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RESUMO --- O objetivo deste trabalho é aplicar o Sistema AlocServer à bacia do rio Paraíba do 
Sul, com o intuito de realizar uma pré-calibração e verificar a sua compatibilidade com os dados 
produzidos no projeto “Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água 
da Bacia do Rio Paraíba do Sul”. O AlocServer possibilita a aplicação da outorga e da cobrança 
pelo uso da água de forma mais sistemática, racional e eficaz, já que ambas podem ser totalmente 
integradas e articuladas com o enquadramento e as metas progressivas. O projeto “Rede Integrada 
de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul” possui 
12 estações de monitoramento, onde são realizadas coletas de amostras bimestrais e medições 
diárias de quatro parâmetros de qualidade de água, Temperatura, Condutividade Elétrica, Oxigênio 
Dissolvido e pH, através de sondas portáteis, duas vezes ao dia, em oito estações. 

ABSTRACT --- The objective of this paper is to apply the AlocServer System to  the Paraíba do 
Sul river basin, the aim is doing a pre-calibration and  verifying its compatibility with the data 
produced in the project “Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da 
Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul”. The AlocServer makes possible to apply the water use 
permits  and  charging for  use of  water in more systematic, rational and efficient way, since both 
can be totally integrated and articulated with the framing principle and the gradual goals. The 
project “Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul” has 12 monitoring stations , where bimonthly samples are collected and eight 
stations where four water quality parameters , Temperature, Electric Conductivity, Dissolved 
Oxygen and pH, are measured using multiprobe system , twice a day. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos desafios da Política Nacional de Recursos Hídricos é a implementação dos seus 

instrumentos de forma a desenvolver o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dessa 

forma, ferramentas que facilitam e integram esses instrumentos são de suma importância para os 

componentes do Sistema, como os órgãos gestores e comitês de bacia, para o efetivo desempenho 

de suas atribuições. 

Dentro desta ótica, o Sistema AlocServer mostra-se uma ferramenta eficaz de auxílio na 

gestão quali-quantitativa, integrando os instrumentos de outorga, cobrança e enquadramento, com 

base no princípio do uso múltiplo da água. O Sistema AlocServer é composto pelos modelos 

matemáticos: QUAL2E (Brown e Barnwell, 1987); ALOC (Rodrigues, 2006); e FISCHER (Fischer 

et al, 1979), integrados com ferramentas de geoprocessamento em um ambiente web. 

O objetivo deste trabalho é aplicar o Sistema AlocServer à bacia do rio Paraíba do Sul, com o 

intuito de realizar uma pré-calibração e verificar a sua compatibilidade com os dados produzidos no 

projeto “Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água da Bacia do 

Rio Paraíba do Sul”. Futuramente, pretende-se aprimorar a utilização desta ferramenta e aplicá-la 

aos demais dados produzidos. 

O projeto “Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água da 

Bacia do Rio Paraíba do Sul” possui 12 estações de monitoramento, onde são realizadas coletas de 

amostras bimestrais através das quais é feita a análise de 39 parâmetros. Atualmente, em oito 

estações, são feitas medições diárias de quatro parâmetros de qualidade de água, utilizando sondas 

portáteis, duas vezes ao dia, às 7h e 17h. Os parâmetros medidos são Temperatura (ºC), 

Condutividade Elétrica (µS/cm), Oxigênio Dissolvido (mg/L) e Potencial Hidrogeniônico (pH), 

além de medições de nível e chuva. Após a medição dos parâmetros, os mesmos são enviados, via 

telefonia celular, através de um aplicativo web, para uma central de recebimento, que, também, 

armazena os dados. 

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Bacia do Rio Paraíba do Sul 
A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul drena os três estados mais importantes do país em 

termos econômicos: São Paulo, com área de drenagem aproximada de 13.500 km², Minas Gerais, 

com 20.900 km² e Rio de Janeiro, com 21.000 km², correspondente à metade do território do estado. 

Trata-se de uma região populosa, com atividade econômica expressiva e, portanto, com alta 

demanda de recursos hídricos, com cenário atual de muita poluição, ANA (2005b).  

As águas do rio Paraíba do Sul são utilizadas no processo produtivo de várias indústrias, na 

produção agrícola, no transporte e diluição de efluentes e no abastecimento público de diversas 
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cidades, sendo a principal delas a cidade do Rio de Janeiro que, através da retirada de mais da 

metade de sua vazão, atende à quase totalidade de sua população. Todos esses usos constituem 

enorme pressão sobre os recursos hídricos da bacia, ANA; CPRM (2007). 

Em função dos diversos acidentes já ocorridos na bacia do rio Paraíba do Sul, afetando, entre 

outros usos da água, o abastecimento público, fêz-se necessária a implantação de um programa de 

monitoramento de qualidade de água ao longo da bacia que tem como principal objetivo o 

conhecimento das características atuais do rio para identificação de futuras ocorrências de eventos 

de poluição, visando à minimização dos seus efeitos, bem como a formação de uma série histórica 

de dados que possa subsidiar estudos de qualidade de água na bacia. 

Atualmente, os estados que englobam a bacia do rio Paraíba do Sul, realizam o 

monitoramento com freqüências variadas que, de certa forma, dificultam o conhecimento do 

comportamento da bacia como um todo.  Deste modo, um sistema de monitoramento de qualidade e 

quantidade de água nesta bacia, com a mesma freqüência de observações, é de grande valia para a 

consolidação e a integração da gestão de seus recursos hídricos.  

 
2.2. Rede de Monitoramento 

Dentro deste contexto, foi concebido o Projeto “Rede Integrada de Monitoramento Semi-

Automático da Qualidade da Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul” com base em um estudo 

elaborado pelo Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ 

(COPPETEC, 2002), no âmbito do Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul. 

Primeiramente foi idealizado um sistema de monitoramento automático-telemétrico, com a 

instalação de 21 pontos instalados ao longo do curso principal e principais afluentes. Entretanto o 

projeto foi implementado como semi-automático, com o uso de sondas portáteis e transmissão via 

telefonia celular, e com nove pontos de monitoramento, em 2006. Hoje estão instalados 12 pontos, 

sete deles no curso principal e cinco nos afluentes, Pereira et al. (2008). 

O projeto consiste em medições diárias de 4 parâmetros de qualidade de água, através de 

sondas portáteis, duas vezes ao dia, às 7h e 17h, coincidindo com os horários da rede 

hidrometeorológica e efetuadas pelos seus observadores. Os parâmetros medidos são Temperatura 

(ºC), Condutividade Elétrica (µS/cm), Oxigênio Dissolvido (mg/L) e Potencial Hidrogeniônico 

(pH), além de medições de nível e chuva. Após a medição dos parâmetros, os mesmos são enviados, 

via telefonia celular, através de um aplicativo web, para uma central de recebimento, que, também, 

armazena os dados. Quando do recebimento dos mesmos, é feita uma pré-consistência pela equipe 

responsável pelo projeto, visando identificar incongruências e, assim, corrigir ou excluir dados 
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espúrios originados por problemas de equipamento, medição ou envio. A Figura 1 apresenta um 

esquema-resumo do sistema de medição e envio de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Esquema-resumo do sistema de medição e envio de dados do Projeto. 

 

Além da medição dos quatro parâmetros diários são feitas coletas de amostras bimestrais, 

durante as viagens de supervisão, através das quais é feita a análise de 39 parâmetros por dois 

laboratórios: um próprio da CPRM, LAMIN - Laboratório de Análises Minerais e outro privado.  

 Para a escolha dos dados a serem monitorados nas coletas bimestrais, foi feita uma pesquisa 

na base de dados fornecida pela EPA - Environmental Protection Agency – órgão fiscalizador dos 

EUA – que relaciona os parâmetros a serem monitorados de acordo com a tipologia industrial, que 

foi levantada a partir do cadastro de usuários fornecido pela ANA – Agência Nacional de Águas em 

2005, Araújo et al. (2007b). A Tabela 1 contém a lista atual os parâmetros analisados nas coletas 

bimestrais. 

Tabela 1 . Parâmetros analisados nas coletas bimensais da Rede Integrada de Monitoramento Semi-
Automático de Qualidade de Água do Rio Paraíba do Sul. 

Parâmetros analisados 
 LAMIN* Laboratório Privado 

Alumínio (Al)  Coliformes Fecais 
Antimônio (Sb) Coliformes Totais 

Arsênio (As) DBO 
Cádmio (Cd)  Detergentes (Surfactantes Aniônicos) 
Chumbo (Pb) DQO 

Cianeto Livre (CN) Fluoretos 
Cobalto (Co) Fósforo Total 
Cobre (Cu)  Índice de Fenóis 

Condutividade Elétrica (uS/cm a 20 ºC) Mercúrio (Hg) 

Telefonia Celular

Central Receptora 
CPRM/RJ – ANA/DF

Observadores 
na bacia

Pluviômetro
e Régua linimétrica

Dados de Qualidade 
da Água

Telefonia Celular

Central Receptora 
CPRM/RJ – ANA/DF

Observadores 
na bacia

Pluviômetro
e Régua linimétrica

Dados de Qualidade 
da Água
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Tabela 1. Parâmetros analisados nas coletas bimensais da Rede Integrada de Monitoramento Semi-
Automático de Qualidade de Água do Rio Paraíba do Sul (cont.) 

Parâmetros analisados 
 LAMIN* Laboratório Privado 

Cromo Total (Cr) Nitrito 
Estanho (Sn) Nitrogênio Kjeldahl Total (NKT) 

Ferro (Fe) Nitrogênio Orgânico 
Fosfato Total (P043-)  Óleos e Graxas 

Manganês (Mn) Organoclorados (SVOC) 
Níquel (Ni) Sólidos Sedimentáveis 

Nitrato (NO3-) Sulfetos 
Nitrogênio Amoniacal Total (NH4)   

pH    
Prata (Ag)   

Selênio (Se)   
Sólidos em Suspensão   

Sulfato (S04-3)   
Zinco (Zn)   

  

 Atualmente, as medições de dados diários com o equipamento de qualidade da água são 

realizadas em 8 estações e as coletas bimestrais nas 12 estações do projeto. A Tabela 2 a seguir 

mostra os pontos de monitoramento do projeto, com respectivos códigos, nomes e localização. 

Tabela  2. Estações que compõem a Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático de 
Qualidade de Água do Rio Paraíba do Sul – S1 a S12. 

CoordenadasSeção Código Estação Município Estado Rio Posição 
(km) Longitude W Latitude S

S1 58110002 Jacareí Jacareí SP Paraíba 
do Sul 50 - 45º 58' 06" - 23º 18' 37"

S2 58152010 Parque 
Moçota Caçapava SP Paraíba 

do Sul 109 - 45º 42' 41" - 23º 04' 41"

S3 58235100 Queluz Queluz SP Paraíba 
do Sul 273 - 44º 46' 21" - 22º 32' 24"

S4 58305001 Volta 
Redonda 

Volta 
Redonda SP Paraíba 

do Sul 390 - 44º 05' 28" - 22º 30' 07"

S5 58315000 Vargem 
Alegre 

Barra do 
Piraí RJ Paraíba 

do Sul 416 - 43º 55' 48" - 22º 29' 54"

S6  Matias 
Barbosa 

Matias 
Barbosa MG Paraibuna 

Mineiro - -21o 52’ 19” -43o 19’ 25”

S7 58630002 Anta Sapucaia RJ Paraíba 
do Sul 530 - 42º 59' 27" - 22º 02' 06"

S8 58788050 Vale do 
Pomba Leopoldina MG Pomba - - 42º 32' 09" - 21º 26' 23"

S9 58974000 Campos Campos dos 
Goytacazes RJ Paraíba 

do Sul 757 - 41º 19' 28" - 21º 45' 04"

S10 58790000 Santo A. de 
Pádua 

Santo A. de 
Pádua RJ Pomba - -42° 10’ 50” -21° 32’ 32” 

S11 58920000 Patrocínio 
do Muriaé 

Patrocínio 
do Muriaé MG Muriaé - -42° 12’ 56” -21° 08’ 55”
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Tabela  2. Estações que compõem a Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático de 
Qualidade de Água do Rio Paraíba do Sul – S1 a S12 (cont.) 

Seção Código Estação Município Estado Rio Posição Coordenadas

S12 58960000 Cardoso 
Moreira 

Cardoso 
Moreira RJ Muriaé - -41° 37’ 00” -21° 29’ 14”

 

 Para a modelagem foram utilizados os dados diários de Temperatura e Oxigênio Dissolvido 

(OD) e os dados bimestrais de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), conforme será detalhado 

posteriormente. 

 
2.3 - AlocServer e demais sistemas 

O AlocServer – Sistema de Alocação de Vazão de Diluição e de Cargas para os Processos de 

Enquadramento, Outorga e Cobrança de Recursos Hídricos – foi desenvolvido com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Processo n. 2004/14296-0.  O AlocServer 

teve origem a partir do trabalho de mestrado “Metodologia de apoio à concessão de outorga para 

lançamento de efluentes e cobrança pelo uso da água – O modelo RM1” (Rodrigues, 2000)  e da 

tese de doutorado “SSD RB – Sistema de Suporte a Decisão para a Gestão Quali-Quantitativa dos 

Processos de Outorga e Cobrança pelo Uso da Água” (Rodrigues, 2005). 

        O AlocServer é constituído por uma interface gráfica web e georreferenciada de entrada e 

saída, por um Banco de Dados e pelos modelos matemáticos: QUAL2E (Brown e Barnwell, 1987); 

ALOC (Rodrigues, 2006); e FISCHER (Fischer et al, 1979).  O modelo QUAL2E é um modelo 

unidimensional de qualidade das águas superficiais que permite simular até 15 variáveis de 

qualidade. O ALOC é um modelo de quantificação de vazão de diluição e de cargas ao longo do 

corpo hídrico e referente a cada usuário-poluidor, considerando o processo de autodepuração, a 

poluição difusa e vazões de referência. O modelo de FISCHER quantifica o comprimento da zona 

de mistura, considerando o regime permanente. 

O modelo ALOC (Rodrigues, 2006) nasceu a partir da junção dos modelos RM1 (Rodrigues, 

2000) e RM2 (Rodrigues, 2003) por meio do Projeto AlocServer. A junção das metodologias dos 

modelos RM1 e RM2 permite trabalhar, simultaneamente, com os conceitos de carga e de vazão de 

diluição para o planejamento e gerenciamento dos corpos hídricos. O modelo ALOC tem como 

referência as proposições da metodologia KELMAN (Kelman, 1997). 

O AlocServer possibilita a aplicação da outorga e da cobrança pelo uso da água de forma mais 

sistemática, racional e eficaz, já que ambas podem ser totalmente integradas e articuladas com o 

enquadramento e as metas progressivas. No AlocServer, por meio dos cálculos realizados pelo 

modelo ALOC, são quantificadas as cargas e vazões alocadas ao longo do rio, considerando o 

processo de autodepuração, o regime de vazão, o enquadramento em classes de uso e a poluição 

difusa. Dessa forma, o sistema oferece a capacidade de racionalizar o custo do usuário, ao mesmo 
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tempo em que induz a uma alocação eficiente dos recursos hídricos. Logo, fica clara a importância 

do AlocServer como ferramenta de auxílio na gestão quali-quantitativa dos processos de outorga e 

cobrança pelo uso da água, assim como nos processos de enquadramento e re-enquadramento de 

corpos hídricos, visando água de boa qualidade para múltiplos usos, Rodrigues (2008). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Dados utilizados  
Para uma pré-calibração do Sistema AlocServer para o rio Paraíba do Sul foram utilizados 

dados diários de Temperatura e OD e dados bimestrais de DBO obtidos do Projeto “Rede Integrada 

de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul”, no 

período de 2006 a 2009, apenas das estações do curso principal: Jacareí, Parque Moçota, Queluz, 

Volta Redonda, Vargem Alegre, Anta e Campos. Estes dados foram tratados a partir de uma 

metodologia desenvolvida por Boas at al. (2008). 

Os dados de lançamento e captação foram retirados do cadastro de usuários fornecido pela 

ANA – Agência Nacional de Águas em 2007, que ainda não se encontrava finalizado. Além disto, 

como se trata de uma pré-calibração, não foram utilizados todos os usuários cadastrados, somente as 

captações e lançamentos mais expressivos no curso principal, para minimizar o tempo requerido 

para a calibração do modelo. Sendo assim, foram escolhidos 20 captações e 26 lançamentos. As 

Tabelas 3 e 4 mostram os usuários e os respectivos lançamentos e captações utilizados nas 

simulações. 

Tabela 3. Lançamentos utilizados nas simulações. 
Usuários - Lançamentos 

Km 
do rio Descrição 

Vazão 
(m³/s) 

DBO 
(mg/l) 

37 Votorantim 1,03 40,72 
38 SAAE Jacareí 1 0,01 394,00 
52 SAAE Jacareí 2 (3 SAEEs juntas) 0,08 394,00 
61 ETE Kaiser 0,08 84,64 
64 Monsanto 0,06 6,59 
65 SABESP São José dos Campos 0,02 57,50 
78 Petrobras 0,10 20,00 
99 Nestlé 0,004 53,00 
109 SABESP Caçapava 0,14 82,50 
132 Malteria 0,01 153,00 
155 SABESP Pindamonhangaba 0,24 28,00 
167 Nobrecel 0,25 17,20 
188 SAAE Aparecida 0,07 254,72 
207 Basf 0,08 89,34 
208 Basf 0,01 753,62 
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Tabela 3. Lançamentos utilizados nas simulações (cont.). 
Usuários - Lançamentos 

Km 
do rio Descrição 

Vazão 
(m³/s) 

DBO 
(mg/l) 

254 SAAE Cruzeiro 0,01 250,00 
327 Clariant 0,06 27,90 
381 Saint Gobain Canalização S.A. 0,08 82,00 
391 SAAE Volta Redonda 0,07 422,00 
407 Prefeitura Municipal de Pinheiral 0,05 250,00 
433 Prefeifura Municipal de Barra Piraí 0,19 310,00 
448 Prefeitura Municipal de Vassouras 0,07 250,00 
689 Prefeitura Municipal de São Fidélis 1  0,01 250,00 
704 Prefeitura Municipal de São Fidélis 2 0,08 250,00 
761 Purac 0,01 130,00 
762 Águas do Paraíba 0,10 13,00 

 
Tabela 4. Captações utilizadas nas simulações. 

Usuários - Captação 
Km do 

Rio Descrição Vazão (m³/s) 
36 Votorantim 1,28 
51 SAAE 0,57 
66 SABESP 1,21 
68 Radicifibras 0,12 
77 Petrobrás 0,23 
140 SABESP 0,82 
153 Santa Helena 0,28 
154 SABESP 0,40 
165 Nobrecel 0,31 
203 Basf 0,16 
380 SAAE 0,14 
382 Saint Gobain 0,14 
386 SAAE 0,95 
388 CSN 6,96 
426 SCHEWSER 0,17 
428 Prefeitura de Barra do Piraí 0,24 
498 SAAE Três Rios 0,23 
753 Furnas 0,12 
755 Águas do Paraíba 0,57 
775 Companhia Açucareira 0,17 

 

Inicialmente, a distribuição espacial das informações da bacia foi efetuada através do 

programa ArcGis 9.1, onde foi possível a localização dos pontos de lançamento e captação e das 

estações de monitoramento em cada trecho, conforme pode ser visto na Figura 2 a seguir. Para isto, 
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foi utilizada a Base Cartográfica do IBGE 1:1.000.000. Posteriormente, os dados foram inseridos no 

sistema AlocServer. 

 

 
Figura 2. Estações fluviométricas e de qualidade da água e pontos de captação e de lançamento.  

 
Para as simulações foram utilizadas vazões médias, vazões Q95% e dados hidráulicos das 

seções dos postos fluviométricos coincidentes com as estações de monitoramento de qualidade da 

água. Estes dados foram utilizados para o cálculo das vazões incrementais, entre estações, e para o 

cenário de referência, calculado a partir da vazão de referência, neste caso a Q95%. Ainda para 

facilitar a calibração, os afluentes do rio Paraíba do Sul não foram modelados, assim sendo, suas 

vazões foram consideradas nas vazões incrementais entre as estações. 

Os dados quali-quantitativos utilizados na modelagem foram organizados em quadrimestres, 

correspondentes aos três cenários de simulação: janeiro a abril, maio a agosto e setembro a 

dezembro. Para os dados quantitativos foram utilizadas as médias das vazões e a vazão Q95%. Para 

os dados de qualidade, foram calculados as variáveis estatísticas de cada quadrimestre (máximo, 

mínimo, mediana e quartis) para a construção de box-plots. 

 

3.2. Simulação 

Foi feita, ainda, a divisão do rio em trechos, que variaram entre 9 e 20 km, contabilizando 47 

trechos, e elementos, com comprimento de 1km, levando em conta a sinuosidade e a declividade.  

A Figura 3, gerada pelo sistema AlocServer, mostra a divisão do rio em trechos e elementos. 

Os Shapes de rios foram fornecidos pela ANA - Agência Nacional de Águas. O módulo de 

Estações de Qualidade da Água 

Usuários - Lançamentos 
Usuários - Captação 
Estações de Qualidade da Água Novas 
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geoprocessamento do sistema AlocServer foi desenvolvido utilizando os softwares MapServer, 

PostGre e PostGis. 

 
Fonte: Sistema AlocServer (2009) 

Figura 3. Rio Paraíba do Sul com divisão em trechos e elementos no sistema AlocServer. 
 

Após a inserção de todos estes dados no sistema AlocServer, foram rodados três cenários, 

representando cada um dos quadrimestres, que foram comparados aos box-plots produzidos pelos 

dados obtidos do projeto. 

 

3.3. Resultados 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos no processo da calibração para os três 

cenários simulados comparados com os box-plots das estações do curso principal. São elas: Jacareí, 

Parque Moçota, Queluz, Volta Redonda, Vargem Alegre, Anta e Campos.  

As Figuras 4 e 5 expressam os resultados para OD e DBO e OD, DBO e Temperatura para o 

1° quadrimestre. Podem-se observar resultados satisfatórios para os valores de OD, com exceção 

das estações de Jacareí e Parque Moçota. No 1° caso atribui-se a discrepância entre os valores da 

curva e do box-plot a uma super estimativa das condições de cabeceira e do fluxo incremental.  Já 

no 2° caso a diferença observada é decorrente dos dados medidos na estação Parque Moçota, que 

apresentam valores de OD inferiores aos medidos nas estações à jusante, devido a características 

hidráulicas próprias do trecho. Isto é observado nos três cenários de calibração. Assim, o sistema 

confirma a necessidade de re-alocação desta estação de forma a melhor representar os valores 

característicos do rio.  
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 Os resultados obtidos para DBO também se mostram consistentes, pois a curva de 

calibração se aproxima dos valores médios dos box-plots das estações, com exceção da estação de 

Volta Redonda.  Vale ressaltar que na estação de Campos os valores médios do box-plot  e da curva 

se aproximam. O que ocorre é uma distorção em relação ao valor máximo de DBO, que pode ser 

atribuída à ocorrência do rompimento de uma barragem de rejeitos no Rio Muriaé, afluente da 

margem esquerda do rio Paraíba do Sul, em janeiro de 2007. 

Em relação aos valores de Temperatura, mostrados na Figura 5, são necessários maiores 

ajustes nos valores de condição inicial e fluxo incremental para uma melhor definição da curva de 

calibração. 

 
Fonte: Sistema AlocServer (2009) 

Figura 4. Valores de OD e DBO ao longo do rio Paraíba do Sul para o 1° cenário de calibração 
(dados de janeiro a abril). 
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Fonte: Sistema AlocServer (2009) 

Figura 5. Valores de OD, DBO e Temperatura ao longo do rio Paraíba do Sul para o 1° cenário de 
calibração (dados de janeiro a abril). 

 
As Figuras 6 e 7 mostram os resultados de OD e DBO e OD, DBO e Temperatura para o 2° 

quadrimestre. Os resultados para este cenário não foram tão satisfatórios quanto os observados no 

1° cenário para o parâmetro OD. Com exceção de Jacareí e Parque Moçota, a curva encontra-se 

abaixo dos valores médios das estações. Um melhor ajuste nos valores de concentração do fluxo 

incremental talvez possa melhorar os resultados obtidos. 

Pode-se observar para o parâmetro DBO uma boa aproximação da curva de calibração com os 

valores médios das estações, com exceção da estação de Queluz, onde pode ter havido algum 

problema na análise da amostra ou um lançamento pontual. Nota-se ainda pequenos picos na curva 

próximo à estação Jacareí e à jusante das estações de Volta Redonda e Vargem Alegre, 

provavelmente devido a lançamentos com altas concentrações de DBO provenientes, segundo o 

cadastro de usuários, das prefeituras de Jacareí, Volta Redonda e Barra do Piraí. Observa-se assim 

uma maior influência dos usuários no período de estiagem. 
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Os valores obtidos para Temperatura encontram-se muito acima do medido nas estações, 

provavelmente, por um alto valor de condição inicial e no fluxo incremental.  

 
Fonte: Sistema AlocServer (2009) 

Figura 6. Valores de OD e DBO ao longo do rio Paraíba do Sul para o 2° cenário de calibração 
(dados de maio a agosto). 
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Fonte: Sistema AlocServer (2009) 

Figura 7. Valores de OD, DBO e Temperatura ao longo do rio Paraíba do Sul para o 2° cenário de 
calibração (dados de maio a agosto). 

 
As Figuras 8 e 9 apresentam os resultados para OD e DBO e OD, DBO e Temperatura para o 

3° quadrimestre. Para este cenário foram obtidos resultados próximos aos valores médios das 

estações para o parâmetro OD, com exceção das estações de Queluz e Anta, que apresentaram 

valores médios um pouco superiores à curva. 

Para a DBO, o comportamento da curva também se aproxima dos valores médios das 

estações, com exceção de Volta Redonda e Campos. Nota-se também os mesmos picos observados 

no cenário anterior.  

Os valores de Temperatura observados para este cenário encontram-se mais próximos aos 

valores medidos nas estações, mas ainda requerem ajustes na definição nos dados de entrada. 
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Fonte: Sistema AlocServer (2009) 

Figura 8. Valores de OD e DBO ao longo do rio Paraíba do Sul para o 3° cenário de calibração 
(dados de setembro a dezembro). 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16

 
Fonte: Sistema AlocServer (2009) 

Figura 9. Valores de OD, DBO e Temperatura ao longo do rio Paraíba do Sul para o 3° cenário de 
calibração (dados de setembro a dezembro). 

 
De acordo com os valores obtidos para os 3 cenários e as análises apresentadas acima o 

cenário 3 foi o que melhor se aproximou dos resultados medidos. Contudo, o sistema AlocServer 

utiliza para os demais módulos, o cenário cuja vazão se aproxima mais da vazão de referência, no 

caso, o cenário 2. 

 
4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através da aplicação do sistema AlocServer aos dados obtidos do projeto “Rede Integrada de 

Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul” foi 

possível verificar o bom funcionamento do sistema e a sua compatibilidade à bacia do rio Paraíba 

do Sul, produzindo resultados coerentes. 

 Para o parâmetro DBO observou-se, para as primeiras simulações, certo descolamento dos 

valores medidos dos valores simulados. Isto pode ser justificado pelo incremento de poluição 
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difusa, lançamentos clandestinos e usuários não alocados no cadastro. Assim, foi necessária 

alteração das concentrações iniciais e do fluxo incremental para um melhor ajuste da curva. 

 Além disto, os dados de DBO são mais esparsos que os de Temperatura e OD, já que estes 

últimos são dados diários enquanto que os de DBO são provenientes de coletas bimestrais. Dessa 

forma, é necessário um tempo maior de monitoramento, a fim de reunir uma massa de dados mais 

representativa. 

 Para os valores de OD verificou-se uma maior concordância dos valores medidos com os 

simulados. Ademais, as simulações confirmaram a necessidade de re-alocação da estação Parque 

Moçota, que foge aos valores característicos para o trecho. 

 Por tratar-se de um estudo preliminar, foram usadas simplificações e aproximações como, 

por exemplo, o não-detalhamento dos afluentes, uso apenas de usuários mais expressivos e a 

simulação de três parâmetros, com o intuito de facilitar a pré-calibração do modelo, visto a 

complexidade da área de estudo em termos físicos e sócio-econômicos. Futuramente, pretende-se 

dar maior detalhamento à massa de dados e assim alcançar resultados que melhor representem a 

situação da bacia.  

 Embora seja um estudo preliminar, pode-se observar a importância da existência de dados 

confiáveis para um melhor desempenho de sistema, como o AlocServer, com análises mais 

aprofundadas. Assim, recomenda-se a continuidade do projeto “Rede Integrada de Monitoramento 

Semi-Automático da Qualidade da Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul” propiciando uma maior 

massa de dados para um contínuo aperfeiçoamento dos resultados bem como a atualização do 

cadastro de usuários. 
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