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Resumo – Este trabalho objetivou analisar a capacidade de assimilação de efluentes domésticos do 
Rio Jucu, importante manancial da Grande Vitória/ES. A referida análise envolveu a condução de 
simulações computacionais da variação das concentrações de oxigênio dissolvido (OD) e demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), utilizando modelos matemáticos de qualidade de água de uma e 
duas dimensões. O modelo unidimensional utilizado foi o Streeter-Phelps. O bidimensional, por sua 
vez, foi o proposto por Eiger (2003). Neste estudo foram consideradas disposições finais de esgotos 
domésticos com vazões de 1%, 5% e 10% da vazão Q7,10 do rio Jucu. Para cada carga de esgotos 
foram consideradas três alternativas de tratamento: ausência de tratamento, tratamento primário e 
tratamento secundário. Os resultados indicaram que na maioria dos cenários as concentrações de 
OD atenderiam a Resolução CONAMA nº 357/2005; entretanto, para a DBO, a maioria dos 
cenários apresentou-se fora dos padrões. A lenta cinética reacional típica de cursos d’água e a 
pequena extensão simulada não permitiram definir as condições críticas associas às concentrações 
de OD. Adicionalmente, não foram observadas diferenças significativas em relação aos resultados 
apresentados pelos modelos de uma ou duas dimensões, particularmente quando considerados os 
maiores coeficientes de dispersão turbulenta na seção transversal. 

Abstract – This study aims to evaluate the assimilative capacity of domestic effluents of the river 
Jucu, an important source of Vitoria/ES. This analysis involved computer simulations of varying the 
concentrations of dissolved oxygen (DO) and biochemical oxygen demand (BOD), using 
mathematical models of water quality of one and two dimensions. The one-dimensional model used 
was the Streeter-Phelps. The bidimensional, in turn, was proposed by Eiger (2003). This study 
considered the final provisions of domestic effluents to 1%, 5% and 10% of the flow Q7, 10 of River 
Jucu. For each load of sewage were considered three alternative treatments: no treatment, primary 
treatment and secondary treatment. The results indicated that in most scenarios DO concentrations 
would attended Resolution CONAMA Nº. 357/2005, however, for BOD, most scenarios did not 
attended the standards.. The slow reaction kinetics typical of small streams and simulated extension 
not allowed defining the critical conditions associated to concentrations of DO. Additionally, there 
were no significant differences in the results presented by models of one or two dimensions, 
particularly when considering the turbulent dispersion coefficients larger in cross section. 

Palavras-Chave – Demanda Bioquímica de Oxigênio; Modelo matemático de qualidade de água; 
Oxigênio Dissolvido. 
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1 - INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O comportamento heterogêneo dos sistemas ambientais aquáticos é causa principal da sua 

complexidade, percebida na simultaneidade dos acontecimentos inerentes aos referidos sistemas. 

Qualquer uso que se faz de um meio aquático deve ser planejado e monitorado a fim de se 

manter as mínimas condições de preservação deste ambiente. Afinal, este é um ecossistema rico em 

vida, mantido por um “equilíbrio natural entre produção e consumo, entre seres produtores e 

consumidores, entre a reação da fotossíntese e a reação da respiração” (BRAGA, 2005). 

Quando uma carga poluente é lançada por um despejo afluente, esse estado natural de 

equilíbrio do corpo hídrico é perturbado, desencadeando uma série de reações com o objetivo de 

recuperar o estado natural que apresentava antes da poluição. A recuperação do corpo d’água 

denomina-se autodepuração (VON SPERLING, 2005). 

De acordo com Mota (2006), apesar de todo corpo d’água ser capaz de receber e depurar a 

matéria orgânica, esse é um mecanismo que é limitado de acordo com o manancial e a vazão de 

efluentes. O corpo receptor deve ser capaz de assimilar a carga de esgotos que nele está chegando, 

diminuindo gradativamente sua concentração, sem que para isso sejam desencadeados problemas 

ambientais. 

De acordo com Eiger (1995), o impacto ambiental de vários tipos de atividades poluidoras, 

como estações de tratamento de esgotos, a determinação da influência de obras hidráulicas na 

qualidade da vida aquática, o impacto de vazamentos acidentais de resíduos tóxicos, dentre outros, 

podem ser analisados a partir de modelos matemáticos de simulação da qualidade da água. 

Os modelos matemáticos representam as transformações físicas, químicas e biológicas que 

corpo hídrico venha a experimentar, com a prévia identificação dos pontos críticos daquele corpo 

receptor, sendo numa ferramenta de fundamental importância no planejamento de ações voltadas 

para o gerenciamento dos recursos hídricos (GOMES et al. 2007). 

A modelagem da qualidade de água constitui-se em uma valiosa ferramenta da Engenharia 

Sanitária e Ambiental destinada à simulação dos processos de transporte e autodepuração de um 

corpo d’água, propiciando assim, antever e avaliar, para diferentes cenários, as alterações na 

qualidade das águas de um corpo receptor. 

Através de um modelo matemático é possível compreender algumas propriedades dos 

sistemas aquáticos, prever suas reações a estímulos e estimar suas capacidades de autodepuração. 

Essa ferramenta também permite antever os impactos decorrentes de inúmeras situações hipotéticas, 

o que possibilita aos responsáveis legais a tomada de decisões em relação à gestão de bacias 

hidrográficas. 
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Neste trabalho, pretende-se avaliar a capacidade de assimilação de despejos domésticos do rio 

Jucu, a partir do emprego de modelos matemáticos uni e bidimensionais de qualidade de água. 

2 - OBJETIVOS  

2.1 - Objetivo Geral 

Utilizar modelo matemático de qualidade de água para avaliar a capacidade de assimilação de 

efluentes domésticos no Rio Jucu. 

2.2 - Objetivos Específicos 

• Reunir informações sobre a qualidade e a disponibilidade hídrica do Rio Jucu. 

• Realizar simulação da variação das concentrações de OD e DBO, considerando o emprego 

de um modelo unidimensional de qualidade de água. 

• Realizar simulações da variação das concentrações de OD e DBO, considerando o emprego 

de um modelo bidimensional de qualidade de água. 

• Confrontar os resultados obtidos a partir de modelos uni e bidimensionais de qualidade de 

água. 

3 - MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 - Informações hidrológicas qualiquantitativas 

Os registros fluviométricos e de qualidade de água utilizados neste trabalho consistiram em 

dados sobre DBO, OD, vazão, profundidade, largura e velocidade do rio Jucu, obtidos a partir das 

séries históricas das estações de Fazenda Jucuruaba e Calha Principal – BR 101, estações 

gerenciadas pela Agência Nacional de Águas (ANA).  

3.2 - Modelos de qualidade de água 

Foram aplicados nesse estudo o modelo unidimensional de Streeter-Pheps e o modelo 

bidimensional proposto por Eiger (2003), descritos nas seções subsequentes.  

3.2.1 - Modelo unidimensional  

O modelo unidimensional clássico proposto por Streeter-Phelps pressupõe um escoamento 

permanente e uniforme, despreza os efeitos da difusão e dispersão longitudinais, considera uma 

descarga contínua e constante de poluente biodegradável, com seus constituintes distribuídos 

uniformemente ao longo das seções transversais. As equações descritas para o modelo são válidas 

para descrever a conversão da matéria orgânica somente em condições aeróbias, isto é, enquanto a 
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disponibilidade de oxigênio igualar ou exceder o seu consumo. No estado de anaerobiose as 

equações perdem sua validade (von Sperling, 2005). As simulações de qualidade de água que 

utilizaram o modelo clássico de Streeter-Phelps foram realizadas com auxílio da planilha eletrônica 

Microsoft Excel®.  

Streeter-Phelps propuseram, para a simulação da variação de concentração de DBO em 

função do tempo, a seguinte expressão:  








−=
U

xk
LL

1

0 exp                                                                                                   (1) 

Na Eq. (1), L representa a concentração da DBO, L0 a DBO imediatamente após a mistura das 

vazões do efluente e do rio, k1 o coeficiente de desoxigenação, a velocidade média e x a distância 

longitudinal percorrida ao longo do tempo. 

O valor de L0 é obtido por meio do balanço de massas na seção transversal inicial do trecho 

estudado, considerando que haja mistura completa. É calculada por meio da seguinte expressão: 
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Onde Qrio e Qdesp são, respectivamente, a vazão do rio imediatamente a montante da seção de 

despejo e a vazão do efluente, Lrio a DBO última do rio imediatamente a montante da seção de 

despejo e Ldesp a DBO última do efluente. 

A equação para construção do perfil de OD em função da distância é representada pela 

equação (3): 
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Onde C é a concentração de OD, Cs a concentração de saturação de OD, k2 o coeficiente de 

reaeração atmosférica e C0 a concentração de OD imediatamente após a mistura. A concentração C0 

é apropriada pela expressão: 

desprio

despdespriorio
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OQOQ
C

+
+

=0                                                                                         (4) 

Sendo Orio a concentração de OD imediatamente a montante da seção de despejo e Odesp a 

concentração de OD do efluente despejado no rio. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

3.2.2 - Modelo bidimensional 

Eiger (2003) propôs um modelo bidimensional estabelecido a partir do modelo clássico de 

Streeter-Phelps, considerando o efeito da advecção longitudinal e difusão turbulenta na direção 

transversal ao escoamento, num canal com escoamento permanente e uniforme, descarga contínua e 

concentração constante de DBO. O modelo proposto considera ainda que não existe DBO e déficit 

de OD na seção transversal imediatamente a montante da seção de despejo. Também é um modelo 

aplicável apenas para cursos d’água que apresentem condições aeróbias. Cabe destacar que as 

simulações com este modelo foram realizadas com auxílio do programa computacional 

desenvolvido no ambiente do software Matlab®. 

A equação proposta por Eiger (2003) para a concentração de DBO é dada pela seguinte 

expressão: 

),,( '
0

'' zzxGLL =                                                                                                                        (5) 

Sendo L  o valor médio de DBO em uma seção transversal, cujo valor é obtido pela seguinte 

função: 

)''exp( 1 xk
HBU

M
L −=                                                                                                                 

(6) 

Em (4), H representa a profundidade e B a largura (valores médios) na seção e a vazão 

mássica de DBO decorrente do despejo de esgotos, representada por: 

eeLQM =                                                                                                                                        (7) 

Nas expressões (3) e (4), x’, z’, z’0 e k’1 são variáveis adimensionais, respectivamente 

representadas pelas seguintes funções:  

2BU

x
=x' zε

 = Distância longitudinal adimensional                                                 (8) 

B

z
z =' = Distância transversal adimensional                                                      (9) 

B

z
z 0

0' =  = Distância transversal adimensional do ponto de despejo                  (10) 

z

Bk
k

ε

2
1

1' =  = Coeficiente de decaimento adimensional                                (11) 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

A partir da equação (3), para o déficit de oxigênio dissolvido a seguinte expressão passa a ser 

apropriada: 

)',','()]''exp()''[exp(
''

'
021

12

1 zzxGxkxk
kk

k

HBU

M
D −−−









−
=                                   (12) 

Sendo k2́ um coeficiente de aeração adimensional dado pela seguinte expressão: 
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A função )',','( 0zzxG , representada nas equações (3) e (10) é dada por: 
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A função zε , presente nas equações (6), (9) e (11), representa o valor médio do coeficiente de 

dispersão turbulenta na direção transversal (Fischer et al. 1979 apud Eiger, 2003), estimado por 

meio da equação: 

0gHSHz αε =                                                                                                                          (15) 

Sendo α um coeficiente adimensional variável entre 0,15 (canais retangulares retilíneos) e 

0,80 (rios irregulares e muito meandrados), g a aceleração da gravidade e So a declividade do canal 

na direção longitudinal. 

3.3 - Cenários simulados 

Nas simulações de qualidade de água consideradas neste trabalho assumiu-se que o curso 

d’água escoa em condição de recessão, com vazão Q7,10 de 7,74 m3/s, e um lançamento pontual e 

contínuo de efluente doméstico em uma das margens. As condições hidrodinâmicas associadas à 

vazão Q7,10 foram estabelecidas a partir de um valor de velocidade média de 0,52 m/s, profundidade 

média de 1,63m e largura média de 25 m. A extensão do trecho avaliado foi de 22,7 km, com 

declividade (S0) de 0,0006 m/m. A condição de qualidade de água no início do trecho simulado foi 

estabelecida a partir de concentrações de DBO de 2,08 mg/l, OD  de 6,85 mg/l e OD de saturação 

de 9,2 mg/l. 

As simulações computacionais simularam a disposição de um efluente final com vazões de 

1%, 5% e 10% da vazão Q7,10 do Rio Jucu. Em todos os casos foram considerados três níveis de 

tratamento para os esgotos: ausência de tratamento (esgoto bruto), tratamento primário com 

eficiência média de remoção de DBO de 40% e tratamento secundário com eficiência média de 
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remoção de DBO de 85%. Para o esgoto bruto assumiu-se condição de anaerobiose e uma 

concentração de DBO de 300 mg/L. 

Os coeficientes de desoxigenação (k1) e reaeração (k2) foram adotados a partir das 

recomendações apresentadas por Von Sperling (2005). Os valores de k1 variaram em função do 

nível de tratamento considerado para o efluente; para temperatura de referência de 20oC, o 

coeficiente k1 assumiu os valores de 0,40 d-1 (lançamento de esgoto bruto), 0,35 d-1 (esgoto 

submetido ao tratamento primário) e 0,18 d-1 (esgoto submetido ao tratamento secundário). Em 

todas as simulações, o coeficiente k2 assumiu o valor de 0,46 d-1. 

Para a estimativa do coeficiente de dispersão turbulenta na direção transversal, foram 

adotados para o coeficiente adimensional α os valores 0,15, 0,50 e 0,80, conforme considerações 

apresentadas por Eiger (2003). 

Os valores simulados para as concentrações de OD e DBO ao longo do trecho estudado foram 

confrontados com os padrões ambientais estabelecidos pela Resolução CONAMA no 357/2005. 

Pela referida Resolução, as concentrações máximas permissíveis de DBO são de 5 mg/L; as 

concentrações de OD, por sua vez, não devem apresentar-se abaixo de 5 mg/L. 

Considerou-se um lançamento pontual e contínuo de efluente doméstico, localizado à margem 

direita, no sentido à jusante. Para cada cenário simulou-se o comportamento do OD e da DBO 

utilizando-se um modelo unidimensional e um modelo bidimensional de qualidade de água. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As figuras 01 e 02 apresentam os resultados referentes a aplicação do modelo unidimensional, 

quando do lançamento de efluente com vazão correspondente a 5% da vazão Q7,10 do rio Jucu. A 

figura 01 apresenta a variação das concentrações de oxigênio dissolvido. A figura 02, por sua vez, a 

variação das concentrações de demanda bioquímica de oxigênio. Nas referidas imagens, a região 

abaixo da linha tracejada em vermelho indica condição de qualidade do curso d’água que não 

atende os padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA no 357/2005.  Gráficos 

semelhantes foram produzidos para vazões de efluente correspondentes a 1% e 10% da vazão 

mínima de referência do Rio Jucu.  
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Figura 01: Resultado da simulação unidimensional das concentrações de OD para a hipótese 
de lançamento de esgoto equivalente a 5% da Q7,10. 

 

 

Figura 02: Resultado da simulação unidimensional das concentrações de DBO para a hipótese 
de lançamento de esgoto equivalente a 5% da Q7,10. 

 

A partir da análise dos resultados produzidos quando da aplicação do modelo unidimensional, 

apresentaram-se como relevantes as seguintes considerações: 

• Em nenhum dos cenários simulados, independentemente da vazão do efluente ou no 

nível de tratamento considerado, o curso d’água apresenta condições de anaerobiose 

no trecho simulado; 

• O padrão de qualidade estabelecido para o OD (5 mg/L) não é respeitado naquelas 

situações em que o efluente não é submetido a qualquer tratamento e a vazão de 

efluente assumiu valores iguais ou maiores que  5% da vazão Q7,10 do rio Jucu; 
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• Os valores estimados para a DBO atendem ao padrão de qualidade ambiental (5 mg/L) 

apenas naquelas simulações em que o efluente assumiu vazão equivalente a 1% da 

vazão Q7,10 do rio Jucu, considerada a disposição de um efluente submetido a 

tratamento de nível primário ou secundário. Em todos os demais cenários simulados, a 

concentração de DBO apresentou valores superiores a 5 mg/L. 

As figuras de 03 a 06b apresentam resultados relacionados com a aplicação do modelo 

bidimensional de qualidade de água para uma vazão efluente equivalente a 10% da vazão de 

referência Q7,10
  do Rio Jucu. 

Na figura 03 que indica as concentrações de OD, e nas figuras 04a e 04b, que por sua vez 

indicam as concentrações de DBO, estão reunidas as concentrações associadas ao cenário no qual a 

vazão do efluente equivale a 10% da vazão Q7,10 do rio Jucu. O efluente é disposto sem tratamento e 

o coeficiente adimensional α utilizado para estimar o coeficiente de dispersão turbulenta na direção 

transversal assumiu o valor de 0,15.  

 

Figura 03: Resultado da simulação bidimensional das concentrações de OD para a hipótese de 
lançamento de esgoto bruto equivalente a 10% da Q7,10 e α igual a 0,15. 
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Figura 04a: Resultado da simulação bidimensional das concentrações de DBO para a hipótese 
de lançamento de esgoto bruto equivalente a 10% da Q7,10 e α igual a 0,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04b. Resultado da simulação bidimensional das concentrações de DBO para a hipótese 
de lançamento de esgoto bruto equivalente a 10% da Q7,10 e α igual a 0,15. 

 

As figuras 05, 06a e 06b apresentam as concentrações de OD e DBO em condições similares 

com relação à vazão do efluente e ao coeficiente α, diferenciando-se apenas pela simulação da 

condição de qualidade do curso d’água, após a implementação de tratamento em nível primário. As 

regiões após a linha vermelha (para OD) e as preenchidas de vermelho (para DBO) apresentam 

condições de qualidade que não respeitam os padrões ambientais estabelecidos pela Resolução 

CONAMA no 357/2005. Gráficos similares foram produzidos para outras vazões de efluente, níveis 

de tratamento e coeficientes de dispersão.  
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Figura 05: Resultado da simulação bidimensional das concentrações de OD para a hipótese de 
lançamento de esgoto submetido a tratamento primário equivalente a 10% da Q7,10 e α igual a 

0,15. 

 

 

Figura 06a: Resultado da simulação bidimensional das concentrações de DBO para a hipótese 
de lançamento de esgoto submetido a tratamento primário equivalente a 10% da Q7,10 e α 

igual a 0,15. 
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Figura 06b. Resultado da simulação bidimensional das concentrações de DBO para a hipótese 
de lançamento de esgoto submetido a tratamento primário equivalente a 10% da Q7,10 e α 

igual a 0,15. 
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da qualidade da água do Rio Jucu, não apresentaram diferenças significativas entre si. 
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• Os resultados obtidos com o modelo bidimensional representam melhor a realidade de 

dispersão dos poluentes no corpo d’água, pois apresentam variação de concentração 

dos parâmetros analisados entre a região próxima ao lançamento do poluente e as 

regiões mais afastadas, considerando a mesma seção transversal, enquanto o modelo 

unidimensional considera as concentrações uniformes para toda a seção transversal em 

análise. 

• A utilização de modelos matemáticos de qualidade de água na avaliação do 

comportamento do OD e da DBO é de grande relevância em estudos ambientais a fim 

de se estabelecer prognósticos que melhor representem e se aproximem de uma 

situação futura quanto à qualidade da água em rios e sua associação aos usos 

pretendidos. 
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