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Resumo – O presente trabalho apresenta um estudo preliminar da poluição por esgoto sanitário no estuário do 
rio Potengi, na região metropolitana de Natal. Este estudo é realizado a partir de simulações computacionais realizadas 
pelo modelo de qualidade de água do SisBAHIA®. Estas simulações foram realizadas usando como parâmetros de 
qualidade da água: OD, DBO, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato, clorofila_a, como indicador 
da biomassa de fitoplâncton, fósforo orgânico, fósforo inorgânico; além do sal e temperatura. São desenvolvidas duas 
modelagens para uma mesma base: a primeira considera a carga atual, obtida a partir de aproximação da população que 
lança seu efluente diretamente na região próxima ao canal do Baldo e a segunda considera uma redução de carga. A 
região de estudo não apresenta medições de parâmetros de qualidade de água, tão pouco informações sobre o volume de 
cargas lançadas no estuário. Sendo assim, este trabalho mostra um estudo preliminar do impacto ambiental pela ação de 
efluentes sanitários no estuário do rio Potengi com cargas calculadas a partir da população atendida, configurando um 
estudo acadêmico com o objetivo de mostrar a potencialidade do SisBAHIA® como ferramenta de modelagem 
ambiental para este tipo de problema.  

 

Abstract – This paper presents a preliminary study of pollution by sewage in the Potengi river estuary in the 
metropolitan region of Natal. This study is conducted from computer simulations carried out by the water quality 
model's SisBAHIA ®. These simulations were performed using as the water quality parameters: ammonia nitrogen, 
nitrate nitrogen, organic nitrogen, chlorophyll_a, biochemical oxygen demand (BOD), dissolved oxygen (DO), 
inorganic phosphorous, organic phosphorous, temperature and salinity. Two modeling are developed for the same base: 
the first considers the current load, obtained from the population approach that launches its effluent directly into the 
channel region near the Baldo channel  and the second considers a reduced load. The region shows no measurements of 
water quality parameters, so little information about the volume of discharges into the estuary. Therefore, this paper 
shows a preliminary environmental impact study by the action of municipal sewage in the Potengi river estuary with 
loads calculated from the population served in an academic setting in order to show the potential of SisBAHIA ® as a 
tool for environmental modeling for this type of problem. 
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I�TRODUÇÃO 

 A gestão múltipla dos recursos hídricos, para a garantia de seu uso de forma saudável e com 

disponibilidade suficiente para atender as populações futuras, é de fundamental importância. 

Segunda a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2008, 78,6 % dos domicílios são 

abastecidos por rede geral; na região nordeste este valor é de 68,3%. No Brasil, o acesso à rede de 

esgotamento sanitário é de 44,0 % dos domicílios; no nordeste apenas 22,4% dos domicílios são 

servidos por rede coletora de esgoto. No entanto, quando se considera municípios com população 

superior a 500.000 habitantes, o serviço de coleta de esgoto está presente em mais de 90% dos 

municípios brasileiros. Ainda segundo a PNSB de 2008, pelo menos 1/3 dos municípios brasileiros 

efetuam tratamento de esgoto, representando 68,8 % do esgoto coletado. Os dados mostram que 

houve uma expansão na coleta e no tratamento de esgoto, mas que permanece a idéia do 

afastamento como prática na maioria dos casos, com crescente deterioração dos recursos hídricos 

enquanto corpos receptores. Em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, tal prática pode 

ser observada. Localizada as margens do estuário do Rio Potengi, esse corpo d´água é o principal 

corpo receptor dos efluentes oriundos dos núcleos urbanos e industriais. 

 O estuário do Rio Potengi comporta em suas margens diversas indústrias que compõem o 

Distrito Industrial de Natal e o Centro Industrial Avançado dos municípios de Parnamirim e 

Macaíba, bem como, quase metade da população estadual, que totaliza 1.318.107 de habitantes, 

IBGE (2010). Dentre as atividades que se desenvolvem em seu entorno, destacam-se a 

carcinicultura e as atividades portuárias.  

O estuário do rio Potengi está inserido na bacia Potengi e é o maior e mais importante sistema 

estuarino do Estado do Rio Grande do Norte. Possui uma área aproximada de 4.093 km², capaz de 

comportar um volume de água de 3,4 × 107 m3, SERHID (2010). Localiza-se no litoral oriental do 

Rio Grande do Norte e tem a sua margem direita a cidade de Natal, capital do estado. Os principais 

contribuintes de aporte fluvial são: o Rio Doce, o Rio Jundiaí e o Rio Potengi e um contribuinte 

como aporte marinho, o Oceano Atlântico, conforme Figura 1. 

Devido à ausência de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários há um aporte 

significativo de efluentes domésticos lançados sem tratamento nos rios que deságuam no estuário. 

Apenas 34,54 % do esgoto doméstico produzido pela população da região metropolitana de Natal 

são coletados e somente 47,6 % deste esgoto têm um destino adequado segundo dados da 

Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN, 2010). 
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Figura 1: Localização da área de estudos. 

  

 O presente trabalho apresenta um estudo preliminar da poluição por esgoto sanitário no 

estuário do rio Potengi, na região metropolitana de Natal. Modelos ambientais que estudam a 

dispersão de poluentes em corpos d’água têm sido usados como suporte para tomada de decisões 

estratégicas no que se refere ao lançamento de efluentes sanitários em rios e, também, em regiões 

costeiras, que sofrem influência direta do aporte de poluição de origem continental. 

A avaliação dos efeitos da poluição das águas decorrentes de despejos de esgoto sanitário pode 

ser feita através do monitoramento de alguns parâmetros de qualidade das águas, como, por 

exemplo, nitrogênio amoniacal, que indica a presença de esgoto doméstico lançado recentemente, 

nitrogênio nitrato, OD (Oxigênio Dissolvido) e DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Neste 

sentido, modelos computacionais de qualidade de água que contemplem fontes/sumidouros destas 

substâncias, o transporte ao longo do corpo d’água e a sua reação com outras substâncias são 

ferramentas importantes no monitoramento ambiental, onde a principal fonte de poluição é o 

lançamento de esgoto doméstico.  

 O modelo utilizado neste trabalho faz parte do Sistema de Base Hidrodinâmica Ambiental, 

denominado SisBAHIA®, desenvolvido pela Área de Engenharia Costeira e Oceanográfica do 

Programa de Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ. O SisBAHIA® é capaz de realizar modelagem 

ambiental de corpos d’água. O modelo de qualidade de água do SisBAHIA® é acoplado com o 

modelo hidrodinâmico bidimensional, já que o modelo de qualidade de água necessita do padrão de 

circulação hidrodinâmico do corpo d’água, fornecido pelo modelo hidrodinâmico bidimensional. 

Outra vantagem é o uso todas as ferramentas de pós-processamento do SisBAHIA®, fundamental 

para o bom desenvolvimento deste tipo de modelagem (Rosman, 2000). Os desenvolvimentos 
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matemático e numérico e a implementação computacional do modelo de qualidade de água podem 

ser encontrados em Cunha et al., 2006. O estudo da poluição por esgoto sanitário na região do 

estuário do rio Potengi, mostrado neste trabalho, é realizado a partir de simulações computacionais 

realizadas pelo modelo de qualidade de água do SisBAHIA®. Estas simulações foram realizadas 

usando como parâmetros de qualidade da água: OD, DBO, nitrogênio orgânico, nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio nitrato, clorofila_a, como indicador da biomassa de fitoplâncton, fósforo 

orgânico, fósforo inorgânico; além do sal e temperatura.  

 Os modelos numéricos são particularmente úteis quando são usados como ferramenta de 

comparação. Se a mesma base é usada (mesmo padrão de circulação hidrodinâmica e parâmetros 

iguais), é possível comparar alternativas, mesmo que os resultados numéricos não sejam 

necessariamente exatos. Neste sentido, os modelos numéricos têm papel importante na definição 

dos impactos ambientais que o lançamento de efluentes sanitários provoca no estuário, no estudo de 

qual a melhor solução de tratamento ou estratégia de lançamento e no desenvolvimento de níveis de 

monitoramento específicos. Sendo assim, neste trabalho são desenvolvidas duas modelagens para 

uma mesma base: a primeira considera a carga atual, obtida a partir de aproximação da população 

que lança seu efluente diretamente na região próxima ao canal do Baldo (Figura 2) e a segunda 

considera uma redução de carga. A região de estudo não apresenta medições de parâmetros de 

qualidade de água, tão pouco informações sobre o volume de cargas lançadas no estuário. Sendo 

assim, este trabalho mostra um estudo preliminar do impacto ambiental pela ação de efluentes 

sanitários no estuário do rio Potengi com cargas calculadas a partir da população atendida, sendo 

portanto, um estudo acadêmico com o objetivo de mostrar a potencialidade do SisBAHIA® como 

ferramenta de modelagem ambiental para este tipo de problema. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 O Modelo de Qualidade de Água usado é um Modelo Euleriano de Transporte Advectivo-

Difusivo integrado na vertical, para escalares passivos e não-conservativos, que pode ser visto em 

detalhes na Referência Técnica do SisBaHiA® em www.sisbahia.coppe.ufrj.br. 

 Escalares não-conservativos, que representam a maioria das substâncias existentes na água, 

sofrem modificação de concentração através de processos físicos, biológicos e químicos. Os 

processos biológicos e químicos, chamados de reações cinéticas, são definidos para cada substância, 

sendo, portanto o diferencial deste modelo. O entendimento e a formulação destes processos são 

fundamentais para a construção do modelo de qualidade de água. 

 Neste modelo, o campo de velocidades é conhecido, ou seja, o escalar transportado não altera 

a hidrodinâmica do corpo de água receptor. Como conseqüência, a modelagem do padrão 

hidrodinâmico do corpo d'água e a modelagem do transporte do escalar são problemas 
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desacoplados. Assim, para que ocorra uma boa simulação do transporte do escalar, uma adequada 

simulação do campo hidrodinâmico torna-se necessária. 

 Em relação aos mecanismos de transporte de uma dada substância em um corpo d'água, o 

processo advectivo é dominante, sugerindo assim uma enorme dependência entre a simulação 

hidrodinâmica e o processo de transporte. No entanto, os processos difusivos também são muito 

importantes para a definição do transporte. O modelo de qualidade da água do SisBaHIA® considera 

o ciclo do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo, além de biomassa de fitoplâncton e zooplâncton. 

Como as reações cinéticas modeladas variam fortemente com a temperatura e salinidade, o modelo 

foi construído considerando os seguintes 11 escalares: Salinidade (ups), Temperatura (°C), 

Nitrogênio Amoniacal (mgNA/L), Nitrogênio Nitrato (mgNI/L), Fósforo Inorgânico (mgP/L), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO/L), Oxigênio Dissolvido (mgO/L), Nitrogênio Orgânico 

(mgNO/L), Fósforo Orgânico (mgPO/L) e Clorofila_a (µgChla/L).  

 O padrão hidrodinâmico usado pelo modelo de qualidade de água é obtido através do modelo 

hidrodinâmico. Não é possível simular padrões de qualidade de água para um determinado domínio 

se não for definido, para o cenário estudado, o padrão hidrodinâmico. Os cenários da modelagem 

dos parâmetros de qualidade de água retratam as seguintes situações: 

• CENÁRIO 1: Modelagem de qualidade de água bidimensional usando os resultados dos 

modelos hidrodinâmicos mostrados em Ribeiro et al., 2011, com as cargas atuais presentes no canal 

do Baldo; 

• CENÁRIO 2: Modelagem de qualidade de água bidimensional usando os mesmos resultados 

dos modelos hidrodinâmicos do cenário 1, com as cargas diminuídas em 10 vezes em relação ao 

cenário anterior. 

 Considera-se que esta diminuição deve representar uma situação bastante favorável que este 

estuário pode experimentar em relação às cargas afluentes, quando da presença de uma estação de 

tratamento de esgoto. 

 

FO�TES DE POLUIÇÃO 

 O estuário do rio Potengi apresenta ao longo do seu leito diversas fontes de poluição. Dentre 

estas, destaca-se a poluição orgânica devido ao lançamento de esgoto doméstico não tratado, 

produzido pela população que vive no seu entorno e que ainda não está coberta por estação de 

tratamento de efluentes. A carga orgânica produzida pela macrobacia de contribuição que lança, 

sem qualquer tratamento, seu efluente no canal do Baldo, é de cerca de 20.000 kg DBO/dia 

(assumindo uma carga 50,0 g DBO/dia habitante, Campos & von Sperling, 1996), para uma 

população estimada de 400.000 habitantes, com um volume de 80.000 m3/dia (consumo de 200,0 

L/dia habitante). Considerando a localização do canal do Baldo, a carga orgânica proveniente dos 
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esgotos domésticos chega ao estuário do rio Potengi de forma mais concentrada na porção oeste. As 

Tabela 1 e Tabela 2 mostram as vazões dos rios afluentes ao domínio do estuário do rio Potengi e os 

valores dos parâmetros de qualidade de água usados como condição de contorno para os cenários 1 

e 2, respectivamente. Estas condições de contorno descrevem efluentes de esgoto doméstico sem 

tratamento; para o cenário 2 é prevista uma melhora nestas condições, com uma redução 

significativa de carga. A Figura 2 mostra as posições dos rios e do canal do Baldo, bem como a 

localização das estações usadas nos gráficos dos resultados do modelo de qualidade de água. 

Tabela 1 - Vazões nos rios afluentes ao domínio do estuário do rio Potengi e valores dos parâmetros de qualidade de 
água usados como condição de contorno, considerando a carga atual do Cenário 1. 

 Rio Potengi Rio Jundiaí Canal do Baldo 

Q (m3/s) 5.00 5.00 0.8 

Concentração de DBO (mg/L) 5.00 5.00 100.00 

Concentração de OD (mg/L) 4.00 5.00 0.00 

Concentração de Fósforo Orgânico (mg/L) 0.50 0.50 2.00 

Concentração de Fósforo Inorgânico (mg/L) 0.10 0.10 0.50 

Concentração de Nitrogênio Orgânico (mg/L) 3.00 3.00 10.00 

Concentração de Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 0.50 0.50 5.00 

Concentração de Nitrogênio Nitrato (mg/L) 0.00 0.00 0.00 

Concentração de Clorofila_a (µg/L) 5.00 5.00 5.00 

Temperatura (0C) 25.00 25.00 25.00 

Sal (psu) 0.00 0.00 0.00 

Tabela 2 - Vazões nos rios afluentes ao domínio do estuário do rio Potengi e valores dos parâmetros de qualidade de 
água usados como condição de contorno, considerando a carga atual reduzida em 10 vezes do Cenário 2. 

 Rio Potengi Rio Jundiaí Canal do Baldo 

Q (m3/s) 5.00 5.00 0.8 

Concentração de DBO (mg/L) 5.00 5.00 10.00 

Concentração de OD (mg/L) 4.00 5.00 0.00 

Concentração de Fósforo Orgânico (mg/L) 0.50 0.50 0.20 

Concentração de Fósforo Inorgânico (mg/L) 0.10 0.10 0.050 

Concentração de Nitrogênio Orgânico (mg/L) 3.00 3.00 1.00 

Concentração de Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 0.50 0.50 0.50 

Concentração de Nitrogênio Nitrato (mg/L) 0.00 0.00 0.00 

Concentração de Clorofila_a (µg/L) 5.00 5.00 5.00 

Temperatura (0C) 25.00 25.00 25.00 

Sal (psu) 0.00 0.00 0.00 
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Figura 1 – Estuário do rio Potengi, com as indicações de nomes e posições de estações usadas nos gráficos de resultados 
do modelo de qualidade de água. 

 
 Os parâmetros usados na simulação numérica do transporte advectivo e difusivo podem ser 

observados na Tabela 3. O coeficiente de difusão turbulenta representa a mistura devida à 

turbulência gerada principalmente pelo fundo, podendo ser decomposto segundo as direções 

longitudinais e transversais. Fischer (1979) parametrizou o coeficiente de difusão como função das 

escalas da dispersão longitudinal e transversal, usadas para facilitar a calibração, e da velocidade de 

atrito característica. Somada a este modelo é possível considerar valores constantes, fornecidos pelo 

modelador.  

Tabela 1 - Parâmetros utilizados na simulação numérica do modelo de transporte advectivo-difusivo. 

Parâmetros Valores 

Dxx(m
2
/s) 1,0 

Dxy(m
2
/s) 0,0 

Dyy(m
2
/s) 1,0 

∆t (s) 300,0 

Número de Peclèt Maximo 10,0 

α (escala da dispersão longitudinal) 1,0 

β (escala da dispersão transversal) 1,0 

αx (parâmetro de escala na dimensão x) 1,0 

αy (parâmetro de escala na dimensão y) 1,0 

αt (parâmetro de escala na dimensão t) 1,0 
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 Os parâmetros usados nas reações cinéticas do modelo de qualidade da água são mostrados na 

Tabela 4.  

Tabela 2 - Parâmetros utilizados na simulação numérica do modelo de qualidade da água. 

Símbolo Parâmetro Valor  Unidades 

kg(20) Taxa de crescimento do fitoplâncton a 20ºC 2,0 d-1 

kSn Constante de meia saturação de N 25,0 µgN L-1 

ksP Constante de meia saturação de P 20,0 µgN L-1 

Is Nível ótimo de luz 145 ly d-1 

ksa Constante de meia saturação para predação de zooplâncton sobre alga 10  (µgChla L-1) 

kgz(20) Taxa de predação do fitoplâncton pelo zooplâncton a 20ºC 0,5  m3 gC-1 d-1 

kra(20) Perdas de fitoplâncton por respiração e excreção a 20 °C 0,2  d-1 

krz(20) Perdas do zooplâncton por respiração e excreção a 20°C 0,03  d-1 

Ez Eficiência de predação do zooplâncton sobre algas 0,5 - 

kgzc(20) Perdas do zooplâncton por predação 0,05 d-1 

fon Fração de morte e respiração do fitoplâncton reciclada para nitrogênio 
orgânico 

0,5 - 

kam Constante de meia saturação para preferência de amônia 50 µgN L-1 

roc Quantidade de oxigênio consumido na decomposição de um grama de 
carbono orgânico 

2,67 gO,gC-1 

rpa Razão fósforo/clorofila nas células das algas 2,0 gP gChla-1 

rna Razão nitrogênio/clorofila nas células das algas 5,0 gN gChla-1 

rca Razão carbono/clorofila nas células das algas 10 gC gChla-1 

fD5 Fração de DBO dissolvido na coluna de água 0,5 - 

fD7 Fração de nitrogênio orgânico dissolvido na coluna de água 1,0 - 

fD8 Fração de fósforo orgânico dissolvido na coluna de água, 0,85 - 

fop Fração de morte e respiração da fitoplâncton reciclada para fósforo orgânico 0,5 - 

k12(20) Coeficiente de nitrificação em 20°C  0,1 d-1 

kD(20) Coeficiente de desnitrificação em 20°C  0,09 d-1 

k71(20) Coeficiente de amonificação em 20°C 0,08 d-1 

k83(20) Coeficiente de mineralização do fósforo orgânico em 20°C 0,2 d-1 

ka(20) Coeficiente de reaeração em 20°C 1,38 d-1 

kD(20) Coeficiente de desoxigenação em 20°C  0,2 d-1 

kDBO Constante de meia saturação para oxidação da DBO  0,5 mgO2 L
-1 

k�IT Constante de meia saturação da nitrificação por limitação de oxigênio  2,0 mgO2 L
-1 

k�O3 Constante de meia saturação da desnitrificação por limitação de oxigênio  0,1 mgO2 L
-1 

kea Taxa de mortalidade do fitoplâncton 0,1 d-1 

kez Taxa de mortalidade do zooplâncton 0,01 d-1 

SOD(20) Demanda de oxigênio no sedimento em 20°C 1,0 gO2 m
-2 d-1 

vs3 Velocidade de deposição de substância orgânica  0,01 m d-1 

vs4 Velocidade de sedimentação da biomassa 0,15 m d-1 

vfr Velocidade de precipitação do fósforo inorgânico 0,1 m d-1 
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A definição destes parâmetros representa um desafio na utilização de modelos de qualidade de 

água com caráter preditivo por dois motivos principais: (i) os próprios modelos são simplificações 

exageradas da realidade e, portanto, seus parâmetros tentam condensar uma quantidade de 

fenômenos muitas vezes impossível de se expressar por apenas um número; (ii) As poucas 

campanhas de medição e a própria precariedade de muitas das próprias técnicas de medição, 

limitam tanto a quantidade quanto a qualidade dos dados para calibração destes parâmetros. No 

entanto, muitos destes valores são mais ou menos independentes de situações específicas (ou seja, 

são mais ou menos universais), além de muitos serem adimensionais (ou seja, de independerem de 

escala do problema). Assim, é possível supor que tais parâmetros terão um comportamento dentro 

de uma faixa de valores ou ainda, supor que eles podem ser considerados na média, de modo que os 

erros para mais e para menos se compensem. Portanto, é muito razoável a utilização de valores 

destas “constantes” obtidas em laboratórios ou em outros estudos de campo. 

Outra fonte de poluição são os efluentes provenientes da atividade industrial. Cerca de 350 

metros cúbicos de dejetos por hora são lançados no estuário, dos quais, segundo Araújo (2005) 

estima-se que 30% sejam tratados pelas próprias empresas. Existem ainda as fontes não pontuais, 

decorrentes da lavagem, pelas águas de chuvas, dos logradouros públicos, onde os detritos são 

despejados no estuário através dos cursos d’água. Todas as estas fontes foram desprezadas neste 

estudo.  

 

APLICAÇÃO DO MODELO AMBIE�TAL  

 O domínio e a malha de elementos finitos usados na discretização, foram confeccionados a 

partir de elementos quadrangulares sub-paramétricos Lagrangeanos, impostos de forma a preservar 

adequadamente os contornos naturais, procurando evitar elementos com grandes distorções 

geométricas, de modo a garantir uma boa precisão e estabilidade numérica. A malha possui 1423 

elementos e 6774 nós, Figura 3. 

A batimetria do Estuário, apresentada na Figura 4, foi obtida a partir das cartas náuticas da 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), no 802 – Porto de Natal, escala 1:8.500 e no 810 – 

Proximidades do Porto de Natal, escala 1:50.000 (DHN, 2000 e 2005). 

O coeficiente de atrito do fundo pode ser calculado via coeficiente de Chèzy. Este coeficiente 

depende da amplitude da rugosidade equivalente de fundo, definida a partir da composição e da 

distribuição de sedimentos no fundo proposto por Abbot e Basco (1989). Para a determinação da 

rugosidade equivalente do fundo do estuário do Rio Potengi, foi utilizada a distribuição de 

sedimentos de Frazão (2003), aplicada aos valores da amplitude da rugosidade (ε). Sendo assim, 

pode-se considerar que o domínio de modelagem possui sedimentos de fundo que variam de 

cascalho, areia e lama.  
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Figura 3 - Domínio de modelagem para o estuário do rio Potengi, mostrando a malha com 1423 elementos finitos e 

6774 nós. 

 

Figura 4 - Visualização da topografia de fundo do domínio de modelagem a partir da discretização apresentada na 
Figura 3. 
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A Figura 5 mostra a distribuição espacial da amplitude da rugosidade de fundo no domínio de 

modelagem, nela é possível observar o valor de ε = 0,03 em grande parte do domínio (Areia fina), e 

a gradação deste valor nos bancos de silte arenosos e cascalhos 0.04 ≤ ε ≤ 0.17. 

 
Figura 5 – Rugosidade equivalente do domínio de modelagem. 

 
 Os forçantes hidrodinâmicos utilizados referem-se a marés, ventos e vazões afluentes 

representativas do mês de maio de 2011. A curva de nível d’água utilizada na modelagem para o 

período de 01/05/2011 a 31/05/2011 pode ser observada na Figura 6. Para sua obtenção foram 

consideradas oito séries temporais de elevação do nível d’água devido à maré astronômica para o 

Porto de Natal, localizado dentro do estuário do rio Potengi, obtidas no Catálogo de Estações 

Maregráficas Brasileiras da Fundação de Estudos do Mar. A imposição da curva de maré foi feita 

ao longo dos contornos abertos do domínio modelado, segundo Fischer (1979). 
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Figura 6 - Curva de maré utilizada na modelagem gerada com oito constantes harmônicas obtidas a partir de FEMAR. 
 

 

Os ventos são oriundos do conjunto de dados da estação meteorológica do INMET-UFRN, 

Figura 7. As vazões são as já apresentadas nas Tabelas 1 e 2. Resultados da simulação 

hidrodinâmica podem ser encontrados em Ribeiro et al., 2011. 

 

Figura 7 – Vento típico para o mês de maio no estuário do rio Potengi usado no estudo da circulação hidrodinâmica. 
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RESULTADOS OBTIDOS PELO MODELO DE QUALIDADE DE ÁGUA 

Os resultados das concentrações dos parâmetros de qualidade de água obtidas numericamente 

pelo SisBAHIA® são mostradas em três estações localizadas dentro do estuário, C, E e G, ao longo 

de 20 dias de simulação. As três estações foram escolhidas por representar regiões distintas do 

estuário: as estações C e E localizam-se próximas ao canal do Baldo e caracterizam a região que 

potencialmente pode sofrer influência do lançamento imposto; a estação G representa a região mais 

interna do estuário, com maior tempo de residência (Ribeiro et al., 2011), e conseqüentemente mais 

propícia a acumulação de poluentes. 

As Figura 8 e Figura 9 mostram as concentrações de Sal e os valores de temperatura nas três 

estações, para os dois cenários. Observa-se que não há qualquer diferença em relação a estas 

variáveis quando se considera cenários diferentes, e que o sal penetra no estuário, com grande 

variação temporal, o que confirma a influência da circulação oscilatória, comportamento 

semelhante para todos as demais substâncias simuladas pelo SisBAHIA®. Os valores de temperatura 

possuem o mesmo comportamento, com valores maiores na estação G, mais rasa.  

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 8 - Concentração de Sal (psu) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G para carga atual 
(Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na Figura 2. 

 
 

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 9 – Valores de Temperatura (0C) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G para carga 
atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na Figura 2. 
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O ciclo do nitrogênio é mostrado nas Figura 10, Figura 11 e Figura 12, onde pode-se observar 

as concentrações de nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal e nitrogênio nitrato, 

respectivamente, nas três estações para os dois cenários. O comportamento é bastante semelhante 

para as três concentrações. Na estação C, as concentrações de nitrogênio orgânico, nitrogênio 

amoniacal e nitrogênio nitrato têm uma ligeira melhora quando se compara os cenários 1 e 2. Como 

a base é a mesma, esta diminuição é provocada unicamente pela diminuição de carga, como seria 

esperado. A estação E as maiores diferenças acontecem na maré de quadratura, com a diminuição 

da oscilação dos valores, que é uma constante em todos os resultados. Na estação G são mantidas as 

mesmas condições nos dois cenários simulados.  

 

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 10 – Concentração de Nitrogênio Orgânico (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e 
G para carga atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na 

Figura 2. 
 
 
 

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 11 – Concentração de Nitrogênio Amoniacal (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E 
e G para carga atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na 

Figura 2. 
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Cenário 1 Cenário 2 

Figura 12 – Concentração de Nitrogênio Nitrato (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G 
para carga atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na 

Figura 2. 
 

As mesmas considerações feitas para o ciclo do nitrogênio podem ser feitas para o ciclo do 

fósforo (Figura 13 e Figura 14). Os valores das concentrações de fósforo orgânico e inorgânico 

também apresentam oscilações e diminuição de valores para o cenário 2 quando comparado com o 

cenário 1. Em relação às concentrações de Clorofila_a (Figura 15), que no SisBAHIA® é o 

indicador de biomassa de fitoplâncton, os valores para os dois cenários são praticamente iguais, 

demonstrando que existe fator limitante para o seu crescimento. 

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 13 – Concentração de Fósforo Orgânico (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G 
para carga atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na 

Figura 2. 
 

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 14 – Concentração de Fósforo Inorgânico (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G 
para carga atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na 

Figura 2. 
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Cenário 1 Cenário 2 

Figura 15 – Concentração de Clorofila_a (µg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G para 
carga atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na Figura 2 

 
As Figura 16 e Figura 17 mostram as concentrações de DBO e OD. Observa-se que os valores 

de concentrações de OD são sempre superiores a 6,0 mg/l O2, para as três estações. No que se refere 

às concentrações de DBO, verifica-se uma grande dispersão dos resultados, o que confirma a 

influência da circulação oscilatória sobre as variações de concentrações de DBO e OD. As 

concentrações de DBO apresentam um comportamento semelhante ao das concentrações de OD, 

com valores máximos de 1,4 mg/L, para as estações C, considerando o cenário 1; no cenário 2, com 

redução de carga, as concentrações de DBO sofrem uma grande redução, principalmente nas 

estações C e E. 

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 16 – Concentração de DBO (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G para carga 
atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na Figura 2. 

 

  
Cenário 1 Cenário 2 

Figura 17 – Concentração de OD (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® nas estações C, E e G para carga 
atual (Cenário 1) e para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição das estações é mostrada na Figura 2. 
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Para avaliar o efeito do lançamento no próprio do canal do Baldo, são mostrados os resultados 

comparando os dois cenários para uma estação localizada na saída do canal. São analisados apenas 

as concentrações de fósforo inorgânico (Figura 18), nitrogênio nitrato (Figura 18), DBO (Figura 19) 

e OD (Figura 19). Observa-se uma grande variação nos valores entre os dois cenários; no entanto 

para o nitrogênio nitrato esta variação é menor, provavelmente porque os processos de 

transferências ainda não acorreram e nos dois cenários as condições de contorno são de 

concentração nula para esta substância. Para o cenário 1, as concentrações do OD variam bastante, 

com valores entre 1,0 mg/L e 7,0 mg/L. No cenário 2, ocorre uma melhora na qualidade, com 

limites inferiores na ordem de 4,0 mg/L. Esta estação apresenta alto índice de degradação, 

diferentemente das estações localizadas no estuário, que apresenta concentrações de DBO menos 

elevadas; no cenário 1 as concentrações de DBO variam entre 50,0 mg/L e 2,0 mg/L e no cenário 2, 

entre 5,0 mg/L e 1,0 mg/L. Observa-se ainda que não há diferenças significativas entre a sizígia e a 

quadratura. 

  
Fósforo Inorgânico (mg/L) Nitrogênio Nitrato(mg/L) 

Figura 18 – Concentrações de Fósforo Inorgânico (mg/L) e Nitrogênio Nitrato (mg/L) obtidas numericamente pelo 
SisBAHIA® na estação Canal para carga atual (Cenário 1) para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição da 

estação é mostrada na Figura 2. 

 

  
OD (MG/L) DBO (mg/L) 

Figura 19 – Concentrações  OD (MG/L) e DBO (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® na estação Canal para 
carga atual (Cenário 1) para carga diminuída em 10 vezes (Cenário 2). A posição da estação é mostrada na Figura 2. 

 
A Figura 20 mostra a distribuição espacial das concentrações de DBO em situação de preamar 

de sizígia (19/05) e quadratura (26/05). Observa-se que a pluma atinge a região do estuário, com 

concentrações muito baixas. Quando se observa o canal (Figura 21) para os mesmos instantes, 
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observa-se que a pluma fica retida próxima a margem, e é maior no instante de preamar de 

quadratura, o que é esperado devido ao menor volume de diluição apresentado neste instante. 

  
preamar de sizígia no dia 19/05 preamar de quadratura no dia 26/05 

Figura 20 – Concentrações de DBO (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® para carga atual (Cenário 1), em 
situação de preamar de sizígia no dia 19/05 e em situação de preamar de quadratura no dia 26/05 . O instante é mostrado 

na Figura 6. 

 

  
preamar de sizígia no dia 19/05 preamar de quadratura no dia 26/05 

Figura 21 – Concentrações de DBO (mg/L) obtidas numericamente pelo SisBAHIA® para carga atual (Cenário 1) na 
região do canal do Baldo, em situação de preamar de sizígia no dia 19/05 e em situação de preamar de quadratura no dia 

26/05. O instante é mostrado na Figura 6. 
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CO�CLUSÕES 

 
 Neste trabalho é mostrada a avaliação da poluição por esgoto sanitário no estuário do rio 

Potengi, utilizando um modelo de qualidade de água do SisBAHIA® como ferramenta. Os resultados 

mostram que os esgotos lançados no canal do Baldo chegam ao estuário com concentrações muito 

baixas, ficando retido no próprio canal. Observa-se que as maiores diferenças acontecem na maré de 

quadratura, apresentando concentrações maiores, refletindo o menor volume presente para diluição. 

Como as cargas foram estimadas e não foi considerado as outras fontes de poluição, que lançam 

uma carga considerável de esgoto domésticos e industrial no estuário, este trabalho representa um 

exercício acadêmico, com o objetivo de mostrar a potencialidade do SisBAHIA® como ferramenta 

capaz avaliar a dispersão de efluentes em corpos d´água naturais. 
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