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Resumo - As altas taxas de urbanização das bacias vêm sendo a principal causa do aumento
significativo no escoamento superficial e da diminuição da qualidade da água. Isso ocorre devido ao
acúmulo de poluentes na superfície do solo que são depositados de maneira difusa. Contudo, para se
avaliar os impactos gerados pela poluição difusa, é necessária a identificação das fontes de
acumulação de poluentes, sendo ela: deposição atmosférica, desgaste da pavimentação, veículos,
restos de vegetação, resíduos sólidos e poeira e erosão. Já o transporte de poluentes depende da
intensidade da chuva e este processo se dá pela remoção de poluentes acumulados nas superfícies
impermeáveis, sendo estes transportados com os deflúvios superficiais. Neste trabalho, esse
processo foi simulado para dois eventos ocorridos na Bacia de Mirassol localizada na cidade de
Natal/RN. Os resultados das simulações mostram que as concentrações de DQO se mantiveram com
valores aproximados aos do inicio dos eventos para chuvas de pequenas intensidades; e, em
decorrência do aumento da precipitação, ocorreu um pico de vazão, verificando-se a lavagem da
bacia explicitada pela queda significativa nos valores das concentrações do poluente.
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DIFFUSE POLLUTION SIMULATION IN A CLOSED URBAN DRAINAGE
WATERSHED
Abstract - High rates of watershed urbanization have been the main reason for significant increase
in runoff and decrease in water quality. This happens due to accumulation of pollutant on the soil
surface which is deposited sparsely. However, to assess the impacts generated by diffuse pollution,
it is necessary to identify pollutant accumulation sources composed by atmospheric deposition,
abrasion of paving, vehicles, vegetation, garbage and dirt. The pollutant transport depends on the
rainfall intensity. This process provides the removal of pollutants that are accumulated on the
impermeable surfaces, which are transported together with runoff. This process was perceived in
two simulations at Mirassol watershed, located in the Natal / RN city. For small rainfall intensities,
simulation results demonstrated that COD concentrations remained approximately constant
maintaining initial values. For higher rainfall, there was a peak flow which identifies the wash-off
and significant decrease in the values of the pollutant concentrations.
Key-Word – Urban Drainage, Diffuse Pollution, SWMM.
1.

INTRODUÇÃO

A poluição difusa é gerada pelo escoamento superficial em áreas urbanas e é proveniente da
acumulação de poluentes, que são depositados maneira esparsa na superfície da bacia. Porto (1995)
afirma que as redes de drenagem urbana são responsáveis pela veiculação de cargas poluidoras,
constituindo-se um importante fator de degradação de rios, lagos e estuários.
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Segundo Barco et. al. (2003) a poluição das águas pluviais ocorre principalmente no sistema
de drenagem, que em precipitações intensas, carreia grande carga de poluentes para os corpos
d'água. Esse transporte se torna complexo devido à deposição de sedimentos e resíduos sólidos na
bacia e pela dinâmica hidráulica com que os poluentes são transportados com o escoamento.
Estudos envolvendo a análise da qualidade das águas pluviais são necessários para que se
possa realizar o manejo, com possibilidade da utilização das águas pluviais como recursos hídricos
e seu aproveitamento no abastecimento de água, na recarga de aquífero, em jardinagem, na limpeza
publica etc.
Diante da complexidade da dinâmica de ocupação do espaço urbano, existe a necessidade de
se buscar mecanismos que possibilitem dar respostas rápidas, e de baixo custo no que se refere à
qualidade dos deflúvios superficiais, que envolvam os estágios de desenvolvimento urbano de uma
bacia urbana. A utilização de ferramentas de simulações computacionais são capazes de estimar
eventos pluviométricos, deflúvios, bem como, cargas poluidoras advindas do escoamento
superficial. Os modelos podem ser usados ainda como ferramentas para avaliar estratégias de
controle, visando à melhoria das condições ambientais e a qualidade de corpos de água
receptorespossibilitando-se testar medidas de controle e cenários alternativos para a bacia, no que se
refere ao uso do solo ou a modificações no sistema de drenagem.
Um dos modelos mais utilizados para a simulação em sistemas de drenagem urbana é o Storm
Water Management Model (SWMM), sendo considerado um dos mais detalhados e abrangentes
modelos computacionais utilizados para simular quali-quantitativamente os deflúvios de áreas
urbanas (GARCIA, 2005). Com esse modelo é possível simular (ou estimar) adequadamente as
cargas de contaminantes ao longo do tempo de vários eventos pluviométricos, a partir de
parâmetros de ajustes preliminares do modelo. Tsihrintzis & Hamid (1997), porém, consideram que
o modelo SWMM possui pouca precisão quando aplicado a eventos de precipitação individuais.
Ressalta-se que pesquisas envolvendo a qualidade dos deflúvios superficiais são relativamente
recentes na hidrologia urbana, constituindo-se em mudança de paradigma, no sentido de focar a
qualidade juntamente com a quantidade e a mitigação das inundações. Com o uso do modelo
SWMM, é possível avaliar as respostas do sistema frente a eventos pluviométricos com diferentes
magnitudes e considerando diferentes níveis de poluição longo da bacia em estudo.
Portanto, a proposta do deste trabalho é utilização do SWMM, no intuito de aprimorar a
capacidade de compreensão dos fenômenos de poluição difusa na área Bacia de Mirassol e também
dos resultados a serem obtidos pelas simulações. Permitindo com isto obter informações
preliminares do comportamento das cargas difusas através de simulações na bacia.
2. METODOLOGIA
2.1 Caracterização da área
A bacia experimental em estudo está situada no Município de Natal, inserida no conjunto
habitacional Mirassol, abrangendo parte dos bairros de Cidade Jardim, Conjunto Mirassol e Campus
Universitário. É margeada pelo polígono formado pelas coordenadas geográficas 93529009353700S e 255380-256700 W (UTM). A bacia piloto possui uma área igual a 0,14km², altitude de
61,10 m e a altura do seu exutório, localizado na entrada da lagoa de detenção e infiltração é de
cerca de 34,90 m.
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A cidade de Natal possui características topográficas que propiciam a formação de bacias
fechadas, como a bacia estudada. O relevo tem predominância de formação lacustre associada à
presença de dunas. O fluxo dos deflúvios é direcionado para uma Lagoa de Detenção e Infiltração
(Lagoa Mirassol - Cidade Jardim), localizada na zona com cota topográfica inferior aos demais
locais da bacia. O padrão de ocupação é do tipo residencial uni familiar classe B e C, com
predomínio de lotes de 200m². Por estar inserida em regiões dunares, a bacia possui uma série de
trechos com grandes declividades.

Figura1 - Delimitação da área de drenagem
FONTE: RIGHETTO et. al., 2009

2.2 Discretização da bacia
O escoamento dos deflúvios na bacia piloto ocorrem de forma superficial, foi preciso inserir
um total de 106 (sento e seis) nós e 112 (cento e doze) condutos, sendo 111 designados para operar
como sarjetas e 1 representando a galeria na entrada da lagoa de captação de águas pluviais,
caracterizando com isto a rede de drenagem da bacia. A discretização da bacia resultou em um total
de 148 sub-bacias, possibilitando a utilização de um sistema de acumulação de poluentes no bloco
de escoamento do SWMM. A figura abaixo ilustra, as características da discretização da bacia.
(a)

(b)

Figura 2 - (a)Mapa das quadras e arruamentos, (b) Discretização das áreas das quadras.

Dessa meneira, foram geradas 148 (cento e quarenta e oito) subáreas.
Os dados de qualidade da água foram obtidos por ocasião da primeira etapa do projeto
MAPLU, referem-se a 11 eventos de precipitação ocorridos ao longo do ano de 2008. Haviam 4
coletores ao longo da bacia de onde foram feitas as coletas para análise da qualidade da água, tendo
sido escolhidos dois eventos pruviométricos para o desenvolvimento das simulações que serão aqui
tratadas.
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Visando, dispensar as atividades de calibração para os eventos escolhidos e por se tratar de
uma avaliação prévia da poluição difusa na bacia, foram utilizados os parâmetros obtidos de ajustes
hidráulicos feitos anteriormente para a mesma bacia utilizando o SWMM. Ressalta-se que os
eventos pluviométricos foram escolhidos de modo que seus valores se aproximassem dos eventos
de calibração hidráulica anteriores.
2.3 Classificação dos níveis de poluição das ruas da bacia
Para as simulações foram definidas três situações como configuração inicial no modelo. A
primeira trata-se da bacia totalmente limpa no inicio da simulação, a segunda foi considerada a
bacia com níveis iguais de poluição em toda a sua área e por fim considerando níveis diferentes de
poluição nas sarjetas. A classificação dos níveis de poluição da bacia foi realizada por meio de
visita in loco, visando o reconhecimento da área, a identificação dos elementos responsáveis pela
captação e direcionamento dos escoamentos superficiais gerados, e dos aspectos de poluição das
ruas, em que foram percebidos níveis distintos de acumulação de poluição em diversos pontos. A
classificação se deu em níveis de 1 a 4, cujos valores estabelecidos para cada nível foram
considerados como uma configuração inicial de cada sub-bacia, ou seja, o acúmulo de poluentes no
inicio da simulação. A ilustração abaixo mostra a bacia classificada com base nos aspectos de
poluição.

Figura 3 - Classificação da bacia com base em níveis de poluição de 1 a 4.

Para cada nível de poluição foi adotado um valor de carga referente ao parâmetro escolhido,
vale ressaltar que o parâmetro analisado foi a DQO, uma vez que havia valores conhecidos para os
eventos. Estes foram obtidos na primeira etapa do projeto MAPLU na bacia em estudo. Os dados
das análises de qualidade da água foram expressos em miligramas por litro (mg/l) sendo
transformados algebricamente para quilograma por hectare (Kg/ha). Essa transformação é
imprescindível, uma vez que há a necessidade de informar o acúmulo máximo do poluente nas
formulações que descrevem a “deposição seca” no SWMM. As definições para cada nível são
mostradas na tabela a seguir.
Tabela 1 - Classificação e cargas iniciais de DQO para os eventos escolhidos.

Nível
Descrição
1
Área visivelmente limpa
2
Área com pouca sujeira visível
3
Área com sujeira
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Carga inicial adotada de DQO (Kg/ha)
09/07/2008
25/07/2008
0,84
10,07
1,66
10,88
2,54
16,91
4

4

Área com muita sujeira

2,71

22,95

2.4 Descrição do modelo
A estrutura do SWMM compreende um conjunto de blocos funcionais, coordenados por um
bloco executivo. Os blocos podem ser ativados sequencialmente ou separadamente. Os módulos de
serviços são responsáveis pela entrada e tratamento dos dados (entrada de dados de precipitação,
temperatura, formulação de gráficos, aplicação de estatística, etc.). Nos blocos computacionais
(simulação hidrológico-hidráulica) se encontram os próprios modelos hidrológicos para a
transformação da chuva em vazão, e os modelos de propagação hidrodinâmica do escoamento na
rede. (RIGHETTO, 2009)
O bloco de transporte simula a propagação de escoamento, bem como o transporte dos
poluentes. Por meio desse bloco também é permitido a simulação do fluxo de acumulação de
poluentes no período seco. Os processos de sedimentação de partículas contidas no fluxo de tempo
seco, seguidas pela re-suspensão durante o período de lavagem da bacia (tempo chuvoso) também
estão inseridos no SWMM.
Polutogramas são criados conforme o volume de escoamento e as condições da área de
captação, como numero de dias de deposição seca, limpeza das quadras e do uso e ocupação do
solo. O SWMM dispõe de quatro métodos de estimativa da poluição acumulada na área de estudo.
Dentre eles, o método exponencial será utilizado para este estudo, ilustrado pela equação abaixo.
(1)
Em que: B = Poluente acumulado; CB1 = Máximo acúmulo possível; CB2 = Constante de meia
saturação (dias para atingir metade do crescimento máximo) e t = período de deposição seca.
O valor de CB1 foi obtido pela média geral das concentrações obtidas nas análises de DQO no
período de maio a agosto de 2008, sendo considerado como a máxima concentração possível para o
parâmetro em verificação.
A lavagem do poluente (wash-off) segundo os tempos em que ocorre a precipitação, é o
transporte de poluentes na superfície da bacia em estudo por um período de escoamento. A
lavagem dos poluentes da bacia é realizada pela equação abaixo.
(2)
Sendo: Cw1 = Concentração média do poluente na lavagem; Cw2= é numericamente igual a 1;
Q=Vazão no ponto de análise.
O valor de CW1 foi obtido por meio da concentração média do evento na bacia. Para a
simulação antes de um evento de precipitação, o bloco de transporte do SWMM estimou a massa de
material depositado no sistema, com base no período anterior de deposição seca. A estimativa pelo
SWMM é feita a partir de um ambiente limpo.
3.

RESULTADOS
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Primeiramente, é necessário ressaltar que os resultados e conclusões que serão aqui
apresentados no âmbito qualitativo, foram obtidos com o intuito de compreender o comportamento
da poluição difusa na bacia piloto. Tratando-se de um procedimento preliminar de estudo da
poluição difusa na área em que está sendo desenvolvido o projeto MAPLU. Como procedimento do
projeto, está sendo realizado um monitoramento nos períodos sem chuva e nos períodos chuvosos e
a posterior calibração e validação do modelo SWMM com base nos eventos pluviométricos ao
longo do ano de 2013.
Os resultados do comportamento da simulação se deram com a variação da DQO em função
de dois eventos ocorridos nos dia 09/07/2008 e 25/07/2008. Os gráficos ilustrados a seguir foram
resultados da simulação da poluição difusa medida na galeria de entrada da lagoa de captação de
águas pluviais. A escolha desse trecho se deu na tentativa de se quantificar a geração total de
poluentes nos eventos de lavagem da bacia.

Figura 4 - Gráficos resultantes da simulação dos eventos 09/07/2008 e 25/07/2008, com cargas homogêneas de
poluentes na bacia.

Para a situação acima, como configuração inicial da simulação, foi considerado um ambiente
com valor homogêneo de carga de 2,0262 Kg/ha em cada sub-bacia no dia 09/07/2008 e 14,63
Kg/ha no dia 09/07/2008, obtidos a partir das médias entre os valores contidos na tabela 1, e um
período de deposição seca igual a 7 dias para o primeira simulação e 3 dias para a segunda.
Os gráficos da figura 5 mostra não haver variações visíveis nos níveis de concentração do
poluente em função do escoamento até que ocorra o pico de vazão, pode-se perceber uma ligeira
redução das concentrações em decorrência de um pequeno aumento da vazão de escoamento. Isso
pode ser explicado pela baixa intensidade da precipitação, podendo o volume gerado não ser
suficiente para a diluição e carreamento dos poluentes da superfície da bacia. Percebe-se ainda
haver uma queda acentuada na concentração do poluente onde foi percebida a ocorrência do pico de
vazão para os dois gráficos, com isso considera-se que houve a lavagem total da bacia ocorrida em
função do pico de vazão.
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Figura 5 - Gráficos resultantes da simulação dos eventos 09/07/2008 e 25/07/2008, considerando a bacia totalmente
limpa.

Outro caso ilustrado acima considerou como configuração inicial da simulação, um ambiente
totalmente limpo, com um período de deposição seca igual a 0.
O gráfico ilustrado anteriormente mostra os níveis de poluição nulos como era de se esperar,
porém percebe-se um pico de concentração, havendo em seguida uma queda brusca nos níveis de
concentração da DQO. Período em que houve uma pausa na geração de escoamento superficial, isso
pode ser justificado por uma possível recuperação do poluente depositado durante o período sem
chuva, sendo lavado em seguida pelo o aumento da vazão escoada em um pico menor que a
situação anterior.
Já o caso ilustrado na figura 7, é retratada como a condição mais próxima a realidade no que
se refere ao processo de poluição difusa na bacia. Isto se dá porque o poluente geralmente não esta
distribuído uniformemente na superfície da bacia, com as sub-bacias normalmente contribuindo de
forma desigual no início e ao longo do evento, isso pode ser visualizado pelas irregularidades nas
curvas do poluente em função do escoamento gerado.

Figura 6 - Gráficos resultantes da simulação dos eventos 09/07/2008 e 25/07/2008, considerando a bacia com
classificada em níveis diferentes de poluição.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo qualitativo das águas de escoamento urbano ainda é algo recente, principalmente nos

países ditos em desenvolvimento, onde a busca por soluções para problemas de cunho quantitativo,
como as enchentes urbanas, ainda são um desafio. Porém o entendimento da dinâmica qualitativa
destas águas, atrelada aos aspectos quantitativos, pode subsidiar a tomada de decisão quanto a sua
possível utilização como recurso hídrico, seja para fins não potáveis ou mesmo na
manutenção/adequação de zonas de recarga de aquíferos.
Para tanto, a utilização de ferramentas de simulação computacional, como o modelo SWMM,
é importante, uma vez que permitem estimar deflúvios, bem como, cargas poluidoras advindas do
escoamento superficial, possibilitando compreender o comportamento da poluição difusa em vários
pontos da bacia de forma rápida e com baixo custo. Porém, a calibração dos dados gerados, através
da definição de parâmetros quanti-qualitativos representativos e a amostragem in loco, é essencial
para o aumento da confiabilidade e possibilidade de extrapolação dos resultados gerados.
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