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Resumo – A bacia hidrográfica do rio Capibaribe apresenta sérios problemas de poluição. Isto se 

deve a falta de infraestrutura sanitária dos municípios que margeiam o rio atrelado às baixas taxas 

de vazões. Modelos matemáticos de qualidade da água são importantes ferramentas no estudo dos 

efeitos da poluição por fontes pontual e não pontual, bem como a avaliação de cenários, visando o 

cumprimento da legislação. Este estudo apresenta os resultados das simulações de cenários de 

tratamento dos efluentes lançados em um trecho no rio Capibaribe em Pernambuco. Para a 

realização da pesquisa, primeiramente foi realizada uma modelagem da qualidade da água, 

utilizando as planilhas do QUAL-UFMG, que se baseiam no QUAL-2E. Para aplicação no modelo, 

foi considerada a carga orgânica proveniente dos esgotos domésticos das cidades de Camaragibe e 

São Lourenço da Mata e do matadouro localizado neste município. Para a situação atual, de esgoto 

bruto, observou-se que em nenhum momento a concentração de OD alcançou o limite mínimo 

permissível de 5 mg/L, enquanto a DBO esteve 46,5% do trecho dentro dos padrões. Com a 

simulação de cenários de tratamento, concluiu-se que é necessário tratar com eficiência de 70% os 

efluentes lançados no rio Capibaribe para atender a legislação. 
 

Abstract - The catchment area of the Capibaribe river presentes serious water quality problems. 

This is due the lack of sanitation infrastructure in the municipalities bordering the Capibaribe river 

coupled up to low flows rate. Mathematical models of water quality are important tools in the study 

of point and non-point source pollution effects, as well as on the scenarios evaluation, aiming to 

compliance the legislation. This study presents simulations scenarios results for the treatment of 

effluents in a stretch Capibaribe river in Pernambuco. For the research, it was first perfomed a water 

quality modeling using spreadsheets QUAL-UFMG, which is based on QUAL-2E. In applying the 

model was considered the organic load of domestic sewage from the cities of Camaragibe and São 

Lourenço da Mata and slaughterhouse located in this city. For the current situation, raw sewage, it 

was observed that at no time the DO concentration reached the minimum permissible limit of 5 mg/l 

while the BOD was 46,5% of the stretch within the standards. With the treatment scenarios 

simulation, it was concluded that is is necessary to treat with the efficiency of 70% effluents into the 

river Capibaribe to compliance environmental legislation. 

 
 

Palavras-Chave – Modelagem da qualidade da água, QUAL-UFMG, Capibaribe 
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INTRODUÇÃO 

 

A bacia do rio Capibaribe, localizada em Pernambuco, possui sérios problemas de poluição 

das suas águas, recebendo uma considerável quantidade de resíduos e efluentes no seu leito. As 

emissões de nutrientes nos corpos d’água, provenientes de fontes pontuais e difusas, são causadoras 

de diversos problemas nos ecossistemas aquáticos, os quais tendem a se agravar devido ao uso 

incorreto feito pelo homem e das atividades que este desenvolve na bacia hidrográfica (MOTA, 

2003). As conseqüências negativas da poluição da água podem ser de caráter sanitário, ecológico, 

social ou econômico.  

Estudos de modelagem da qualidade da água apresentam-se como importantes ferramentas 

para auxiliar na definição de ações estratégicas na gestão e no planejamento por bacias 

hidrográficas. É possível, através da modelagem, obter e utilizar os resultados para antever as 

alterações na qualidade da água bem como o comportamento hídrico face ao aumento ou 

decréscimo da poluição existente, decorrente de fonte pontual ou difusa. Dessa forma, estudos dessa 

natureza subsidiam a tomada de decisão por parte do Poder Público, podendo minimizar os efeitos 

negativos sobre a qualidade da água. Em meio aos diversos elementos que podem ser simulados e 

previstos, o Oxigênio Dissolvido (OD) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) são o foco 

da presente pesquisa, visto que possuem relação direta com a qualidade das águas. 

Conforme Derisio (2000), o estudo dos efeitos da descarga de despejos orgânicos num corpo 

d’água constitui um problema importante no campo do controle da poluição das águas. A redução 

da matéria orgânica pela ação das bactérias se dá pela utilização do oxigênio dissolvido por esses 

microrganismos. A reposição desse oxigênio se processa através da superfície da água exposta à 

atmosfera. 

O oxigênio dissolvido (OD), segundo Braga et al. (2005), é um dos constituintes mais 

importantes dos recursos hídricos. Embora não seja o único indicador de qualidade da água 

existente, é um dos mais usados porque está diretamente relacionado com os tipos de organismos 

anaeróbios os quais liberam substâncias que conferem odor, sabor e aspecto indesejáveis à água. A 

concentração de oxigênio dissolvido na água resulta de um balanço entre a quantidade consumida, a 

quantidade produzida, a quantidade injetada e a massa resultante no meio. A quantidade consumida 

é função da demanda bioquímica de oxigênio que caracteriza o despejo, podendo ocorrer em todos 

os pontos do escoamento. A reaeração atmosférica é frequentemente o principal fator responsável 

pela introdução de oxigênio no meio líquido. 

 A demanda bioquímica de oxigênio (DBO), conforme Mancuso e Santos (2003), é a 

quantidade de oxigênio necessária para a metabolização da matéria orgânica biodegradável existente 
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no meio aquático. A oxidação desta matéria orgânica corresponde ao principal fator de consumo de 

oxigênio. O consumo de OD se deve à respiração dos microrganismos decompositores, 

principalmente as bactérias heterotróficas aeróbias. Embora o conceito de DBO não sirva como 

única medida para avaliar o impacto de qualquer poluente, devido à existência de outros problemas 

que podem advir do despejo de poluentes, este parâmetro possibilita uma avaliação bastante 

importante do estado de qualidade da água de um determinado meio. Por uma questão de padrão, 

utiliza-se frequentemente o conceito de DBO padrão, expressa por DBO5,20ºC. 

 Os modelos matemáticos são técnicas que permitem representar alternativas e simular 

condições reais que poderiam ocorrer dentro de uma faixa de incertezas, inerentes ao conhecimento 

técnico-científico (TUCCI, 2001). Conforme Von Sperling (2007), os modelos matemáticos são 

compostos por uma estrutura teórica, formadas pelas equações matemáticas, os valores numéricos 

dos coeficientes da equação e os dados de entrada e saída, preenchidas pelas medições de campo ou 

laboratório, relacionando com a resposta do sistema. 

 Os modelos de qualidade da água têm por objetivo a simulação de forma simples e prática 

do comportamento das características hidrológicas, físicas, químicas e biológicas ao longo do rio. O 

conhecimento do comportamento qualitativo do corpo d’água é essencial na gestão dos recursos 

hídricos, sendo uma ótima ferramenta para a tomada da decisão. Tais modelos vêm sendo utilizados 

desde o clássico modelo de Streeter e Phelps (1925). O modelo Streeter-Phelps foi o pioneiro para 

os modelos atuais, abordando unicamente dois aspectos importantes: o consumo de oxigênio pela 

oxidação da matéria orgânica e a produção de oxigênio pela reaeração atmosférica. Ainda hoje, 

muitas simulações são feitas utilizando o modelo de Streeter-Phelps (VON SPERLING, 2007). 

 A hipótese básica do modelo de Streeter-Phelps, segundo Braga et al. (2005), é que o 

processo de decomposição da matéria orgânica no meio aquático segue uma reação de primeira 

ordem, semelhante àquela dos processos radioativos. Nesse tipo de reação, a taxa de redução da 

matéria orgânica é proporcional à concentração de matéria orgânica presente em um dado instante, 

segundo a equação: 

                                                     DBOt = L0 . e 
–K1.t

                                         (Eq.1) 

 

Onde: DBOt é a quantidade de oxigênio dissolvido consumido desde o instante  inicial até o 

instante t; 

           L0 é a DBO imediatamente após o ponto de lançamento (mg/L);          

           K1 é o coeficiente de desoxigenação que depende do tipo de efluente (dia
-1

); 

           t é o tempo em dias. 
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 Segundo Von Sperling (2007), para a formulação matemática da cinética da reaeração, 

observa-se que a taxa de absorção de oxigênio é diretamente proporcional ao déficit existente. 

Quanto maior o déficit, maior a “avidez” da massa líquida pelo oxigênio, implicando em que a taxa 

de transferência seja maior. A equação para a reaeração é: 

                                           

                                                   C= Cs – (Cs – Co). e 
-k2.t                                                (Eq.2) 

 

Onde: C é a concentração de OD em um tempo t (mg/L); 

           Cs é a concentração de saturação de oxigênio (mg/L); 

           Co é a concentração inicial de oxigênio, logo após a mistura (mg/L); 

           K2 é o coeficiente da taxa de reaeração (dia
-1

). 

 

Para o modelo de OD e DBO em cursos d’água, têm-se as equações da mistura. A 

concentração e déficit de oxigênio no rio após a mistura com os esgotos são determinados pela 

seguinte expressão, que também é utilizada para a DBO: 

 

                                                      Co = Qr.ODr + Qe.ODe                                                (Eq.3) 

Qr + Qe 

     

Onde: Qr  é a vazão do rio a montante do lançamento dos despejos (m
3
/s); 

           Qe é a vazão do esgoto (m
3
/s); 

           ODr é a concentração de oxigênio dissolvido no rio, a montante do lançamento do despejo 

(mg/L); 

           ODe é a concentração de oxigênio dissolvido no esgoto (mg/L). 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos com a simulação de cenários de 

tratamento dos efluentes lançados no rio Capibaribe, em Pernambuco, no trecho compreendido entre 

os postos de qualidade CB-60 e CB-80, da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos de Pernambuco – CPRH, como forma de adequá-los aos padrões de qualidade da água 

exigidos pela legislação ambiental. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi utilizado o modelo QUAL-UFMG (Von Sperling, 2007) para o estudo dos parâmetros de 

OD e DBO na área de estudo. Tal modelo se baseia no QUAL 2E, desenvolvido pela US 

Environmental Protection Agency (USEPA) que, por sua vez, utiliza as equações de Streeter-

Phelps, e foi escolhido devido à larga utilização em rios brasileiros, à simplicidade conceitual e à 

menor necessidade de parâmetros e dados de entrada para realização dos cálculos (VON 

SPERLING, 2007). Para aplicação no modelo, foi considerada a carga orgânica proveniente dos 

esgotos domésticos das cidades de Camaragibe e São Lourenço da Mata e de um matadouro 

localizado neste município. A figura 1 mostra a bacia hidrográfica do Capibaribe e a localização do 

trecho estudado. Na figura 2 são apresentados os postos fluviométricos, de qualidade e as fontes de 

poluição (sedes municipais e matadouro) dentro da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Capibaribe e do trecho estudado 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localização da área estudada com os postos de qualidade e fluviométricos e as 

fontes de poluição 

 

Os dados de OD, DBO e temperatura ao longo do trecho, necessárias ao modelo, foram 

obtidos através dos postos de monitoramento da qualidade da água, enquanto os dados de vazão 

foram obtidos através do Plano Hidroambiental do rio Capibaribe (SRHE, 2010). Os dados 

históricos de velocidade e profundidade do rio foram obtidos no site da ANA, através do Sistema de 

Informações Hidrológicas - Hidroweb, da Agência Nacional de Águas e tratados no software Hidro 

1.2, também disponibilizado por esta agência. Pelo posto fluviométrico de Paudalho, obteve-se os 

valores históricos de velocidade (Figura 3) e profundidade (Figura 4) e com esses dados foi 

realizada uma estimativa da velocidade e profundidade através da correlação com a vazão observada 

no posto fluviométrico localizado no trecho estudado, conforme indicado por Von Sperling (2007), 

quando se deseja estimar a velocidade da massa líquida num curso d´água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Correlação da velocidade em função da vazão 
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PROFUNIDADE EM FUNÇÃO DA VAZÃO
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Figura 4. Correlação da profundidade em função da vazão 

A determinação dos três coeficientes K foi feita de acordo com valores tabelados (tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores típicos dos coeficientes de remoção de DBO (K1 e Kd) (base e, 20ºC) 

Fonte: FAIR et al. (1973), ARCEIVALA (1981), apud Von Sperling (2007) 

 

O trecho modelado é considerado raso e recebe esgoto bruto concentrado, portanto os 

valores médios iniciais de K1, Kd e Ks são, respectivamente, 0,4, 0,75 e 0,22, a 20ºC. Já o K2 é o 

coeficiente de reaeração, e depende da difusividade do oxigênio na água e da intensidade da 

turbulência do escoamento, aumentando seu valor, quanto mais intensa for a turbulência. O 

coeficiente K2 também é tabelado, conforme a tabela 2. Estes valores foram tomados como ponto 

de partida para a calibração do modelo, visando obter coeficientes mais condizentes com a realidade 

da bacia, que levem a menor diferença entre os dados de qualidade observados e estimados pelo 

modelo. 

Tabela 2. Valores típicos de K2 (base e, 20º C). Fonte: Von Sperling (2007) 

Origem K1 

Rios rasos Rios profundos 

Decomp.  

Kd 

Sediment.  

Ks 

Remoção      

Kr     

(=Ks+kd) 

Decomp.  

Kd 

Sediment.  

Ks 

Remoção      

Kr     

(=Ks+kd) 

Curso d'água recebendo esgoto bruto concentrado 0,35-0,45  0,50 - 1,00 0,10 - 0,35 0,60 - 1,35 0,35 - 0,50 0,05 - 0,20 0,40 - 0,70 

Curso d'água recebendo esgoto bruto de baixa 

concentração 
0,30-0,40 0,40 - 0,80 0,05 - 0,25 0,45 - 1,05 0,30 - 0,45 0,00 -0,15 0,30 - 0,60 

Curso d'água recebendo efluente primário 0,30-0,40 0,40 - 0,80 0,05 - 0,10 0,45 - 0,90 0,30 - 0,45 0,00 - 0,05 0,30 - 0,50 

Curso d'água recebendo efluente secundário 0,12-0,24 0,12 - 0,24 - 0,12 - 0,24 0,12 - 0,24 - 0,12 - 0,24 

Curso d'água com águas limpas 0,08-0,20 0,08 - 0,20 - 0,08 - 0,20 0,08 - 0,20 - 0,08 - 0,20 

Origem 
 

K2 (d
-1

) 

Profundo Raso 

Pequenas lagoas  0,12 0,23 
Rios vagarosos, grandes lagos  0,23 0,37 
Grandes rios com baixa velocidade  0,37 0,46 
Grandes rios com velocidade normal  0,46 0,69 
Rios rápidos  0,69 1,15 
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 O valor dos coeficientes depende da temperatura, pois exerce uma grande influência 

 A calibração do modelo se deu de forma manual, e o trecho estudado foi dividido em três, 

delimitados pelos postos de qualidade, resultando em valores diferentes para os coeficientes do 

modelo (K1, Kd e K2), em cada trecho. A Tabela 3 mostra os valores obtidos para cada coeficiente. 

 

Tabela 3. Valores de K1, Kd, Ks e K2 obtidos através da calibração manual do modelo para 

os três trechos 

 

 

 

 

 

 

Segundo Von Sperling (2007), os teores de oxigênio mínimo dissolvido a serem mantidos nos 

corpos d’água são estipulados através da legislação aplicável no país ou na região. No Brasil, os 

valores variam em função da classe em que o corpo d’água está enquadrado. Os teores mínimos 

permissíveis de OD e máximos de DBO nos corpos d’água doce em função da classe a que 

pertencem estão apresentados na tabela 4, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Tabela 4. Teores mínimos de OD e máximos de DBO permissíveis, segundo as classes  

Fonte: Brasil (2005) 

 

 

 

 

 

Quando há ausência de enquadramento, como é o caso do rio Capibaribe, conforme a 

Resolução CONAMA 357/2005, o rio deve ser enquadrado como de Classe 2, portanto, o teor 

mínimo de OD e máximo de DBO no rio deve ser de 5,0 mg/L. Dessa forma, em trechos que estão 

fora dos padrões recomendados, deve-se considerar a redução da DBO proporcionada pela 

eficiência do tratamento dos efluentes que contribuem com a alteração da qualidade das águas. 

Para o estudo da adequação do trecho aos padrões da resolução CONAMA 357/2005, foram 

simulados cenários de tratamento com eficiência de 30%, 70% e 95% de redução da carga orgânica 

dos efluentes lançados no rio Capibaribe, advindos dos municípios de Camaragibe e São Lourenço 

da Mata e do matadouro existente neste último município. O tratamento considerado deve ser 

 

K1 Kd Ks K2 

CB-60 /CB-71 0,30 0,10 0,18 1,60 

CB-71 /CB-72 1,10 14,00 3,20 12,35 

CB-72 /CB-80 0,90 2,45 0,18 4,60 

Classe OD mínimo (mg/L) DBO máxima (mg/L) 

Especial Não são permitidos 
lançamentos, mesmo tratados 

Não são permitidos 
lançamentos, mesmo tratados  

1 6,0 3,0 
2 5,0 5,0 
3 4,0 10,0 
4 2,0 - 
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realizado a nível secundário no qual predominam mecanismos de biológicos para redução da 

matéria orgânica. A melhor alternativa de dispositivos componentes da ETE deverá levar aspectos 

econômicos, contudo deve garantir o atendimento à legislação ambiental.  

O matadouro de São Lourenço da Mata abate em média 51 bois, 18 porcos e 15 cabritos por 

dia. O cálculo da DBO5,20ºC do matadouro foi realizado segundo valores de referência apresentados 

em CETESB (2008) e em Von Sperling (1996). Na tabela 5 é apresentado o resultado do cálculo da 

concentração do efluente do matadouro. 

Tabela 5. Cálculo da concentração de DBO do matadouro 

 

Já para a concentração de DBO5,20ºC dos esgotos domésticos brutos, utiliza-se um valor 

médio da ordem de 300 mg/L. Vale ressaltar que, em nenhuma dessas fontes de poluição (esgoto 

doméstico e do matadouro), há tratamento adequado dos efluentes gerados. 

Para o cálculo da concentração de DBO após tratamento desses efluentes, utilizou-se a 

fórmula, de acordo com a eficiência desejada (VON SPERLING, 2007): 

 

                                             DBOefl = (1- E/100 ) . DBOe                                                                      (Eq.4) 

        

Onde: 

DBOefl  é a DBO5,20ºC do esgoto efluente após tratamento (mg/l); 

DBOe é a DBO5,20ºC do esgoto bruto (mg/l); 

E = eficiência do tratamento na remoção da DBO5,20ºC (%) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a situação atual, ou seja, lançamento de esgoto bruto das cidades e do matadouro, 

observou-se que em nenhum momento a concentração de OD alcançou o limite mínimo permissível 

de 5 mg/L. Por outro lado, a DBO apresenta-se dentro dos padrões de corpos d’água Classe 2 da 

Resolução CONAMA 357/2005 em 46,5% do trecho estudado, conforme mostra a figura 5. 

 

 

Animais Bois Porcos Cabrito Carga Total Concentração 

Quantidade média de cabeça (d) 51 18 15 
163,53 

7277,70 
Carga média de DBO 140,7 12,42 10,35 

Vazão média de esgoto (m
3
/d) 17,9 2,52 2,10 

Vazão Total (m
3
/s) 

0,000260 
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Figura 5. Porcentagem do trecho dentro dos padrões da CONAMA 357/2005 

 

Os gráficos de OD e DBO ao longo do trecho estudado para o lançamento do esgoto bruto são 

mostrados nas Figuras 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perfil de OD ao longo do trecho (esgoto bruto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Perfil de DBO ao longo do trecho (esgoto bruto) 
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Dessa forma, é visível a necessidade de um tratamento eficiente dos efluentes do matadouro e 

dos municípios, tendo em vista os valores modelados e o permitido para rio enquadrado na Classe 2. 

Para que fosse encontrada a alternativa mais viável economicamente, foram simuladas eficiências 

de tratamento de 30%, 70% e 95%, como já foi dito anteriormente. 

Para a eficiência de 30% é considerado um tratamento primário dos efluentes lançados neste 

trecho do rio, enquanto que a eficiência de 70% foi considerado um tratamento secundário para 

redução da carga orgânica. A tabela 6 mostra os valores de DBO para cada nível de tratamento. 

Tabela 6. Valores de DBO para cada nível de tratamento 

. 

 As figuras 8 e 9 mostram o resultado da simulação de OD e DBO para as eficiências de 

tratamento de 30%, 70% e 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfil de OD ao longo do rio, após simulação de tratamento de 30%, 70% e 95%. 

 

 

 

 

 

Fonte DBO (Esgoto Bruto) DBO (30%) DBO (70%) DBO (95%) 

Matadouro 7277,7 5094,39 2183,3 363,9 

São Lourenço da Mata 300 210 90 15 

Camaragibe 300 210 90 15 
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Figura 9. Perfil de DBO ao longo do rio, após simulação de tratamento de 30%, 70% e 95%. 

 

Para que o trecho em estudo se adeque aos padrões da resolução CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005), percebe-se a necessidade de tratar com eficiência de, pelo menos 70%, os 

efluentes do matadouro e dos municípios de São Lourenço da Mata e Camaragibe.  

Neste sentido, deve-se ressaltar que a CONAMA 357/05 foi parcialmente alterada e 

complementada pela CONAMA 430/11 (BRASIL 2011). Na lei atual são estabelecidas as condições 

e padrões para efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Esta determina que a 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C) do efluente deve obedecer o valor máximo 

de 120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema 

de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de 

autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo 

receptor. 

Com a eficiência de 70%, observa-se através da figura 10 que, em toda a extensão do 

trecho, a DBO se mantém dentro dos padrões recomendados pela CONAMA 357/05 (acima de 5 

mg/L) e o OD permanece abaixo de 5 mg/L em apenas 24,7% da extensão total do trecho. Além 

disso, este percentual de eficiência garante o atendimento a CONAMA 430/11 por ser maior que a 

redução mínima de DBO exigida por esta resolução. 
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Figura 10. Porcentagem da extensão do trecho dentro dos padrões com eficiência de 70% 

 

CONCLUSÃO 

 Este trabalho evidencia a necessidade de obtenção de dados mais consistentes na bacia 

hidrográfica do rio Capibaribe, além do aumento de postos de monitoramente da qualidade da água 

e de vazão, de forma que possa simular cenários ainda mais próximos às condições reais do rio. 

 Além disso, conclui-se com esta pesquisa que o esgoto doméstico advindo dos municípios 

de São Lourenço da Mata e Camaragibe e do matadouro contribuem consideravelmente para a 

poluição do rio Capibaribe neste trecho. Torna-se necessário o tratamento desses efluentes que 

garanta uma eficiência de 70% (ou maior) de redução de carga orgânica para que seja atendida o que 

recomenda a resolução CONAMA 357/2005. 
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