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RESUMO – A idéia de que a água é abundante está sendo substituída pela percepção de que ela é 
limitada e dotada de valor econômico. A escassez e a poluição descontrolada trouxeram a 
necessidade de medidas de controle, reparo e preservação dos recursos hídricos e, para suprir essa 
necessidade, as pesquisas na área de gestão hídrica se inovam a cada dia. Este artigo apresenta uma 
proposta para gestão da qualidade de água baseada na análise multiobjetivo, de forma que, 
diferentemente da otimização de objetivo único, sejam considerados nos modelos as melhores 
alternativas de desenvolvimento dos recursos hídricos, considerando a distribuição eqüitativa, o uso 
racional, a maximização do desenvolvimento econômico e social, a minimização dos impactos 
ambientais, entre outros. Esta percepção baseou-se na raridade de que um problema de 
planejamento hídrico seja expresso em termos de um único objetivo, uma vez que os recursos 
hídricos têm aspectos sociais, econômicos e ambientais múltiplos e, portanto requerem 
planejamento que considere toda gama de objetivos concorrentes. 

 

ABSTRACT – The idea of that the water is abundant is being substituted for the perception of that 
it is limited and endowed with economic value. The scarcity and the uncontrolled pollution had 
brought the necessity of measures of control, repair and preservation of water resources and, to 
supply this necessity, the research in the area of water management innovate to each day. This 
article presents a proposal for management of the quality of water based on the multiobjective 
analysis, of form that, differently of the optimization of only objective, are considered in the models 
the best alternatives of development of the water resources, considering the equitable distribution, 
the rational use, the maximization of the economic and social development, the minimization of the 
ambient impacts, among others. This perception was based on the rarity of that a problem of water 
planning is express in terms of an only objective, a time that the water resources have social, 
economic and ambient multiples aspects and, therefore requires planning that considers all gamma 
of competing objectives.  
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1 - INTRODUÇÃO 

Mesmo privilegiado quanto à sua disponibilidade hídrica, encontram-se no Brasil problemas 

relacionados à escassez de água que decorrem, fundamentalmente, da combinação entre o 

crescimento exagerado das demandas localizadas e a degradação da qualidade das águas. Este 

quadro é conseqüência dos desordenados processos de urbanização, industrialização e expansão 

agrícola. 

O planejamento dos recursos hídricos direciona-se aos estudos e ações voltadas à preservação 

da água de forma a garantir o seu uso sustentável.  

Os recursos hídricos apresentam problemas para sua quantificação e averiguação da sua 

qualidade. Apesar de que a maioria das pesquisas contempla uma ou outra área, o estudo dos 

aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos não pode ser dissociado. A violação dos 

padrões admissíveis da qualidade da água torna-a imprópria para determinados usos e a 

interpretação de dados qualitativos não proporciona conclusões significativas a menos que baseada 

na variabilidade espacial e temporal do regime hidrológico. A variação no espaço e no tempo da 

disponibilidade, como da demanda, leva à necessidade de criação de políticas de planejamento e 

gestão de recursos hídricos. 

Há muito tempo atrás já se encontrava na sociedade preocupação pertinente à gestão das 

águas. Porém, conceitos como gestão da demanda, gestão da qualidade das águas e gestão 

ambiental de bacias hidrográficas somente nas últimas décadas foram incorporados nos modelos de 

gerenciamento de recursos hídricos. 

Um passo marcante para a gestão dos recursos hídricos no Brasil foi dado com a elaboração e 

publicação da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. A referida Lei foi construída sobre os seis fundamentos descritos como segue: 

1. O domínio das águas: a água é um bem de domínio público. 

2. O valor econômico: a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e a 

cobrança da água bruta tem o objetivo de reconhecer a água como bem econômico, dar ao usuário 

uma indicação do seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água, e obter recursos 

financeiros para o financiamento de projetos formulados nos planos de recursos hídricos. 

3. Os usos prioritários: em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais. O uso prioritário na Lei Federal fica também 

definido para as leis estaduais, porém a hierarquia dos demais usos pode ser definida nos próprios 

estados ou bacias hidrográficas, pelos Comitês de Bacias. Os Comitês de Bacia Hidrográfica – CBH 

são órgãos colegiados descentralizados e são compostos por representantes do governo, municípios, 

usuários da água e sociedade civil. 
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4. Os usos múltiplos: a água é utilizada para atender as seguintes atividades: geração de 

energia elétrica, abastecimento doméstico e industrial, irrigação, navegação, recreação, aqüicultura, 

piscicultura, pesca, assimilação e afastamento de esgoto. A gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, ou seja, maximizar o uso da água. 

5. A unidade de gestão: a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

6. A gestão descentralizada: a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos conta com seis instrumentos para implementá-la: 

1. Os planos de recursos hídricos: os planos de recursos hídricos são planos diretores que 

visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos. Devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 

para o País. O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foi aprovado pelo Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos no dia 30 de janeiro de 2006. O PNRH contempla a melhoria das 

disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e em quantidade; a redução dos 

conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos; a percepção 

da conservação da água como valor socioambiental relevante. 

2. O enquadramento dos corpos de água em classes: o enquadramento dos corpos de água 

em classes é feito para assegurar que os corpos d’água tenham qualidade compatível com os usos 

que lhe forem atribuídos e para agir preventivamente para reduzir custos com tratamento de água e 

combate à poluição. Embora a Lei 9.433 utilize o enquadramento como instrumento de gestão, cabe 

aos órgãos ambientais efetuar o enquadramento nas classes definidas pela Resolução no 357 de 17 

de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

3. A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos: a outorga é um instrumento de 

comando e controle em que uma porção da disponibilidade hídrica é concedida a um usuário, para 

um determinado uso, por um período de tempo limitado. Os objetivos da outorga são assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e proporcionar o direito ao acesso às águas. Nos 

incisos I a V do Art. 12 da Lei 9.433 ficam estabelecidos que estão sujeitos à outorga pelo Poder 

Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: 

I. derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo 

final, inclusive abastecimento público ou insumo produtivo; 

II. extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 

produtivo; 
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III. lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados 

ou não, com o fim de sua diluição , transporte ou disposição final; 

IV. aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;  

V. outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um 

corpo d’água. 

A menos que a disponibilidade hídrica de uma região seja muito superior à demanda, o 

estabelecimento de um limite superior para a concessão de outorgas torna-se recomendável. Esse 

limite é conhecido como vazão (ou volume) outorgável, que é a máxima vazão que pode ser 

outorgada em um corpo hídrico e cujo montante é composto pela soma da vazão já outorgada com a 

vazão ainda disponível para outorga. 

Ainda, o Art. 13 estabelece que toda outorga estará condicionada às prioridades de uso 

estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água 

estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o 

caso. 

4. A cobrança pelos usos dos recursos hídricos: a cobrança pelo uso da água como 

instrumento de gestão pode ser entendida como dispositivo de aplicação do Fundamento 2 da 

Política Nacional, que vê a água como um bem escasso dotado de valor econômico. O Art. 20 

estabelece que sejam cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, conforme o Art. 12 

da Lei 9.433. Já o Art. 22 estabelece que os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e 

serão utilizados: 

I. no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de 

Recursos Hídricos; 

II. no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

O fato do artigo 22 estabelecer que os recursos da cobrança sejam aplicados prioritariamente 

na bacia em que foram arrecadados não garante a sua efetiva aplicação na bacia, o que levou a 

elaboração e aprovação do Projeto de Lei, PLS 240/02, em outubro de 2004, para garantir a efetiva 

gestão descentralizada dos recursos hídricos. O Projeto de Lei PLS 240/02 estabelece que os valores 

arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos e com a aplicação de multas na bacia em 

que foram gerados sejam aplicados integralmente na mesma bacia (Rodrigues, 2005). 

5. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos: é um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em 

sua gestão. Uma das maiores vantagens desse sistema está na democratização das informações. 
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A idéia de abundância, ou melhor, de que a água é um recurso ilimitado e renovável, serviu 

durante muito tempo como suporte à cultura do desperdício da água disponível, à sua pouca 

valorização como recurso e ao adiamento dos investimentos necessários à otimização de seu uso. 

Essa idéia está sendo substituída pela realidade que mostra os fatores que limitam esse 

recurso, como a poluição dos rios e mananciais, a escassez hídrica e a falta de uma política de 

planejamento dos recursos hídricos adequada. Tanto o uso indiscriminado quanto a poluição 

descontrolada limitaram a quantidade de água disponível. 

Com esse recurso cada vez mais escasso, surgem problemas políticos, econômicos e sociais. 

A solução, a médio e longo prazo, é a adoção de metas e objetivos que visem o Desenvolvimento 

Sustentável, ou seja, uma política de água cujo objetivo é atender o consumo e saneamento da 

população, o fornecimento de condições econômicas adequadas para suprir a indústria e a 

agricultura irrigada, o desenvolvimento de recursos humanos e institucionais (leis) mais específicos 

para o gerenciamento da água, o controle e prevenção da poluição e a cooperação, seja 

intermunicipal, interestadual ou internacional, sobre fontes comuns de água. 

Para atender à demanda de água, o planejamento dos aspectos quantitativos dos recursos 

hídricos envolve a avaliação de alternativas estruturais e não estruturais (Cohon, 1978). As 

primeiras incluem reservatórios para armazenamento de água, usinas hidrelétricas, sistema de 

distribuição, tratamento e drenagem, canais, linhas de adução, etc. As alternativas não estruturais 

incluem procedimentos regulatórios e legislativos. 

As alternativas estruturais para controle da poluição incluem operações e processos de 

tratamento de efluentes que podem ser mecânicos, químicos e biológicos (Metcalf e Eddy, 2003). 

As alternativas não estruturais incluem padrões de qualidade do corpo d’água relacionados com os 

seus usos preponderantes, padrões de emissão de efluentes, taxas e tarifas. A implementação de 

alternativas não estruturais promove o uso das estruturais e encoraja mudanças no planejamento de 

um dado sistema hídrico. 

Um sistema de recursos hídricos é extremamente complexo, pois nele estão envolvidos vários 

usuários com diferentes aspirações e natureza competitiva, natureza estocástica das variáveis em 

estudo, características sociais, econômicas, físicas, climatológicas e hidrográficas próprias e 

problemas específicos de cada bacia hidrográfica. Ou seja, vários objetivos estão envolvidos na 

análise de sistemas de recursos hídricos. 

Para auxiliar no processo decisório são necessários planejamentos estratégicos que possam 

identificar as melhores alternativas de desenvolvimento dos recursos hídricos, considerando a 

distribuição eqüitativa, o uso racional, a maximização do desenvolvimento econômico e social, a 

minimização dos impactos ambientais, entre outros. Devido à complexidade dos sistemas hídricos, 
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as decisões devem ser estudadas e suas conseqüências, simuladas, de forma que o melhor plano de 

ação seja escolhido. 

É raro que os problemas de planejamento hídrico sejam expressos em termos de um único 

objetivo. Os recursos hídricos têm aspectos sociais, econômicos e ambientais múltiplos, portanto 

requerem planejamento que considere toda gama de objetivos concorrentes. Requer-se uma 

metodologia adequada que considere os critérios, metas e resultados dentro de uma ótica de 

preferência dos decisores para permitir melhor definição da atratividade de uma ou outra 

alternativa. 

No caso multiobjetivo, há conflito entre os diferentes objetivos que requerem resolução tal 

que o projeto como todo ganhe. Naturalmente não é possível obter-se uma solução ótima para cada 

objetivo. Assim, não existe um plano ótimo, sem nenhuma ambigüidade, que é o caso do objetivo 

único. No caso multiobjetivo há um conjunto de soluções que pode ser considerado melhor que 

tantas outras soluções, chamada de conjunto não-dominado ou aquele cujos membros dominam as 

outras soluções. 

Com suporte na modelagem matemática, o planejamento multiobjetivo vem sendo muito 

utilizado para auxiliar nas tomadas de decisões de sistemas de recursos hídricos (Miller e Byers, 

1973; Haimes e Hall, 1974; Dauer e Krueger, 1980; Eschenbach et al., 2001; Jardim e Lanna, 

2003). Porém pouca atenção é voltada para a multiplicidade de problemas relacionados à qualidade 

da água. Albertin et al. (2005) e Albertin e Mauad (2005) apresentaram toda a formulação da 

análise multiobjetivo e os modelos existentes. 

2 - FONTES DE POLUIÇÃO E VARIÁVEIS INDICADORAS DA QUALIDADE DE ÁGUA 

Qualidade de água expressa a apropriação desta aos mais variados usos. Ela é afetada por 

fatores climáticos, pela origem e características do manancial e por fatores antrópicos. Uma das 

principais fontes de poluição em ambientes aquáticos é o despejo de esgotos domésticos e efluentes 

industriais, sem nenhum tipo de tratamento ou com algum tratamento inadequado. 

A Tabela 1 apresenta alguns dos grupos mais importantes de poluentes encontrados em esgoto 

doméstico e os efeitos causados no corpo d’água, assim como uma indicação da escala de tempo 

associada a estes efeitos. 
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Tabela 1 – Grupos de poluentes encontrados em esgoto doméstico 

Grupos de poluentes Efeitos causados no corpo d’água Escala de tempo 

Sólidos Estético Repentino 

Matéria orgânica Diminui o oxigênio através da oxidação Lento 

Amônia Diminui o oxigênio através da oxidação 

Tóxico 

Lento 

Nutrientes Eutrofização Acumulativo 

Micropoluentes orgânicos Tóxico Acumula 

Metais pesados Tóxico Acumula 

Fonte: Romeiro (2003) 

 

Se um corpo d’água não está poluído, a concentração de oxigênio dissolvido (OD) antes do 

lançamento deve estar próxima à concentração de saturação. A introdução do esgoto faz com que se 

elevem os níveis de matéria orgânica sólida e dissolvida. A primeira faz com que a água fique turva 

e como a luz não consegue penetrar no corpo d’água, o crescimento das plantas é suspenso. Parte da 

matéria orgânica se decanta, formando o lodo de fundo e podendo, muitas vezes, emitir odores. 

Adicionalmente, a matéria orgânica é fonte de alimento para muitos seres heterótrofos. Esses 

organismos decompõem a matéria orgânica presente no meio, diminuindo a concentração de 

oxigênio dissolvido. A decomposição da matéria orgânica ocorre também no lodo de fundo, e a 

demanda bentônica de oxigênio contribui para o decaimento da concentração de oxigênio. 

A reaeração atmosférica compensa o déficit de oxigênio. Em um primeiro estágio, a 

quantidade de oxigênio consumida na água e no sedimento é maior do que a que entra no corpo 

d’água pela reaeração. A partir do momento em que a matéria orgânica é assimilada, há um balanço 

entre o consumo e a reaeração de oxigênio. Este é o ponto crítico, no qual a concentração do gás 

dissolvido se encontra em seu menor valor, muitas vezes havendo depleção total do oxigênio e 

decomposições anaeróbias começam a ocorrer no corpo d’água. A partir deste ponto o processo de 

reaeração domina e a concentração de OD começa a se elevar. Nessa zona de recuperação, há uma 

menor concentração de matéria orgânica, porém há presença de nutrientes inorgânicos liberados 

durante o processo de decomposição, fazendo com que haja o crescimento das plantas aquáticas. 

Este é o processo de autodepuração, que leva ao restabelecimento das águas do rio às suas 

condições iniciais para as concentrações de matéria orgânica (representada pela demanda 

bioquímica de oxigênio - DBO) e oxigênio dissolvido (OD). 

Muitas vezes, a quantidade de poluentes lançada é tão grande que a natureza, por si só, não é 

capaz de reverter esse quadro de poluição, aumentando assim, cada vez mais, a poluição tanto na 

superfície quanto no sedimento do corpo d’água. Devido ao processo de eutrofização assim como 
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os problemas de poluição, faz-se necessário medidas de controle no lançamento de efluentes, que 

compreendam ações que visam eliminar ou diminuir a poluição existente nos corpos d’água e 

resultem em uma melhoria da qualidade hídrica e de vida da população em geral. 

Os principais indicadores físicos, químicos e biológicos que definem a qualidade da água são: 

cor, turbidez, pH, alcalinidade, dureza, demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO), oxigênio dissolvido (OD), nitratos, nitritos, amônia, nitrogênio total, fósforo 

orgânico e inorgânico, fósforo total, clorofila a, coliformes fecais e totais, sólidos suspensos, metais, 

dentre outros. 

Define-se demanda bioquímica de oxigênio como sendo a quantidade necessária de oxigênio 

para a metabolização da matéria orgânica biodegradável existente no meio aquático. Embora o 

conceito de DBO não sirva como única medida para avaliar o impacto em um rio através do despejo 

de poluentes, possibilita uma avaliação bastante importante do estado da qualidade da água de um 

determinado meio por ser uma medida direta do potencial consumo de oxigênio dissolvido no meio 

líquido. 

Esses índices de qualidade da água variam de acordo com o tipo de uso e devem ser ajustados 

aos padrões de lançamento e de qualidade do corpo receptor permitidos pela legislação vigente. 

O enquadramento dos corpos de água em classes de acordo com os usos preponderantes da 

água possibilita a gestão da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, uma vez que a 

concentração do poluente está diretamente relacionada à vazão do rio. 

De acordo com o Art. 9 da Lei 9.433 o enquadramento dos corpos d’água em classes visa a 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e 

diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

A Resolução n ° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

O enquadramento de um corpo hídrico não representa, necessariamente, a qualidade que ele 

se encontra, mas sim uma possível estratégia de planejamento para atendimento às metas de médio 

e longo prazo, estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos. A Resolução n ° 357 considera que o 

enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas 

intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação. 

Enquadramento, de acordo com as definições adotadas no Art. 2o da Resolução, é o 

estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, 

alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes 

pretendidos, ao longo do tempo. 
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As classes são apresentadas no Capítulo II, sendo 5 classes para as águas doces (Art. 4), 4 

classes para as águas salinas (Art. 5) e também 4 classes para as águas salobras (Art. 6). Em cada 

classe são estabelecidos os usos a que se destinam as águas. 

No Capítulo III, Artigos 14 a 17, estão estabelecidos os limites individuais para cada 

substância para as diversas classes de água doce.  

O Art. 10 estabelece que os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados 

em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de 

referência. Em seu parágrafo primeiro, está escrito que os limites de DBO, estabelecidos para as 

águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração 

do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de OD previstas não serão 

desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura. 

Do Capítulo IV, das condições e padrões de lançamento de efluentes, nos artigos 24 e 28, 

ficam estabelecidos: 

Art. 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, 

padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. 

Art. 28. Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água características em desacordo com 

as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento. 

§ 1o As metas obrigatórias serão estabelecidas mediante parâmetros. 

§ 2o Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias, os padrões de qualidade a serem 

obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado. 

§ 3o Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser obedecidos os 

padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver enquadrado. 

No quarto parágrafo do Artigo 34 encontram-se as condições e os limites de lançamento de 

efluentes. 

A Resolução CONAMA n° 357 representa um grande avanço na área de gestão de recursos 

hídricos. Além de ser um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, esse mecanismo 

permite fazer a ligação entre a gestão da qualidade e a gestão da quantidade da água, fortalecendo, 

assim, a relação entre a gestão dos recursos hídricos e a gestão do meio ambiente. 

3 - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA 

O planejamento dos aspectos qualitativos da água envolve a identificação e avaliação de 

alternativas de gerenciamento que satisfaçam objetivos econômicos e ambientais. Os objetivos 

econômicos são freqüentemente expressos em termos de mínimo custo e uma distribuição de custo 

justa por todos aqueles que pagam pela água para seu consumo. Os objetivos de qualidade da água 
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são usualmente expressos em termos de padrões de emissão de efluentes, padrões de qualidade da 

água do corpo receptor, ou ambos. Embasada na lei local, o desenvolvimento de políticas de 

gerenciamento da qualidade da água requer não somente a identificação da relação existente entre 

poluidor e qualidade da água do ambiente, mas a avaliação de estratégias e ferramentas disponíveis 

para garantir a melhora qualitativa do recurso hídrico. 

Os modelos de qualidade da água são vínculos essenciais ao gerenciamento, uma vez que 

objetivam predizer a concentração de um determinado poluente no corpo d’água como função da 

carga poluidora, pontual ou não.  

De forma meramente ilustrativa, o fluxograma apresentado na Figura Figura 1 mostra um 

processo de gerenciamento da qualidade da água. O modelo matemático, ou seja, a formulação 

idealizada que representa a resposta de um sistema físico perante a um estímulo externo, é 

necessário para computar a qualidade (resposta) do corpo receptor (sistema) como função do 

efluente lançado (estímulo). A relação de causa e efeito entre carga e concentração depende das 

características físicas, químicas e biológicas da água e hidráulicas e hidrológicas do corpo receptor. 

Simulação e otimização são os modelos mais utilizados e freqüentemente usados em 

seqüência: a otimização é aplicada para discriminar as alternativas de gerenciamento viáveis e em 

seguida, a simulação descreve o comportamento do sistema perante às alternativas para que possa 

ser feita a escolha final. 

 

 

Figura 1 – O processo de gerenciamento da qualidade da água 

Fonte: Adaptado de Chapra (1997) 

 

Há diferentes modelos de qualidade da água e a escolha de qual utilizar dependerá dos dados 

disponíveis e do propósito do estudo. Não há um único melhor modelo para todos os corpos d’água 

e todas as situações de planejamento. A seleção também dependerá do tempo e recursos 

disponíveis. 
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3.1 - Modelagem matemática da qualidade da água superficial 

Os modelos de qualidade da água são formados por uma gama de expressões matemáticas que 

definem os processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem no corpo d’água. A maior parte 

deles consiste em equações de conservação de quantidade de movimento e massa. Dado uma 

variável de qualidade particular de interesse e os processos que a afeta, o balanço de massa pode ser 

desenvolvido e constará de três fenômenos fundamentais: a entrada do constituinte no volume de 

controle, o transporte dele através do volume de controle e as reações ocorridas que resultam no 

aumento ou decaimento da concentração do constituinte. 

A entrada de poluentes advém de processos naturais e despejo de esgoto doméstico, efluentes 

industriais ou atividades agrícolas, na forma de poluição pontual ou difusa. 

Os processos de transporte descrevem os movimentos dos poluentes através dos fenômenos 

de difusão, dispersão e advecção, e são dependentes das características hidrológicas e 

hidrodinâmicas do corpo d’água. 

Quando os poluentes são não conservativos, as reações cinéticas expressam quão rapidamente 

se dá o consumo do reagente e a formação do produto. 

Os modelos podem ser usados para avaliar condições no estado estacionário ou dinâmico. A 

primeira condição é mais simples e pertinente ao horizonte de planejamento de longo prazo (Loucks 

et al., 1981; Thomann, 1972).  

Suposições referentes à mistura dos poluentes ditam a dimensão espacial do modelo. Como 

cita Romeiro (2003), em se tratando de escoamento em rios, obtém-se boa precisão quando 

modelado o sistema em uma ou duas dimensões, sendo o modelo unidimensional o mais utilizado, 

no qual assume-se mistura completa nas direções vertical e lateral. Quanto aos modelos 

bidimensionais, estes podem ser representados como modelo bidimensional na horizontal (2DH) e 

modelo bidimensional na vertical (2DV). Os modelos 2DH permitem variações nas direções 

longitudinal e lateral. Aplica-se este modelo em estuários com pouca estratificação, tendendo a 

verticalmente homogêneos. Os modelos 2DV admitem mistura homogênea apenas na direção 

lateral. Modelos deste tipo podem ser aplicados em corpos d’água com estratificação de densidade 

na coluna d’água, mas com pouca variação na lateral. Os modelos tridimensionais, que admitem 

variações nas direções longitudinal, vertical e lateral, podem ser aplicados em qualquer corpo 

d’água. 

Adicionalmente, os modelos podem ser determinísticos ou estocásticos. Os primeiros estimam 

valores médios dos vários índices de qualidade da água, enquanto que os estocásticos levam em 

consideração as incertezas dos processos físicos, químicos e biológicos. 

Loucks et al. (1981), Orlob (1984), Chapra (1987), Thomann e Mueller (1987), dentre outros, 

apresentam diversas formulações da modelagem da qualidade.  
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Os avanços na tecnologia da computação, aliados ao aumento da complexidade nos problemas 

de gerenciamento de recursos hídricos, têm estimulado a prática de modelos matemáticos e 

simuladores computacionais como ferramentas para auxiliar nas tomadas de decisão. Uma extensa 

revisão da literatura dos modelos de qualidade da água pode ser conferida em Albertin (2004). 

4 – ÍNDICES DE DESEMPENHO DO SISTEMA  

O desempenho do sistema de gestão da qualidade da água é medido através de: (1) número de 

violações da concentração de OD, sendo esta comparada com a concentração estabelecida nos 

padrões de qualidade; (2) magnitude da máxima violação de OD; e (3) magnitude total das 

violações de OD nos pontos de monitoramento (Yandamuri et al., 2006). Na seqüência é 

apresentada a definição desses índices. 

1 – O desempenho do sistema medido através do número de violações, EN, é expresso como a 

razão da diferença entre o número de violações da concentração de OD estabelecida nos padrões de 

qualidade quando não há nenhum tipo de tratamento nas fontes de poluição, N0, e o número de 

violações com tratamento, Na, pelo número de violações quando não há tratamento. 

0
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N N

NN
E

−
=

                                                                                                                         (1) 

( )( )padrão0j0 OD,ODfN =
                                                                                                           (2) 

( )( )padrãoaja OD,ODfN =
                                                                                                           (3) 
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>
=

                                                                                    (5) 

M é o número de pontos de monitoramento; (yj)a é uma variável inteira, que pode assumir o 

valor 0 e 1 quando, respectivamente, não houver e houver violações no padrão de qualidade da 

água; ODj representa a concentração de OD nos pontos de monitoramento j, e o subscritos 0 e a 

indicam o nível de tratamento correspondentes a nenhum tratamento e com algum tipo de 

tratamento considerado; ODpadrão significa a concentração de OD limite estabelecida nos padrões de 

qualidade da água. 

2 – O desempenho do sistema medido através da magnitude da máxima violação da 

concentração de OD, EV, é expresso como a razão da diferença entre a magnitude da máxima 

violação de OD quando não há nenhum tipo de tratamento nas fontes de poluição, V0, e a 
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magnitude da máxima violação quando há tratamento, Va, pela magnitude da máxima violação da 

concentração de OD estabelecida nos padrões de qualidade quando não há tratamento. 

0
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V representa a magnitude da máxima violação da concentração de OD. Os subscritos 0 e a 

foram definidos anteriormente. 

3 – O desempenho do sistema medido através da soma total das magnitudes das violações na 

concentração de OD, ET, é expresso como a razão da diferença entre a soma da magnitude das 

violações de OD quando não há nenhum tipo de tratamento, T0, e das violações quando há 

tratamento, Ta, pela soma da magnitude das violações de OD estabelecida nos padrões de qualidade 

quando não há tratamento. 
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                                                                                                                         (11) 

( )( )padrão0j0 OD,ODfT =
                                                                                                          (12) 

( )( )padrãoaja OD,ODfT =
                                                                                                          (13) 

sendo: 

( )∑
=

=
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                                                                                                                          (14) 

T representa a soma da magnitude das violações de OD. Os outros termos foram definidos 

anteriormente.  

5 - O MODELO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA 

Os trabalhos de gerenciamento da qualidade da água são caracterizados por vários tipos de 

incertezas encontradas nos diferentes estágios do processo de decisão. A decisão final é encontrar a 

melhor estratégia de alocação dos efluentes de forma que a capacidade de assimilação do corpo 
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d’água seja suficiente para depurar os poluentes e garantir a qualidade hídrica esperada à jusante do 

lançamento. As principais variáveis estocásticas são a vazão do rio e do esgoto. 

Outro ponto que deve ser levado em conta é o objetivo ambiental esperado do recurso hídrico. 

A Resolução no 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 17 de março de 2005 

estabelece padrões de qualidade da água e lançamento de efluentes de acordo com a finalidade do 

uso da água. 

Incluídos no modelo proposto, estão os objetivos conflitantes da manutenção da qualidade 

hídrica do rio, do grau esperado de tratamento de efluentes, e as leis e decretos ambientais. A 

estrutura do modelo de auxílio à decisão proposto é ilustrada na Figura 2. 

O presente artigo visa desenvolver uma ferramenta de suporte à decisão baseada na análise 

multiobjetivo e que seja capaz de auxiliar nas tomadas de decisão dos processos de gerenciamento 

da qualidade da água, minimizando os conflitos e levando em consideração a disponibilidade 

hídrica, desenvolvimento econômico, estratégias de redução na emissão de efluentes, necessidade e 

disponibilidade de investimentos, objetivos de qualidade da água, distribuição de custo eqüitativa 

entre os poluidores, limitações legais e institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura do modelo 

 

A formulação da otimização multiobjetivo é composta de três modelos, a saber: 

1 – O primeiro modelo proposto objetiva maximizar a concentração de DBO emitida por cada 

fonte de lançamento e minimizar as violações nos padrões de concentração de OD do corpo 

receptor. Os problemas multiobjetivos normalmente requerem a minimização do custo. Esta função 

objetivo está intuitivamente representada nesse primeiro modelo, uma vez que permitindo que seja 

lançada uma maior quantidade de poluente na água, é dizer que a eficiência do tratamento pode ser 

diminuída e conseqüentemente, o custo será menor. Essa consideração facilita a interpretação do 
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custo do tratamento do efluente, uma vez este está relacionado a diversos fatores, e nem sempre é 

simples determinar uma função que caracterize o custo total de implantação e operação de uma 

determinada estação de tratamento de esgoto. O primeiro modelo é formulado de acordo com as eq. 

(15) e (16).  
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Z j
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1j j

j
1 −= ∑
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                                                                                                (15) 
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i2 yZ                                                                                                             (16) 
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=                                                                                       (17) 

Z1 e Z2 representam as funções objetivo que se pretende maximizar e minimizar, 

respectivamente. Wj é a carga de DBO lançada pela fonte j e Qj é a respectiva vazão de lançamento. 

xj é a eficiência do tratamento e neste caso, a variável de decisão. O número de fontes de poluição é 

F. 

ODpadrão é a concentração mínima permissível de OD estipulada pela legislação para uma 

determinada classe. OD é a concentração de oxigênio dissolvido encontrada no ponto de 

monitoramento i (i = 1,2, ... , M). Quando houver violação no padrão de qualidade da água (ODpadrão 

> OD), yi assume o valor 1; quando não houver (ODpadrão < OD), yi assume o valor 0. 

O modelo está restrito ao balanço de massa de OD e DBO. ODi pode ser determinado por 

algum simulador de qualidade da água, como QUAL2E, MIKE BASIN (Albertin, 2004), dentre 

outros. xj também se restringe às eficiências de tratamento das operações e processos plausíveis de 

serem implantadas nos municípios em estudo.  

2 – O segundo modelo encontra uma solução de compromisso entre o custo do tratamento e a 

vulnerabilidade das violações no padrão de qualidade da água. Da mesma forma que no primeiro 

modelo, a minimização do custo é interpretada pela minimização da eficiência do tratamento do 

esgoto. O segundo modelo é formulado de acordo com as eq. (18) e (19).  
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Z1 e Z3 representam as funções objetivo que se pretende maximizar e minimizar, 

respectivamente. di é a magnitude da violação do valor admissível de OD de acordo com a classe. 

Os outros termos foram definidos anteriormente. 

O modelo está restrito ao balanço de massa de OD e DBO. ODi pode ser determinado por 

algum simulador de qualidade da água. xj também se restringe às eficiências de tratamento das 

operações e processos plausíveis de serem implantadas nos municípios em estudo.  

3 – O terceiro modelo objetiva maximizar a concentração de DBO emitida por cada fonte de 

lançamento, porém, restrito aos padrões de qualidade da água, deve fazer com que haja uma medida 

de eqüidade na quantidade de poluente emitida por cada uma. O problema de qualidade da água se 

encontra a jusante do lançamento. Portanto, não é justo que fontes localizadas próximas a foz do rio 

não possam descarregar seus esgotos devido ao curso d’água se encontrar deteriorado por causa dos 

lançamentos a montante. Ainda, fontes que poluem mais devem possuir uma melhor eficiência na 

remoção dos poluentes do que as fontes que poluem menos. O terceiro modelo é formulado de 

acordo com as eq. (21) e (22). 
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1j j

j
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=
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=
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1j
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W

W

x

x
Z                                                                                                   (22) 

x  é a eficiência de remoção média entre as F fontes e W  é a carga média de poluentes que 

entra no sistema. Os outros termos foram definidos anteriormente.  

Nesse caso o modelo deve estar sujeito a padrãoi ODOD ≥  para que não haja violações nos 

padrões de qualidade da água e xj se restringe às eficiências de tratamento das operações e 

processos plausíveis de serem implantadas nos municípios em estudo. ODi é determinado por algum 

simulador de qualidade da água. 

A análise multiobjetivo é adequada aos problemas de recursos hídricos por se tratar de 

objetivos múltiplos e conflitantes. Quando utilizada como uma ferramenta de apoio às tomadas de 

decisões, ela valoriza a componente humana do processo de decisão. A escolha do método a se 

utilizar dependerá da afinidade do analista e da quantidade de dados disponíveis. 

Apesar de não ser muito utilizada na área de qualidade dos recursos hídricos, a análise 

multiobjetivo está ganhando adeptos devido à crescente preocupação com a preservação do meio 

ambiente e disponibilidade de recursos. Em adição, ela pode identificar o compromisso existente 

entre o tratamento das águas residuárias domésticas e industriais e a desejável qualidade da água no 

ambiente.  

Seria ideal se os modelos apresentados pudessem ser diretamente utilizados para identificar a 

melhor solução para os problemas de gerenciamento da qualidade da água. Talvez eles possam ser 
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usados em situações nas quais existem dados suficientes para desenvolvê-los e calibrá-los e onde 

estejam bem definidos os objetivos dos responsáveis pelo gerenciamento da qualidade hídrica. 

Os modelos de gerenciamento da qualidade da água são comumente utilizados para prever o 

impacto causado pela adoção de uma ou outra alternativa de gestão e para mostrar a importância de 

se ter grande quantidade de dados precisos. Se bem usados, podem ajudar no entendimento do 

porquê algumas alternativas de gerenciamento são melhores do que outras para determinadas bacias 

hidrográficas. Os modelos auxiliam na identificação de planos e, de acordo com os objetivos, 

responderão aos questionamentos relativos aos custos, tecnologias, requerimentos legais e sociais. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 

pela bolsa de estudos (doutorado) concedida. 

BIBLIOGRAFIA 

ALBERTIN, L. L. (2004). Avaliação da Quantidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

Superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí-Mirim (SP) Através do Simulador 

Computacional MIKE BASIN. 160 p. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos 

– Universidade de São Paulo, São Carlos. 2004. 

ALBERTIN, L. L. ; CORREA FILHO, C. R. R. ; PREFEITO, L. F. B. ; MAUAD, F. F. (2005). “A 

análise multiobjetivo e as tomadas de decisões nos problemas de gerenciamento da qualidade da 

água”. In Anais XVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, Nov. 2005, João 

Pessoa/PB.  

ALBERTIN, L. L.; MAUAD, F. F. (2005). “O planejamento multiobjetivo da qualidade da água”. 

In: Anais do XI SIMPÓSIO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 

ENGENHARIA AMBIENTAL, Dez. 2005, Itirapina/SP.  

CHAPRA, S. C. (1997). Surface water-quality modeling. New York: McGraw-Hill, 844p. 

COHON, J. L.; MARKS, D. M. (1973). “Multiobjective screening models and water resources 

investment”. Water Resources Research 9(4), pp. 826-836. 

DAUER, J. P.; KRUEGER, R. J. (1980). “A multiobjective optimization model for water resources 

planning”. Applied Mathematical Modelling 4, pp. 171-175. 

ESCHENBACH, E. A.; MAGEE, T.; ZAGONA, E.; GORANFLO, M; SHANE, R. (2001). “Goal 

programming decision support system for multiobjective operation of reservoir systems”. Journal of 

Water Resources Planning and Management 127(2), pp. 108-120. 

HAIMES, Y. Y.; HALL, W. A. (1974). “Multiobjectives in water resources systems analysis: the 

surrogate worth trade off method”. Water Resources Research 10(4), pp. 615-636. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18 

JARDIM, S. B.; LANNA, A. E. L. (2003). “Aplicabilidade de algumas técnicas de análise 

multiobjetivo ao processo decisório no âmbito dos comitês de gerenciamento de bacia 

hidrográfica”. Revista Brasileira de Recursos Hídricos 8(4), pp. 169-191. 

LOUCKS, D. P.; STEDINGER, J. R.; HAITH, D. A. (1981). Water Resource Systems Planning 

and Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 559 p. 

METCALF & EDDY, Inc. (2003). Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse. 4a 

edição. New York. McGraw-Hill, 1819 p. 

MILLER, W. L.; BYERS, D. M. (1973). “Development and display of multiple-objective impacts”. 

Water Resources Research 9(1), pp. 11-20. 

ORLOB, G. T., ed. (1984). Mathematical Modeling of Water Quality: Streams, Lakes, and 

Reservoirs. New York: Wiley-Interscience, 518 p. 

RODRIGUES, R. B. (2005). SSD RB – Sistema de Suporte a Decisão Proposto para a Gestão 

Quali-Quantitativa dos Processos de Outorga e Cobrança pelo Uso da Água.155 p. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária – Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2005. 

ROMEIRO, N. M. L. (2003). Simulação Numérica de Modelos de Qualidade de Água Usando o 

Método de Elementos Finitos Estabilizados. 197 p. Tese (Doutorado) – Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro. 2003.  

THOMANN, R. V.; MUELLER, J. A. (1987). Principles of surface water quality modeling and 

control. New York : Harper & Row, 644 p. 

YANDAMURI, S. R. M.; SRINIVASAN, K.; BHALLAMUDI, S. M. (2006). “Multiobjective 

optimal waste load allocation models for rivers using nondominated sorting genetic algorithm-II”. 

Journal of Water Resources Planning and Management, v. 132, n. 3, p. 133-143, May. 

 

 

 

 

 


