibração, foi 

mensurada na estação fluviométrica de Astolfo Dutra (código 58735000), por meio da Curva-

Chave, cujo valor encontrado foi de 36 m3s-1. Nas outras seções de monitoramento, a vazão foi 

estimada pelo Método de Regionalização de Vazões com a utilização do conceito de descarga ou 

vazão específica [Von Sperling (2007)]. 

O coeficiente de dispersão longitudinal (DL) e a velocidade média (U) do escoamento foram 

quantificados utilizando os traçadores fluorescentes Uranina ou Fluoresceína Sódica e 

Aminodorodamina G Extra. Essas substâncias orgânicas são empregadas como corantes, sobretudo 

na indústria têxtil e comercializadas na forma de pó. 

Durante o experimento de campo foi utilizado um fluorímetro Turner Modelo 10, cedido pelo 

Laboratório de Traçadores da COPPE/UFRJ, equipado com célula de medição discreta e filtros 

adequados apara detecção de Amidorodamina G Extra previamente calibrada. Este equipamento 

possibilitou a medição in situ, em tempo real da fluorescência de amostras de água coletadas no rio 

Pomba objetivando detectar o início efetivo da passagem da nuvem de traçador, bem como tomar 

decisões relacionadas à logística dos trabalhos em andamento referente às movimentações de 

componentes de equipes em função do desenvolvimento da nuvem de corantes e frequência de 

coleta de amostras. 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores de DL e U utilizados na calibração do modelo 

QUAL2Kw. Durante o processo de calibração foram utilizados os valores médios de DL. 
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Tabela 2 – Valores médios de velocidade (U) e coeficiente de dispersão longitudinal (DL), para cada 
seção de monitoramento, utilizando os traçadores fluorescentes Uranina (URA) e Amidorodamina 

G Extra (AMI). 

Seções 
AMI URA 

U 
(m/s) 

DL 
(m2/s) 

U 
(m/s) 

DL 
(m2/s) 

Astolfo Dutra 0,46 19,3 0,46 18,3 

Dona Euzébia 0,40 26,5 0,40 24,5 

Sinimbu 0,40 28,5 0,40 26,0 

Cataguases 0,37 33,0 0,37 26,0 

 

2.5. Calibração do modelo 

 

Ao utilizar-se da modelagem numérica na solução de problemas ambientais é necessário 

calibrar o modelo para as condições locais de estudo. Durante esse processo é necessário quantificar 

e/ou estimar os valores dos coeficientes do modelo para cada variável limnológica analisada 

[Guedes et al. (2009)]. Segundo Bárbara (2006), a calibração consiste no operador acurar seu 

modelo aproximando ao máximo os valores obtidos in loco com os calculados pelo programa de 

modelagem que estiver sendo utilizado. Esse procedimento deve ser feito paulatinamente, com 

intuito de verificar as respostas do modelo frente às alterações que o usuário promova nos valores e 

faixas dos parâmetros cinéticos das variáveis limnológicas analisadas, de tal forma que a calibração 

seja otimizada.  

O modelo de qualidade de água QUAL2Kw foi calibrado para as variáveis de qualidade 

Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). A calibração foi feita 

automaticamente pelo algoritmo de otimização (PIKAIA) implícito no modelo, ou seja, o próprio 

modelo fez a busca entre possíveis valores dos parâmetros cinéticos de qualidade de água 

convergindo à menor soma dos quadrados dos resíduos, sendo necessário indicar apenas a faixa de 

valores. 

 

2.6. Estudo de autodepuração 

 

A capacidade de autodepuração em um rio pode ser simulada de maneira simplificada através 

de parâmetros cinéticos de qualidade de água. Há diversos parâmetros que podem ser utilizados na 

avaliação da capacidade de autodepuração em cursos d’água, entretanto, o coeficiente de 
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desoxigenação (K1) e o coeficiente de reaeração (K2) são os que realmente indicam os níveis de 

oxigênio dissolvido em um ecossistema aquático [Rodrigues (2005)]. 

O coeficiente de desoxigenação foi calculado utilizando o método de regressão não linear, 

considerado por Von Sperling (2007) como o método mais indicado devido à facilidade de acesso a 

programas estatísticos. 

O método consiste em ajustar curvas teóricas aos vários pontos experimentais de t (tempo) e 

DBO (demanda bioquímica de oxigênio), obtidos em análises laboratoriais, para quantificar o valor 

de K1. Esse método possui a vantagem de estimar também a demanda bioquímica última (Lo), 

quantidade de OD consumido pelos organismos decompositores. A ferramenta estatística utilizada 

foi o SOLVER, do aplicativo Excel. 

Com relação ao coeficiente de reaeração, procedeu-se o cálculo utilizando a equação 

modificada de Streeter-Phelps [Guedes et al. (2009); Lima (2005)]. 
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em que, 

 

ODf = concentração de oxigênio dissolvido no segundo ponto do trecho considerado (mgL-1); 

ODSat = concentração de saturação do oxigênio dissolvido (mgL-1); 

K1 = coeficiente de desoxigenação (d-1); 

K2 = coeficiente de reaeração (d-1); 

K3 = coeficiente de sedimentação (d-1); 

Lo = demanda bioquímica última de oxigênio (mgL-1); 

t = tempo (d); 

D = ODsat – ODi = déficit de oxigênio dissolvido (mgL-1); 

ODi = concentração de oxigênio dissolvido no primeiro ponto de trecho considerado (mgL-1); e 

La = adição de matéria orgânica ao longo do trecho considerado (mgL-1). 

 

Dessa forma todas as variáveis inclusas na equação supracitada são conhecidas, exceto o 

coeficiente de reaeração (K2). Como se trata de uma equação de difícil solução analítica, a 

ferramenta SOLVER, do aplicativo Excel, foi utilizada para facilitar os cálculos. 

A variável La é calculada através do balanço de massa realizado em cada trecho do rio 

considerado, conforme está apresentado na Equação (5). 

(4) 
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em que, 

 

DBOf = DBO remanescente no ponto final do trecho considerado (mgL-1); 

DBOi = DBO remanescente no ponto inicial do trecho considerado (mgL-1); 

DBOa = DBO remanescente do afluente (mgL-1); 

Qr = vazão do rio (m3s-1); 

Qinc = vazão incremental (m3s-1); e 

Qa = vazão do afluente (m3s-1). 

 

A vazão incremental foi calculada pela diferença entre a vazão do ponto ao final e a vazão do 

ponto no início no trecho considerado. 

A vantagem desse método é poder calcular o coeficiente K2 para cada trecho discretizado, 

aumentando a precisão da simulação ao longo de todo o rio em estudo, além de incorparar grande 

quantidade de informações limnológicas, não somente os dados hidráulicos velocidade, 

profundidade e vazão, como nas diversas equações empíricas de predição de K2. Acredita-se que 

esta metodologia de predição represente melhor as verdadeiras condições de oxigenação em rios 

tropicais. 

A quantificação dos parâmetros cinéticos K1 e K2 foi feita em todos os pontos de 

monitoramento, exceto nos tributários. O estudo de autodepuração foi realizado com o modelo 

calibrado, por meio das análises dos resultados gerados pelo modelo em relação às concentrações de 

OD e DBO e pelos coeficientes K1 e K2. Realizou-se, também, a comparação dos valores de OD e 

DBO com os padrões previstos pela Resolução Conama 357/2005 para rios de Classe 2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 3 estão apresentados os dados de qualidade de água, referentes à campanha de 

campo, utilizados no processo de calibração do modelo QUAL2Kw e na avaliação da capacidade de 

autodepuração do rio Pomba. 

(5) 
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Tabela 3 – Dados de qualidade de água utilizados no estudo de autodepuração do rio Pomba. 

Pontos de Monitoramento km 
OD 

(mgL-1) 
DBO5 

(mgO2L
-1) 

pH 
Temperatura 

(ºC) 

Início 0,0 7,36 4,62 7,35 20,7 
Astolfo Dutra 6,0 7,36 4,85 7,28 21,7 

Foz do rio Xopotó 9,6 7,86 4,63 7,38 22,4 
Dona Euzébia 13,0 7,61 7,9 7,3 22,8 

Sinimbú 22,0 7,25 6,25 7,25 22,3 
Foz rio Novo 29,9 7,28 1,79 7,3 21,8 
Cataguases 38,4 7,44 4,3 7,28 21,3 

 

Por influenciar na distribuição da amônia nos efluentes domésticos e nos processos de 

conversão do nitrogênio, notadamente a nitrificação (oxidação da matéria nitrogenada), o pH 

constitui-se em um parâmetro fundamental no estudo da qualidade de água. Valores de pH elevados 

(pH > 8) fazem com que grande parte do nitrogênio no curso de água seja transformada em amônia 

livre, sendo fatal, mesmo que em baixas concentrações, à comunidade aquática local, notadamente 

aos peixes. De acordo com os resultados de pH apresentados na Tabela 3, todo nitrogênio presente 

na massa líquida está na forma de amônia ionizada (condições referentes a valores de pH próximo à 

neutralidade), não prejudicial ao ecossistema aquático. A nitrificação, processo de conversão da 

amônia em nitrito e deste a nitrato, reduz a concentração de oxigênio dissolvido e os valores de pH 

(pH < 4) no curso d’água. Portanto, de acordo com os resultados de pH apresentados, o OD não 

sofre influência por esse processo. Além disso, é importante destacar que a Resolução Conama 

357/2005 estabelece uma faixa de valores de pH entre 6 e 9 para corpos d’água de Classe 2. Os 

resultados encontrados para o rio Pomba apresentaram valores entre 7,2 e 7,4 que estão, portanto, 

de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação. 

Nas Figuras 3 e 4 estão apresentadas as curvas de OD e DBO, respectivamente, principais 

constituintes de qualidade de água utilizados no estudo da capacidade de autodepuração em rios. 
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Figura 3 – Variação espacial de OD ao longo do eixo longitudinal do rio Pomba. 

 

 

Figura 4 – Variação espacial de DBO ao longo do eixo longitudinal do rio Pomba. 

 

O oxigênio dissolvido é um parâmetro de suma importância para avaliação do estado de 

poluição que se encontra um rio, uma vez que ele indica o grau de degradação da matéria orgânica, 

sendo que em casos de baixa concentração pode-se afirmar que a matéria orgânica presente na água 

encontra-se em intensa decomposição. 

Entre os fatores que interferem na concentração de OD no curso d’água, a reaeração 

atmosférica é a que possui maior importância. Já a DBO reflete a quantidade de matéria orgânica 
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presente na água e a concentração de oxigênio necessária para degradá-la. [Bottino et al. (2007)]. A 

taxa que mais influencia o decaimento da DBO carbonácea no corpo d’água é taxa de 

desoxigenação (K1). 

A temperatura influencia a solubilização de oxigênio (concentração de saturação - ODsat), 

sendo inversamente proporcional ao aumento da mesma. Isto é, à medida que a temperatura 

aumenta, a solubilização do oxigênio na coluna d’água diminui. Por outro lado, o aumento da 

temperatura na água acelera os processos de absorção do oxigênio, resultando no aumento do 

processo de reaeração. Como estes fatores atuam em sentidos opostos, a influência global dos 

mesmos na taxa de reaeração dependerá da magnitude de cada variação [Von Sperling (2005)]. Na 

região Sudeste, o mês de maio já apresenta temperaturas mais amenas, conforme os valores 

apresentados na Tabela 3, contribuindo para o aumento da solubilização de oxigênio no curso 

d’água. Observa-se na Figura 3, que a concentração de saturação de OD mostrou-se bastante 

elevada apresentando valores médios de 8,9 mgL-1 ao longo de todo o trecho estudado. 

Observa-se também, na mesma figura, que o decaimento da curva de concentração de OD no 

rio, notado desde o primeiro ponto de monitoramento só é interrompido com a ocorrência das 

entradas dos afluentes Xopotó e Novo, nos quilômetros 9,6 e 29,9, respectivamente. Nestes pontos, 

é possível notar o aumento nos valores de OD no rio Pomba. Paralelamente, a curva de DBO 

(Figura 4) descreve o comportamento oposto àquele apresentado pela curva de OD, com quedas 

mais abruptas em seu valor de concentração, principalmente, na entrada dos afluentes no rio 

principal. Os comportamentos das curvas de OD e DBO revelam, portanto, a importância dos rios 

Novo e Xopotó no fenômeno de reaeração do rio Pomba. 

Através da curva de OD foi possível constatar que o rio Pomba encontra-se de acordo com o 

padrão previsto para este parâmetro segundo a Resolução Conama 357/2005 para rios de Classe 2. 

As concentrações de OD mantiveram-se numa faixa de 6,2 a 7,2 mgL-1 ao longo de todo o trecho 

em estudo permanecendo, portanto, em uma percentagem superior a 70% da concentração de 

saturação. Este fato revela-se bastante satisfatório do ponto de vista ecológico, pois permite a 

sustentação da vida aquática neste rio. 

Caso contrário acontece com a DBO. A Resolução Conama 357/2005 limita em 5 mgL-1 a 

concentração de DBO para rios de Classe 2. Os resultados encontrados mostram que somente nos 

trechos extremos, trechos 1 e parte do trecho 4, esse limite é respeitado. Isso significa que nos 

trechos intermediários, há lançamentos in natura de efluentes domésticos nas águas do rio Pomba, 

aumentando a concentração de matéria orgânica. Nesses trechos, a condição da qualidade da água 

está em desacordo com os usos preponderantes pretendidos. Portanto, metas obrigatórias, de curto, 

médio e longos prazos, de melhoria da qualidade de água, devem ser estabelecidas para efetivação 
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do respectivo enquadramento, assim como preconiza a Resolução Conama 357/2005. Todavia, os 

altos valores de DBO não chegam a diminuir a solubilização de oxigênio na massa líquida, 

demonstrando que o rio Pomba possui grande capacidade de diluir e dispersar a matéria orgânica 

que nele é lançado. 

Na Figura 5 está apresentada a distribuição espacial dos coeficientes de desoxigenação (K1) e 

reaeração (K2) para o trecho estudado no rio Pomba. 

 

 

Figura 5 – Distribuição espacial dos coeficientes de desoxigenação (K1) e reaeração (K2) ao longo 
do eixo longitudinal do rio Pomba. 

 

O coeficiente K1 depende das características da matéria orgânica, além da temperatura e da 

presença de substâncias inibidoras. Quanto menor o coeficiente, mais lenta é a taxa de degradação e 

estabilização da matéria orgânica. Neste estudo, foram encontrados valores de K1 em uma faixa de 

variação bastante ampla, entre 0,064 e 0,74 d-1. Segundo a caracterização dada por Von Sperling 

(2007), em relação ao coeficiente de desoxigenação, para os trechos 1, 2 e 3 o curso d’água 

apresenta águas limpas (K1 abaixo de 0,20 d-1). Ao final do trecho 3, entretanto, o K1 passa a 

apresentar valores gradativamente mais elevados até atingir seu valor máximo de 0,74 d-1, próximo 

ao ponto de monitoramento de Sinimbú (quilômetro 22), os quais se referem a cursos d’água que 

recebem esgoto bruto concentrado. 

Já o coeficiente K2 depende das características hidráulicas do rio e é fortemente influenciado 

pela vazão. Segundo Von Sperling (2005), corpos d’água mais rasos e mais velozes tendem a 

possuir um valor maior de K2, devido, respectivamente, à maior facilidade de mistura ao longo da 

profundidade e à criação de maiores turbulências na superfície. 
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Os modelos de qualidade de água utilizados em estudos de autodepuração, como o 

QUAL2Kw, são mais sensíveis ao coeficiente de reaeração (K2). No presente trabalho, a variação 

dos valores de K2 foi de 0,78 a 2,52 d-1, o que revela a alta capacidade autodepurativa do rio Pomba. 

O trecho mais crítico encontrado foi entre as seções de Sinimbú e Cataguases (trecho 4), onde foi 

encontrado o valor mais elevado para K1 (0,74 d-1) e o valor mais baixo para K2 (0,78 d-1). Nesse 

trecho, a autodepuração do rio Pomba pode ser considerada baixa, sendo necessário tomar medidas 

preventivas para o controle dos despejos de efluentes no rio. Ainda assim, não foi possível notar um 

efeito comprometedor à qualidade da água neste trecho em relação à concentração de OD, como 

mostrado na Figura 3. Esse fato justifica-se pela grande capacidade de diluição e transporte de 

poluentes no rio Pomba. Entre os municípios de Astolfo Dutra e Dona Euzébia, o rio Pomba possui 

o maior valor de K2 (2,52 d-1), caracterizando, portanto, o trecho de maior capacidade de 

autodepuração. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

• O lançamento direto de efluentes domésticos no rio Pomba é a principal fonte de poluição 

encontrada na bacia, sendo responsável pelo excesso de matéria orgânica no corpo hídrico. 

Como consequência, a concentração de DBO se manteve acima dos limites estabelecidos 

pela legislação vigente para rios de classe 2; 

• A presença de condições hidráulicas favoráveis (vazão e velocidade), com grande diluição e 

absorção de efluentes, faz com que o rio Pomba, no geral, apresente grande capacidade 

autodepurativa; 

• O modelo de qualidade da água QUAL2Kw se mostrou adequado na representação do 

fenômeno de autodepuração no rio Pomba, podendo ser utilizado como ferramenta para 

subsídio à tomada de decisões nos processos de planejamento e gestão dos recursos hídricos. 
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