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ESTUDO DA POLUIÇÃO E AUTODEPURAÇÃO NOS RIOS MELCHIOR E 

DESCOBERTO, NA BACIA DO DESCOBERTO – DF / GO, COM AUXÍLIO DE 

MODELOS MATEMÁTICOS DE SIMULAÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA, PARA 

ESTUDOS DE SEU COMPORTAMENTO ATUAL E FUTURO. 

 

RESUMO 

 

Aproximadamente 40% da população total do DF (mais de 2.000.000 de habitantes), 

concentrados nas cidades de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, lançam seus esgotos nas 

cabeceiras do rio Melchior, que também recebe a drenagem dessas cidades, e é afluente do rio 

Descoberto, um dos tributários do futuro reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) 

Corumbá IV, que poderá ser utilizado para abastecimento público. Apesar da função de 

diluição de esgotos imposta aos rios Melchior e Descoberto, ainda não haviam sido realizados 

estudos sobre a capacidade de autodepuração dos rios dessa bacia. Este estudo teve o objetivo 

de mostrar o grau de poluição e alteração dos rios e avaliar a capacidade de autodepuração, 

utilizando modelos matemáticos de simulação da qualidade da água. Para a realização deste 

estudo, foram necessárias campanhas intensivas de coletas de dados de qualidade da água e 

fluviométricos em campo, principalmente, devido ao fato de não se conhecer a vazão do rio 

Melchior, principal corpo hídrico receptor. No horário de vazão de pico de esgoto, a vazão 

total de esgotos supera a vazão do próprio corpo receptor, alterando fortemente as 

características hidrológicas e de qualidade de água do rio Melchior. 

 

Foram obtidos dados hidrológicos e de qualidade da água no campo, referente ao período de 

estiagem do ano de 2000, em 8 pontos ao longo dos rios Melchior e Descoberto. Foram 

realizadas medições de vazão e das variáveis de qualidade da água OD, DBO, DQO, ciclo do 

nitrogênio, ciclo do fósforo e coliformes. Utilizando os dados obtidos neste trabalho e dados 

obtidos pela CAESB, foram realizadas simulações utilizando os modelos matemáticos de 

simulação da qualidade da água WQRRS e QUAL2E-UNCAS. Foram, então, realizadas 

simulações de cenários futuros, verificando a influências dos níveis de tratamento de esgoto e 

localização dos pontos de lançamento desses efluentes. Verificou-se que o sistema Melchior-

Descoberto possui alta capacidade de autodepuração, evidenciado pelos altos coeficientes de 

reaeração, além da contribuição trazida pelo lançamento de efluentes com alta concentração 

de algas pela estação de tratamento de esgotos de Samambaia, que influenciou na recuperação 

do nível de OD. Verificou-se que a atual carga de nutrientes que chegam ao último ponto de 

monitoramento ainda é preocupante, do ponto de vista da eutrofização do futuro reservatório 

do AHE Corumbá IV, mesmo após a depuração ocorrida ao longo dos rios Melchior e 

Descoberto, configurando a necessidade de remoção de nutrientes nessa bacia, com o objetivo 

de evitar uma maior deterioração da qualidade da água do futuro reservatório. 



 vii 

STUDY OF THE POLUTION AND NATURAL PURIFICACION OF THE 

MELCHIOR AND DESCOBERTO RIVERS, IN THE DESCOBERTO BASIN – DF / 

GO, SUPPORTED BY WATER QUALITY SIMULATION MODELS, IN THE STUDY 

OF PRESENT AND FUTURE BEHAVIOR. 

 

ABSTRACT 

 

About 40 % of the population of DF (more than 2.000.000 inhabitants), concentrated in the 

cities of Ceilândia, Taguantiga e Samambaia, have their sewage flushed into the Melchior 

river, that also receives the drainage of these cities, and is a tributary of the Descoberto river, 

which is one of the tributaries of the Corumbá IV Hydropower reservoir, that may be adopted 

for public water supply. Despite the sewage dilution role to the river Melchior and 

Descoberto, no study on their natural purification had yet been made. This study was 

developed to show the degree of pollution and  river alterations and to evaluate the stream 

purification capability by using water quality models. Intensive field works had to be carried 

out to collect hydrologic and water quality data, due to the fact that the flow of the Melchior 

river had never been previously measured. At sewage peak flow, its value is higher than the 

natural flow of the Melchior river, modifying strongly its hydraulic characteristics and water 

quality. 

 

Field work for collecting data was carried out, during the dry season of the year 2000, in 8 

points distributed along the length of the rivers Melchior and Descoberto. Measurements of 

flow and water quality parameters  DO, BOD, nutrients (P and N) and coliforms were 

performed. Using collected data  and data obtained by CAESB, modeling using the QUAL2E 

– UNCAS and the WQRRS models were carried out, and after calibration of the model, 

simulations of future scenarios were performed. It was verified that the rivers Melchior and 

Descoberto have high natural purification capability, expressed by high reaeration coefficient, 

helped by the contribution brought by the effluent of Samambaia treatment plant with high 

alghae concentration, that contributed to the  recovery of DO levels. It was also inferred that 

the nutrient load at the last monitoring point is still high, in terms of euthrofication of the 

future impoundment of the Hydroelectric Corumbá IV, leading to needs for treatment for  

further nutrient removal. 
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 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água é a substância mais abundante na Terra, o principal constituinte de todas as formas de 

vida e a maior força modificadora do relevo do planeta. É também o fator chave na adaptação 

da atmosfera para a vida humana e para o progresso da civilização (Chow et al., 1988). 

Apesar de ser a substância mais abundante na Terra, a água própria para o consumo humano, 

mesmo que de forma indireta, é um percentual ínfimo. Somente 3,5 % da água na Terra não 

estão nos oceanos, onde, desses 3,5 % de água doce no planeta, 68,6 % estão concentrados 

nas geleiras e 30,1 % nos mananciais de água subterrânea. A água disponível em lagos e rios, 

a forma mais fácil e direta de ser explorada, representa somente 0,266 % de toda a água doce 

do planeta, ou seja, 0,00931 % de toda água existente no mundo. 

 

Ainda assim, esse percentual ínfimo de água doce, facilmente utilizável, fornece com folga 

toda água necessária para as necessidades humanas. Para ser mais correto, forneceria, caso 

não fosse a poluição gerada pelas atividades humanas, descarregadas em grande parte nesses 

corpos hídricos, e a antropização de grandes parcelas de áreas necessárias para a 

realimentação do ciclo hidrológico. No Brasil, esse problema se repete. A grande maioria dos 

centros urbanos, produtores em escala da poluição que afeta rios e lagos próximos, não possui 

saneamento básico adequado para a manutenção da qualidade da água desses corpos hídricos. 

O principal déficit do saneamento básico no Brasil revela-se no esgotamento sanitário. De 

todo o esgoto produzido no Brasil, 49 % é coletado, onde somente 32 % desse esgoto é 

tratado, ou seja, aproximadamente 16% do total. Os outros 84 % são lançados diretamente, 

sem tratamento algum, em rios, lagos, oceanos ou em fossas (ANEEL, 1999). 

 

Essa ausência de tratamento de esgotos, aliada à falta de água potável encanada, é a principal 

causa de altas taxas de doenças em países de baixa renda. No Brasil, estima-se que esses fatos, 

aliados, gerem 8.500 casos anuais de mortalidade prematura e morbidade adicional e 65 % 

das internações hospitalares. 

 

A necessidade de se estudar os corpos hídricos próximos aos grandes centros urbanos, tanto 

nos aspectos referentes a quantidade e qualidade, é urgente. A importância desse assunto 

deve-se à crescente busca por mananciais cada vez mais afastados de seus centros de consumo 

e ao lançamento de cargas poluidoras nos corpos hídricos próximos a esses centros. A 

exploração de mananciais cada vez mais distantes, aumenta o custo do transporte dessa água e 

essa maior distância resulta em um controle do manancial mais oneroso e difícil de se realizar. 

Daí a necessidade de se estudar os corpos hídricos mais próximos aos centros de consumo, 

como é o caso da bacia do rio Descoberto, quando se tem em foco o Distrito Federal e seu 

entorno. 
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As características que tornam a bacia do rio Descoberto passível de estudo do comportamento 

de qualidade da água e regime de vazões são referentes aos usos atuais da bacia e os seus usos 

projetados, podendo vir a se concretizar nos próximos anos. Atualmente, a bacia do 

Descoberto, em sua parte norte, que engloba a barragem do Descoberto, constitui-se no 

principal manancial de abastecimento público de água do DF. Essa parte da bacia do rio 

Descoberto encontra-se, atualmente, em boas condições de monitoramento e controle de 

poluição de água, pela sua importância frente ao sistema de abastecimento público de água do 

DF. 

 

Já, a maior parte dessa bacia a jusante da barragem do Descoberto, possui o não menos 

importante papel de receptor dos esgotos de grande parte da população do DF, não 

apresentando boas condições de monitoramento e de controle de poluição de água. O DF, com 

aproximadamente 2.000.000 de habitantes possui, grande parte de sua população concentrada 

nas cidades satélites de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, as quais, por sua vez, estão 

inseridas na subbacia do rio Melchior, lançando seus efluentes nesse rio, principal afluente do 

rio Descoberto. Tirando-se algumas exceções, o monitoramento não é adequado, 

principalmente, pelo fato de não se conhecerem as características de importantes córregos e 

rios pertencentes a essa bacia, como a vazão desses corpos hídricos. O controle de poluição de 

água também é deficiente pelo fato de o rio Melchior, que recebe os esgotos brutos de 

Taguatinga e Ceilândia e o efluente da Estação de Tratamento de Esgotos de Samambaia, não 

ter sido estudado quanto à sua capacidade de diluição de cargas poluentes e de autodepuração. 

É surpreendente o fato de nem se realizarem medidas sistemáticas de vazão nesse corpo 

receptor, para se realizar, ao menos, um controle de locação de cargas poluentes, por meio de 

um simples balanço de massa. 

 

O presente trabalho tem o intuito de estudar a capacidade de autodepuração do sistema hídrico 

formado pelos rios Melchior e Descoberto, por meio de programas de monitoramento de 

qualidade da água e medições de vazão, aplicando-se, posteriormente, modelos de simulação 

de qualidade da água com verificação do respectivo ajuste e simulação de cenários. 

Atualmente, a necessidade de se estudar tal capacidade é aumentada pelo fato de o rio 

Descoberto ser um dos importantes afluentes do futuro reservatório do AHE Corumbá IV, no 

rio Corumbá, estado de Goiás. A construção da barragem de Corumbá IV destinar-se-á, 

principalmente, à geração de energia elétrica, podendo, também, ser utilizada para fins de 

abastecimento público de água do Distrito Federal e entorno e outros usos, tais como 

recreação. 
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1.1 HISTÓRICO 

 

O estudo da poluição e autodepuração de corpos hídricos superficiais foi um dos primeiros 

temas a serem estudados no âmbito do controle de poluição e qualidade da águas, como é o 

caso do estudo do rio Ohio, nos Estados Unidos, realizado por Streeter e Phelps, em 1925. 

Desse estudo, resultou a famosa equação de Streeter e Phelps, que lida com a relação do 

decaimento da matéria orgânica (DBO) com o deplecionamento do oxigênio dissolvido (OD) 

no meio aquoso. Verifica-se que é ainda um tema bastante atual e que possui grande 

importância mundial na questão de gerenciamento e qualidade de recursos hídricos. Um bom 

número de revistas técnicas internacionais trata da questão de qualidade da água e controle de 

poluição, inclusive, publicando um grande número de trabalhos científicos relacionados a 

essas questões, realizados ao longo de todo o mundo. 

 

No Brasil, o interesse por essa área também é grande e inclusive bastante necessária. Vários 

trabalhos podem ser citados, apresentados nos simpósios e congressos realizados no país. 

 

No Distrito Federal, já foram realizadas diversas pesquisas para análise da qualidade da água 

e autodepuração de rios. Mas, até o presente momento, não foi realizado um trabalho 

específico à bacia do Descoberto, no trecho a jusante da barragem.  

 

Por meio do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, já 

foram realizados pelo menos sete trabalhos de simulação de qualidade da água em corpos 

hídricos inseridos no DF. São eles: “Simulação de Oxigênio Dissolvido Para o Rio São 

Bartolomeu” (Piauilino e da Cunha, 1978), “Simulação do Estado Bacteriológico da Bacia do 

São Bartolomeu” (Pires e Tinoco, 1980), “Modelo Matemático de Simulação da Qualidade da 

Água da Bacia do Rio Corumbá” (Filho e Lima, 1986), “Estudo da Qualidade da Água da 

Bacia do Riacho Fundo – DF” (Loureiro, 1996), “Controle da Poluição na Bacia do São 

Bartolomeu: o Caso dos Esgotos Sanitários do Vale do Amanhecer” (Góes, 1997), 

“Modelagem de Qualidade da Água no Córrego Chapadinha” (Guimarães, 1997), “Aplicação 

dos Modelos MODHAC e QUAL2E na Bacia do Ribeirão Rodeador no Distrito Federal” 

(Caldas e Rocha, 1998). Na bacia do lago do Descoberto, também, foram realizados trabalhos 

referentes ao seu sistema de abastecimento público e modelagem de vazão de alguns de seus 

tributários. 

 

Além dos trabalhos realizados pela UnB, outros trabalhos de avaliação de qualidade da água e 

autodepuração de rios do Distrito Federal foram realizados a pedido da CAESB – Companhia 

de Água e Saneamento do Distrito Federal. Alguns desses trabalhos são os seguintes: “Plano 

Diretor de Água, Esgotos e Controle de Poluição Hídrica do Distrito Federal – Zona Urbana, 
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Estudos de Controle de Poluição” (ENGEVIX, 1990) e “Diagnóstico de Esgotamento do 

Distrito Federal – Setor Oeste” (SEEBLA, 2000). 

 

Tais trabalhos serão comentados na revisão bibliográfica. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo da realização deste trabalho é o estudo, nos principais corpos hídricos da bacia do 

rio Descoberto, do comportamento da qualidade da água, aliada ao estudo do comportamento 

hídrico, para fins de verificação da capacidade de autodepuração da bacia. Esse estudo do 

comportamento da qualidade da água e da hidrologia/hidráulica da bacia do Descoberto foi 

realizado por meio de monitoramento das variáveis de qualidade da água em campo e 

medição de vazão. Então, para melhor conhecimento dessa capacidade de autodepuração na 

bacia do Descoberto e de como se comporta, foram aplicados modelos de simulação de 

qualidade da água. Após a simulação, foi verificado o ajuste dos cálculos obtidos para as 

variáveis estudas na simulação de qualidade da água e, então, simulados possíveis cenários 

futuros para se verificar a eficácia das propostas de tratamento dos esgotos brutos e 

quantificação dos nutrientes afluentes ao reservatório do Aproveitamento Hidroelétrico 

Corumbá IV. 

 

Para se alcançar tal objetivo, foram necessárias as realizações de outras atividades, tais como: 

caracterização da região de estudo e dos corpos hídricos da bacia em questão e pesquisa e 

estudo de modelos matemáticos apropriados às peculiaridades da pesquisa, dos corpos 

hídricos e da região de estudo. Resumindo, pode-se apresentar o objetivo principal e objetivos 

secundários da seguinte forma: 

 estudo da poluição e capacidade de autodepuração da bacia do rio Descoberto; 

 monitoramento da qualidade da água; 

 monitoramento hidrológico; 

 caracterização da região de estudo; 

 pesquisa e estudo de modelos apropriados à pesquisa; 

 melhor conhecimento da capacidade de autodepuração da qualidade da água com o 

uso de modelos de simulação; e 

 verificação do ajuste obtido dos valores calculados aos valores observados e simulação 

de cenários futuros. 

 

A parte da bacia a ser estudada compreende a parte central e sul da bacia do rio Descoberto, 

correspondendo à região a jusante do lago do Descoberto, até o cruzamento do rio Descoberto 

com a BR – 060, que liga Brasília a Goiânia. O rio Melchior, principal afluente do rio 
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Descoberto, recebeu atenção especial, devido às suas características de vazão e de qualidade 

da água, que fazem com que esse rio seja uma peça chave no estudo de qualidade da água na 

bacia do rio Descoberto. 

 

Esse estudo forneceu dados importantes para uma futura avaliação de qualidade da água do 

reservatório do AHE Corumbá IV, pois, o rio Descoberto, juntamente com o rio Alagado, rio 

das Areias, rio Corumbá e o rio das Antas, formam o futuro reservatório do AHE Corumbá 

IV. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O capítulo 2, fundamentação teórica, dá uma visão geral dos mecanismos dos processos 

naturais responsáveis pela cinética da qualidade da água e os comportamentos do regime de 

vazão, enquanto que o capítulo 3, revisão bibliográfica tem o intuito de prover uma visão 

geral de experiências internacionais e brasileiras, em relação à qualidade e controle de 

poluição da água em rios. Já, a modelagem matemática da qualidade da água possui um 

capítulo especial, o capítulo 4, que versa sobre modelos de simulação, origem e necessidade 

de sua criação, modelos atualmente disponíveis, problemas e restrições e possíveis modelos a 

serem utilizados. 

 

A metodologia de trabalho, que visualiza de que forma se realizou o trabalho, dando especial 

atenção às atividades de campo e a descrição do trabalho de campo, que fornece uma 

descrição geral dos usos e atividades realizadas no local de estudo, são descritos nos capítulos 

5 e 6, respectivamente. 

 

Os resultados das campanhas de campo e das simulações de qualidade da água são descritos 

nos capítulos 7 e 8, respectivamente. No capítulo 7, dados obtidos e levantados, mostra-se o 

estudo dos dados de qualidade da água e de vazão dos rios Descoberto e Melchior, levantados 

em fase de trabalho de campo e também junto à CAESB, e fala sobre a capacidade de 

autodepuração dos rios Melchior e Descoberto. 

 

O capítulo 8, simulação e ajuste do modelo, apresenta as simulações realizadas com os 

modelos QUAL2E – UNCAS e com o modelo WQRRS, os seus resultados e análises e 

calibração das simulações ao sistema estudado. Após a calibração, realizou-se a simulação de 

possíveis cenários futuros. Finalmente, no capítulo 9, são apresentadas as conclusões, 

apontando, inclusive, recomendações para trabalhos futuros. 

 



 6 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A fundamentação teórica aqui apresentada divide-se basicamente em duas partes principais: a 

poluição nos corpos hídricos e o comportamento hidrológico que esses corpos hídricos 

apresentam. Essa divisão deve-se ao fato de este trabalho estudar os aspectos de qualidade da 

água quanto ao comportamento hidráulico/hidrológico de corpos hídricos. O entendimento do 

comportamento da qualidade da água nos corpos hídricos não pode ser realizado 

separadamente do entendimento do comportamento hidrológico, devido às influências que um 

tem no outro. 

 

Este capítulo apresenta uma breve fundamentação sobre os fenômenos físicos, químicos e 

biológicos que regem o funcionamento das relações de qualidade da água, no processo de 

poluição e autodepuração em corpos hídricos, tais como rios, córregos e riachos. Apresenta 

também os fundamentos teóricos referentes aos tipos de comportamentos hidrológicos que 

podem reger um rio, apontando para o caso específico deste estudo. 

 

2.2 A POLUIÇÃO NOS CORPOS HÍDRICOS 

 

De acordo com a lei 6.938 de 31 de agosto de 1982, que trata da Política Nacional de Meio 

Ambiente, entende-se que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.  

 

Segundo Beck (1984), existiram, até o momento de seu trabalho, três eras da poluição: a 

poluição patogênica, seguida pela poluição “grosseira” ou poluição orgânica e, finalmente, a 

poluição química. A poluição patogênica, que chegou com os grandes volumes de descarga de 

esgoto bruto, resíduos animais e domésticos, foi a primeira preocupação de bacias em 

desenvolvimento. A poluição grosseira, caracterizada pela Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) e sólidos suspensos (SS), acompanhou o processo de industrialização nas bacias, 

juntamente da poluição química. Além dos tipos de poluição comentados por Beck (1984), 

convém ressaltar a poluição de sais nutrientes (nitrogênio e fósforo), responsável pelo 

processo de eutrofização em lagos e rios lentos. 
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2.2.1 A POLUIÇÃO ORGÂNICA 

 

Um rio, inicialmente não poluído, recebe uma descarga pontual de esgoto bruto, onde, a 

montante desse ponto, o nível de oxigênio está próximo da saturação. A introdução dessa 

carga poluidora eleva a concentração de matéria orgânica dissolvida e em suspensão, tornando 

a água turva, impedindo então a livre penetração de luz o que, por sua vez, impede o 

crescimento vegetal. Tal fato provoca a redução do processo de fotossíntese e, 

consequentemente, da reposição de oxigênio. Parte dos sólidos inicialmente presentes no 

esgoto decanta-se mais a jusante do ponto de lançamento, criando mantas de lodo que em 

decorrência de seu processo de decomposição emite odores fétidos (Chapra, 1997). 

 

A matéria orgânica presente no esgoto é a grande fonte de alimento para organismos 

heterotróficos, iniciando-se o processo de respiração (consumo de OD). Paralelamente a esse 

fenômeno, a matéria orgânica decantada ou camada bentônica começa a se decompor, 

contribuindo para o consumo de oxigênio, fenômeno tal conhecido como demanda bentônica 

de oxigênio ou demanda de oxigênio no sedimento. 

 

À medida em que o oxigênio é consumido, o déficit de oxigênio permite a entrada de oxigênio 

da atmosfera para o meio aquoso (reaeração). Inicialmente, a demanda por oxigênio devido à 

oxidação da matéria orgânica supera a capacidade de reposição pela reaeração. Mas à medida 

que esta matéria orgânica é oxidada, a demanda por oxigênio diminui e a reaeração se iguala à 

demanda de oxigênio, superando-a em seguida. No ponto em que a reaeração se iguala à 

demanda de oxigênio, alcança-se o ponto crítico de concentração (menor concentração) de 

OD. A partir desse ponto, o nível ou concentração de OD somente aumenta, recuperando 

então a quase saturação de OD no rio. Em decorrência da oxidação da matéria orgânica, a 

água torna-se menos turva, permitindo então maior passagem de luz, onde, ao mesmo tempo, 

nutrientes inorgânicos são liberados (compostos menos complexos resultantes da oxidação da 

matéria orgânica). Esses dois fatores somados permitem que na “zona de recuperação” seja 

verificado um grande crescimento de algas. 

 

Além das mudanças químicas ocorridas nesse meio tempo, também são verificadas mudanças 

biológicas. Logo a jusante do ponto de lançamento, verifica-se um enorme aumento no 

número de bactérias que, em seguida, servirão de alimento para animais superiores (ciliados, 

rotíferos e crustáceos). A diversidade biológica demonstra o nível de poluição em que se 

encontra o corpo hídrico. Quanto menor o número de espécies presentes ou maior dominância 

de uma espécie sobre as outras, maior é a poluição em que se encontra este corpo hídrico. 
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A depleção de oxigênio e as mudanças biológicas no trecho de rio afetado pelo lançamento 

pontual de esgoto bruto podem ser visualizados na Figura 2.2. 
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Figura 2.1 – Mecanismo dos processos cinéticos de qualidade da água. A figura 

demonstra resumidamente as etapas por que um rio passa ao longo de seu comprimento, 

após o lançamento de cargas de poluição orgânica. 
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Figura 2.2 – Os efeitos do lançamento de carga orgânica no OD do rio e sua biota 

(Chapra, 1997). 
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2.2.1.1 Fontes e Consumos de Oxigênio Dissolvido 

 

De acordo com Thomman e Mueller (1987), as fontes de OD em um corpo d’água são as 

seguintes: 

 reaeração atmosférica; 

 fotossíntese; e 

 entrada de OD proveniente de tributários ou até mesmo efluentes bem tratados. 

 

Já os consumos internos de OD são os seguintes: 

 oxidação de matéria orgânica carbonácea; 

 oxidação de matéria orgânica nitrogenada; 

 demanda de oxigênio pela camada bentônica ou de fundo (sedimentos); 

 uso de oxigênio pela respiração de plantas aquáticas e 

 uso de oxigênio pela respiração de animais superiores. 

 

A respiração de animais superiores não representa uma grande contribuição ao consumo de 

OD, frente aos outros itens. Logo, as equações de depleção de OD não leva em consideração 

este item. 

 

Saturação de Oxigênio Dissolvido 

 

De acordo com Sawyer et al. (1994), todos os gases da atmosfera são solúveis em água. Tanto 

o nitrogênio quanto o oxigênio são classificados como pouco solúveis. Como não reagem 

quimicamente com a água, suas solubilidades dependem diretamente de suas pressões 

parciais, logo a lei de Henry deve ser utilizada para calcular sua saturação a qualquer 

temperatura e pressão parcial. A solubilidade desses gases varia grandemente com a 

temperatura e pressão e sofrem influência também da salinidade. 

 

A solubilidade do oxigênio atmosférico varia de 14,6 mg/l a 0
º
C até 7 mg/l a 35

º
C, em água 

doce e pressão atmosférica de 1 atm. Devido às taxas de oxidação biológica aumentarem com 

o aumento da temperatura, e a taxa de saturação de OD diminuir, os maiores problemas 

ambientais são encontrados nas situações de alta temperatura.  

 

A baixa solubilidade do oxigênio na água é o fator que mais limita a capacidade de 

purificação de águas naturais. Em águas residuárias, o OD nelas presente é que define se a 

decomposição da matéria orgânica se dará a partir de reações aeróbias ou anaeróbias. 
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As reações aeróbias utilizam o OD livre para a oxidação da matéria orgânica e têm como 

produtos finais substâncias inofensivas, enquanto que as reações anaeróbias realizam a 

oxidação através da redução de certos sais como sulfatos, tendo como produtos finais 

substâncias ofensivas para o meio. A partir do fato que ambos os tipos de microorganismos 

são abundantes na natureza, é de grande importância ambiental sempre manter condições para 

termos um nível mínimo de OD no meio aquoso. 

 

Influências da temperatura, salinidade e pressão no nível de saturação de OD 

 

De acordo com a APHA (1992 apud Chapra, 1997 e Thomann e Mueller, 1987), as 

influências de temperatura, salinidade e pressão podem ser calculadas da seguinte forma: 

 

Influência da temperatura 

 

4

11

3

10

2

75

sf
Ta

10x621949,8

Ta

10x243800,1

Ta

10x642308,6

Ta

10x575701,1
34411,139oln    (eq. 2.1) 

onde: 

osf – concentração de saturação de OD em água fresca a 1 atm e 

Ta – temperatura absoluta (em Kelvin Ta = T
o
C + 273,15) 

 

Influência da salinidade 

 

2

3
2

sfss
Ta

10x1407,2

Ta

10x0754,1
10x7674,1Solnoln                      (eq. 2.2) 

onde: 

oss – concentração de saturação de OD em água salgada a 1 atm e 

S é a salinidade (g/l ou 
o
/oo). 

 

Influência da pressão 

 

1p1

p1
p

p
1

poo
wv

wv

1ssp                                              (eq. 2.3) 

onde: 

osp – saturação de concentração de OD a p (mg/l); 

os1 – saturação de concentração de OD a 1 atm (mg/l) 

p – pressão atmosférica (atm) e 
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pwv – pressão parcial do vapor d’água (atm) 

Sendo que pwv pode ser calculado da seguinte forma: 

 

2wv
Ta

961,216

Ta

70,3840
8571,11pln                                      (eq. 2.4) 

 

e o parâmetro  da seguinte forma: 

 
285 T10463,6T10426,1000975,0                           (eq. 2.5) 

 

onde T está em ºC. 

 

Zison et al desenvolveram uma aproximação útil baseada na elevação: 

 

km.elev1148,01oo 1ssp                                         (eq, 2.6) 

 

2.2.1.2 Breve Discussão dos Consumos e Fontes de OD 

 

Como apresentado anteriormente, as principais fontes de OD na massa líquida de um corpo 

hídrico são a reaeração atmosférica, a fotossíntese e a contribuição de tributários mais 

oxigenados. Já os consumos resumem-se basicamente nos vários tipos de oxidação da matéria 

orgânica suspensa (tanto a carbonácea quanto a nitogenada) e decantada (camada de 

sedimentos decantados que é responsável pela Demanda Bentônica de Oxigênio) e o uso do 

oxigênio utilizado pela respiração, principalmente dos vegetais (algas). 

 

As fontes e os consumos são discutidos brevemente, a seguir. As formulações básicas podem 

ser visualizadas em Tchobanoglous e Schroeder (1985), Thomann e Mueller (1987) e Chapra 

(1997). 

 

De acordo com Tchobanoglous e Schroeder (1985), além do oxigênio proveniente dos 

tributários, águas de drenagem e águas subterrâneas, as duas principais fontes de OD são a 

reaeração atmosférica e a fotossíntese realizada pelos vegetais aquáticos. 

 

A reaeração atmosférica corresponde à absorção de oxigênio atmosférico, cuja taxa de 

absorção é governada pelo coeficiente de reaeração, k2. O coeficiente de reaeração é 

altamente dependente das características geométricas do rio e da vazão que nele passa, o qual 

foi pesquisado por diversos autores. Hoje, são inúmeras as fórmulas para a previsão de k2. A 

equação 2.7 é uma fórmula geral para rios: 
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5,1

5,0

2

294

H

uD
k L                                                    (eq. 2.7) 

 

onde DL é o coeficiente de difusão molecular para o oxigênio (m
2
/d), u é a velocidade média 

do rio (m/s) e H é a profundidade média do rio (m). 

 

A fotossíntese devido aos fitoplânctons, particularmente algas, é a maior fonte de OD em 

lagos e rios de movimento lento. A produção fotossintética de oxigênio é função da 

temperatura e profundidade da água, intensidade e duração da presença de luz e quantidade de 

algas, comumente medida como clorofila - a. Devido a variação diária da intensidade de luz, 

assume-se que a produção de oxigênio seja senoidal.  

 

Tchobanoglous e Schroeder (1985) afirmam que o consumo do OD devido à oxidação da 

matéria orgânica pode ser dividida da seguinte forma: oxidação da matéria orgânica suspensa, 

tanto a carbonácea quanto a nitrogenada, e a oxidação da matéria orgânica decantada, pesada 

demais para se manter suspensa na massa líquida. Tal consumo de OD devido a tais oxidações 

pode ser medido pelo teste da DBO, que é basicamente governada pelo coeficiente de 

desoxigenação, k1, que varia de valor de acordo com a composição e força do esgoto ou água 

residuária em questão. A equação do consumo de oxigênio é proveniente de uma equação 

diferencial que representa uma reação cinética de primeira ordem.  

 

A matéria orgânica decantada no fundo de rios lentos pode exercer uma expressiva demanda 

de oxigênio na parte superior dessa camada bentônica, enquanto que a parte submersa, que 

não está em contato direto com a água, sofre uma decomposição anaeróbia. Muitas vezes, a 

sedimentação dessa matéria orgânica pode diminuir a DBO da massa líquida, ocorrendo o 

contrário, essa massa decantada volta ao meio líquido devido turbulências ou altas 

velocidades de escoamento (Tchobanoglous e Schroeder, 1985). 

 

O consumo de oxigênio devido à respiração, principalmente do fitoplâncton, pode ser 

assumida como constante, pelo fato de não depender da quantidade de luz incidente. É 

importante relembrar que os vegetais nunca realizam simultaneamente fotossíntese e 

respiração, ou seja, a respiração ocorre quando na ausência de luz. 

 

2.2.1.3 A Equação da Depleção de Oxigênio 

 

Segundo Orlob et al. (1992), Streeter e Phelps propiciaram um grande impulso à engenharia 

ambiental devido aos seus estudos realizados no rio Ohio. Esse estudo relacionava o consumo 

de oxigênio dissolvido (OD) com a quantidade de matéria orgânica, geradora de uma 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). O resultado dessa pesquisa é a famosa equação de 
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Streeter – Phelps. Tal equação foi motivo de pesquisa ao longo de várias décadas, sendo 

melhoradas as descrições analíticas do processo natural e conduzidos experimentos em 

laboratórios e em campo para determinar os coeficientes que fazem parte da equação. Tal 

equação de Streeter - Phelps foi o ponto inicial para a formação de uma equação mais geral da 

depleção de oxigênio, englobando mais fatores a serem considerados, os quais foram 

discutidos brevemente anteriormente. 

 

A solução completa para o déficit de OD, segundo Thomann e Mueller (1987), é dada pela 

soma de todos os termos discutidos anteriormente. Ou seja: 
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onde as várias partes da solução são, respectivamente: 

 o valor inicial do déficit de OD; 

 o déficit devido à fonte pontual de DBOC; 

 o déficit devido à fonte pontual de DBON; 

 o déficit devido à fonte difusa de DBO sem influência na vazão total final do rio; 

 a contribuição para OD devido à fotossíntese; 

 o déficit distribuído da respiração das plantas e 

 o déficit devido a DBenO distribuída. 

 

2.2.2 A POLUIÇÃO PATOGÊNICA 

 

Inicialmente, a grande preocupação do ponto de vista da qualidade da água era em relação às 

doenças que utilizavam a água para transporte (doenças de veiculação hídrica) ou como 
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disseminante de contaminantes tóxicos (doenças de origem hídrica). Os patógenos (agentes 

responsáveis por tais doenças) podem ser classificados basicamente em 5 (cinco) grupos: 

bactérias, vírus, protozoários, helmintos e algas (esta não se constitui em um patógeno, mas 

pode gerar males à saúde pública).  

 

2.2.2.1 Taxa de perda bacteriana 

 

A taxa total de perda de bactérias coliformes é função da mortalidade natural, radiação e 

sedimentação. O desenvolvimento teórico referente à perda bacteriana pode ser encontrado 

em Chapra (1997).  

 

2.2.3 A POLUIÇÃO POR SAIS NUTRIENTES 

 

O excesso de sais nutrientes, fosfatados e nitrogenados, traz o indesejável efeito da 

eutrofização. Devido o nitrogênio servir como nutriente essencial ao crescimento de plantas, 

juntamente com o fósforo, o excesso desses sais no meio pode fertilizar o corpo hídrico em 

questão, estimulando o crescimento excessivo de vegetais, incluindo aí as algas. Esse 

processo de excesso de produção primária é chamado de eutrofização, o qual pode trazer 

malefícios à qualidade da água. Alguns desses malefícios são: deterioração da qualidade da 

água, diminuição das áreas recreacionais, obstáculos à navegação e mudanças para espécies 

de peixes menos nobres. 

 

O processo biológico de nitrificação – desnitrificação deve ser o maior responsável pela 

remoção de nitrogênio do sistema a ser estudado. Esse processo consiste de duas etapas, como 

o próprio nome já diz: o primeiro é a nitrificação e o segundo é a desnitrificação. A 

nitrificação consiste na transformação do nitrogênio em forma de amônia (ocorrendo também, 

previamente, a transformação do nitrogênio orgânico para nitrogênio amoniacal, pelo 

processo de hidrólise) para o nitrogênio na forma de nitrato, realizada principalmente pelos 

gêneros Nitrosomas e Nitrobacter de bactérias. A vantagem, para o meio aquoso, de se 

realizar essa conversão, é unicamente a de o nitrato não mais utilizar o OD presente no meio. 

Mas esse processo não diminui a concentração de nitrogênio, simplesmente mudando a forma 

em que esse elemento está presente. Para a remoção do nitrato do meio aquoso, é necessário 

que ocorra a desnitrificação, ou seja, a liberação do nitrogênio para a atmosfera, após ser 

convertido para um produto gasoso, o N2. O processo de desnitrificação é realizado por vários 

gêneros de bactérias heterótrofas capazes de redução dissimilatória do nitrato: 

Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Lactobacillus, entre outros. 
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No processo de desnitrificação, o nitrato é primeiramente convertido para nitrito. Logo após, 

esse nitrito gera óxido nítrico, então o óxido nitroso e, finalmente, o nitrogênio gasoso. Deve-

se notar que essas três últimas formas são gasosas, podendo ser liberados para a atmosfera. 

Para que essas bactérias realizem a desnitrificação, é necessário que se encontrem em meio 

anóxico, ou seja, sem OD, pois a sua presença inibe o sistema de enzima necessário para a 

realização desse processo. 

 

2.3 OS REGIMES DE VAZÃO 

 

De acordo com Porto (1998), os escoamentos nos canais, rios e córregos podem variar tanto 

no espaço como no tempo. Quando a velocidade do escoamento não varia no tempo, tanto no 

módulo quanto na direção, tem-se um escoamento permanente. No regime permanente de 

vazão, como o próprio nome sugere, a vazão em uma mesma seção permanece constante ao 

longo do tempo. 

 

Já no caso em que a velocidade varia no tempo em uma certa seção, diz-se que o escoamento 

obedece a um regime não permanente de vazão. Nesse tipo de regime de vazão, as 

características do escoamento dependem do tempo e da localização da seção no rio, canal ou 

córrego. Um bom exemplo desse tipo de escoamento é a passagem de uma onda de cheia ao 

longo de um rio após uma intensa precipitação, abertura e fechamento de comporta de 

controle de vazão em um canal de irrigação, e até mesmo o famoso fenômeno da pororoca, no 

encontro de rios da bacia amazônica com o oceano atlântico, durante a inversão da maré. 

 

2.3.1 O regime não permanente de vazão 

 

Os modelos de cálculo de vazão utilizam procedimentos para determinar a magnitude da 

vazão e de parâmetros hidráulicos em um ponto do canal, a partir de um hidrograma 

conhecido em um ou mais pontos a montante do ponto onde se deseja conhecer, ao longo do 

curso do rio ou canal em questão. Dentre os métodos de cálculo, existem os métodos ou 

modelos concentrados e os distribuídos. Nos métodos concentrados, a vazão é calculada como 

uma função do tempo em uma determinada seção, enquanto o sistema distribuído calcula a 

vazão em função do tempo e do espaço, ao longo do canal de interesse. Esses dois modelos 

são discutidos a seguir (Chow et al., 1988). 

 

2.3.1.1 Modelo concentrado – armazenamento 

 

De acordo com Maidment et al. (1992), uma descrição simplificada do regime não 

permanente de vazão, ao longo de um canal, mostra que a vazão de entrada I, na seção mais a 
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montante do trecho considerado, e a vazão de saída Q, na seção mais a jusante do mesmo 

trecho, são funções do tempo. De acordo com o princípio da conservação de massa, a 

diferença entre a vazão de entrada, I (t), e a vazão de saída, Q (t), deve ser igual à taxa de 

variação do armazenamento no tempo. Tal lei pode ser expressa pela equação 2.12, seguinte: 

 

dt

tdS
tQtI                                                  (eq. 2.12) 

 

O armazenamento S pode ser relacionado com I ou Q por meio de uma função empírica de 

armazenamento. As mais simples relações são as que consideram o armazenamento como 

função da vazão de saída Q ou função da elevação h. Uma relação mais complexa, em que o 

armazenamento é função tanto da vazão de entrada I quanto da vazão de saída Q, é bastante 

usada para canais abertos e rios. 

 

A vantagem dos modelos concentrados ou de armazenamento em relação aos modelos 

distribuídos, é que são de fácil e rápida resolução. Entretanto, os modelos concentrados não 

levam em consideração os efeitos de remanso e não são precisos para rios com baixa 

inclinação e reservatórios longos que apresentem hidrogramas com rápida ascensão. Existem 

os seguintes métodos de cálculo: propagação em reservatório, armazenamento em rios e os 

sistemas lineares, onde se assume que o rio funciona como um conjunto de reservatórios 

lineares interligados por canais. Dentre os modelos de armazenamento em rios, o método de 

Muskingum é o mais difundido. 

 

Esse método, também conhecido como método hidrológico para rios, é de uso bastante 

comum, possuindo uma relação variável de descarga e armazenamento (Chow et al., 1988). 

Esse método trabalha com o volume de armazenamento de uma cheia em um rio pela 

combinação de uma cunha e um prisma de armazenamento, como mostrado na Figura 2.3. 

Durante o avanço da onda de cheia, a vazão de entrada I excede a vazão de saída Q, gerando 

uma cunha de armazenamento. Depois de passada a onda de cheia, já na recessão, ocorre o 

contrário, ou seja, Q > I, gerando um prisma negativo. 

 

Assumindo que os volumes de armazenamento são proporcionais às vazões, tem-se que o 

volume de armazenamento do prisma é KQ, sendo K um coeficiente de proporcionalidade, e o 

volume da cunha de armazenamento é dado por KX(I-Q), X um fator de ponderação, variando 

entre 0 a 0,5. Logo, o armazenamento total é dado pela soma dos termos anteriormente 

descritos, ou seja, 

 

)( QIKXKQS                                             (eq. 2.13) 

rearranjando, tem-se 
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Figura 2.3 – Prisma e cunha de armazenamento em um trecho de rio (Chow et al., 1988).  

 

QXXIKS 1                                              (eq. 2.14) 

 

A taxa de variação do armazenamento em função do tempo dS/dt da equação 2.12 é dada pela 

seguinte equação: 

 

j

jjjj

j

jj

t

QXXIQXXIK

t

SS

dt

dS 11 111

      (eq. 2.15) 

 

Das equações 2.12 e 2.15, tem-se 

 
jjjj QCICICQ 32

1

1

1                                       (eq. 2.16) 

 

que é a equação do método de Muskingum, em que: 

 

tXK
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C
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                                          (eq. 2.17) 

 

tXK

KXt
C
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                                          (eq. 2.18) 

 

tXK

tXK
C

12

12
3

                                          (eq. 2.19) 

 

onde C1+C2+C3 = 1 e K/3  Dt  K é usualmente a variação para Dt. 
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2.3.1.2 Modelo distribuído – onda cinemática 

 

O regime não permanente de vazão pode ser mais bem descrito como um processo distribuído 

porque a vazão, velocidade e profundidade variam com a distância ou o espaço. Estimativas 

do fluxo podem ser realizadas pelo uso de modelos distribuídos baseados em equações 

diferenciais unidimensionais do regime não permanente de vazão, ou seja, as equações de 

Saint Venant, as quais permitem que a vazão e o nível do rio sejam calculados como funções 

do espaço e do tempo, enquanto que os modelos concentrados permitem o cálculo somente 

em função do tempo, em um ponto fixo. As equações de Saint Venant são a equação da 

conservação de massa e a equação da quantidade de movimento: 

 

0q
t

A

x

AV
           (continuidade)        (eq. 2.20) 

 

e a segunda, pela fórmula sequinte: 

 

0fS
x

h
g

x

V
V

t

V
                                 (eq. 2.21) 

(quantidade de movimento) 

 

V é a velocidade, x é a distância no eixo longitudinal, t é o tempo, A é a área transversal, g é a 

aceleração da gravidade, q é a vazão lateral distribuída ao longo de x, Sf é a inclinação do 

atrito e h é a elevação do nível da água em relação a um nível de referência. Para o uso das 

equações de Saint Venant, são necessárias as seguintes hipóteses: 

 comprimento longitudinal muito maior que a largura; 

 distribuição de pressão hidrostática; 

 densidade da água constante; 

 pequena inclinação do fundo do rio (<15%); e 

 o fundo do canal é fixo. 

 

Além dessas hipóteses apresentadas, Chow et al. (1988) afirmam a necessidade de se assumir 

que o escoamento é unidimensional, para a derivação das equações de Saint Venant. Apesar 

dessa afirmação, o estudo do fluxo bidimensional e tridimensional pode ser realizado 

utilizando as equações de Saint Venant. 

 

Os modelos distribuídos são muito úteis no estudo de transporte de poluentes. Os modelos 

distribuídos a serem comentados brevemente são o método de Musingum-Kunge e o método 

dinâmico, um método distribuído, baseado nas equações de Saint Venant. 
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Kunge propôs um método baseado no método de Muskingum, um método tradicionalmente 

aplicado a modelos hidrológicos lineares de armazenamento (Chow et al., 1988). Referindo-

se à grade computacional distância ( x) x tempo ( t) na Figura 2.4, a equação do método de 

Muskingum pode ser escrita da seguinte forma, para vazão em x = (i+1) x e t = (j+1) t: 
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                                  (eq. 2.22) 

 

onde C1, C2 e C3 são definidos nas equações 2.17 a 2.19. De acordo com Chow et al. (1988), 

Cunge mostrou que quando K e t são constantes, a equação 2.22 é uma solução aproximada  
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Figura 2.4 – Grade computacional utilizada no método de Muskingum-Cunge (Chow et 

al., 1988). 

 

da onda cinemática. Pode ainda ser considerada uma solução aproximada da equação da 

difusão modificada se: 
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onde ck é a celeridade da onda correspondente à Q, definida pela fórmula ck = 1/B x dQ/dy, e 

B é a largura da superfície da água, e para estabilidade numérica deve-se usar 0  X  0,5. 

 

O método de Muskingum – Kunge oferece duas vantagens em relação aos métodos padrões 

de onda cinemática. Primeiro, a solução é obtida por meio de uma equação algébrica linear 

(eq. 2.22), ao invés de diferenças finitas ou aproximação característica de uma equação 

diferencial parcial. A segunda vantagem é que esse método tende a mostrar menos atenuação 

da onda. 

 

As seguintes explanações são baseadas em Maidment et al. (1992). 

 

O método dinâmico utiliza as equações de Saint Venant (equações 2.20 e 2.21) para o estudo 

do regime não permanente de vazão, que são classificados de acordo com os métodos 

utilizados para a resolução das equações de Saint Venant. No método das características, as 

equações de Saint Venant são transformadas em quatro equações diferenciais, onde se aplica 

o método das diferenças finitas. Esse método não tem demonstrado vantagens em seu uso em 

relação aos métodos diretos para aplicações práticas. 

 

Os métodos diretos podem ser classificados ainda em métodos explícitos e métodos implícitos. 

O método explícito transforma as equações diferenciais de Saint Venant em um grupo de 

equações algébricas que são resolvidas seqüencialmente para um parâmetro hidráulico 

desconhecido para cada seção transversal para um dado tempo. Já o método implícito 

transforma as equações de Saint Venant em um conjunto de equações algébricas que devem 

ser resolvidas simultaneamente para todos os Dx em um dado tempo. Esse conjunto de 

equações pode ser linear ou não linear, e, no segundo caso, requer-se um procedimento 

iterativo para resolução do sistema. O método explícito, apesar da maior simplicidade, tem 

restrições em seu uso devido a problemas de estabilidade numérica. Devido ao problema de 

estabilidade, o método explícito requer um intervalo de tempo da ordem de minutos ou até 

segundos. Sugere-se adotar Dt menor que Dx/4 , critério conhecido como a Condição de 

Courant. Espaços de tempo pequenos requeridos acabam por tornar o método explícito 

ineficiente devido ao tempo necessário para cálculo. Já o método implícito não possui 

restrições no tamanho do passo de tempo devido à estabilidade numérica, mas considerações 

sobre convergência numérica também requerem pequenas limitações em seu tamanho. 

 

A utilização de técnicas de elementos finitos para a resolução das equações de Saint Venant, 

apesar de suas vantagens, devido a sua grande complexidade em relação à técnica de 

diferenças finitas, não é muito freqüente. A sua utilização é mais aconselhada para fluxos 

bidimensionais e tridimensionais.  
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Nas equações estendidas de Saint Venant, são consideradas ainda vazões laterais, áreas de 

armazenamento fora do canal principal do rio e os efeitos devido à sinuosidade do rio. Então, 

as equações 2.20 e 2.21 podem ser escritas da seguinte forma: 
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onde a equação 2.25 é a equação da conservação de massa e a equação 2.26 é a equação do 

momento. Os termos adicionados em relação às equações 2.20 e 2.21 são: Ao é a área de 

armazenamento, sc e sm são os coeficientes de sinuosidade, b é o coeficiente quantidade de 

movimento para distribuições não uniformes de velocidade na seção transversal e Sec é a 

inclinação de expansão-contração. 

 

O coeficiente de atrito Sf é avaliado a partir da equação de Manning para regime uniforme de 

vazão, calculado da seguinte forma: 
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onde m é um fator de conversão de unidades, valendo 1,0 para SI e 1,49 para unidades 

inglesas; Kc é o fator de transporte do canal, n é o coeficiente de Manning; R é o raio 

hidráulico; Q é a vazão e A é a área. 

 

Para o efeito de contração e expansão, o termo Sec é calculado como se segue: 
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onde Kec é o coeficiente de contração e expansão, negativo para expansão e positivo para 

contração, variando de –1,0 a 0,4.  

 

Os coeficientes de sinuosidade são dependentes da profundidade. O coeficiente de correção 

do momento, b, pode ter valor assumido entre 1,0 b 1,1. O “momentum” devido ao fluxo 

lateral, L, pode ser computado de três formas: (1) – vazão de entrada lateral: L=-qvx, (2) – 

saída lateral de vazão por infiltração: L=-0,5qQ/A e (3) – saída lateral de vazão por braços: 
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L=-qQ/A. O efeito do vento é registrado pela parte WfB da equação, onde B é a largura da 

seção, que fica em contato com o vento, e Wf=|Vr|Vrcw, onde Vr é a velocidade relativa do 

vento com relação à superfície da água. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar trabalhos recentes, referentes a estudos da qualidade da 

água, com o auxílio de modelos de simulação, variando desde a geração de cargas poluentes 

difusas, à autodepuração de corpos hídricos. 

 

Para facilidade de análise, os trabalhos estudados foram divididos em três grupos, referentes a 

estudos de qualidade da água e os processos inerentes à autodepuração em rios, inclusive em 

lagos e reservatórios: 

 a modelagem da qualidade da água; 

 processos inerentes à autodepuração em rios e estudos de qualidade da água nesses; e 

 experiências brasileiras ligadas à modelagem e ao estudo de autodepuração em rios. 

 

A modelagem da qualidade da água será discutida no capítulo 4 e os demais itens serão 

discutidos neste capítulo. Este capítulo está dividido principalmente da seguinte forma: 

experiências brasileiras e experiências estrangeiras, onde as três grandes áreas de pesquisa 

verificadas se encaixam. O motivo de se dividir este capítulo dessa forma é o de evidenciar o 

avanço tecnológico e de interesse na modelagem de qualidade das águas superficiais no nosso 

país, denotando o aumento da importância do diagnóstico e prognóstico da qualidade da água 

daqui para frente. 

 

3.2 EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS 

 

Os trabalhos foram divididos nos seguintes tópicos: estudos de autodepuração e qualidade da 

água em rios e lagos, parâmetros envolvidos na cinética de autodepuração, quantificação de 

cargas poluentes pontuais e difusas e estudos anteriores realizados no Distrito Federal. 

 

3.2.1 Estudos de autodepuração e qualidade da água em rios e lagos 

 

As alterações da qualidade da água devido à instalação da barragem de Itá, no rio Uruguai, 

foram estudadas por Albizuri (1995). O represamento de um rio gera alterações na qualidade 

da água do rio existente em função da transformação desse rio em um ambiente lêntico, 

mudando a dinâmica do sistema hídrico, influenciando no seu processo de reaeração. A fim 

de se realizar um zoneamento racional dos usos do futuro reservatório, é necessário o 

conhecimento da distribuição espacial da qualidade da água no reservatório. Para esse estudo, 

o rio Uruguai foi amostrado durante o período de maio de 1988 a maio de 1989. O modelo 
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utilizado foi o QUAL2E, onde foi calibrado pelo método da tentativa e erro, variando os 

parâmetros dentro dos valores sugeridos. Os parâmetros simulados foram: temperatura, OD, 

DBO, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo e algas (clorofila-a). A variação longitudinal da 

qualidade da água simulada no QUAL2E pode ser verificada na Figura 3.1, para o rio e o 

futuro reservatório, a fim de comparação. Assume-se que a simulação para o reservatório é 

satisfatória, já que a simulação para o rio natural também o é. 

 

 

Figura 3.1 – Variação longitudinal da qualidade da água, sem a barragem (rio) e com a 

barragem (reservatório) de Itá (Albizuri, 1995). 

 

De posse da Figura 3.1, pode-se prognosticar que o nível de OD próximo à barragem alcança 

o valor de 3,2 mg/L. As simulações mostraram o decaimento da DBO ao longo do 

reservatório, do Norg e da amônia, aumento e posterior depleção do nitrito, aumento contínuo 

do nitrato e distribuição uniforme do fósforo total, passando de orgânico para dissolvido. Esse 

trabalho tem como objetivo alertar sobre a situação futura do reservatório. A análise desse 

trabalho é importante pelo fato de o rio Descoberto, objeto de estudo desta pesquisa, ser um 

dos principais tributários do reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Corumbá IV, 

a serem apresentados no capítulo 6. 
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Ramalho et al. (1997) estudaram a influência da poluição industrial em relação à poluição de 

origem doméstica, na qualidade da água do rio Barigüi, nas proximidades de Curitiba. O 

modelo de simulação utilizado foi o QUAL2E, com o qual foram realizadas simulações de 

qualidade da água considerando-se primeiramente os efluentes industriais e em seguida 

somente os domésticos. Através da comparação ente os gráficos de OD e DBO ao longo do 

rio, pode-se verificar que a importância relativa das cargas industriais é pequena em relação às 

domésticas. Essa conclusão deve-se também ao fato de o cadastramento das atividades 

industriais estar ainda se iniciando, não representando fielmente a realidade do cenário 

industrial. Na situação de estudo desta pesquisa, o esgoto doméstico também é mais 

significativo que o esgoto industrial, pelo fato de não existirem indústrias de porte instaladas 

na região de estudo, que não tratem seus esgotos. 

 

Fischer (1997) calibrou o modelo QUAL2E para um trecho do ribeirão do Feijão, o qual se 

constitui no manancial para o abastecimento de água de São Carlos, interior de São Paulo. 

Esse estudo engloba o ponto de captação no ribeirão do Feijão e também um afluente que 

recebe o chorume percolado de um lixão próximo. Foram simulados cinco parâmetros: OD, 

DBO, temperatura da água, dureza (alcalinidade) e cloretos. Os valores utilizados dos 

coeficientes pertinentes, o coeficiente de desoxigenação (k1), o de reaeração (k2), o de 

sedimentação (k3) e o da demanda bentônica de oxigênio (k5), foram propostos por Fischer 

(1994). Foram realizadas três simulações: a primeira introduziu no ponto de confluência do 

ribeirão do Feijão com seu afluente um despejo igual ao existente no lixão, a segunda dobrou 

a carga orgânica existente no lixão e a terceira, a carga inicial foi multiplicada por dez. Das 

três simulações realizadas, somente a terceira apresentou variação de OD e DBO no trecho a 

jusante do ribeirão do Feijão, caracterizando rio com alta capacidade de autodepuração. Essa 

alta capacidade também foi verificada nos rios Melchior e Descoberto, objetos de estudo deste 

trabalho, apresentados no capítulo 6. 

 

Campos (2000) realizou uma análise de erros de primeira ordem no modelo QUAL2E, a fim 

de se verificar quais dados, coletados no período de 1977 a 1985, seriam de maior relevância 

para a sensibilidade das respostas do modelo. As simulações foram referentes ao OD, no rio 

das Velhas, rio que drena grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte, MG. A 

análise de sensibilidade utilizando o método dos erros de primeira ordem consiste em variar 

os dados ou coeficientes de entrada em uma certa amplitude, a fim de se verificar a amplitude 

da variação dos dados de saída, ou seja, a sensibilidade do modelo à variável de entrada 

perturbada. No caso da simulação de OD, o modelo apresentou-se mais sensível às seguintes 

variáveis de entrada: temperatura inicial, concentração de OD nas cabeceiras, pressão 

atmosférica, vazão das cabeceiras, coeficientes de reaeração e o coeficiente de correlação da 

velocidade com a vazão e seu expoente. Esse estudo conclui que os dados que mais influem 
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nas simulações são relativos às vazões e concentrações dos poluentes do que os coeficientes 

envolvidos na simulação. Nesse caso, apesar da relevância de se levantar os coeficientes 

específicos para a situação a ser simulada, os esforços para melhorar o desempenho da 

simulação devem ser direcionados para o refinamento dos dados de entrada relativos às cargas 

a serem utilizadas na simulação. Logo, a obtenção de uma amostragem representativa de 

certas variáveis pode até ser mais importante do que a própria calibração do modelo. Os 

resultados de Campos (2000) reforçam a afirmação de que a diminuição de incertezas de 

modelos requer a adoção de uma série histórica representativa de dados de entrada, obtida em 

freqüência adequada e por métodos de amostragem confiáveis, do que propriamente uma 

maior eficácia na quantificação dos parâmetros a serem utilizados. Logo, os dados coletados 

de qualidade da água, em qualquer trabalho de simulação e análise da qualidade da água, 

devem ser coletados e analisados de forma que não se utilizem dados que não representem a 

realidade local. 

 

3.2.2 Parâmetros envolvidos na cinética de autodepuração 

 

Souza (1975) estudou as influências referentes ao coeficiente de desoxigenação k1, influências 

essas que variam desde as condições do laboratório aos métodos de cálculo do k1. De acordo 

com Souza (1975), k1 é um dos parâmetros mais importantes nos modelos de oxigênio 

dissolvido nos estudos de autodepuração em corpos receptores. Entretanto, muitas vezes o 

valor desse coeficiente obtido no laboratório não é condizente com os valores reais do campo. 

Logo, tal trabalho dedicou-se a estudar influências em k1 para amostras de lagoas de 

estabilização de resíduos de frigorífico de aves. As influências estudadas são as seguintes: 

técnica de medida de DBO, método de cálculo de k1, temperatura, concentração inicial de 

matéria orgânica, nitrificação, presença de tóxicos e de algas, e da turbulência/mistura. Ao se 

estudar uma influência, mantiveram-se fixas todas as outras. Após se realizar uma correlação 

entre as influências no valor de k1 obtido no laboratório e o real do campo, poderá ser então 

calculado o valor real de k1 a partir do valor calculado em laboratório. Tal trabalho aponta 

para rigorosa avaliação da metodologia de determinação do coeficiente de reaeração. 

 

Siqueira e Cunha (1997) calcularam o coeficiente de reaeração, k2, utilizando as seis fórmulas 

empíricas fornecidas para o cálculo de k2 nesse modelo, comparando os resultados obtidos. O 

rio estudado foi o rio Meia Ponte, importante manancial de Goiânia, ,de onde se levantou o 

gráfico visualizado na Figura 3.1. Verifica-se que, para as condições de cálculo, não foi 

registrada uma variação significativa nos valores calculados do coeficiente k2, variando de 2 a 

4 d
-1

, o que não é comum ao se utilizar várias equações para cálculo de k2. Essa pequena 

variabilidade pode não ser encontrada nos rios estudados neste trabalho, pelo fato de 

apresentarem velocidades mais elevadas. 
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Figura 3.2 – Cálculo do coeficiente k2, para trecho do rio Meia Ponte. Foram utilizadas 

as seis equações empíricas presentes no modelo QUAL2E (Siqueira e Cunha, 1997). 

 

3.2.3 Estudos anteriores realizados no Distrito Federal 

 

A seguir, são comentados alguns trabalhos de modelagem da qualidade da água realizados 

para corpos hídricos do Distrito Federal. 

 

Piauilino e da Cunha (1978) simularam as variáveis OD e DBO, para o Rio São Bartolomeu, 

utilizando o modelo de simulação SIMOX, desenvolvido pelo CEPIS – Centro Panamericano 

de Ingenieria Sanitaria, onde não foi possível a calibração do modelo utilizado, em função 

dos poucos dados de observação de qualidade da água, ao longo do sistema simulado. Os 

dados de vazão dos rios simulados foram levantados por meio de correlação com os dados dos 

postos fluviométricos existentes na bacia (dois postos no rio São Bartolomeu e um posto no 

rio Pipiripau), utilizando correlações potenciais, no qual a vazão específica mínima variou de 

4,5 a 9,6 L/s.km
2
 e a vazão específica máxima variou de 13,5 a 24,2 L/s.km

2
, para o posto a 

montante e para o posto a jusante, respectivamente, no rio São Bartolomeu. As vazões de 

esgoto para as cidades de Planaltina e Ceilândia foram estimadas em função do consumo per 

capita de água, entre 250 e 300 L/s respectivamente, e o coeficiente de retorno, adotado em 

0,80. Já para a cidade de Brasília, a vazão de esgoto foi adotada considerando-se os dados da 

CAESB, ou seja, 3.200 L/s. Foram realizadas duas medições de OD, nos dois postos 

fluviométricos localizados no rio São Bartolomeu, fornecendo as concentrações de 7,5 e 

7,4 mg OD/L, e o OD de saturação considerado para esses dois postos foi de 8,2 e 

8 mg OD/L, respectivamente. O coeficiente de desoxigenação para o rio São Bartolomeu, k1, 
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foi determinado por meio de duas análises laboratoriais, utilizando o método de inclinação de 

Thomas, resultando no valor de 0,011 d
-1

, na base e. O coeficiente de reaeração, k2, foi 

calculado utilizando a fórmula de O’Connor, não alcançando valores superiores a 3 d
-1

. A 

DBO observada no rio São Bartolomeu foi medida em 0,8 mg DBO/L, sendo adotada para 

todo o trecho do rio, por falta de observações ao longo desse rio. Já para os valores de DBO 

dos esgotos, foram adotados os dados fornecidos pela CAESB, onde a DBO dos esgotos 

efluentes das ETE’s variou de 30 a 218 mg/L. Ao final do trabalho, verificou-se que a falta de 

dados observados de qualidade da água ao longo do sistema simulado, impossibilitou a 

calibração do modelo. Devido a esse fato, a grande maioria dos dados de entrada, estimados 

de acordo com a bibliografia ou por correlações, não puderam ser validados. Logo, ao se 

variar o valor de k1 e de outros dados de entrada, os resultados obtidos nas simulações ficam 

bastante díspares, quando comparados entre eles. Logo, verificou-se a necessidade da 

realização de programas de monitoramento da qualidade da água, a fim de se poder 

determinar, com precisão, os valores dos coeficientes utilizados pelo modelo. 

 

Pires e Tinoco (1980) realizaram a mesma simulação de qualidade da água para a bacia do 

São Bartolomeu, incorporando a simulação do estado bacteriológico da bacia, aprimorando o 

trabalho de Piauilino e da Cunha (1978). Nesse trabalho, o modelo SIMOX serviu de base 

para a elaboração de um modelo de simulação da cinética bacteriológica no rio, o modelo 

SIQUAL. O coeficiente de decaimento bacteriano foi adotado de acordo com critérios 

utilizados pelo antigo DNAEE. A concentração adotada de coliformes totais nos esgotos 

brutos foi de 10
5
 NMP/100mL, para as vazões de cabeceira, a concentração foi de 

50 NMP/100mL e para as vazões de incremento, foi de 100 NMP/100mL. As mesmas 

observações realizadas para o trabalho de Piauilino e da Cunha (1978) foram levantadas. 

 

Silva Filho e Lima (1986) utilizaram o modelo de simulação WQRRS para análise da 

qualidade da água no lago Paranoá. A simulação desse lago deveu-se ao fato de estar incluído 

na bacia do rio São Bartolomeu, onde foi projetada a construção de um reservatório para 

abastecimento público de água. Logo, o objetivo desse trabalho foi prever a qualidade da água 

no futuro lago do São Bartolomeu. Nesse trabalho, foi adotada a consideração de que os rios 

do Planalto Central apresentam grande capacidade de autodepuração, fazendo com que a 

poluição gerada por matéria orgânica e patogênicos não se constitui em limites críticos para o 

uso do solo. Já os lagos e reservatórios apresentam grande possibilidade de sofrerem o 

processo de eutrofização, o que se constitui em limitações para a ocupação da bacia. 

 

Loureiro (1996) estudou a bacia do Riacho Fundo, afluente do lago Paranoá. O intuito do 

trabalho foi de realizar um prognóstico da qualidade da água nessa bacia, assumindo 

diferentes cenários de desenvolvimento para a bacia do Riacho Fundo. Verifica-se, 
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novamente, a carência de dados coletados em campo, necessários para a obtenção dos dados 

de entrada mais confiáveis. As vazões adotadas foram levantadas em trabalhos realizados 

anteriormente, realizados para rios da bacia do Riacho Fundo. As concentrações de OD 

observadas em campo foram obtidas somente para um ponto de amostragem em dois dos três 

rios simulados. O coeficiente de desoxigenação k1 obtido por meio do ajuste do modelo, pelo 

método da tentativa e erro, fornecendo os valores de 0,30, 0,20 e 0,60 d
-1

 para os córregos 

Guará, Vicente Pires e Riacho Fundo, respectivamente. Esses valores de k1, pouco acima dos 

valores comentadas na bibliografia, confirmam a alta capacidade de consumo da matéria 

orgânica por esses córregos. Os valores referentes aos esgotos da bacia foram adotados em 

função de observações e dados obtidos pela CAESB. Devido ao pequeno tempo de 

concentração apresentado pela bacia, cerca de três horas, as variações apresentadas nos 

coeficientes relacionados à cinética da qualidade da água geraram pequenas variações nos 

valores simulados. Logo, os efeitos da diluição dos poluentes mostram-se mais evidenciados 

em relação aos efeitos resultantes da degradação da matéria orgânica. 

 

Góes (1997) estudou o Riacho Quinze e o rio Pipiripau, os quais recebem os esgotos brutos 

do Vale do Amanhecer, afluentes do rio São Bartolomeu. Seu objetivo consistia em analisar 

os impactos na qualidade da água da bacia do São Bartolomeu, devido ao lançamento do 

esgoto sem tratamento do Vale do Amanhecer nos rios acima especificados. Foram realizadas 

duas campanhas de campo para medição das seguintes variáveis de qualidade da água: OD, 

DBO, DQO, coliformes, temperatura do ar e da água, pressão atmosférica, pH e 

condutividade. O valor do coeficiente de desoxigenação adotado foi de 0,35 d
-1

, valor 

recomendado pela bibliografia para esgotos concentrados. já o coeficiente de reaeração foi 

calculado pela fórmula de Langbien e Durum, fornecendo valores variando entre 4 a 8,5 d
-1

, 

relativamente altos, quando comparados com os valores encontrados na bibliografia. Por meio 

da simulação realizada, verificou-se o detrimento da qualidade da água ao se analisar as 

variáveis DBO e coliformes, em função do lançamento dos esgotos brutos do Vale do 

Amanhecer. 

 

Estudos de autodepuração e quantificação de cargas poluidoras já´foram realizados a pedido 

da CAESB. Podem-se citar os trabalhos realizados pelo CNEC (1983), pela ENGEVIX 

(1990) e pela SEEBLA (2000). 

 

CNEC (1983) levantou o potencial hídrico do DF, estudando todas as bacias do DF, onde 

foram registradas as situações atuais de poluição de seus rios e a tendência do uso e ocupação 

do solo nas suas bacias de drenagem. Também estabeleceu os principais usos pretendidos para 

esses recursos hídricos e as medidas necessárias para que se fosse possível a sua utilização 

sem detrimento da qualidade da água. A bacia do Descoberto foi estudada, onde foi dividida 
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em três partes, a saber: rio Descoberto a jusante do lago do Descoberto até a confluência com 

o rio Melchior, rio Melchior (em toda a sua extensão) e rio Descoberto a partir da confluência 

com o rio Melchior. Para o rio Descoberto, a montante do rio Melchior, foram verificadas 

atividades pastoris, principalmente, com a tendência de aumento dessas atividades com 

conseqüente aumento da carga difusa de nutrientes. Pelo fato de o principal uso futuro 

levantado por esse trabalho ter sido o de abastecimento público de água, sugeriu-se o 

estabelecimento de faixas de proteção, impedindo a poluição por esse tipo de atividade. Para o 

rio Melchior, os usos verificados e projetados foram o de recepção e diluição dos esgotos das 

cidades de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, com a tendência de deterioração total da 

qualidade da água ao longo de todo o seu comprimento. Para que se possibilite essa futura 

utilização do rio Melchior, deve ser proibido o uso da água para irrigação, dessedentação e 

recreação, devendo ser implantado o tratamento dos esgotos provenientes dessas cidades e 

estabelecer faixas onde não seja permitido o uso do solo, em função das más condições 

sanitárias. Para o trecho do rio Descoberto, a jusante do rio Melchior, foi verificada a mesma 

situação que a encontrada para o rio Melchior, onde a tendência levantada também foi o 

detrimento da qualidade da água. 

 

Atualmente, verifica-se que a tendência encontrada em CNEC (1983), para o trecho do rio 

Descoberto a jusante do rio Melchior, recepção e diluição de esgotos, confronta-se com a 

tendência da atual gestão, em que se determina o uso dessa bacia para abastecimento público 

de água. 

 

Já no trabalho de ENGEVIX (1990), que se destinou ao estudo de um plano diretor de água e 

esgoto do DF, apresentou um volume destinado aos estudos de controle de poluição. Nesse 

estudo foi abordado o reflexo das condições naturais e do uso do solo e água, sobre a 

qualidade da água dos mananciais. Tal estudo foi necessário devido à forte pressão 

demográfica imposta pela reduzida área do DF conjuntamente ao fato de um alto índice de 

imigração. Essa forte pressão demográfica, fez com que sejam realizados esses estudos 

referentes aos impactos na qualidade das águas do DF. 

 

Em ENGEVIX (1990), foi realizado o estudo da capacidade de autodepuração em sete sub-

bacias, sendo as de Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Gama, Taguatinga + Ceilândia + 

Samambaia + Águas Claras, Vila Paranoá + Área F e Área “E”. O modelo utilizado para a 

simulação da qualidade da água foi o modelo SIMOX II. A vazão utilizada nas simulações foi 

a vazão mínima de sete dias consecutivos com dez anos de período de retorno, a Q7,10. A 

equação utilizada para a determinação dessa vazão, para os rios da bacia do Descoberto, é 

dada da seguinte forma: Q7,10 = 0,0069 x Ad
0,994

. O coeficiente de desoxigenação adotado 

possuía o valor de 0,10 d
-1

, na base 10. O coeficiente de reaeração foi calculado utilizando a 
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fórmula de O’Connor. Os dados de qualidade da água ao longo dos rios simulados foram 

levantados junto à CAESB, no caso de existirem postos de monitoramento da qualidade da 

água. O rio Descoberto foi analisado no seu trecho a jusante da barragem do Descoberto, até a 

confluência com o rio Corumbá, sendo que o rio Melchior foi incluído na simulação. Foram 

simulados dois cenários, onde, nesses dois cenários, o rio Melchior apresentou, em toda a sua 

extensão, valores de OD próximos a 0 mg/L. O rio Descoberto, após a barragem, apresenta 

concentração de OD em 7,40 mg/L, que é a mesma concentração para o ponto onde o rio 

Descoberto recebe o rio Melchior. Após a confluência do rio Melchior no rio Descoberto, esse 

já não mais recupera o nível de OD anteriormente apresentado, chegando ao rio Corumbá com 

a concentração de 0,13 mg OD/L. 

 

O estudo realizado por SEEBLA (2000) refere-se a estudos de reavaliação do sistema de 

esgotamento sanitário da região oeste do DF, englobando a bacia do Descoberto. Esses 

estudos foram realizados em decorrência da possível implementação do AHE Corumbá IV, no 

qual seu reservatório poderá ser utilizado, além da geração de energia elétrica, como mais um 

manancial de água para o DF. Além da bacia do Descoberto, foram estudadas as bacias do 

Alagado e do ribeirão Santa Maria. Entre outros estudos realizados, foi feito o estudo da 

autodepuração dos rios dessas bacias e possibilidade de eutrofização do futuro reservatório. 

Para a realização desses estudos de autodepuração foi utilizado o modelo de simulação 

QUAL2E-UNCAS, e para os estudos de eutrofização, foi utilizado o modelo LACAT – Lagos 

Calidos Tropicales, do CEPIS. O coeficiente de desoxigenação foi adotado com o valor de 

0,20 d
-1

, o coeficiente de sedimentação foi de 1,00 d
-1

 e o coeficiente de demanda bentônica 

foi adotado com o valor de 0,50 d
-1

. O coeficiente de reaeração foi calculado pela fórmula de 

O’Connor e Dobins. O valor adotado para o coeficiente de sedimentação do nitrogênio 

orgânico foi de 2,00 d
-1

, para a sua hidrólise, foi de 0,03 d
-1

. Os valores para os coeficientes 

do consumo do nitrogênio amoniacal, sedimentação do nitrogênio amoniacal, consumo do 

nitrito, consumo do fósforo orgânico e decantação do fósforo orgânico são dados a seguir, 

respectivamente (em d
-1

): 0,25; 0,00; 5,00; 0,03 e 0,20. 

 

De uma forma geral, verifica-se que todos os trabalhos realizados para o Distrito Federal são 

carentes de dados coletados em campo, dificultando o processo de calibração do modelo 

utilizado, penalizando a simulação de cenários. O trabalho realizado nesta pesquisa possui o 

objetivo de cobrir essa lacuna. 
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3.3 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

 

 

3.3.1 Estratégias de monitoramento de rios 

 

Robertson e Roerish (1999) mostram a influência de estratégias de monitoramento da 

qualidade da água para pequenos rios utilizando técnicas já consagradas para grandes rios. 

Foram estudados 8 pequenos rios sistematicamente sub-amostrados para representar as várias 

estratégias de amostragem. Então os dados sub-amostrados foram utilizados para determinar a 

exatidão e precisão da estimativa de cargas anuais geradas por meio da técnica da regressão, a 

qual é própria para grandes rios. Tais resultados não foram satisfatórios, sendo que o erro 

absoluto médio foi de ~30% para a estratégia que melhor se saiu, ao se comparar com a 

técnica da integração com todos os dados disponíveis. De acordo com Robertson e Roerish 

(1999), a forma mais comum de se estimar cargas e transporte total de certos constituintes em 

rios é a utilização de dados contínuos de concentração e de vazão. Então as cargas são 

estimadas multiplicando-se as concentrações pelas vazões. Tal técnica pode ser realizada de 

duas formas: a técnica da integração e a técnica da regressão. O método da integração é 

considerado, geralmente, a técnica que apresenta os melhores resultados. Porém, é também a 

mais cara, devido à sua característica de coleta de dados ininterrupta, diária ou com 

freqüência maior, a depender da variação dos parâmetros de qualidade da água, onde, a 

função da amostragem é cobrir os eventos de forma a traduzir a variabilidade da qualidade da 

água, seja em eventos de vazão máxima ou mínima. O método da regressão utiliza uma 

relação determinada entre a concentração ou carga e a vazão média diária ou outras variáveis 

independentes para se estimar as concentrações ou cargas de certos constituintes. Tal técnica 

difundiu-se devido à necessidade de menos dados em relação à técnica da integração, por 

produzir dados além do período em que foram coletados amostras e dados de vazão e também 

por permitir que se determinem limites de confiança nas estimativas realizadas. 

 

O objetivo de Robertson e Roerish (1999) é determinar a estratégia de amostragem mais 

efetiva para o cálculo de cargas em pequenos rios quando se pode coletar somente um número 

de amostras limitado, por isso a utilização do método da regressão. A conclusão a que se 

chegou nesse trabalho foi que, independente da estratégia utilizada, a técnica da regressão 

para estimar as cargas anuais de poluentes, para pequenos rios com rápidas variações de 

vazão, com pequeno número de amostragens por ano (30 amostragens ou menos), são 

essencialmente imprecisos e podem resultar em desvios significativos na estimativa anual de 

cargas. Logo, verifica-se que o tipo de amostragem realizada influi de tal forma, podendo 

afastar os resultados da realidade. 
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3.3.2 Sedimentos de fundo 

 

Berndtsson (1990) estudou o transporte e sedimentação de poluentes químicos e orgânicos em 

um trecho do rio Höje, no sul da Suécia. O balanço de massa realizado para um período de 17 

meses indica que tais poluentes são retidos nos sedimentos ao longo do trecho de 5 km 

estudados nesse rio. Berndtsson conclui que os poluentes retidos representam uma parte 

substancial dos transportados no rio, variando de 14% a 47%. Conseqüentemente, os 

poluentes depositados nos sedimentos de fundo representam uma potencial fonte de poluição, 

devendo ser realocados para serem dragados ou então ressuspensos para então serem 

transportados pelo fluxo do rio. Ou seja, rios com alta carga de poluentes decantados, 

principalmente durante as estações mais secas, podem apresentar grande fluxo desses 

poluentes nos deflúvios mais fortes, em função do arraste que é sofrido. Essa configuração 

também é encontrada nos rios estudados nesta pesquisa, onde, provavelmente, a concentração 

de poluentes a ser observada é relativamente alta, em comparação com a concentração 

apresentada na época seca. 

 

Trabalho semelhante é o de McMahon et al. (1995) estudou os efeitos hidrológicos e 

geoquímicos na retira da de OD pelos sedimentos de fundo de um rio dominado pela vazão de 

efluentes. Mais de 95% da vazão do rio South Platte em Denver, Colorado, consiste de 

efluente da ETE dessa região. Segundo McMahon et al. (1995), a compreensão do mecanismo 

de retirada de OD pelos sedimentos de fundo não tem importância devida somente ao fato de 

ser a maior fonte de consumo de OD, mas também porque a implementação de estações de 

tratamento de esgoto designadas a atingir certos padrões de OD próprios a esse ambiente 

custa milhões de dólares. 

 

3.3.3 Parâmetros envolvidos na cinética de depuração  

 

Genereux e Hemond (1992) determinaram o valor do coeficiente de reaeração, k2, para um 

pequeno rio na bacia de Walker Branch, Tennesse, com vazão média anual menor que 17 L/s, 

utilizando-se do método do traçador de gás a fluxo constante. Cloro foi usado como traçador 

conservativo por conta da diluição devido a entradas laterais e propano e etano foram usados 

como traçadores voláteis. O valor encontrado para o coeficiente de reaeração foi de 118 d
-1

 a 

139 d
-1

, valor esse muito maior do que os encontrados para rios de maior escala. A utilização 

de 19 fórmulas para o cálculo de k2 mostrou que o valor encontrado em campo não condiz 

com os valores calculados, evidenciando a ineficiência dessas fórmulas para o caso em 

questão. Estudos em rios naturais e artificiais produziram várias equações empíricas para 

cálculo de k2, baseadas em características hidráulicas dos rios estudados, mas pouco se sabe 

sobre a troca gasosa em pequenos rios. não se sabe nem ao menos qual o modelo de troca 
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gasosa (a teoria da renovação da superfície ou a teoria dos dois filmes) é mais apropriado para 

o estudo desses casos. A Figura 3.3 apresenta a comparação entre os valores calculados e os 

valores encontrados experimentalmente em campo, o que evidencia o desconhecimento do 

correto mecanismo de troca gasosa ou reaeração em rios de pequeno porte. 

 

 

Figura 3.3 – Comparação entre os valores calculados pelo uso de 19 equações para k2 e 

os valores encontrados em campo pelo uso da técnica do gás traçador. (Genereux e 

Hemond, 1992). 

 

Os altos valores do coeficiente de reaeração, obtidos no trabalho de Genereux e Hemond, 

(1992), apontam para altos valores nos rios Melchior e Descoberto, por apresentarem 

características hidráulicas semelhantes, principalmente o rio Melchior, como será verificado 

no andamento deste trabalho. 

 

Já Aalderink e Jovin (1997) estudaram os parâmetros relacionados à produção fotossintética, 

relacionando a taxa máxima de fotossíntese (Pmax) à intensidade de luz ótima (Iot), na curva 

P/I. A técnica utilizada nesse trabalho possui sua vantagens em relação ao uso de técnicas in 

situ, como a técnica das garrafas clara e escura, a qual apresenta problemas ligados ao seu 

pobre detalhamento experimental, o qual não permite o controle da intensidade de luz na 

curva P/I e o número de observações é limitado, dificultando uma correlação entre os 

parâmetros de interesse. Foram analisados 1 ano de dados de medição contínua de OD, 

irradiação, temperaturas e velocidade do vento, em um intervalo de 15 min, em uma vala de 

profundidade média de 0,38m, dominada por uma comunidade de algas bentônicas. Os 
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resultados desse trabalho mostraram que é possível obter valores confiáveis para a 

investigação sasonal dos parâmetros, principalmente ao se comparar tal experimento com os 

de técnicas in situ, como o das garrafas. A importância da presença de algas nos corpos 

hídricos de vazão natural reduzida é notável para a qualidade da água, principalmente quando 

esses corpos hídricos recebem efluentes de estações de tratamento de esgotos (ETE’s) que 

possuem alta concentração de algas, que é o caso dos rios estudados neste trabalho. 

 

Por meio da análise desses trabalhos, verifica-se que a determinação de todos os parâmetros 

envolvidos na cinética de autodepuração ainda possui seus pontos críticos nos métodos de 

obtenção de dados e inclusive nos métodos de cálculo. A evolução desses métodos, tanto de 

obtenção quanto de cálculo, é um fato ainda atual e que desperta interesse na comunidade 

científica.  

 

3.3.3.1 Simulações Utilizando Modelos Matemáticos 

 

Li e Chen (1994) propuseram um modelo matemático para prever a remoção de matéria 

orgânica e consumo de OD por biofilmes em rios. Tal modelo combina as equações de 

biofilme com a convencional equação de consumo de OD, ao se considerar a transferência de 

massa de orgânicos e de OD através da camada de difusão do biofilme, assumindo-se a 

equação de Monod. A aplicação de tal modelo demonstrou que o consumo de OD pelo 

biofilme é maior ao da biomassa suspensa. Estudos de campo na Nova Zelândia demonstram 

que a biomassa bentônica é responsável por até 90 %ou mais do consumo de OD. A 

conclusão a que se chega nesse trabalho é que o modelo convencional de depleção de OD, 

proveniente do modelo de Streeter - Phelps ainda não pode prever satisfatoriamente os níveis 

de matéria orgânica e OD ao longo de um rio com presença marcante de biofilmes, pelo fato 

de desprezar a importância desse fator. Nos rios estudados nesta pesquisa (rio Melchior e rio 

Descoberto), a presença de biofilmes pode ser comprovada nas visitas de campo, como pode 

ser verificado no Apêndice – C. 

 

Kamal et al. (1999) dedicaram-se a um estudo da situação da qualidade da água do sistema do 

rio Buriganga, em Bangladesh, por meio da utilização do modelo de qualidade da água MIKE 

11, a fim de se verificar o seu estado de poluição e estudar possíveis cenários futuros de 

gerenciamento e tratamento de águas residuárias. A cidade de Dhaka, com aproximadamente 

9 milhões de habitantes, trata somente 25% aproximadamente de seu esgoto e a maioria de 

suas indústrias lança seu esgoto sem tratamento nesse rio. O período de simulação foi o da 

seca, onde se encontram os piores níveis de qualidade da água. Verificou-se que, nos 17 km 

de rio simulados, não há condições de sustentabilidade de vida aquática. Foi conduzido um 

programa de coleta de dados de qualidade da água e atividades que englobaram identificação 
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das fontes de poluição, medições em campo das cargas de poluição, seleção de locais de 

monitoramento no rio e medição intensiva de parâmetros para qualidade da água como: OD, 

temperatura e profundidade de penetração de luz (disco de Secchi). Foram verificados os 

seguintes parâmetros de qualidade da água: BDO5,20, DQO, amônia, íon amônia, nitrato, 

coliformes totais e fecais, sólidos suspensos totais, orto-fosfato e cromo. Foram simulados 8 

cenários diferentes a fim de se verificar qual seria a melhor alternativa possível para a 

melhoria da qualidade da água no sistema do rio Buriganga. Esse tipo de trabalho assemelha-

se ao realizado nos rios Melchior e Descoberto. 

 

O trabalho de Lung e Sobeck (1999) realizou uma modelagem de qualidade de água no rio 

Roanoke, estado de Virgínia (EUA), a fim de se verificar a capacidade de assimilação de 

cargas pontuais. Essa simulação ajudou a verificar se existia a necessidade de se aumentar a 

capacidade de tratamento das estações de tratamento de esgoto (ETE) existentes, ou o nível 

necessário de tratamento para que o rio em questão alcançasse os padrões de qualidade da 

água definido pela lei. Foi utilizado o modelo STREAM, com teoria muito semelhante à do 

modelo QUAL2E, onde foram modeladas as seguintes variáveis de qualidade da água: 

DBOCu, DBON e OD. Foi encontrada a taxa de 3,39 para a relação DBOCu/DBOC5 no 

efluente da ETE da cidade de Alta Vista, que lança seus efluentes no rio Roanoke. Essa alta 

taxa demonstra que o efluente da ETE é bem estabilizado. Um fato importante a se notar é 

que o perfil de OD não apresenta a clássica depleção e reposição do nível de OD, ao contrário, 

o nível de OD apresenta um constante aumento, aproximando-se ao nível de saturação, 

mesmo após o lançamento dos efluentes das ETE’s. Essa característica está-se tornando 

própria de rios com baixa vazão, dominados por efluentes de ETE’s cujos efluentes são bem 

estabilizados. O modelo foi então utilizado para simulações de cenários futuros. Verificou-se 

que o nível de OD permaneceu acima do permitido, chegando próximo ao nível de saturação, 

e que o rio Roanoke apresenta uma capacidade de carga adicional de 7.900 kg/dia de DBOCu, 

mesmo variando a taxa de OD presente nos efluentes em questão. Logo, a simulação 

apresentada gerou a economia de dez milhões de dólares, provando que a aplicação de 

recursos financeiros públicos em modelagem da qualidade da água gera economia e 

preservação do bem público, incluindo aí a qualidade da água. Esse tipo de verificação foi 

realizada para os rios estudados nesta pesquisa, como será discutida adiante. 

 

Concluiu-se que, como uma ferramenta de planejamento, modelos matemáticos são 

largamente reconhecidos por sua eficiência comprovada, ainda mais com a atual 

disponibilidade dos recursos computacionais. 
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4 MODELAGEM MATEMÁTICA DA QUALIDADE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo trata da modelagem matemática de qualidade de águas superficiais, 

apresentando um breve histórico dos modelos em uso e de seus predecessores. O objetivo 

deste capítulo é a discussão dos modelos utilizados nas simulações realizadas neste trabalho, 

apresentando as suas formulações e suposições fundamentais. 

 

A apresentação de vários modelos mostra como o universo da modelagem matemática é 

extenso, mas muitas vezes ainda não apresenta capacidades que satisfaçam as necessidades de 

simulações de sistemas a serem modelados, ou simulados, cujas características fujam um 

pouco da generalidade. A pesquisa dos modelos a serem utilizados apontou para o modelo 

QUAL2E-UNCAS, de domínio público, desenvolvido pela agência de proteção ao meio 

ambiente dos Estados Unidos, a EPA. 

 

O outro modelo que foi apontado pela pesquisa foi um modelo não muito difundido para 

simulações em rios, mas sim para reservatórios – o WQRRS. A escolha desse modelo deveu-

se pelo fato de poder simular escoamentos não permanentes, apesar de ser um modelo que não 

vem sofrendo atualizações e não tem interface Windows. 

 

O início da modelagem matemática de qualidade da água em rios se deu por meio da pesquisa 

realizada por Streeter e Phelps em 1925, na qual o objeto de estudo foi a depleção de 

oxigênio, gerando o simples e pioneiro modelo de Streeter-Phelps que relacionava as duas 

variáveis OD e DBO (somente a carbonácea), relacionadas à depleção de oxigênio. Mas, todo 

o esforço de pesquisa concentrado nessa questão tornou ciente de que tal modelo não 

representava fielmente as complexidades dos sistemas aquáticos reais. Foi então que se 

percebeu a necessidade do uso de ferramentas menos restringentes às necessidades das 

soluções analíticas e que pudessem ser adaptadas à grande variabilidade das aplicações 

práticas (Orlob et al., 1992). 

 

Então, conforme Orlob et al. (1992), o desenvolvimento dos computadores e dos métodos 

numéricos proporcionaram uma revolução na resolução de problemas, incluindo aí os da área 

de recursos hídricos e meio ambiente. Dessa forma foi possível a utilização de soluções 

inicialmente aproximadas mas bastante úteis para a análise de situações mais complexas. De 

acordo com vários artigos e livros publicados (Beck, 1984; Richard-Haggard e Krenkel, 1984; 

Steele, 1985; De Vries e Hromadka, 1992; Orlob et al., 1992; Rauch et al., 1998; entre outros) 

cada vez mais o progresso tecnológico no desenvolvimento de computadores mais potentes 
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aliado ao contínuo desenvolvimento de métodos numéricos e formas de obtenção de dados 

vêm tornando as soluções obtidas através do uso de modelos mais próximas da realidade 

existente nos ambientes aquáticos. 

 

Segundo Richard-Haggard e Krenkel (1984), a modelagem matemática é uma das várias 

ferramentas existentes para o auxílio do gerenciamento de recursos hídricos. Um modelo 

matemático é representação do mundo real, pelo uso de conhecimentos teóricos, estatísticos e 

empíricos do fenômeno, incorporando os processos que regem a situação que se deseja avaliar 

ou estudar, não incluindo necessariamente todos os mecanismos que fazem parte do 

funcionamento desse problema. Uma importante e útil característica de um modelo é 

diminuição do número de parâmetros a serem considerados ao se avaliar esses problemas. 

 

Rauch et al. (1998) afirmam que modelos de qualidade da água para rios são modelos 

matemáticos que procuram descrever as mudanças espaciais e temporais dos constituintes de 

interesse. As variáveis componentes do processo têm sido incorporadas na modelagem de 

qualidade da água nas últimas sete décadas, seguindo a evolução dos problemas a serem 

estudados relacionados à qualidade da água. A complexidade dos modelos varia desde a 

resolução do simples modelo de Streeter - Phelps (depleção de oxigênio) a ecossistemas que 

consideram sólidos suspensos, várias classes de algas, zooplâncton, plantas e animais (desde 

os invertebrados até várias classes de peixes). 

 

A realização ou construção de modelos deve-se basicamente a estes dois fatores (Thomman, 

1972, apud Richard-Haggard e Krenkel 1984): melhorar o conhecimento dos processos que 

regem as variações da qualidade da água e formar previsões dos efeitos de medidas de 

controle de qualidade da água.  

 

O provável sucesso da aplicação de modelos é dependente de dois importantes fatores, sendo 

eles: uma definição clara dos objetivos do estudo e uma especificação e implementação de 

programas de coleta de dados para que sejam satisfeitos os dados de entrada do modelo e 

quantidade de dados suficientes para sua calibração (Steele, 1981, apud Steele 1985). 

 

4.2 MODELOS MATEMÁTICOS DE SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA 

 

São vários os modelos de qualidade da água disponíveis, tanto para os gerenciadores quanto 

para os pesquisadores e estudantes de recursos hídricos, desde modelos de domínio público 

aos de instituições particulares. 
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Um grande número de modelos com base física (aqueles que se baseiam na estrutura de 

funcionamento da natureza) de simulação da qualidade da água estão sendo desenvolvidos 

desde a década de 1960, lidando com constituintes conservativos químicos, oxigênio 

dissolvido, nutrientes (fósforo e nitrogênio), temperatura, pesticida e traços de metais (Steele, 

1985). Esses modelos têm sido aplicados para a simulação de qualidade da água em rios, 

intervenções em águas superficiais, áreas urbanas, aqüíferos e estuários. Steele (1985) afirma 

que um bom número de compilações de modelos tem sido realizado por vários outros autores 

(Shindala, 1972; Steele e Stefan, 1979; Lorens, 1982; apud Steele, 1985). 

 

A Tabela 4.1 lista alguns dos modelos de simulação de qualidade da água, apresentada no 

estudo de Steele (1985), sendo essa modificada do trabalho de Driscoll et al. (1981, apud 

Steele 1985). Desde o ano de 1985 até o presente momento desta pesquisa, vários modelos 

apresentados nessa tabela foram aperfeiçoados e outros não tiveram novas versões devido ao 

fato de serem poucos difundidos ou por não serem bem aceitos pela comunidade científica ou 

pelos usuários finais. O sucesso na difusão de um modelo não depende somente de uma boa 

base teórica e simplificações plausíveis, mas também de uma interface de fácil entrada de 

dados e de fácil interpretação de resultados. Na tabela 4.1, os modelos que seriam de interesse 

para este trabalho são aqueles capazes de modelar situações de sistemas fluviais, mais 

especificamente de rios. Entre os modelos que poderiam ser utilizados, pode-se citar alguns: 

DOSAG-I, DOSAGM, QUAL I, QUAL II, SNSIM, RIVER, WASP, WQRRS, entre outros. 

 

Dentre esses modelos, merece destaque o modelo QUALII. Tal destaque deve-se ao fato de 

esse ser o predecessor do modelo provavelmente mais difundido mundialmente, o QUAL2E – 

Enhanced Stream Water Quality Model (Shanahan et al., 1998). O modelo WQRRS – Water 

Quality for River and Reservoir System, também merece destaque neste trabalho pelo fato de 

estar incluído na lista dos possíveis modelos a serem utilizados na modelagem a ser realizada 

neste trabalho (assim como os modelos QUAL2E – UNCAS, MIKE11 e ASM-1 ou ASM-2). 

 

DeVries e Hromadka (1992), apresentaram outros modelos de qualidade da água: SWMM – 

Storm Water Management Model, QUAL2E – Enhanced Stream Water Quality Model, 

AGNPS – Agricultural Non-Point Source Pollution Model e MIKE11 – Microcomputer-

Based Modelling System-River and Channels. 
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Tabela 4.1 – Modelos selecionados de qualidade da água (modificado de Steele, 1985). 

NOME DESCRIÇÃO FONTE 

DOSAG-I OD-DBO modelo para rios TWDB 

DOSAGM versão métrica do DOSAG Universidade do 
Texas 

QUAL I modelo de qualidade com várias variáveis TWDB 

QUAL II Programa de modelagem de rios (estado equilibrado) EPA 

SNSIM modelo de qualidade da água EPA 

DIURNAL modelo de OD para rios (equilíbrio dinâmico) EPA 

RIVER modelo de qualidade da água para rios (estado equilibrado) Hydroscience 

SPAM modelo de análise por matriz esparsa (estado equilibrado) Hydroscience 

WASP Programa de simulação e análise de qualidade da água Hydroscience 

PRMS modelo de qualidade da água (chuva-escoamento, 
sedimento) 

USGS 

DR3M-QUAL programa de qualidade e escoamento para multi-eventos 
urbanos 

USGS 

RECEIV II modelo de qualidade da água Raytheon 

RECEIV III modelo de qualidade da água com dispersão Raytheon 

HSMF modelo de simulação hidrológica EPA-Athens 

HSPF modelo de qualidade da água ligado ao uso do solo EPA-Athens 

CREAMS modelo de processos do solo USDA-ARS 

WQRRS modelo de qualidade da água para sistemas de rios e 
reservatórios 

COE-HEC e 
Universidade de 
Berckeley - Califórnia 

MIT modelo de qualidade da água pra reservatórios MIT 

ESTUARY modelo para estuários (estado equilibrado) HydroQual 

JMSRIV modelo de qualidade da água para estuários (estado 
equilibrado) 

VIMS 

HYDRO modelo hidrodinâmico para baías Tetra Tech 

AQUAL módulo de qualidade da água (estado equilibrado) para 
HYDRO 

Tetra Tech 

DUQUAL módulo de qualidade da água (dinâmico) para HYDRO Tetra Tech 

GENES modelo genérico para estuários Hydroscience 

WAVE modelo hidrodinâmico para baías Hydroscience 

H.Q. módulo de qualidade da água (estado não equilibrado) para 
WAVE 

Hydroscience 

HARO3 modelo para estuários (estado equilibrado) EPA 

ESOO1 modelo para estuários (estado equilibrado) EPA 

DASHRY modelo para sistemas de rios e estuários USGS 

 

Rauch et al. (1998) apresentam as características de alguns importantes modelos utilizados na 

modelagem de qualidade da água, ilustrados na Tabela 4.2. A estrutura da Tabela 4.2 explicita 

o funcionamento dos modelos, em relação a hidrodinâmica, transporte, sedimentos, qualidade 

da água e sistema de análise. 
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Tabela 4.2 – Importantes modelos de simulação de qualidade da água (Rauch et al., 

1998; após Ambrod et al., 1996, com extensões). 

Progama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hidrodinâmica entrada externa S S N N S N N N N S

simulação N S S S S S S S S S

estrutura de controle N N S S S S S S S S

Tranporte advecção S S S S S S S S S S

dispersão S S S S S S S S S S

Sedimento modelos de qualidade N S S N S S N N S

Qualidade da água temperatura S N S S S S S N

bactéria N N S S S S S N

DBO - OD S S S S S S S S

nitrogênio S S S S S S S S

fósforo S S S S S S S S

sílica N N S N S S S N

fitoplâncton S S 3 S S S S S

zooplanctôn N N S N S S N N

algas bentônicas N N N N S S S N

Sistema de análise estimação de parâmetros N S S

análide de 

incerteza/sensibilidade S S S

estrutura 

aberta

estrutura 

aberta

1 = QUAL2E (EUA EPA), 2 = WASP5 (EUA EPA), 3 = CE-QUAL-ICM (EUA Army Engineer Waterways

Experiment Station), 4 = HEC5Q (EUA Army Engineer Hydrologic Engeneering Center), 5 = MIKE11 (Danish

Hidraulic Engineer, Dinamarca), 6 = ATV Model (ATV Alemanha), 7 = Salmon-Q (HR Waliingford, Grã-Bretanha, 

8= DUFLOW (Universidade de Wageningen, Holanda), 9 = AQASIM (EAWAG, Suíça) e 10 = DESERT (IIASA,

EUA)

 

4.3 A PRÁTICA DA MODELAGEM DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Steele (1985) afirma que a política de controle de poluição de corpos hídricos adotada pelos 

governos é que tem ditado a direção e a competência da modelagem da qualidade da água de 

corpos hídricos, citando o caso dos Estados Unidos. Nesse país, a legislação concentrou-se 

inicialmente na qualidade da água para águas superficiais, direcionando uma maior atenção e 

esforço de pesquisa para os modelos de qualidade de águas superficiais, sendo que, 

atualmente, também é despendida uma grande atenção para águas subterrâneas, gerando uma 

forte legislação voltada a esse assunto. 

 

Shanahan et al. (1998) afirmam que a prática na modelagem de qualidade da água é 

fortemente dirigida pela legislação e regulação local. Segundo Shanahan et al. (1998), as duas 

principais estruturas de legislação que guiaram a modelagem são a dos Estados Unidos e a da 

Europa. 
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4.3.1 A Legislação Norte Americana 

 

A legislação norte americana estabelece que a concentração de efluentes é primeiramente 

baseada na tecnologia de tratamento disponível. Caso essa tecnologia seja insuficiente para se 

alcançar os padrões de lançamento, recorre-se a uma redução de emissões alcançada por meio 

da alocação dos efluentes, em condições de máximo risco, ou seja, vazão mínima do rio, 

determinada pelo Q7,10. O modelo QUAL2E foi desenvolvido com a finalidade de se verificar 

se, nessas condições, essas limitações de qualidade da água são atendidas. 

 

De acordo com Shanahan et al. (1998), atualmente, o modelo de simulação mais conhecido e 

utilizado mundialmente é o modelo QUAL2E desenvolvido pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos, US – EPA. O QUAL2E foi desenvolvido baseado nessa 

estrutura de legislação, simulando parâmetros de qualidade da água associados à cinética das 

variáveis de qualidade da água OD/DBO, em rios e córregos com regime permanente de 

vazão. 

 

4.3.2 A Legislação Européia 

 

No caso europeu, ainda não existe um consenso em relação à forma de se limitar os poluentes 

aos corpos hídricos. Shanahan et al. (1998) afirmam que são poucos os países que utilizam a 

modelagem de qualidade da água como parte integrante dos processos de estudo, como nos 

Estados Unidos. No caso em que são utilizados, são ferramentas de planejamento em estudos 

destinados a rios específicos, logo, são modelos muito particulares para aquela situação 

estudada. Então, esses modelos são bem ajustados e calibrados para aquele estudo em 

particular, utilizando teorias específicas para as situações estudadas, fazendo com que o seu 

uso dificilmente possa ser extrapolado para outras situações diferentes. Verifica-se, então, que 

a modelagem de qualidade da água na Europa é muito menos prevalecente, quando 

comparada ao caso dos Estados Unidos. 

 

Uma prática bastante adotada para a limitação do lançamento de poluentes nos corpos 

hídricos é a utilização de taxas de diluição para se atingir os padrões desejados de qualidade 

da água. Portanto, a modelagem da vazão em rios apresenta maior importância do que a 

modelagem da qualidade da água e dos processos de autodepuração dos corpos hídricos. Mas, 

atualmente, existe um interesse crescente pela modelagem da qualidade da água, havendo 

desenvolvimentos da modelagem da qualidade da água na Grã Bretanha, Alemanha, 

Dinamarca e Holanda (Shanahan et al., 1998). 
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A Agência Ambiental da Grã Bretanha utiliza modelos estocásticos simples, como o 

SIMCAT, para o auxílio nas tomadas de decisões. Também na Grã Bretanha, o modelo UPM 

(Urban Pollution Management) foi desenvolvido, constituindo em um pacote de modelos de 

qualidade de diferentes níveis de complexidade. A União Dinamarquesa de Engenharia foi 

uma das pioneiras a publicar um procedimento detalhado para computação e avaliação de 

qualidade da água. Na Alemanha, a Agência Ambiental ATV está desenvolvendo um modelo 

de qualidade da água de caráter abrangente, mais genérico. Outros países, além dos citados 

acima, também estão dando ênfase à modelagem, sendo que os modelos mais utilizados 

atualmente são: QUAL2E, WASP, MIKE 11, SALMO Q e DUFLOW.  

 

A tendência atual da legislação européia, referente aos padrões de efluentes e meio ambiente, 

é de se aumentar o enfoque dado ao controle da poluição por meio da modelagem da 

qualidade da água, da mesma forma com que é realizado nos Estados Unidos. 

 

4.4 RESTRIÇÕES E CUIDADOS NO USO 

 

O uso de ferramentas de modelagem que possuam algum tipo de simplificação, implica na 

escolha correta do modelo mais apropriado para a situação específica em questão. Tais 

simplificações inerentes aos programas devem representar ou estar de acordo com a situação 

real que se deseja simular. 

 

Richard-Haggard e Krenkal (1984) afirmam que alguns pensamentos equivocados tiveram seu 

início a partir de falhas de comunicação entre equipes de desenvolvimento dos modelos e 

equipes que utilizavam esses modelos para o gerenciamento de recursos hídricos. Dentre os 

problemas gerados, destacam-se: credibilidade do modelo, precisão do modelo e calibração e 

verificação do modelo.  

 

Segundo Richard-Haggard e Krenkal (1984), o erro referente à calibração e verificação do 

modelo é que uma vez calibrado o modelo para uma situação particular, sua credibilidade é 

considerada estabelecida para todos os casos. De fato, quando se vai utilizar o modelo para 

uma situação distinta, até no mesmo rio, é necessário que se realize uma nova verificação do 

modelo. O equívoco relacionado à precisão do modelo é o conceito de que, quanto mais 

complexo, mais preciso será sua resposta. O aumento na precisão geralmente implica o 

crescimento da complexidade, mas o aumento na complexidade nem sempre implica o 

crescimento da precisão do modelo. Para a credibilidade do modelo, o maior problema é 

referente ao fenômeno da “caixa preta”, ou seja, o usuário do modelo não conhece as 

hipóteses assumidas na elaboração do modelo, não conhece quais as teorias utilizadas e/ou 

não tem o conhecimento dos métodos numéricos utilizados para resolução computacional das 
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equações envolvidas. Nesse caso, não é necessário que o usuário possua um entendimento 

completo do funcionamento do modelo em questão, mas deve estar familiarizado com a 

estrutura do modelo, capacidades e limitações inerentes e hipóteses assumidas. 

 

A maioria dos modelos de simulação de qualidade da água em uso atualmente é 

determinística. Os modelos determinísticos são aqueles baseados em leis físicas e fórmulas 

empíricas, enquanto que os modelos estocásticos são aqueles que consideram o “acaso” 

pertinente aos processos naturais. Em relação aos modelos específicos e genéricos, é de 

consenso que o uso do modelo mais simples apropriado ao estudo é mais conveniente. Mas, 

de acordo com a palavra “apropriado”, alguns tipos de análises podem requerer modelos 

sofisticados e complexos. Tanto as campanhas intensivas de coleta quanto as redes fixas de 

amostragem têm vantagens, tendo que ser utilizadas conjuntamente para obter dados mais 

fiéis ao meio que representam. A análise de sensitividade é utilizada para se verificar quais 

dados geram os efeitos mais críticos para a resposta ou produto do modelo. 

 

4.4.1 Problemas no Padrão de Modelagem Corrente (Shanahan et al, 1998) 

 

Os maiores problemas podem ser divididos em cinco categorias, sendo tais: problemas na 

aplicação do modelo, problemas na formulação do modelo, problemas na calibração do 

modelo, problemas na coleta de dados e problemas na capacidade de predição. É importante 

notar que, ao se escrever “padrão de modelagem corrente”, está-se realizando uma crítica e 

comparação ao modelo QUAL2E, por ser atualmente o modelo mais utilizado e conhecido 

mundialmente; logo, o QUAL2E é considerado uma espécie de padrão de modelagem atual. 

 

4.4.1.1 Problemas na aplicação do modelo 

 

Devido o fato do modelo QUAL2E simular somente em condições de regime permanente de 

vazão, não é possível a simulação em situações transientes. Tais situações ocorrem quando a 

vazão do rio a ser simulado e/ou dos efluentes que nele aportam variam ao longo do tempo. 

Apesar do QUAL2E ser o modelo mais conhecido, existem outros que podem ser utilizados 

nessas situações (MIKE11, ATV, AQUASIM, entre outros). 

 

Outro caso de aplicação importante é quando as cargas difusas de poluição necessitam ser 

simuladas, para efeito de comparação ou quando sua contribuição é significativa, sendo o 

último caso mais grave. 

 

As limitações mais comuns para o uso devidas ao estado transiente de vazões e fontes difusas 

de poluição são: rios influenciados pela operação de barragens e hidroelétricas, 
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extravasamento de coletores de esgoto, de águas pluviais ou combinados, variações diuturnas 

na vazão de efluentes industriais e municipais e carreamento de poluentes urbanos ou 

agrícolas devido a fortes precipitações gerando também estado transiente de vazão. Esses 

fatores não considerados pelo QUAL2E podem gerar resultados bastante diferentes daqueles 

observados na realidade. 

 

4.4.1.2 Problemas na formulação do modelo 

 

Segundo Shanahan et al. (1998), uma importante simplificação presente no QUAL2E e na 

maioria dos modelos de simulação de qualidade da água em rios é o tratamento dos rios com 

escoamento unidimensional. Logo, em função dessa hipótese, implicitamente se assume que 

todos efluentes e contribuições que aportam ao rio em questão são misturadas 

instantaneamente por toda a seção do rio (mistura completa instantânea). Apesar de tal 

simplificação, sabe-se que a mistura transversal em um rio de porte considerável é um 

processo lento na maioria dos casos. Outra limitação refere-se à conservação de massa. O fato 

de se usar a DBO como uma variável de estado intrinsecamente significa que o balanço de 

massa não pode ser fechado. Isso porque a DBO não representa toda matéria orgânica 

biodegradável. Outro problema referente ao balanço de massa está ligado aos sedimentos de 

fundo. Todos os modelos contemplam o balanço de massa na coluna de água, mas geralmente 

falham na interação com os sedimentos de fundo. Por exemplo, materiais que demandam 

oxigênio não são mais considerados no balanço de massa quando sedimentam para o fundo, 

mesmo que seu efeito na depleção de oxigênio continue sendo modelado, por meio da 

DBenO. No QUAL2E, o fitoplâncton, nitrogênio orgânico, fósforo orgânico e DBO são 

perdidos do balanço de massa quando sedimentados. Para que se fosse realizado corretamente 

o balanço de massa, deveria ser utilizada uma formulação que considerasse as interações entre 

a coluna de água e sedimentos. 

 

O modelo QUAL2E e a grande maioria dos modelos também são falhos por não apresentar 

um submodelo que tratasse da microbiota que são responsáveis pela nitrificação e demanda 

bentônica. 

 

4.4.1.3 Problemas na calibração do modelo 

 

Um importante parâmetro para os modelos que simulam OD é o coeficiente de reaeração, o 

k2, para o qual as previsões dos modelos são altamente sensíveis. Como esse coeficiente é 

função das características hidráulicas de escoamento no rio, qualquer fenômeno ou atividade 

que altere seu escoamento altera também o valor do coeficiente de reaeração. Essas alterações 

de vazão são mais fáceis de ocorrer em rios de pequeno porte devido à importância relativa de 
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contribuições e efluentes que nele chegam. Logo, a determinação do coeficiente de reaeração 

em pequenos rios é geralmente problemática, porque em cada situação de vazão dever-se-ia 

realizar uma calibração própria para aquelas condições. 

4.4.1.4 Problemas na coleta de dados 

 

O sucesso na modelagem de qualidade da água pode ser prejudicado pela falta de dados 

adequados para calibração e verificação do modelo. O conjunto de dados mais úteis para 

calibração e verificação de modelos é aquele obtido em situações extremas, em que há uma 

maior poluição no rio em questão. A coleta de dados de campo é geralmente limitada tanto 

por motivos de ordem prática quanto por limitação de recursos financeiros e de pessoal 

disponível. O planejamento da coleta de dados para que coincida com os eventos especiais 

(vazão máxima ou mínima) também é de difícil realização, a menos que uma equipe de coleta 

esteja disponível a qualquer momento, a fim de não perder a ocorrência de tais eventos.  

 

4.4.1.5 Problemas na capacidade de predição 

 

Os problemas apresentados anteriormente diminuem a capacidade dos modelos de qualidade 

da água de prever resultados coerentes com a realidade, principalmente quando mudanças 

significativas ocorrem na carga de poluição, vazão do rio, geometria, ou outras características 

básicas. Tais fatores podem influenciar os parâmetros pertinentes aos processos naturais que 

regem a qualidade da água no rio, tendo que uma vez esse modelo foi calibrado para uma 

situação específica encontrada no rio que por muitas vezes pode não ser a que realmente se 

encontra em momentos críticos. 

 

Segundo Somlyódy et al. (1998), do IAWQ Task Group on River Water Quality, os modelos 

de qualidade da água, desenvolvidos em etapas incrementais através de aperfeiçoamentos de 

suas versões anteriores, na sua grande maioria não foram desenvolvidos com uma base 

conceitual consistente e clara. Tais modelos continuam apresentando inconsistências, falta de 

definições claras e ainda não possuem a capacidade de se ligarem a modelos de tratamento de 

águas residuárias, capacidade essa fundamental ao moderno gerenciamento de recursos 

hídricos. 

 

4.5 DESCRIÇÃO DOS MODELOS MATEMÁTICOS A SEREM UTILIZADOS 

 

Os modelos de simulação de qualidade da água a serem utilizados para estudos e simulações 

deste trabalho são: WQRRS e QUAL2E. Esses modelos simulam a qualidade da água em 

corpos hídricos de fluxo unidimensional e são bastante testados. Tais modelos de simulação 

matemática da qualidade da água serão descritos sucintamente a seguir. 
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4.5.1 QUAL2E – UNCAS 

 

Brown e Barnwell (1987) descreveram com detalhes o modelo, e a descrição a seguir está 

baseada nesse trabalho. O QUAL2E – UNCAS: enhanced stream water quality models tem 

demonstrado ser um abrangente e versátil modelo de qualidade da água para rios e córregos, e 

pode simular até 15 elementos de qualidade da água em qualquer combinação, a saber:  

 oxigênio dissolvido (OD); 

 demanda bioquímica de oxigênio (DBO); 

  temperatura (T); 

 clorofila – a (algas); 

 nitrogênio orgânico (Norg), amônia (NH3), nitrito (NO2) e nitrato (NO3); 

 fósforo orgânico (Porg) e fósforo dissolvido (Pdiss); 

 coliformes totais e fecais (CT e CF); 

 e um constituinte não conservativo e mais 3 constituintes conservativos, sendo esses dois 

últimos itens arbitrários, definidos pelo usuário. 

 

Assume-se nesse modelo que o principal mecanismo de transporte é a advecção e dispersão, 

significantes somente na direção do escoamento longitudinal. As simulações hidráulicas e de 

qualidade da água, no modelo QUAL2E – UNCAS, são realizadas assumindo-se regime 

permanente de vazão, ou seja, os perfis de vazão são constantes no tempo. Essa limitação do 

modelo não permite a simulação de regimes não permanentes de vazão, o que pode ser o caso 

de córregos, ribeirões e pequenos rios fortemente dominados pelo aporte de esgotos 

domésticos, despejos industriais ou efluentes de estações de tratamento de esgotos. 

 

A simulação dinâmica de qualidade da água no QUAL2E – UNCAS é realizada para os 

efeitos de variações diurnas nos dados meteorológicos como temperatura, insolação, entre 

outros, ou variações diuturnas nas taxas de respiração e de fotossíntese devido às variações 

nas atividades vitais das algas e ao seu próprio crescimento. 

 

O modelo foi escrito em linguagem FORTRAN 77 e a EPA – USA desenvolveu a versão em 

Windows. 

 

4.5.1.1 Representação computacional e matemática do modelo QUAL – 2E 

 

O trecho de rio a ser simulado é representado computacionalmente de acordo com a Figura 

4.1. O trecho de rio é dividido em subtrechos ou, de preferência, em elementos 

computacionais. Para cada elemento computacional i, o balanço hidrológico pode ser descrito 

em termos de vazão de entrada na face de montante do elemento (Qi-1), fontes positivas ou  
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Figura 4.1 – Sistema de discretização do trecho de rio. Essa discretização é válida tanto 

para o balanço hidrológico quanto para o balanço de massa (EPA, 1987). 

 

negativas de vazão (Qxi), e a vazão de saída, na face de jusante desse elemento (Qi). O 

balanço de massa para qualquer constituinte C é enfocado, possui um esquema de 

representação da mesma forma que é realizado para o balanço hidrológico. 

 

No balanço de massa, considera-se tanto a advecção quanto a dispersão como os responsáveis 

pelo transporte dos constituintes C ao longo eixo longitudinal do rio. As fontes de entrada e 

de saída desses constituintes são representadas por fontes externas físicas ou fontes internas 

biológicas. O modelo de fluxo para cada elemento computacional é o da mistura completa. 

Logo, pode-se considerar que o trecho de rio é visualizado como uma corrente de reatores de 
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mistura completa, cada qual interligado seqüencialmente por mecanismos de transporte e de 

dispersão. 

 

O rio é dividido em trechos de acordo com a uniformidade de suas características 

hidrogeométricas e de acordo com a uniformidade das taxas e dos coeficientes inseridos nas 

relações cinéticas da qualidade da água. Essa discretização pode ser verificada na Figura 4.2. 

O rio é, então, dividido em trechos uniformes, e cada trecho é então dividido em elementos 

computacionais de Dx constante para cada trecho. 

 

 

Figura 4.2 – Esquema de representação e discretização computacional de um sistema de 

um rio hipotético no modelo QUAL – 2E (EPA, 1987). 

 

O modelo QUAL – 2E trabalha com a equação unidimensional de transporte de massa por 

advecção – dispersão. Essa equação envolve os efeitos da advecção, dispersão, diluição, 

interações e reações dos constituintes e fontes de entrada e saída dos mesmos. A equação é 

representada a seguir: 
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                 (eq. 4.1) 

 

onde M é a massa do constituinte em questão, x é a distância no eixo longitudinal, t é o tempo, 

C é a concentração desse mesmo constituinte, Ax é a área da seção transversal, DL é o 

coeficiente de dispersão longitudinal, 
_

u  é a velocidade média e s dão as fontes externas de 

entrada ou de saída. Devido ao fato de M=VC e o regime de vazão ser permanente, ou seja, 

0/ tQ , a equação 4.1 toma a seguinte forma: 
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                               (eq. 4.2) 

 

Os termos do lado direito da equação 4.2 representam respectivamente dispersão, advecção, 

mudanças nos constituintes e diluição das fontes externas. O termo dC/dt refere-se somente às 

mudanças nos constituintes, como decaimento ou crescimento, o qual não deve ser 

confundido com o termo tC / , que representa o gradiente local da concentração do 

constituinte. Em condições de regime permanente, esse gradiente torna-se igual a zero. 

 

No QUAL – 2E, assume-se que o regime hidráulico do rio obedece ao regime permanente de 

vazão, ou seja, a vazão no elemento i é correspondente à soma das entradas ou saídas de 

vazão àquele elemento. As características hidráulicas dos elementos computacionais podem 

ser determinadas de acordo com as seguintes equações: 

 
bQau

_

                                                         (eq. 4.3) 

 

_

u

Q
Ax                                                          (eq. 4.4) 

 
Qd                                                          (eq. 4.5) 

 

onde a, b, a e b são constates empíricas e d é a profundidade do rio no elemento 

computacional em questão. As constantes podem ser determinadas a partir de curvas que 

correlacionam vazão e cota, ou seja, a partir de curvas – chave. 
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Caso não se tenha uma curva – chave disponível para o trecho de rio a ser simulado mas sim 

as características geométricas da seção transversal, pode-se considerar a seção transversal 

como aproximadamente um trapézio, se possível. Esse tipo de consideração é bastante 

razoável, tendo que a seção transversal dos rios muitas vezes se assemelha a um trapézio. A 

partir dessa hipótese, d e u podem ser obtidas a partir da equação de Manning, dada a seguir: 

 

2

1

3

2
1

ehx SRA
n

Q                                                  (eq. 4.6) 

 

sendo Ax a área da seção transversal considerada (m²), Rh é o raio hidráulico (m) e Se é a 

inclinação longitudinal (m/m) do trecho onde se encontra a seção estudada. 

 

A dispersão longitudinal, DL, é basicamente um mecanismo de transporte convectivo, devido 

à variação da velocidade ao longo da seção tranversal. O valor de DL pode ser calculado pela 

seguinte expressão: 

 

6

5_

82,3 duKnDL                                                    (eq. 4.7) 

 

onde K é uma constante adimensional (usualmente igual a 5,93), n é o coeficiente de 

rugosidade de Manning, 
_

u  é a velocidade média na seção e d, a profundidade (unidades 

inglesas). 

 

4.5.1.2 Reações dos constituintes e relações entre os constituintes 

 

Este item deste capítulo será bastante sucinto, não possuindo a intenção de apresentar todo o 

assunto relativo às reações químicas que ocorrem entre e com os constituintes de qualidade da 

água, devido ao fato de sua grande extensão. 

 

Uma das mais eficazes formas de se avaliar a capacidade de suporte de carga poluidora em 

um rio é a avaliação da capacidade de manutenção de um nível satisfatório de concentração de 

oxigênio dissolvido no rio em questão. A concentração dessa importante variável de qualidade 

da água, o oxigênio dissolvido, é controlada principalmente pela reaeração atmosférica, 

fotossíntese, respiração de plantas e animais, demanda bentônica, demanda bioquímica de 

oxigênio, nitrificação, salinidade e temperatura. Um resumo da relação entre esses 

constituintes considerada no QUAL2E pode ser visualizada na Figura 4.3 a seguir. 
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Figura 4.3 – Principais interações entre os constituintes de qualidade da água no modelo 

QUAL2E (EPA, 1987). 

 

4.5.1.3 A análise da incerteza no modelo QUAL2E – UNCAS 

 

A versão QUAL2E – UNCAS permite ao usuário que sejam feitas análises de incertezas pelo 

uso de três diferentes metodologias, cada qual com diferentes objetivos. As três metodologias 

disponíveis no modelo são: a análise de sensibilidade, análise do erro de primeira ordem ou a 

simulação de Monte Carlo. É importante salientar que esses métodos diferem entre si nas 

hipóteses assumidas e que, nem sempre, possuem o mesmo resultado nas análises de incerteza 

realizadas. 
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a) Análise de sensibilidade 

 

Normalmente, a análise de sensibilidade é realizada variando-se somente uma variável por 

vez, sendo que o fato de se variar mais de uma variável de entrada por vez aumenta o número 

de combinações a ser realizada de forma a complicar a interpretação dos resultados, apesar de 

sua grande atratabilidade do ponto de vista do usuário. 

 

Já na opção de análise de sensibilidade do QUAL – 2E UNCAS, o usuário pode variar as 

entradas singularmente, em grupo ou usando uma estratégia de dimensionamento fatorial. A 

análise de sensibilidade consiste em identificar a variável a ter seu valor variado, 

especificando-se a magnitude dessa variação. Então se verifica a variação nos resultados 

obtidos, ou seja, a sensibilidade Dy em decorrência da variação dos valores de entrada Dx.  

 

Devido ao fato de se calcular os resultados para cada elemento computacional, o volume de 

dados a ser interpretado em uma análise de sensibilidade torna-se de grande magnitude. 

Devido a esse fato, o usuário deve especificar os locais a serem verificados, no máximo cinco. 

 

b) Análise do erro de primeira ordem 

 

A análise de erro de primeira ordem utiliza aproximação da primeira ordem para relação das 

variáveis computadas em situações multivariadas. 

 

A saída da análise de erro de primeira ordem no QUAL – 2E UNCAS consiste de uma tabela 

de coeficientes de sensibilidade normalizados e uma lista dos componentes de variância. Os 

coeficientes de sensibilidade normalizados consistem na mudança percentual da variável de 

saída resultante de 1% de mudança nas variáveis de entrada, sendo calculados da seguinte 

forma: 

 

i

i

j
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x

x

y

y

S                                                       (eq. 4.8) 

 

onde Sij é o coeficiente de sensibilidade normalizado para a saída yj, proveniente do dado de 

entrada xi, xi é o valor de base da variável de entrada, Dxi é a magnitude da variação do dado 

de entrada, yj é o valor de base da variável de saída e Dyj é a sensibilidade do valor de saída. 

Os componentes de variância para cada dado de saída y são os percentuais de variância da 

saída atribuível para cada variável de entrada x , calculada da seguinte maneira: 
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xVaryVar                                     (eq. 4.9) 

 

onde Var(yj) é a variância da variável de saída yj e Var(xi) é a variância da variável de entrada 

xj. 

 

No QUAL2E – UNCAS, o usuário pode decidir quais variáveis serão incluídas nessa análise 

por meio da seleção dos grupos das variáveis de entrada, tais como coeficientes de reação, 

variáveis hidráulicas etc. Os dados de entrada para análise de primeira ordem é o Dxi e Var(xi). 

 

c) Simulação de Monte Carlo 

 

Na simulação de Monte Carlo, as variáveis de entrada são amostradas aleatoriamente, a partir 

de uma distribuição de probabilidade pré-determinada e a distribuição dos valores de saída 

das simulações são analisadas estaticamente. O resumo estatístico das variáveis de saída 

incluem média, tendência, mínimo, máximo, variação, desvio padrão, coeficiente de variação 

e coeficiente de assimetria. 

 

Os dados de entrada para a simulação de Monte Carlo consiste da variância da variável de 

entrada Var(xi), a função densidade de probabilidade da variável de entrada e o número de 

simulações a ser realizada. As funções densidade de probabilidade disponíveis são a normal e 

a log-normal. Sugere-se que sejam realizadas 2000 simulações, a fim de se atingir valores de 

saída com desvio padrão de 95% de confiança. 

 

Na simulação de Monte Carlo, o usuário pode definir o grupo de variáveis de entrada a ser 

simulado, assim como na análise do erro de primeira ordem, definindo, no máximo, 5 locais 

para se realizar a simulação. 

 

4.5.2 WQRRS 

 

O modelo WQRRS – Water quality for River – Reservoir Systems, (HEC-USACE, 1978) 

escrito em FORTRAN, é um modelo de simulação ecológica da qualidade da água para 

sistemas de rios e lagos, capaz de simular toda uma bacia hidrográfica. Esse modelo é capaz 

de simular 30 diferentes parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da água, a 

saber: 

 temperatura; 

 oxigênio dissolvido; 

 demanda bioquímica de oxigênio; 
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 amônia, nitrito e nitrato, 

 fosfato; 

 detritos orgânicos; 

 carbono total inorgânico; 

 alcalinidade; 

 sedimentos inorgânicos e orgânicos; 

 sólidos totais dissolvidos; 

 5 tipos de sólidos suspensos; 

 coliformes; 

 2 tipos de fitoplâncton, 1 tipo de zooplâncton e 2 tipos de algas bentônicas; 

 animais bentônicos; 

 3 tipos de peixes; 

 insetos aquáticos; e 

 toxicidade. 

 

O modelo WQRRS consiste de três módulos integrados: o módulo de qualidade de água para 

reservatórios – WQRRSR, o módulo de hidráulica para rios – SHP e o módulo de qualidade 

da água para rios – WQRRSQ. O módulo dos reservatórios (WQRRSR) é aplicável a lagos 

aeróbios, que podem ser representados por um sistema unidimensional no qual as isotermas 

são os limites entre as camadas. Na prática, o lago é dividido em fatias horizontais, assumidas 

a estarem em mistura completa. Esse módulo realiza simulações hidráulicas e de qualidade da 

água. 

 

O módulo de hidráulica de rios – SHP é capaz de simular o comportamento hidráulico de um 

sistema de rios, tanto no regime permanente de vazão gradualmente variado e no regime não 

permanente de vazão. No módulo de qualidade da água para rios - WQRRSQ, a taxa de 

transporte dos parâmetros de qualidade pode ser representado para rios aeróbios e picos de 

carregamento de poluição no ambiente hidráulico equilibrado ou não equilibrado são 

simulados. 

 

Os módulos a serem discutidos a seguir são somente os módulos utilizados para simulação em 

rios, ou seja, o módulo de simulação hidráulica de rios – SHP e o módulo de simulação de 

qualidade da água em rios – WQRRSQ. O motivo de não se comentar o módulo para 

simulação de reservatórios – WQRRSR deve-se ao fato de esse módulo não ser utilizado nas 

simulações a serem realizadas nesta pesquisa. 

 

4.5.2.1 Representação computacional e matemática do modelo WQRRS 
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A simulação da qualidade da água em rios no modelo WQRRS segue uma certa seqüência. 

Para que se possa realizar uma simulação de qualidade da água, primeiramente é necessário 

que se conheça o comportamento hidráulico do rio em questão, como em todas as simulações 

de qualidade da água. Como o modelo WQRRS é dividido em módulos, primeiro é necessário 

que seja efetuada a simulação do comportamento hidráulico do rio no módulo apropriado – 

SHP, tanto para regime permanente de vazão quanto para regime não permanente de vazão. 

Após essa simulação, o arquivo de saída do módulo SHP faz parte do arquivo de entrada para 

simulação da qualidade da água, no módulo WQRRSQ. 

 

Devido a esses fatos, a descrição computacional do modelo WQRRS será realizada em partes, 

comentando-se separadamente os módulos em questão. 

 

O tratamento computacional do rio realizado pelo SHP é bastante similar ao realizado pelo 

modelo QUAL2E, podendo-se referir à Figura 4.2 a fim de se definir a discretização do rio 

em elemento computacionais. Os principais dados de entrada adicionais para simulação 

hidráulica são as seções transversais detalhadas do rio ao longo de sua direção principal. A 

simulação do regime não permanente de vazão em rios é realizada utilizando-se os métodos 

das equações de Saint Venant, da Onda Cinemática, de Muskingum ou da Rotina Modificada 

de Puls. Já para o regime permanente de vazão, são utilizados os métodos da solução 

hidráulica do remanso e a relação direta de cota – vazão. 

 

Para a utilização desses métodos, são assumidas as seguintes hipóteses: 

 sistema unidimensional – variação de velocidade e vazão somente no sentido longitudinal; 

 variação linear entre as seções transversais em um elemento computacional; 

 a taxa de perda de energia para regimes não permanentes de vazão e regimes permanentes 

gradualmente variados é a mesma quando comparada a um regime permanente de vazão 

com mesmo raio hidráulico e mesma velocidade; e 

 a inclinação do fundo do canal é pequena, ou seja, cos q  0. 

 

A descrição dos métodos pode ser verificada em HEC-USACE (1978). 

 

Nesse modelo, a dinâmica de cada componente químico e biológico pode ser expressa pela lei 

da conservação de massa e pelos princípios cinéticos. Considera-se que o ambiente modelado 

é sempre aeróbio, apesar de que quando existem situações em que não há presença de OD, o 

modelo utiliza algoritmos que permitem a simulação até que volte a ter OD no meio aquoso. 

 

A partir do princípio de conservação de massa e de calor, pode-se escrever a seguinte 

equação: 
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                   (eq. 4.10) 

 

onde C é energia térmica ou concentração de um constituinte, V é volume, t é tempo, z é a 

distância ao longo da direção principal, Qz é a advecção na direção principal, Az é a área da 

seção transversal à direção principal, Dc é o coeficiente de difusão efetiva, Qi é a vazão 

lateral, Ci é energia térmica ou concentração do constituinte de entrada, Qo é a vazão lateral de 

saída e S são todas as fontes de entrada ou saída. Essa equação é utilizada para constituintes 

que se movem com o fluxo da água. Para aqueles que são fixos nas paredes de seção ou 

possuem mobilidade própria, a variação de massa é dada da seguinte forma: 
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t

C
V                                              (eq. 4.11) 

 

As fontes de entrada e de saída para energia térmica são somente o fluxo de calor entre a 

superfície de água e a atmosfera. Já para os constituintes de qualidade da água, essas fontes 

incluem ainda: deposição, decaimento, reaeração, transformações químicas, consumos e 

liberações biológicas, crescimento, respiração e mortalidade (até devido predação). As fontes 

para os termos abióticos podem ser expressas dessa maneira: 
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                       (eq. 4.12) 

 

e para um constituinte biológico 
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1                    (eq. 4.13) 

 

Para a equação 4.12, o primeiro termo da direita representa a deposição, o segundo, a 

reaeração, o terceiro o decaimento e o quarto a transformação química, o quinto é a retirada 

biológica e o sexto, os produtos biológicos e, por último, a mortalidade. Para a equação 4.13, 

o primeiro termo do lado direito representa a decantação, o segundo termo representa o 

crescimento, respiração e a mortalidade, e o último termo representa a predação. O termo S1 é 

a fonte de entrada ou de saída do constituinte, Vs é a velocidade de decantação, C é a 

concentração, K2 é o coeficiente de reaeração, C
*
 é a concentração de saturação, Kd é o 

coeficiente de decaimento, G é a taxa de crescimento, F é o fator que correlaciona 

crescimento com uso dos constituintes relacionados, E é o fator que correlaciona crescimento 
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com liberação dos constituintes relacionados, R é a taxa de respiração, e M é a taxa de 

mortalidade. 

 

4.5.2.2 Reações dos constituintes e relações entre os constituintes 

 

O processo ecológico pertinente ao modelo de qualidade de água para rios – WQRRSQ, é 

centrado em volta de algas bentônicas, onde a relação trófica entre as algas bentônicas e os 

insetos aquáticos forma a cadeia alimentar. A Figura 4.4 representa a relação que o módulo 

WQRRSQ utiliza. 

 

 

Figura 4.4 – Cadeia alimentar no módulo WQRRSQ (HEC-USACE, 1987). 

 

4.5.2.3 Calibração do modelo 

 

O módulo SHP é capaz de realizar calibração das vazões simuladas em função das vazões 

observadas em campo,. Somente dois métodos são passíveis de se utilizar o algoritmo de 

calibração. São eles: o método de Muskingum e o método de Puls modificado. 

São duas as alternativas utilizadas para a calibração: 
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 minimizar as diferenças locais entre as vazões observadas e calculadas, em todo o tempo 

estudado; e 

 minimizar o total negativo das diferenças locais em todo o tempo estudado. 

 

No método de Muskingum, os coeficientes K e X são ajustados durante a calibração, nos 

pontos de controle. No método de Puls, trabalha-se com variações na tabela de 

armazenamento. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia utilizada, desde a coleta de dados junto a órgãos 

públicos, coleta de dados no campo, seleção e aplicação de modelos, até a análise dos 

resultados obtidos e possíveis recomendações. Apresentam-se também os materiais utilizados 

para obtenção dos dados de campo e a forma de obtenção desses dados, necessários para as 

simulações e verificações do ajuste do modelo utilizado. 

 

5.2 ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para a realização deste estudo, foi necessária a realização das seguintes etapas de trabalho: 

 estudo do uso e ocupação do solo; 

 coleta de dados junto aos órgãos de interesse; 

 campanhas de coleta de dados (fluviométricos e de qualidade da água) em campo; 

 estudo e seleção de modelo(s) matemático(s) de simulação; 

 aplicação e calibração de modelos; e 

 análise de resultados e possível simulação de cenários futuros da bacia e recomendações. 

 

5.2.1 Estudo do uso e ocupação do solo 

 

Para que a simulação esteja de acordo com a realidade que se deseja representar, é necessário 

um levantamento detalhado das atividades realizadas na região de estudo, ou seja, na bacia 

hidrográfica do rio Descoberto. Essas atividades incluem ocupações urbanas, com 

levantamento de suas respectivas populações; atividades industriais realizadas, incluindo tipos 

de indústrias e produção; atividades rurais; coberturas naturais e tipos de solo. Os pontos de 

lançamento dos esgotos provenientes dessas atividades deverão ser levantados, suas 

localizações e características qualitativas e quantitativas desses esgotos lançados. 

 

A representação da bacia hidrográfica do rio Descoberto e das atividades nela desenvolvidas 

depende de um levantamento do que se realiza na bacia. Essa fase de trabalho foi 

desenvolvida junto a órgãos envolvidos na questão ambiental do DF, tais como: 

 CAESB – Companhia de Saneamento do Distrito Federal; 

 SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

 CODEPLAN – Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central; 

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica; 
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5.2.2 Coleta de dados junto à Companhia de Saneamento do Distrito Federal - 

CAESB 

 

Dentre os órgãos apresentados no item anterior, a CAESB foi, obviamente, o órgão mais 

consultado, devido à natureza de seus serviços. Junto à CAESB, foram coletados dados 

qualitativos e quantitativos dos esgotos da região de estudo, características de consumo de 

água, distribuições dos coletores de esgoto e seus pontos de lançamento, entre outros. Tais 

dados são apresentados no capítulo 7. A seguir segue-se um breve resumo das atividades 

realizadas pela CAESB e dados coletados junto a essa companhia de saneamento. 

 

Nos meses de fevereiro, março e abril de 2000, o autor acompanhou trabalhos de campo dos 

funcionários da CAESB a fim de se verificar os procedimentos utilizados nas atividades de 

coleta de dados fluviométricos e de qualidade da água, onde se pôde verificar, na prática, 

como são realizadas medições de vazão e coletas de amostras de água. Além das saídas de 

campo, foram coletados dados tanto fluviométricos quanto de qualidade da água, estudados 

pela CAESB. Os dados de qualidade da água do trecho de interesse da bacia do rio 

Descoberto foram coletados junto às divisões da CAESB. Devido à estrutura organizacional 

do órgão, onde existe uma divisão entre o departamento de água e o departamento de esgotos, 

os dados foram coletados junto às duas divisões, em seus receptivos programas de 

monitoramento, onde cada divisão possui seus objetivos finais particulares. O objetivo da 

Divisão de Esgotos é o monitoramento de corpos receptores de esgotos, enquanto o objetivo 

da Divisão de Águas é o monitoramento dos corpos hídricos contribuintes ao possível lago do 

AHE Corumbá IV, usina hidrelétrica passível de uso múltiplo, onde um de seus usos será o 

abastecimento público de água para o DF. 

 

O programa de Monitoramento de Corpos Receptores realizado pela Divisão de Esgotos da 

CAESB faz um acompanhamento da qualidade da água em alguns corpos hídricos receptores 

de importância para o DF. O córrego Cortado, o córrego Taguatinga, o rio Melchior e o rio 

Descoberto, pertencentes à bacia do Descoberto, têm suas qualidades da água acompanhadas 

desde 1993. Dentre os parâmetros de qualidade verificados estão os seguintes: OD, DBO, 

DQO, temperaturas, nitrato, NTK, fósforo, coliformes, sólidos suspensos, condutividade, 

entre outros. Os pontos em que são realizadas as coletas de amostras para análise de qualidade 

da água são: Taguatinga 1 (TG01) e Taguatinga 2 (TG02) no córrego Taguatinga, Melchior 1 

(MC01) e Melchior 2 (MC02) no rio Melchior e Descoberto 1 (DC01) no rio Descoberto. Tais 

pontos podem ser visualizados na Figura 5.1. 

 

O programa de monitoramento dos corpos contribuintes ao futuro lago do AHE Corumbá IV, 

da divisão de águas, acompanha a qualidade da água dos rios Descoberto e Melchior, entre 
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outros, pelo fato de serem afluentes do rio Corumbá, com a foz à montante do ponto de 

barramento estudado. Os pontos de coleta de amostras para qualidade da água, nos rios 

Melchior e Descoberto, são quatro, denominados da seguinte forma: ponto 7, ponto 8 e ponto 

9 no rio Descoberto e ponto 10 no rio Melchior. A localização do ponto 10 é coincidente à do 

ponto MC02 e a localização do ponto 8, à do ponto DC01. Tais pontos também podem ser 

verificados na Figura 5.1. 

 

Em relação aos dados fluviométricos, somente a vazão do rio Descoberto é medida 

regularmente pela CAESB, sendo que nem ao menos medições esporádicas de vazão são 

realizadas no rio Melchior, atualmente. No rio Descoberto, os pontos de medição de vazão são 

dois. O primeiro fica logo a jusante da barragem do Descoberto, dentro da área da Estação 

Elevatória de Água Bruta – EEAB, para a Estação de Tratamento de Água - ETA do Sistema 

Descoberto de Abastecimento, denominado “Descoberto – jusante barragem”. O segundo 

ponto fica pouco à montante do ponto de captação de água da cidade de Santo Antônio do 

Descoberto, que fica a montante da foz do rio. 

 

Além dos dados fluviométricos e de qualidade da água, foram coletados e utilizados dados 

referentes à população da região de estudo e respectivas distribuições, consumos regionais de 

água per capita, coeficientes de retorno – C (porcentagem de esgoto produzido em relação à 

quantidade de água consumida) e fluviogramas dos esgotos afluentes às Estações de 

Tratamento de Esgoto. Tais dados serviram como base para estimativa da vazão de esgotos 

afluentes ao rio Melchior e seus córregos formadores, devido ao fato de essas vazões não 

serem conhecidas. 

 

Os pontos de monitoramento de qualidade da água e de medição de vazão utilizados neste 

trabalho são apresentados no capítulo 7. 
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Figura 5.1 – Distribuição dos pontos de amostragem de qualidade da água e de medição 

de vazão na área de interesse da bacia do Descoberto, monitorados pela CAESB 

(CAESB, 2000). 

 

5.2.3 Estudo e seleção de modelos matemáticos de simulação 

 

Inicialmente, o modelo QUAL2E-UNCAS foi utilizado, devido ao fato de ser o modelo de 

simulação de qualidade da água mais utilizado mundialmente, dentre os modelos de domínio 
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público. A escolha pela utilização de modelos de domínio público deveu-se principalmente à 

sua disponibilidade e pelo fato de ser um programa aberto, passível de alterações nas suas 

características de programação. 

 

O fato de o modelo QUAL2E – UNCAS realizar simulações de qualidade da água somente 

em regimes permanentes de vazão, exigiu que esse modelo fosse testado contra outro modelo, 

devido ao fato de o sistema a ser simulado possuir um regime não permanente de vazão. 

 

Optou-se pela utilização do modelo WQRRS para verificação da interferência das condições 

transientes no resultado de uma simulação. De acordo com a descrição desse modelo, 

fornecida no item 4.5, o módulo de simulação hidráulica de rios (SHP) permite a simulação de 

regimes permanentes e não permanentes de vazão. Essa característica possibilita o 

fornecimento do histograma da vazão dos esgotos afluentes aos corpos hídricos estudados, 

sendo que a vazão de esgotos domésticos varia sensivelmente ao longo de seu ciclo. O 

modelo de qualidade da água em rios, o WQRRSQ, além de simulara a qualidade da água em 

regime não permanente de vazão, inclusive, permite também a variação da concentração das 

variáveis de qualidade da água, encontradas no esgoto, possibilitando a verificação do 

comportamento da qualidade da água ao longo dos dias simulados. Já, o módulo de qualidade 

de águas para reservatórios (WQRRSR) realiza simulações em reservatórios, tornando assim 

possível a simulação de qualidade da água no reservatório do AHE Corumbá IV, se desejado. 

 

O modelo WQRRS é mais utilizado para estudos de qualidade da água em reservatórios. 

 

5.2.4 Campanhas de coleta de dados (fluviométricos e de qualidade da água) em 

campo 

 

Além dos dados hidrológicos e de qualidade da água coletados junto à CAESB, dados da 

mesma natureza foram coletados no campo, por meio de medições indiretas de vazão e das 

análises laboratoriais das variáveis de qualidade da água. 

 

Em relação aos dados de qualidade da água, a CAESB realiza esse tipo de acompanhamento 

em alguns pontos de monitoramento dos rios Descoberto e Melchior, com um intervalo entre 

as coletas de dois meses. Logo, intensificou-se a freqüência de amostragem para se verificar 

como se comportaria essa qualidade da água em tempos mais curtos, do ponto de vista 

semanal e até mesmo diário. Já no caso das medições de vazão nos rios e afluentes, a 

necessidade desse acompanhamento deve-se ao fato de não ser realizado nenhum tipo de 

monitoramento regular, no rio Melchior, pela CAESB ou outros órgãos. 
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O rio Descoberto e principalmente o rio Melchior não possuem suas características 

fluviométricas bem conhecidas, sendo que no rio Melchior não são realizadas medições de 

vazão, como citado anteriormente. Foram, então, realizadas medições de vazão a vau e pelo 

método do teleférico, descritos no Apêndice – D. As características hidráulico/fluviométricas 

a serem levantadas são: cotas dos pontos de interesse (nascentes, confluências e pontos de 

monitoramento), dimensões da calha dos rios e, principalmente, vazões. Esses dados são de 

importância para a correta discretização dos rios em trechos homogêneos. Logo, para uma 

correta discretização dos trechos, necessita-se de uma campanha de reconhecimento do rio 

Descoberto e rio Melchior, percorrendo-os de bote, a pé ou de carro, dependendo das 

condições do local a ser percorrido. 

 

Assim sendo, os dados coletados em campo englobaram dados de vazão e características 

hidráulicas dos rios, contribuições ao longo de seu percurso, tais como tributários e esgotos, e 

qualidade da água dos pontos de monitoramento. Tais dados foram utilizados como dados de 

entrada para simulação nos modelos, no caso dos dados fluviométricos, ou como dados para 

verificação do ajuste das simulações realizadas, no caso dos dados de qualidade da água 

coletados ao longo dos rios. 

 

Os dados de qualidade da água levantados pela UnB nos pontos de monitoramento foram 

coletados duas vezes por mês, durante os meses de julho a outubro, por caracterizar a época 

mais seca do ano. 

 

Além dos dados coletados nos pontos de monitoramento, todos eles localizados no curso 

principal do rio Melchior e rio Descoberto, foi necessário também a coleta de dados para os 

seus principais afluentes. Foi realizada uma medição de vazão para alguns de seus afluentes. 

 

5.4.1 – Medições de nível, vazão e qualidade da água 

 

Foram realizadas medições de vazão a vau e pelo método do teleférico, além de medições de 

nível da água e exames da qualidade da água para os pontos de monitoramento. Para a 

realização de medições de vazão a vau, foi necessário que se utilizassem roupas apropriadas 

para o ambiente poluído do rio, tais como macacão e luva de borracha. Em todas as seções de 

medição de vazão, foi possível a realização da medição a vau, com exceção do último ponto 

de monitoramento. Nesse ponto, devido a dificuldade de acesso do bote ao ponto de medição 

de vazão, para realização da medição pelo método do guincho, foi necessária a criação de uma 

metodologia para medição de vazão, sem que os operadores entrassem na água. 
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O método utilizado foi o do teleférico, o qual pode ser visualizado no Apêndice D. Nesse 

método, o molinete é sustentado por uma corda tencionada, e controlada por meio de um cabo 

de aço (controle da profundidade) e uma corda (controle na largura). 

 

As medições de nível foram realizadas por meio de um aparelho transdutor de pressão, que 

registra a leitura com um intervalo de tempo determinado, a fim de se conhecer, com maior 

precisão e detalhamento, a variação do nível do rio ao longo do dia. Essa verificação permitiu 

conhecer o comportamento do nível do rio, ,naquele ponto, em função da vazão do esgoto 

lançado. 

 

As amostras de água foram coletadas, aproximadamente, no ponto central da largura do rio, ,a 

30 cm de profundidade. Os exames de qualidade da água foram realizados no LAA – UnB 

(Laboratório de Análise de Água), pelo autor, com o auxílio dos técnicos do laboratório. 

 

5.2.5 Aplicação e verificação do ajuste dos modelos 

 

As simulações e respectivas verificações do ajuste do(s) modelo(s) foram realizadas com os 

dados de qualidade da água e fluviométricos obtidos, provenientes de campanhas de campo 

realizadas por este trabalho e levantados junto à CAESB. 

 

Por meio do uso do módulo SHP, foram simulados o comportamento hidráulico ao longo de 

todo o percurso dos rios estudados e as características de qualidade da água nos mesmos. A 

simulação hidráulica do trecho estudado verificou o comportamento do regime não 

permanente de vazão ao longo de todo o percurso, utilizando uma discretização no tempo de 

uma hora. A simulação hidráulica é necessária devido ao fato de a qualidade da água ser 

determinada também pelo regime fluviométrico dos rios estudados. A calibração das 

modelagens de qualidade da água foi realizada no modelo QUAL2E. 

 

Além da simulação pelo modelo WQRRS, o modelo QUAL2E – UNCAS também foi 

utilizado. 

 

Na simulação de qualidade da água, as variáveis de interesse analisadas foram as seguintes: 

 OD; 

 DBO; 

 temperatura; 

 clorofila-a; 

 nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato; 

 sólidos suspensos totais; 
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 pH; 

 fósforo orgânico e fósforo dissolvido; e 

 coliformes (NMP). 

 

A necessidade de simulação dessas variáveis de qualidade de água deve-se ao fato de serem 

interligadas à cinética do oxigênio dissolvido, ou por influenciarem na eutrofização do meio 

aquático ou, ainda, na questão de saúde pública. 

 

A variável clorofila-a tem sua importância aumentada devido ao lançamento do efluente da 

ETE-Samambaia, que possui uma alta concentração de algas, devido ao tratamento realizado 

por lagoas. As variáveis NH3, DBO, OD e temperatura são necessárias para a simulação da 

depleção de oxigênio que, juntamente com a variável coliformes, são variáveis fundamentais 

de qualidade da água, tanto para consumo quanto para habitat das fauna e flora naturais. A 

simulação de pH e sólidos suspensos é necessária por fazerem parte dos processos e cinéticas 

químicas relacionadas à qualidade da água. Nitrogênio e fósforo são de importância para a 

simulação do processo de eutrofização no lago do Corumbá IV. 
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6 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados a importância da área de estudo em relação ao Distrito 

Federal, sua localização, suas características naturais, a distribuição populacional, as 

atividades realizadas na região e a sua situação hídrica. A importância de se localizar a região 

de estudo geograficamente e socialmente deve-se ao melhor entendimento de como 

funcionam os agentes interativos presentes na região. 

 

6.2 O DISTRITO FEDERAL E A ÁREA DE ESTUDO 

 

O Distrito Federal, cuja área é de 5.814 km
2
, encontra-se na região do Planalto Central com 

altitudes chegando a 1.300 m (CODEPLAN, 1976). O posicionamento do DF na região 

central do Planalto central e sua altitude fazem com que o DF torne-se um dos divisores 

naturais de águas das 3 principais bacias hidrográficas do Brasil, a bacia do Paraná ou do 

Prata, a bacia do São Francisco e a bacia do Tocantins. A localização do DF inserido nessas 

três bacias é mostrada na Figura 6.1. 

 

 

 

Figura 6.1 – O Distrito Federal inserido nas bacias do Tocantins, do São Francisco e do 

Paraná (GDF e CODEPLAN, 1976). 

 

Os rios de maior interesse para o DF, que nascem nas suas áreas ou imediações, são o rio São 

Bartolomeu, o rio Descoberto e o rio Preto. Esses dois últimos servem como parte da divisa 
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com o estado do Goiás, sendo que o rio Descoberto faz parte da divisa oeste e o rio Preto, da 

divisa leste. 

 

A área de estudo deste trabalho está inserida na bacia do Descoberto. A bacia do Descoberto 

está compreendida na bacia do Paraná, que, por sua vez, corresponde à região centro oeste do 

DF, perfazendo um total de 62,5% de sua área. Nessa área, além da bacia do Descoberto, 

estão inclusas as bacias do São Bartolomeu e do Alagado. Toda a bacia do Descoberto, 

inserida no Distrito Federal, possui uma área de 895,9 km
2
, o que representa 

aproximadamente 15,4 % da área total do DF, ou perto de 25 % da bacia do Paraná inserida 

no DF. O mapa da bacia do Descoberto, região de interesse deste estudo, pode ser visualizado 

na Figura 6.2, onde nela podem ser verificados os dois principais rios dessa bacia, o rio 

Descoberto e o rio Melchior, objetos principais deste estudo. A parte da bacia do rio 

Descoberto de interesse a esse estudo termina no cruzamento do rio Descoberto com a BR-

060, tendo latitude compreendida aproximadamente entre 15
º
30’ S e 16

º
05’30” S e a longitude 

aproximadamente entre 48
º
04’30” W e 48

º
16’41” W, com área de drenagem igual a 

1.087,3 km
2
. 

 

6.2.1 A aplicação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 

Federal à área de estudo 

 

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, de 28 de janeiro de 

1997, a região de estudo compreende 3 tipos de Zonas e algumas Áreas Especiais de Proteção, 

desde as nascentes do rio Descoberto, ao norte, que abastecem o lago do Descoberto, 

destinado ao abastecimento público de água, até os limites da cidade de Taguatinga, a oeste, e 

os limites do DF com o estado de Goiás, ao sul e ao leste. Como pode ser verificado, 

encontra-se na região de estudo deste trabalho, ou seja, na bacia do Descoberto, uma grande 

diversificação de ordenamento territorial devido aos vários usos do solo destinados à sua 

bacia, como poderá ser verificado no item 6.5. 

 

Os três Zoneamentos presentes na bacia são: Zona Rural de Uso Controlado, Zona Rural de 

Uso Diversificado e Zona Urbana de Dinamização. A Zona Rural de Uso Controlado se 

encontra em toda a parte norte da bacia do Descoberto, desde seus divisores de bacia, 

cercando todo o lago do Descoberto. Nessa região existem quatro Áreas Especiais de Proteção 

de Mananciais, sendo elas: Brazlândia, Capão da Onça, Pedras e Currais, que protegem 

nascentes que alimentam o lago do Descoberto. Inserida nessa região está a cidade de 

Brazlândia, cuja região é denominada em Zona Urbana de Uso Controlado. 
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Figura 6.2 – Mapa da bacia do Descoberto até a BR-060. 



 72 

A Zona Rural de Uso Diversificado encontra-se na região mais sudeste do DF, 

correspondendo à sua região limítrofe com o estado de Goiás. Nessa região encontram-se 

duas Áreas Especiais de Proteção, sendo o Parque do Descoberto (Área Especial de Proteção 

de Lazer Ecológico), localizado pouco a jusante da barragem do lago do Descoberto, e Bordas 

de Ceilândia sendo uma Área Especial de Proteção com Restrição Físico-Ambiental. 

 

Por último, encontra-se a Zona Urbana de Dinamização, em sua região mais centro-oeste da 

bacia do Descoberto, a qual engloba as cidades de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas 

Claras. Essa é a região mais importante deste estudo, por ser a região mais fortemente 

antropizada, conseqüentemente constituindo-se na única geradora de cargas pontuais de 

poluição de grande porte, ou seja, de lançamentos de esgoto. O tipo de zoneamento definido 

para essa região destina-se a áreas já urbanizadas e a áreas que ainda serão urbanizadas, ou 

seja, são áreas de expansão urbana prioritária. Tal tipo de zoneamento faz com que essa área 

seja caracterizada por forte adensamento populacional. Nessa região encontram-se o Centro 

Regional de Taguatinga, as Áreas Especiais de Proteção Rural Remanescente de Taguatinga e 

Veredas e a Área Especial de Proteção de Lazer Ecológico Três Meninas, entre as margens do 

rio Melchior e a cidade de Samambaia. 

 

Esse Zoneamento pode ser verificado na Figura 6.3, retirada do mapa do PDOT discutido 

anteriormente. A parte verde, acima e ao redor do lago do Descoberto, representa a Zona 

Rural de Uso Controlado. Inserida nessa zona está Brazlândia, cujo zoneamento é de Urbano 

de Uso Controlado. A parte mais antropizada da região de estudo é a Zona Urbana de 

Dinamização, em cor rosa, onde se encontram as cidades de Samambaia, Taguatinga e 

Ceilândia. Já a região bege-acinzentada é a Zona Rural de Uso Diversificado. 

 

6.3 HIDROGRAFIA DOS RIOS DE INTERESSE NA BACIA DO 

DESCOBERTO 

 

Os rios de interesse deste estudo são o rio Melchior e o rio Descoberto, sendo o rio Melchior 

afluente do rio Descoberto. Esses rios estão localizados na bacia do Descoberto, que engloba 

áreas do Distrito Federal e do estado do Goiás. Quase que a totalidade da parte do rio 

Descoberto em terreno do DF é a divisa oeste do DF com o estado do Goiás 

 

Na altura da cota 1.300 m, aproximadamente nas coordenadas 15
o
37’ S e 48

o
10’ W, o rio 

Descoberto nasce, com a confluência do córrego Barrocão com o córrego Capão da Onça, 

onde esses córregos correm no sentido Oeste e então, após a confluência, o rio Descoberto 

corre no sentido Sul. Após percorrer aproximadamente 25 km e ter recebido o córrego 

Pulador, o córrego Olaria, o ribeirão Rodeador, o córrego Capão Comprido e o ribeirão das 
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Pedras, o rio Descoberto é, então, represado, aproximadamente nas coordenadas 15
o
47’ S e 

48
o
11’ W, para formar o lago do Descoberto, principal manancial de abastecimento público 

do Distrito Federal. 

 

 

Figura 6.3 – O Zoneamento Territorial implantado pelo PDOT (1997), na bacia do 

Descoberto (PDOT, 1997). 

 

A barragem do Descoberto é de soleira livre, cuja altitude está na cota 1.028 m, possuindo 

ainda uma adufa de fundo para liberação de vazão de aproximadamente 750 L/s na época da 

seca, onde não há vertimento na barragem. Logo após a barragem, o rio Descoberto passa pela 

BR-070, percorrendo então aproximadamente 28 km, ainda no sentido Sul, onde não recebe 

aportes significativos de vazão, apesar das confluências dos córregos Dois irmãos, Capão 

Grosso e córrego dos Porcos, respectivamente. Após percorrer essa distância, a montante da 

cidade de Santo Antônio do Descoberto (GO), o rio Descoberto sofre uma pequena curva para 
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Leste, onde recebe seu principal afluente e também objeto de estudo deste trabalho, o rio 

Melchior, na cota 887 m e, aproximadamente, nas coordenadas 15
o
56’ S e 48

o
15’ W. 

 

O rio Melchior tem suas cabeceiras no córrego Taguatinga e no córrego Cortado, os quais se 

unem aproximadamente nas coordenadas 15
o
50’ S e 48

o
04’ W, na região central na cidade de 

Taguatinga. O córrego Cortado nasce entre as cidades de Taguatinga e Ceilândia, 

aproximadamente na cota 1.200 m, e o córrego Taguatinga nasce margeando a parte sul de 

Taguatinga, também aproximadamente na cota 1.200 m. Com gradiente por volta de 2,1 %, 

esses córregos se encontram na cota 1137 m, onde então o ribeirão Taguatinga, resultante da 

confluência dos dois córregos, corre no sentido Oeste, no vale localizado entre as cidades de 

Ceilândia e Samambaia. Tendo percorrido aproximadamente 12 km no sentido Oeste e após 

receber as contribuições do córrego do Valo e do córrego Gatumé, o ribeirão Taguatinga 

passa a se chamar rio Melchior. Após o rio Melchior ter percorrido mais 20 km, 

aproximadamente, ainda no sentido Oeste e recebido as contribuições do córrego Guariroba 

ou Coruja e do córrego Salta Fogo, finalmente encontra a sua foz no rio Descoberto, pouco a 

montante de Santo Antônio do Descoberto. 

 

Após a confluência do rio Melchior com o rio Descoberto, este volta a correr no sentido sul, 

até atingir a BR-060, ponto final do trecho estudado, na cota 827 m e aproximadamente nas 

coordenadas 16
o
05’ S e 48

o
17’ W. Nesse trecho percorrido, o rio Descoberto se desenvolveu 

por mais 33 km aproximadamente, recebendo as principais contribuições do córrego 

Samambaia, córrego Buriti ou Tição e do ribeirão Engenho das Lajes, pela sua margem 

esquerda, onde a confluência do ribeirão Engenho das Lajes com o rio Descoberto ocorre 

somente 500 m, aproximadamente, a montante do ponto onde termina o trecho estudado. Pela 

margem direita, o rio Descoberto recebe a contribuição dos córregos Moreira, córrego do 

Coqueiro, Santa Rita, Jeremias e Retiro. Em todo esse trecho final, a contribuição mais 

importante é a do ribeirão Engenho das Lajes. 

 

A hidrografia descrita acima pode ser verificada na Figura 6.2. 

 

6.4 CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

Nesse item serão apresentadas, sucintamente, as características naturais da bacia do 

Descoberto, ou seja, relevo, solos, vegetação e clima. Todos as informações aqui escritas 

foram obtidas em SEEBLA (2000). Além dessas informações, comentar-se-ão também as 

sub-bacias da bacia do Descoberto, retiradas de CODEPLAN (1983). 
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Na bacia do Descoberto, o relevo predominante é intensamente dissecado, em formas 

convexas sobre solos do tipo Cambissolo, com presença de solos Litólicos, geralmente 

recobertos por detritos rochosos relacionados a condições climatobotânicas de caráter 

enérgico. Essa área, em relação ao potencial de erosão, é classificada como Muito Forte. 

 

Verifica-se a predominância de solos Cambissolo distrófico cascalhento e pedregoso de 

textura média a média argilosa além de solos Litólicos distróficos, cascalhento e pedregoso de 

textura média em relevo forte ondulado, e Cambissolo álico de textura argilosa em relevo 

suave ondulado. A ocorrência de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico concrecionário de 

textura argilosa e presença de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico de textura argilosa 

também é encontrado. 

 

Na região da bacia do Descoberto verifica-se a predominância de Savana-Parque e da Savana 

Arbórea Aberta. Ao longo dos rios presentes verifica-se a formação de matas de galeria. 

 

Tabela 6.1 – Potencial hídrico teórico da bacia do Descoberto. (GDF, 1983). 

SUB-BACIAS Precipitação 

anual média 

(mm) 

Área de 

Drenagem 

(km
2
) 

Vazão 

média 

(m
3
/s) 

% da 

vazão 

% da área de 

drenagem 

bacia do Descoberto 1490 895,9 13,68 100,00 100,00 

Córr. Capão da Onça 1430 36,2 0,5 3,65 4,04 

Córr. Chapadinho 1430 21,6 0,3 2,19 2,41 

Córr. Olaria 1440 12,5 0,18 1,32 1,40 

Rib. Rodeador 1430 119,3 1,66 12,13 13,32 

Rib. das Pedras 1490 112,4 1,72 12,57 12,55 

Córr. Rosinha 1470 12,4 0,18 1,32 1,38 

Rio Melchior 1500 207,8 3,22 23,54 23,19 

Rib. Samambaia 1510 44,9 0,71 5,19 5,01 

Córr. Tricão 1520 23,6 0,38 2,78 2,63 

Rio Engenho das Lajes 1540 174,7 2,87 20,98 19,50 

outras sub-bacias 1480 130,5 1,96 14,33 14,57 

 

De acordo com CODEPLAN (1976), pela classificação climática de Koppen, o DF apresenta 

o tipo climático Aw, caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. A precipitação 

média anual do DF varia em torno de 1.500 mm, sendo que o período seco ocorre no inverno, 

de junho a setembro. É uma região com bastante exposição solar, sendo que o Sol brilha 

200 h/mês, de maio a setembro, e no mínimo 130 h/mês, de outubro a abril. A umidade 

relativa (UR) é por volta de 70% na época de chuva e de 30% a 70% na época da seca, não 

sendo raras as ocasiões em que a UR chega a 15% ou menos, nas horas mais quentes do dia. 

 

Em CODEPLAN (1983), a bacia do Descoberto foi dividida em 10 principais sub-bacias, 

onde a vazão dos rios foi calculada com base no regime de pluviosidade, morfologia e do 
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clima das bacias. Nessas sub-bacias estão incluídas também as sub-bacias contribuintes ao 

lago do Descoberto. Tais dados podem ser visualizadas na Tabela 6.1, apresentada 

anteriormente 

 

6.5 USO DO SOLO 

 

Na bacia do Descoberto, de acordo com ENGEVIX (1990), o uso da terra é significativo 

principalmente nas regiões norte e central, sendo que a parte sul encontra-se ocupada por 

extensas áreas de vegetação natural. A jusante da barragem do Descoberto, a principal 

atividade antrópica é a ocupação urbana, existindo ainda algumas áreas com atividades 

agropecuárias. 

 

De acordo com SEEBLA (2000), a pecuária é composta basicamente de gado de corte e de 

leite, existindo também a criação de suínos e aves. Próximo à ETE-Samambaia, existe um 

centro de processamento e abate de frangos. As principais culturas são o arroz, o milho, a 

cana de açúcar e a soja. Mas, na região de estudo a agricultura não é intensiva, não sendo 

desenvolvida e composta basicamente por pequenas propriedades. 

 

As atividades antrópicas mais expressivas na bacia do Descoberto a jusante da barragem do 

Descoberto são as ocupações urbanas e, de uma forma menos expressiva, as atividades 

industriais. 

 

Na parte alta do ribeirão Taguatinga, o qual mais a jusante é denominado rio Melchior, 

encontra-se a região mais populosa e povoada do DF, caracterizadas pelas cidades de 

Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras. Todas essa cidades lançam seus efluentes sem 

tratamento no ribeirão Taguatinga e nos córregos Cortado e Taguatinga, formadores daquele. 

Um pouco mais abaixo, já no rio Melchior, encontra-se a cidade de Samambaia, a qual lança 

seus efluentes nesse rio, após tratamento secundário por lagoas de estabilização, realizada na 

ETE-Samambaia. Todos esses efluentes são transportados através do rio Melchior e vão 

desembocar no rio Descoberto, próximo à cidade de Santo Antônio do Descoberto, localizada 

no estado de Goiás, como descrito anteriormente no item 6.3. A seguir encontra-se a Tabela 

6.2, com a população dessas cidades. Essas populações foram levantadas em 1996, em 

contagem do IBGE, retiradas de SEEBLA (2000). 

 

No Plano Diretor de Água e Esgotos do DF de 1990 (ENGEVIX, 1990) e em estudo realizado 

pela SEEBLA (2000), foi levantada a questão do tratamento de esgotos das cidades de 

Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras, as quais atualmente estão lançando seus resíduos sem 



 77 

tratamento nos córregos Taguatinga e Cortado e no ribeirão Taguatinga. A construção dessa 

ETE comporia o Sistema Melchior de tratamento de esgotos. 

 

Tabela 6.2 – População das cidades da região de estudo. (SEEBLA e CAESB, 2000). 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO  

Ceilândia 379.386 

Samambaia 172.830 

Taguatinga 246.211 

Santo Antônio do Descoberto 98.235 

 

As atividades industriais na bacia do Descoberto não são significativas, apresentando um 

pequeno número de atividades desse tipo, sendo quase todas de pequeno porte. Conhece-se 

uma atividade de grande porte, representada por uma envasadora e distribuidora de 

refrigerantes, localizada em Samambaia. Além dessa, encontra-se, próxima à ETE-

Samambaia, uma processadora de frangos da Só Frangos. Assume-se que todos os esgotos das 

instalações industriais são coletados e lançados junto com os esgotos domésticos, com 

exceção da indústria da Só Frango, que atualmente exporta seus efluentes tratados para outra 

bacia, onde antigamente lançava seu esgoto bruto no córrego Samambaia, afluente do rio 

Descoberto.
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7 DADOS OBTIDOS E LEVANTADOS 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os dados de campo obtidos durante as campanhas de 

obtenção de dados em campo e dados já existentes levantados junto à CAESB. Tais dados 

englobam os quesitos referentes às variáveis de qualidade das águas estudadas e os quesitos 

referentes ao comportamento hidráulico/hidrológico dos rios estudados. 

 

7.2 PONTOS DE MONITORAMENTO UTILIZADOS 

 

Todos os pontos de monitoramento, utilizados pela CAESB e apresentados anteriormente no 

capítulo 5, foram utilizados. Além desses pontos, foram implantados novos pontos de 

monitoramento em localização estratégica. Tais pontos de monitoramento receberam uma 

nova denominação. 

 

Ao total, foram utilizados 15 pontos de monitoramento, onde desse total, 8 pontos tiveram 

suas atividades regularmente realizadas. Nos pontos MC-MEC, VL, GT, GR, SM e BT, foi 

realizada uma medição de vazão, onde análises de qualidade da água não foram realizadas. 

No ponto TG, foram realizadas duas coletas de amostra de água. As coletas de amostras de 

água foram realizadas nos seguintes pontos: CT, TG, TG2, MC-JEC, MC1, MC2, DC1 e 

DC2. As medições de vazão foram realizadas em todos os pontos previstos, sendo 

acrescentados os seguintes: MC-MEC, VL, GT, GR, DC0, SM e BT. 

 

No rio Melchior, estão localizados os seguintes pontos de monitoramento: CT, TG, TG2, MC-

MEC, MC-JEC, VL, GT, GR, MC1 e MC2. Já no rio Descoberto, estão localizados esses 

pontos: DC0, SM, BT, DC1 e DC2. Os pontos VL, GT, GR, DC0, SM e BT não se encontram 

no curso simulado dos rios, mas a necessidade de monitorá-los deve-se ao levantamento das 

vazões e cargas poluentes afluentes ao curso principal dos rios Melchior e Descoberto. O não 

monitoramento de todos os seus afluentes deveu-se às limitações físicas e de tempo necessário 

para as medições e coletas no menor espaço de tempo. Para um monitoramento nesse nível de 

detalhamento, seria necessário, no mínimo, mais uma equipe de medição de vazão e coleta de 

amostras de água, onde a equipe existente era composta somente pelo autor e um ajudante. 

 

A localização e denominação dos pontos de monitoramento podem ser verificadas na Tabela 

7.1 e Figura 7.1. 
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Tabela 7.1 – Denominação e localização dos pontos de monitoramento. Pode-se verificar 

qual tipo de atividade de campo foi realizada nesses pontos durante a fase de 

levantamento de dados de campo. 

PONTOS DE 
MONITORAMENTO 

MEDIÇÃO 
DE 

VAZÃO 

COLETA DE 
AMOSTRA DE 

ÁGUA 

CURSO 
PRINCIPAL DO 

RIO 

DISTÂNCIA 
(km) 

CT (Cortado) SIM SIM MELCHIOR 1 

TG (Taguatinga) SIM SIM MELCHIOR 1 

TG2 (Taguatinga 2) SIM SIM MELCHIOR 3 

MC-MEC (Melchior – montante 
do esgoto de Ceilândia) 

SIM NÃO MELCHIOR 9 

MC-JEC (Melchior – jusante 
esgoto de Ceilândia) 

SIM SIM MELCHIOR 12 

VL (foz do córr. do Valo) SIM NÃO MELCHIOR 12,25 

GT (foz do córr. Gatumé) SIM NÃO MELCHIOR 12,25 

GR (foz do córr. Guariroba) SIM NÃO MELCHIOR 16,1 

MC1 (Melchior 1) SIM SIM MELCHIOR 16,3 

MC2 (Melchior 2) SIM SIM MELCHIOR 29,3 

DC0 (Descoberto 0) SIM NÃO DESCOBERTO 32,3 

DC1 (Descoberto 1) SIM SIM DESCOBERTO 32,3 

SM (foz do córr. Samambaia) SIM NÃO DESCOBERTO 34,8 

BT (foz do córr. Buriti - Tição) SIM NÃO DESCOBERTO 40,3 

DC2 (Descoberto 2) SIM SIM DESCOBERTO 55,8 

 

7.3 DADOS HIDROLÓGICOS/HIDRÁULICOS 

 

Como não são realizadas medições de vazão rotineiras no rio Melchior, foram realizadas 

campanhas de campo para essas medições em pontos estratégicos, apresentados na Figura 7.1. 

 

Devido ao fato de a bacia do Descoberto apresentar alto grau de antropização, os regimes 

hidrológicos dos rios Melchior e Descoberto mostram-se bastante alterados. O principal fator 

modificador do regime hidrológico desses rios é o lançamento dos esgotos, provenientes das 

cidades que cercam as cabeceiras do rio Melchior, sendo elas: Taguatinga, Ceilândia e 

Samambaia, como apresentado no capítulo 6, e a retirada de água da barragem do Descoberto 

e a montante da cidade de Santo Antônio do Descoberto. É importante frisar que não se tem 

conhecimento, por meio de medição direta, dos valores das vazões dos esgotos provenientes 

de Taguatinga e Ceilândia que aportam ao rio Melchior, os quais correspondem à maior parte 

de todo o esgoto que chega ao rio. Somente a vazão do esgoto de Samambaia é conhecida, 

pois é medida na entrada da ETE Samambaia, a qual trata os esgotos produzidos na cidade de 

mesmo nome. Logo, todas as medições de vazão realizadas no rio Descoberto, após a 

confluência com o rio Melchior, e principalmente no rio Melchior, a jusante de um ou mais 

pontos de lançamento de esgoto, compreenderão a vazão do próprio corpo hídrico somada à 

vazão de esgoto totalizada até aquela determinada seção de medição. Os pontos de 

lançamento de esgoto podem ser observados na Figura 7.1. 
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Figura 7.1 – Visualização dos pontos de medição de vazão e pontos de coleta de amostras 

de água utilizados durante as campanhas de levantamento de dados de campo. 

 

Foram realizadas medições de vazão no rio Melchior, rio Descoberto e alguns de seus 

afluentes. As medições de vazão tiveram por objetivo o conhecimento do comportamento dos 

rios objetos de estudo. Tal comportamento pode ser conhecido ao longo do percurso do rio e 

em um determinado ponto ao longo do dia, dado que o regime de vazão desses rios não é 

permanente. 
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Para melhor conhecimento do comportamento hidráulico/hidrológico dos rios Melchior e 

Descoberto, de posse de dados da CAESB (dados de consumo de água, produção de esgotos e 

volume de esgotos afluentes às ETE’s), foi possível estimar os hidrogramas de vazão de 

esgoto nos pontos de lançamento. Com esses hidrogramas bem definidos, pode-se verificar, 

nos pontos de medição de vazão, qual é a parcela de vazão proveniente do lançamento de 

esgotos e qual é a parcela proveniente da vazão natural desses rios. Sem a medição direta da 

vazão de esgotos, o conhecimento dessas parcelas torna-se um processo de estimativa e 

verificação, sendo que as vazões medidas nesses rios, principalmente no Melchior, já 

contavam com uma certa parcela de vazão de esgoto. 

 

7.3.1 Medições de vazão 

 

As campanhas de medição de vazão visaram o conhecimento do perfil da vazão ao longo de 

todo o trecho dos rios a ser simulado, desde a cabeceira do rio Melchior até o ponto onde o rio 

Descoberto passa sob ponte da BR-060. 

 

A Tabela 7.2 apresenta o resumo das medições de vazão realizadas. 

 

Tabela 7.2 – Resumo das medições de vazão nos pontos de monitoramento de vazão. 

PONTOS 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

dia hora 
vazão 

(L/s) 
dia hora 

vazão 

(L/s) 
dia hora 

vazão 

(L/s) 
dia hora 

vazão 

(L/s) 
dia hora 

vazão 

(L/s) 

CT 13 10:30 260 7 11:25 254 - - - - - - 2 09:10 309 

TG 13 14:00 107 7 09:46 116 - - - - - - - - - 

TG2 13 16:05 985 7 
08:40 824 - - - - - - 

2 07:31 828 
13:23 1.229 - - - - - - 

MC-ECM 18 11:05 790 - - - - - - - - - - - - 

MC-ECJ 20 09:04 774 9 

08:39 933 

30/set 12h15 1.798,32 

5 10:58 1.538 

2 11:11 1.689 

5 14:40 2.103 

10 08:34 1.021 

10 10:00 1.182 

15:15 1664 

10 12:09 1.760 

10 14:06 2.016 

10 16:03 2.244 

VL 14 11:30 79 - - - - - - - - - - - - 

GT 14 09:40 109 - - - - - - - - - - - - 

GR 14 17:00 309 - - - - - - - - - - - - 

MC1 14 15:30 3.437 9 10:14 1.771 - - - 5 12:47 2.251 - - - 

MC2 20 11:05 2.439 9 12:15 1.881 - - - - - - 2 13:24 2.976 

DC0 20 12:40 1.605 9 13:29 1.493 - - - - - - 3 13:50 2.223 

SM 20 14:30 204 - - - - - - - - - - - - 

BT 20 15:32 77 - - - - - - - - - - - - 

DC2 - - - 10 11:29 5.020 - - - - - - 3 11:00 9.672 
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Observando-se os dados da Tabela 7.2, verifica-se que as vazões tiveram variações 

consideráveis durante os meses de seca (julho a novembro), quando foram realizadas as 

medições de vazão. A vazão varia ao longo do dia em pontos fixos, configurando regime não 

permanente, como pode ser verificado nos pontos TG2 e MC-JEC. Obviamente, na natureza 

não existem rios com regime permanente de vazão em um tempo indefinido, onde não há 

variação de vazão na seção considerada. Ou seja, os rios naturais obedecem a um regime 

natural de vazão, apresentando variações de vazão ao longo do ano e até mesmo ao longo do 

dia, dependendo do tipo de rio, onde rios de estuário apresentam variações diárias de vazão. O 

que se deseja afirmar com o exposto no início do parágrafo é que, devido aos lançamentos de 

esgoto bruto, já a montante do ponto de monitoramento TG2, o rio Melchior sofre influência 

do comportamento da vazão dos esgotos nele lançados, a qual pode ser verificada ao longo de 

um dia. 

 

Já, nos pontos de medição de vazão do rio Descoberto, verifica-se uma menor variação nos 

valores medidos de vazão no período estudado. Analisando o ponto DC0, localizado pouco a 

montante da foz do rio Melchior, observa-se que é menos susceptível a oscilações com um 

pequeno decréscimo na vazão de agosto em relação à vazão de julho. No entanto, comparando 

os valores de vazão dos meses de agosto e novembro para os pontos DC0 e DC2, verifica-se 

que a vazão do mês de novembro já não é mais representativa do período de seca. 

 

Analisando a Figura 7.2, é possível verificar o perfil de vazão ao longo do trecho estudado, 

que vai desde as cabeceiras do rio Melchior até o cruzamento do rio Descoberto com a BR-

060. Verifica-se o perfil de vazão média, vazão máxima e de vazão mínima. 

 

PERFIL DE VAZÃO  (julho a novembro de 2000)
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Figura 7.2 – Perfil de vazão ao longo do trecho estudado, desde as cabeceiras do rio 

Melchior até o encontro do rio Descoberto com a BR-060. 
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No trecho correspondente ao rio Melchior, entre o ponto MC-MEC e MC2, verifica-se uma 

variação significativa da vazão durante todo o período da seca. Essa variação da vazão deve-

se principalmente ao regime de vazão de esgoto. 

 

Na Tabela 7.3 e na Figura 7.3, pode-se verificar a evolução de vazão de agosto (seca) a 

novembro (chuva). Nos pontos onde foram realizadas mais de uma medição em agosto e/ou 

novembro, as vazões apresentadas são as médias das vazões medidas naquele mês. 

 

Tabela 7.3 – Comparação das vazões no período de seca e no período de chuva. 

pontos 
de 

medição 

distância 
(km) 

vazão 
agosto 

(L/s) 

vazão 
novembro 

(L/s) 

CT 1,00 253,79 309,39 

TG2 3,00 824,48 827,74 

MC-JEC 12,00 932,64 1.689,39 

MC1 16,30 1.770,54 2.801,80 

MC2 29,30 1.880,80 2.976,28 

DC2 55,80 5.019,55 9.671,97 
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Figura 7.3 – Gráfico do perfil de vazões no período de seca e no período de chuva. 

 

7.3.2 Comportamento hidrológico ao longo do dia 

 

A fim de se conhecer a variação de vazão ao longo do dia nos rios em estudo, foram 

realizadas medições de vazão e monitoramento de nível da água no rio Melchior, em diversos 

horários. O ponto escolhido deveria apresentar influência dos lançamentos de esgoto e que se 

pudesse realizar as medições de vazão e do nível de água do rio. O ponto escolhido foi o MC-

JEC, localizado na área da ETE – Samambaia, onde as instalações da ETE e a equipe da 

CAESB forneceram o apoio suficiente. A localização do ponto MC-JEC é estratégica também 
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pelo fato de, naquele ponto, o rio Melchior já ter recebido as contribuições de todos os 

lançamentos de esgoto bruto, provenientes de Taguatinga e Samambaia, que possuem 

significativas variações horárias de vazão. 

 

As medições foram realizadas no dia 10/10/2000. Durante as medições de vazão, não 

ocorreram eventos de precipitação que pudessem alterar o regime de vazão do rio. O 

hidrograma de vazões do rio nesse ponto é mostrado na Figura 7.4, na qual pode-se verificar 

que a vazão medida às 16h00 é praticamente o dobro da vazão medida às 8h30. 

 

VARIAÇÃO DIÁRIA DE VAZÃO - PONTO MC-JEC (10/10/2000)
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Figura 7.4 – Variação de vazão no ponto MC-JEC ao longo do dia 10/10/2000. 

 

A leitura de nível foi realizada com o auxílio de um transdutor de pressão acoplado a um 

registrador eletrônico de dados, que pode ser visualizado no Apêndice D. Essa leitura foi 

realizada das 10h00 do dia 13/01/2001 às 11h15 do dia 14/04/2001, a fim de se registrar um 

ciclo típico de elevação e rebaixamento do nível da água, caracterizando o regime de vazão 

dos esgotos lançados a montante. 

 

A cada 15 minutos, foi registrado um valor de altura de lâmina de água. Na Figura 7.5, 

verifica-se a variação cíclica de nível encontrada no ponto MC-JEC, e, analisando-se o 

gráfico, pode-se verificar uma variação do nível da água com amplitude de aproximadamente 

12 cm. O sensor estava posicionado aproximadamente 26 cm abaixo do nível de água 

mínimo. 
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VARIAÇÃO DE NÍVEL - PONTO MC-JEC leitura inicial: 13/02/01 às 

10h04 leitura final: 14/02/01 às 11h15

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
3
/0

2
/0

1
 1

0
:0

0

1
3
/0

2
/0

1
 1

2
:0

0

1
3
/0

2
/0

1
 1

4
:0

0

1
3
/0

2
/0

1
 1

6
:0

0

1
3
/0

2
/0

1
 1

8
:0

0

1
3
/0

2
/0

1
 2

0
:0

0

1
3
/0

2
/0

1
 2

2
:0

0

1
4
/0

2
/0

1
 0

0
:0

0

1
4
/0

2
/0

1
 0

2
:0

0

1
4
/0

2
/0

1
 0

4
:0

0

1
4
/0

2
/0

1
 0

6
:0

0

1
4
/0

2
/0

1
 0

8
:0

0

1
4
/0

2
/0

1
 1

0
:0

0

1
4
/0

2
/0

1
 1

2
:0

0

c
o

ta
 (

c
m

)

 

Figura 7.5 – Medição do nível do rio no ponto MC-JEC ao longo do dia. 

 

Verifica-se também a existência de dois picos de vazão bem definidos. O maior pico ocorre 

entre as 14h00 e 16h00, e o segundo, entre as 22h00 e 24h00. Já a vazão mínima foi registrada 

por volta das 08h00. Tal comportamento é bastante semelhante ao comportamento de um 

hidrograma típico de esgoto, com valores de vazões máximas e mínimas bastante distintos e 

em horários característicos, como mostrado por Jordão e Pessôa (1995) e Metcalf e Eddy 

(1991), e observados nos esgotos afluentes à ETE Samambaia. Os horários de vazão máxima 

e vazão mínima no ponto em questão (MC-JEC) estão defasados em relação ao hidrograma do 

esgoto afluente à ETE Samambaia, devido à translação das ondas de cheia geradas a montante 

pelos picos de vazão dos esgotos de Ceilândia e Taguatinga. 

 

7.3.3 Hidrogramas das vazões dos esgotos afluentes 

 

Para determinação da vazão de esgoto que aporta ao rio Melchior, foram estimados os 

hidrogramas de esgoto, para um dia típico, nos pontos de lançamento de esgotos ETg, 

ETg+Cei e ECei, apresentados no capítulo 6, cujas vazões não foram medidas. Tais 

hidrogramas foram levantados com base em dados de consumo de água fornecidos pela 

CAESB e em dados observados para o esgoto afluente à ETE Samambaia, em consulta 

pessoal ao engenheiro Mauro Felizatto, responsável pela operação da ETE Samambaia, 

utilizando-se o IVNH – Índice Normalizado de Vazão Horária, de acordo com Gouvêa Junior 

e Oliveira (1998). Os valores do IVNH do esgoto de Samambaia são apresentados na Tabela 

7.4. De posse da vazão média para os três pontos de lançamento de esgoto, multiplica-se tal 

valor de vazão média pelo IVNH da hora em questão para se obter o valor da vazão naquele 

horário. 
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Tabela 7.4 – Valores do IVNH para o esgoto de Samambaia. Tais valores foram 

utilizados para a determinação da vazão horária de esgoto nos pontos ETg, ETg+Cei e 

ECei. 

HORA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Qmáx. 771 313 872 203 96 68 96 146 203 203 290 440 552 1062 705 362 313 290 3203 290 337 838 290 552 771

Qméd. 139 102 90 66 50 39 34 37 56 90 142 210 257 287 271 247 226 217 256 211 204 191 160 144 139

Qmín. 81 68 55 43 32 22 22 22 22 43 81 146 183 224 129 68 68 129 183 164 146 129 96 81 81

Qméd. geral 155

IVNH 0,90 0,65 0,58 0,43 0,32 0,25 0,22 0,24 0,36 0,58 0,92 1,35 1,65 1,85 1,74 1,59 1,46 1,40 1,65 1,36 1,31 1,23 1,03 0,93 0,90

MÉDIA GERAL DA Qafluente À ETE SAMAMBAIA - MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2000

 

O valor do IVNH pode ser calculado de acordo com a equação 7.1, mostrada a seguir: 

geral

hor

Q

Q
IVNH

_

_

                                                   (eq. 7.1) 

 

De acordo como os dados fornecidos pela CAESB, obtidos em avaliações recentes, e de 

acordo com SEEBLA e CAESB (2000), o consumo médio per capita de água para 

Taguatinga é de 190 L/s e o de Ceilândia, de 130 L/s e o coeficiente de retorno C (fração da 

água convertida em esgoto) é da ordem de 0,65. 

 

Para se determinar as populações contribuintes para os seus respectivos pontos de lançamento 

de esgoto, foram verificadas as disposições e posicionamentos dos coletores de esgotos, 

fornecidos pela CAESB. A população contribuinte para ETg é 2/3 da população total de 

Taguatinga. Em ETg+Cei, a população contribuinte é 1/3 da população total de Taguatinga 

mais 1/3 da população total de Ceilândia. Já em ECei, tal população contribuinte é 2/3 da 

população de Ceilândia. Os dados utilizados para o cálculo dos hidrogramas das vazões de 

esgoto para os 3 pontos são apresentados a seguir, na Tabela 7.5. 

 

Tabela 7.5 – Dados utilizados para o cálculo dos hidrogramas de vazão para os 3 pontos 

de lançamento de esgoto bruto. 

Cidade consumo per capita 
q (L/s) 

População 
(habitantes) 

Taguatinga 190 246.211 

Ceilândia 130 379.386 

   

Ponto C (coef. de retorno) Qmédia (L/s) 

ETg 0,65 234,6 

ETg+Cei 0,65 241,0 

Ecei 0,65 247,4 
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Os hidrogramas da vazão de esgoto, em um dia típico, obtidos para os pontos de lançamento 

ETg, ETg+Cei e ECei podem ser visualizados nas Figura 7.6, Figura 7.7 e Figura 7.8, 

respectivamente. 

 

 

Figura 7.6 – Hidrograma de esgoto de um dia típico para ETg, obtido aplicando-se o 

IVNH do esgoto afluente à ETE Samambaia à vazão média do ETg. 

 

 

Figura 7.7 – Hidrograma de esgoto de um dia típico para ETg+Cei, obtido aplicando-se 

o IVNH do esgoto afluente à ETE Samambaia à vazão média do ETg+Cei. 
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Figura 7.8 – Hidrograma de esgoto de um dia típico para ECei, obtido aplicando-se o 

IVNH do esgoto afluente à ETE Samambaia à vazão média do ECei. 

 

7.4 DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Os dados de qualidade da água, assim como os dados de vazão, tiveram suas coletas 

concentradas no período de seca, compreendendo os meses de julho a novembro de 2000. 

Para a construção dos gráficos de perfis de qualidade da água, foram utilizados os dados 

levantados junto à CAESB e os dados obtidos neste trabalho, nas campanhas de campo. Os 

pontos de amostragem de qualidade da água podem ser visualizados na Figura 7.1, 

apresentada anteriormente. 

 

Foram analisados as seguintes variáveis de qualidade da água: 

 OD; 

 DBO; 

 DQO; 

 Nitrogênio orgânico - Norg; 

 Nitrogênio amoniacal – NH3; 

 Nitrito – NO2; 

 Nitrato – NO3; 

 Fósforo orgânico – Porg; 

 Fósforo dissolvido – Pdiss; 

 Coliformes totais – CT; e 

 Coliformes fecais – CF. 
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Os dados de qualidade da água obtidos nas campanhas de campo realizadas neste trabalho 

foram analisados no Laboratório de Análise de Águas da UnB. 

 

Os dados de qualidade da água foram coletados em diferentes horários de tal forma que se 

pudesse verificar a variação da qualidade da água ao longo do dia em um determinado ponto, 

além de se verificar a variação da qualidade da água ao longo do trecho estudado. 

 

7.4.1 Variação da qualidade da água ao longo do dia 

 

Devido ao fato da qualidade da água estar diretamente ligada às condições climáticas locais, 

os corpos hídricos costumam apresentar variações de qualidade da água ao longo do ano e, 

principalmente, ao longo do dia. Em lagos, além dessas variações diárias de qualidade da 

água, existem ainda variações de qualidade da água ao longo da profundidade, devido 

principalmente à estratificação térmica apresentada em sua massa de água (Esteves, 1988). Já 

em rios pequenos e rasos, pelo fato de possuírem pequena profundidade e, principalmente, 

devido à turbulência, não apresentam significante estratificação térmica. 

 

Esse é o caso dos rios Melchior e Descoberto. Na época da seca, na qual foram realizadas as 

campanhas de campo, a temperatura pode variar facilmente de 15 
o
C a 30 ºC. De acordo com 

Sawyer et al. (1994), a solubilidade de gases, tais como oxigênio e nitrogênio varia 

fortemente com a temperatura do meio líquido em que estão dissolvidos. Além da variação da 

solubilidade desses gases ao longo do dia, a presença de plantas aquáticas no corpo hídrico 

influi, ao longo do dia, na quantidade de OD disponível no meio, devido a variação da taxa de 

respiração e fotossíntese, as quais são dependentes da luz solar (Thomann e Mueller, 1987). 

 

Além de todas essas condições apresentadas, que favorecem a variação da qualidade da água 

ao longo do dia, principalmente a variável OD, o fato de o rio possuir regime não permanente 

de vazão devido ao lançamento de esgotos, faz com que essa variabilidade da qualidade da 

água seja ainda mais forte. À medida em que a parcela de vazão de esgoto aumenta em 

relação à vazão total do rio, a qualidade da água dos rios Melchior e Descoberto apresenta-se 

em graus mais degradados. No mesmo dia em que foram realizadas medições de vazão, no 

ponto MC-JEC, para se verificar a variação da vazão ao longo do tempo, foram coletadas 

amostras de água nesse mesmo ponto, para posterior análise de algumas variáveis de 

qualidade da água. 

 

Foram realizadas 6 coletas de amostras de água no ponto MC-JEC, nos seguintes horários: 

7h30, 9h30, 11h30,13h30, 15h30 e 16h30. Para todos esses horários, foram verificados a 

temperatura da água e o OD. Já, para a primeira e para a última coleta e para uma amostra 
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composta, foram verificadas as seguintes variáveis de qualidade da água: DQO, NH3, NO2, 

NO3, Porg e Pdiss. A Tabela 7.6 disponibiliza os resultados dessas análises para os diversos 

horários de coleta. 

 

Tabela 7.6 – Valores encontrados para T, OD, DQO, NH3, NO2, NO3, Porg e Pdiss ao longo 

do dia 10/10/2000, no ponto MC-JEC. 

DIA 
COLETA 

HORA  
COLETA 

T (ºC) OD 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Namoniacal 
NH3 

(mg/L) 

Nitrito 
NO2

-
 

(mg/L) 

Nitrato 
NO3

-
 

(mg/L) 

Pdiss  
(mg/L) 

Porg  
(mg/L) 

10/10/00 07:30 18,1 5,74 153 13,9 0,019 1,8 0,702 1,187 

10/10/00 09:30 20,3 4,52 - - - - - - 

10/10/00 11:30 22,9 4,44 - - - - - - 

10/10/00 13:30 25,8 1,98 - - - - - - 

10/10/00 15:30 26,2 0,00 - - - - - - 

10/10/00 16:30 24,9 0,00 266 24,3 0,028 2,1 1,441 2,237 

10/10/00 amostragem 
composta 

- - 190 16,6 0,021 1,1 0,953 1,308 

MÁXIMO 16:30 26,2 5,74 266 24,3 0,028 2,1 1,441 2,237 

MÍNIMO 07:30 18,1 0 153 13,9 0,019 1,8 0,702 1,187 

MÉDIO 12:20 23,0 2,78 209,5 19,1 0,0235 1,95 1,071 1,712 

 

Analisando-se a Tabela 7.6, verifica-se, de uma forma geral, o agravamento da qualidade da 

água das 7h30 para as 16h30, no dia 10/10/00. A variável de qualidade da água analisada que 

melhor demonstra esse agravamento é o OD. O valor da concentração de OD obtido para as 

7h30 era de 5,74 mg/L, enquanto que o valor obtido para as 15h30 e para as 16h30 foi de 0,00 

mg/L. Verifica-se que esse decaimento de qualidade da água coincide com a variação diária 

de vazão. À medida que a vazão do rio aumenta, devido ao aumento da vazão de esgoto, 

diminui-se a qualidade da água. Deve-se notar também que o aumento da vazão é simultâneo 

ao aumento da temperatura. A Figura 7.9 apresenta uma visualização da concentração de OD 

ao longo desse dia (10/10/2000), no ponto MC-JEC. 
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VARIAÇÃO DE OD AO LONGO DO DIA 10/10/2001 - MC-JEC
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Figura 7.9 – Variação da concentração de OD ao longo do dia 10/10/2000, no ponto MC-

JEC. 

 

7.4.2 Perfil de qualidade da água 

 

O levantamento do perfil da qualidade da água ao longo do percurso do rio tem como objetivo 

o estudo do comportamento desse rio após o lançamento de cargas de poluição, ou seja, como 

ocorre a autodepuração, em que velocidade e a sua capacidade de regeneração. 

 

Com a finalidade de se verificar o processo de autodepuração ao longo dos rios Melchior e 

Descoberto, foram estudados as variáveis de qualidade da água apresentadas no item 7.4. Os 

comportamentos das variáveis de qualidade da água foram verificados ao longo dos pontos de 

amostragem, os quais cobriram todo o trecho estudado desses rios. São apresentados os 

valores médios de cada variável, das coletas realizadas no período da seca, de julho a 

novembro de 2000, e os valores máximos e mínimos atingidos. 

 

O resumo dos valores das variáveis de qualidade da água medidos em campo e obtidos junto à 

CAESB é apresentado na Tabela 7.7, para cada ponto de amostragem no curso principal do 

trecho estudado (CT, TG2, MC-JEC, MC1, MC2, DC1 e DC2). 
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Tabela 7.7 – Resumo dos valores das variáveis de qualidade da água medidos durante os meses de julho a novembro de 2000, para o rio 

Melchior e rio Descoberto. 

MÁX MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD

OD (mg/L) 4,8 4,7 4,7 2,3 0,0 0,7 5,1 0,8 3,3 5,0 0,5 2,9 4,3 0,8 2,2 6,7 1,3 4,3 7,0 3,3 5,4

DBO (mg/L) 20,7 20,7 20,7 292,0 47,0 148,0 69,0 21,8 42,1 29,0 2,2 11,6 104,0 1,3 25,9 17,0 1,3 7,4 13,0 3,7 6,9

DQO (mg/L) 71 44 58 728 29 248 176 66 114 135 16 74 262 14 98 193 12 51 228 17 70

Norg (mg/L) - - - 2,500 0,450 1,200 0,550 0,550 0,550 0,900 0,500 0,700 0,750 0,600 0,675 1,050 0,500 0,775 0,500 0,200 0,350

NH3 (mg/L) 0,950 0,950 0,950 62,500 5,000 21,788 14,700 6,400 11,586 16,470 2,475 8,435 15,200 4,740 10,390 15,200 0,200 6,047 17,500 0,000 4,637

NO2 (mg/L) 0,051 0,025 0,025 0,327 0,023 0,120 0,025 0,005 0,014 0,088 0,013 0,043 0,039 0,002 0,012 0,102 0,002 0,050 0,415 0,142 0,267

NO3 (mg/L) 1,000 0,300 0,650 3,700 0,900 1,960 2,900 0,000 1,433 2,300 0,127 0,891 0,600 0,400 0,500 1,800 0,106 0,523 1,800 0,035 0,716

Porg. (mg/L) 0,021 0,021 0,021 2,037 0,161 0,819 0,911 0,284 0,572 1,200 0,217 0,494 1,643 0,011 0,491 0,349 0,018 0,198 0,261 0,047 0,151

Pdiss. (mg/L) 0,067 0,067 0,067 3,062 0,218 1,287 0,823 0,624 0,714 0,803 0,106 0,541 1,320 0,285 1,010 0,785 0,178 0,551 0,798 0,030 0,426

CT (NMP/100mL) 2,4E+04 2,4E+04 2,4E+04 4,4E+07 1,1E+07 2,7E+07 1,7E+08 3,4E+04 8,7E+07 7,3E+05 7,3E+05 7,3E+05 5,2E+06 1,0E+03 2,6E+06 1,1E+06 2,4E+03 5,8E+05 2,4E+05 2,4E+05 2,4E+05

CF (NMP/100mL) 2,4E+04 2,3E+03 1,3E+04 1,4E+07 9,7E+05 6,2E+06 1,2E+07 2,7E+04 5,9E+06 6,5E+06 1,1E+03 2,4E+06 9,0E+06 0,0E+00 2,4E+06 9,1E+04 3,0E+02 4,0E+04 6,1E+04 5,2E+02 1,7E+04

DC1 DC2

MÉDIA GERAL - JULHO A NOVEMBRO

EVOLUÇÃO ESPACIAL DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DOS RIOS MELCHIOR E DESCOBERTO, MEDIDOS NO L.A.A. - UnB

PARÂMETRO DE 

QUALIDADE DA 

ÁGUA

PONTOS AO LONGO DO RIO MELCHIOR E RIO DESCOBERTO

CT TG2 MC-ECJ MC1 MC2

 

 



 93 

Como pode ser verificado, de uma forma geral, os dados de qualidade da água apresentam 

uma significativa piora do ponto CT ao ponto TG2, o que pode ser verificado de forma 

bastante clara analisando os valores de OD, DBO, DQO e NH3. Tal fato deve-se ao 

posicionamento dos pontos de lançamento de esgotos brutos, logo a montante do ponto TG2, 

onde, a montante desses lançamentos, os córregos são de cabeceira, apresentando valores de 

qualidade da água característicos de águas não poluídas. A fim de se realizar uma mera 

comparação das vazões afluentes de esgoto e as vazões naturais nos pontos de lançamento dos 

esgotos ETg e ETg+Cei (cabeceira do rio Melchior, a montante do ponto TG2) verifica-se que 

a vazão média de esgoto supera a vazão natural do corpo d’água, onde a vazão média total de 

esgotos é igual a 475,6 L/s e a vazão média natural é de 370 L/s em agosto. 

 

No rio Melchior, a partir do ponto MC-JEC, verifica-se uma substancial melhora da qualidade 

da água, a qual é ainda melhorada após o ponto de confluência desse rio com o rio 

Descoberto. A elevada concentração de algas presente no efluente da ETE – Samambaia, 

localizada logo a jusante do ponto MC-JEC, a alta declividade e profundidade média baixa em 

todo trecho do rio Melchior proporcionam boas condições para a depleção da matéria 

orgânica. O processo de fotossíntese e de reaeração são fundamentais na recuperação da 

qualidade da água no rio Melchior, como será verificado adiante. 

 

A seguir, são apresentados os gráficos e a análise do perfil das variáveis de qualidade da água, 

a partir da Figura 7.10 até a Figura 7.20. Pelos perfis apresentados pode-se verificar o 

comportamento da qualidade da água ao longo do rio Melchior e do rio Descoberto, 

verificando a capacidade de rápida autodepuração em um trecho relativamente curto 

(aproximadamente 50 km). A seqüência dos pontos de amostragem visualizados no gráfico é: 

CT, TG2, MC-JEC, MC1, MC2, DC1 e DC2, conforme apresentado na Tabela 7.1 e na 

Figura 7.1. Os valores das variáveis podem ser verificados na Tabela 7.7. 

 

O perfil de OD, visualizado na Figura 7.10, demonstra a grande capacidade de autodepuração 

do rio Melchior e do rio Descoberto, mesmo após o nível de OD ter chegado a praticamente 

zero, de acordo com a Tabela 7.7. Do primeiro para o segundo ponto (CT para TG2), devido 

ao lançamento dos esgotos brutos ETg e ETg+Cei em trecho de rio de pouca vazão, denota-se 

um brusco decaimento da concentração de OD. Já entre os pontos TG2 e MC-JEC, mesmo 

havendo o ponto de lançamento de esgoto de maior vazão, ECei, verifica-se uma melhora 

significativa na concentração de OD, a qual se deve provavelmente ao aumento de vazão 

natural no leito principal do rio Melchior e às suas características hidráulicas nesse trecho, 

representados por baixa profundidade média, alta declividade longitudinal, grande número de 

corredeiras e de cachoeiras de pequeno porte, que contribuem para um elevado coeficiente de  
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PERFIL DE OD - JULHO A NOVEMBRO
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Figura 7.10 – Perfil médio de OD ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 

 

reaeração k2. Logo após o ponto MC-JEC, encontra-se o último ponto de lançamento 

concentrado de esgoto, o ESam, efluente da ETE-Samambaia. Esse efluente possui grande 

concentração de algas, o que pode ser benéfico ou maléfico ao balanço de OD, podendo 

produzir OD por meio de fotossíntese, ou representando matéria orgânica a ser consumida 

após a morte das algas. No caso do rio Melchior, a presença de algas, em grande 

concentração, beneficia a qualidade da água em vista da fotossíntese realizada. Entre o ponto 

MC-JEC e o ponto MC2, a concentração de OD volta a cair, provavelmente pela diminuição 

do valor de k2, devido ao aumento da profundidade média e diminuição da declividade 

longitudinal no trecho final do rio Melchior. O que pode ocorrer também é a oxidação da 

matéria orgânica nitrogenada, a qual é consumida posteriormente ao consumo da matéria 

orgânica carbonácea. Então, após a confluência do rio Melchior com o rio Descoberto, pouco 

a montante do ponto DC1, verifica-se uma melhora na concentração de OD, principalmente 

devido ao balanço de massas favorável à sua concentração, já que o rio Descoberto, a 

montante do rio Melchior, possui qualidade de água ainda não deturpada, sendo até utilizado 

como fonte de água para abastecimento público da cidade de Santo Antônio do Descoberto. 

Ao final do trecho estudado, no ponto DC2, verifica-se que a concentração de OD encontra-se 

levemente maior do que a concentração do ponto inicial CT (ODDC2 = 5,4 mg/L > ODCT = 

4,7 mg/L). Tal fato pode ser justificado pela atividade das algas lançadas junto ao efluente da 

ETE-Samambaia, que podem ter encontrado condições favoráveis para fotossíntese (maior 

luminosidade devido menor turbidez) e pela relativamente baixa quantidade de matéria 

orgânica ainda presente nesse trecho do rio Descoberto. 

 



 95 

PERFIL DE DBO - JULHO A NOVEMBRO
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Figura 7.11 – Perfil médio de DBO ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 

 

PERFIL DE DQO - JULHO A NOVEMBRO

D
C

2

D
C

1

M
C

2

M
C

1

M
C

-J
E
C

T
G

2
C

T

0

200

400

600

800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

distância (km)

D
Q

O
 (

m
g

/L
)

máximo

mínimo

média

 

Figura 7.12 – Perfil médio de DQO ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 

 

Os comentários realizados para o perfil de OD (Figura 7.10) refletem-se para o perfil de DBO 

(Figura 7.11), pelo fato de serem variáveis relacionadas e dependentes uma da outra. Valem 

também para o perfil de DQO (Figura 7.12), já que os esgotos lançados no rio Melchior são 

bastante biodegradáveis. O ponto de maior valor de DBO e de DQO é o ponto TG2, onde a 

DBO atingiu o valor médio de 148 mg/L e a DQO, o valor de 248 mg/L, tendo sido 

encontrados valores máximos em 292 mg/L e 728 mg/L para DBO e DQO, respectivamente. 

Após o ponto TG2, o valor da DBO e da DQO cai rapidamente, devido à decantação de 

grande parte da matéria orgânica suspensa em “piscinas” formadas no rio Melchior, onde a 

velocidade da água é drasticamente reduzida, e à rápida degradação devido aos altos 

coeficientes de reaeração em outros trechos. A DBO média encontrada no ponto DC2 é de 

6,9 mg/L, o qual é menor que o valor da DBO média no ponto inicial (CT), de 20,7 mg/L. 

Deve-se levar em conta que foi realizada somente uma medição da variável DBO no ponto 

CT, podendo não ser representativo. 

 

Já para a DQO, entre os pontos MC1 e MC2 e entre os pontos DC1 e DC2, os valores de 

DQO encontrados apresentam ligeiras elevações. O fato de essa variável ser mais sensível 
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contribui para o aumento nesses intervalos. Graças a essa elevação nos trechos finais, o valor 

final da DQO não foi inferior ao valor inicial, onde DQOCT = 58 mg/L e DQODC2 = 70 mg/L. 
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Figura 7.13 – Perfil médio de Norg ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 
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Figura 7.14 – Perfil médio de NH3 ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 

 

PERFIL DE NO2 - JULHO A NOVEMBRO

D
C

2

D
C

1

M
C

2

M
C

1

M
C

-J
E
C

T
G

2

C
T

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

distância (km)

N
O

2
 (

m
g

/L
)

máximo

mínimo

média

 

Figura 7.15 – Perfil médio de NO2 ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 
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PERFIL DE NO3 - JULHO A NOVEMBRO
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Figura 7.16 – Perfil médio de NO3 ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 

 

A família do nitrogênio (Figura 7.13 a Figura 7.16) apresenta um comportamento típico, 

mostrando todo o processo de autodepuração presente em rios contaminados por cargas 

orgânicas. No ponto TG2, são encontradas as maiores concentrações para as variáveis 

nitrogênio orgânico (Norg), nitrogênio amoniacal (NH3) e nitrito (NO2). O motivo de esse 

ponto apresentar a maior concentração para essas variáveis é a grande quantidade desses 

compostos presente nos esgotos afluentes até o ponto TG2 (ETg e ECei). Os valores de Norg e 

NH3, após alcançarem os seus valores máximos, apresentam decaimento devido à 

decomposição da matéria orgânica nitrogenada, seguindo processo semelhante à DBO e à 

DQO. As ressalvas encontradas para Norg é que, entre os pontos MC-JEC e MC1 e entre os 

pontos MC2 e DC1, houve um ligeiro aumento no valor dessa variável. O aumento entre os 

pontos MC-JEC e MC1 pode ser explicado pelo lançamento do efluente da ETE-Samambaia. 

Já o aumento encontrado entre os pontos MC2 e DC1 é atípico, sendo que o rio Descoberto, a 

montante do rio Melchior não possui características que contribuam para esse aumento. Já 

para NH3, há um ligeiro aumento na sua concentração entre os pontos MC1 e MC2. 

 

Já, as variáveis nitrito e nitrato (NO2 e NO3, respectivamente), apresentam, no trecho final, 

um aumento considerável nas suas concentrações, principalmente para a variável NO2. Esse 

comportamento é esperado e típico de corpos hídricos que passaram por processo de poluição 

e respectiva autodepuração logo a montante. O fato de existir uma maior concentração de NO3 

do que de NO2 no ponto DC2 indica que o lançamento de cargas orgânicas nitrogenadas já 

possui uma certa distância, já que o processo de degradação de matérias orgânicas 

nitrogenadas segue o seguinte sentido: Norg  NH3  NO2  NO3. 
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PERFIL DE Porg - JULHO A NOVEMBRO
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Figura 7.17 – Perfil médio de Porg ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 
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Figura 7.18 – Perfil médio de Pdiss ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo 

dos meses de julho a novembro de 2000. 

 

A diminuição da concentração de fósforo deve-se principalmente à diluição ou à sua 

decantação ao longo do percurso. Grande quantidade de fósforo, tanto dissolvido (Pdiss) 

quanto orgânico (Porg), é trazida pelos esgotos afluentes até TG2, onde essas variáveis atingem 

seus valores máximos. Além do aporte de fósforo por meio de cargas orgânicas concentradas 

(pontos de lançamento de esgoto), grande quantidade dessa variável provém de fontes não 

pontuais de cargas orgânicas, como fertilizantes utilizados na agricultura, carreados pela 

irrigação das culturas. Novamente, entre os pontos MC1 e MC2, verifica-se um aumento na 

concentração da variável Pdiss. Tal aumento pode ter sido gerado pelo lançamento do efluente 

da ETE – Samambaia, o qual deve ser rico em Pdiss, já que o seu sistema de tratamento não 

contempla tratamento terciário de esgoto, e pelo aporte de cargas não pontuais de áreas de 

drenagem urbana e agrícolas, na ocorrência de precipitações. 

 

Ainda analisando as Figuras 7.17 e 7.18, verifica-se que houve remoção de fósforo do meio 

aquoso. Tal remoção pode ser realizada por meio de decantação ou por processos biológicos 

realizados por organismos primários tais como Acinetobacter. A remoção por esses 

organismos primários é realizado quando esses estão em meio anaeróbio e passam para um 
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meio aeróbio, utilizando então fósforo de uma forma mais acelerada que o seu normal. Esse 

fósforo não é liberado para a atmosfera, logo continua no meio aquoso, sendo utilizado por 

esses organismos. Então, para que se remova de forma definitiva esse fósforo, é necessário 

que esses organismos sejam removidos, sendo que uma vez mortos o fósforo volta ao meio 

aquoso. 

 

Todas as formas das variáveis de nitrogênio e fósforo são de relevante interesse à avaliação da 

capacidade de eutrofização, tendo em vista a construção da barragem do AHE Corumbá IV, 

onde o rio Descoberto é um dos principais afluentes. 
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Figura 7.19 – Perfil médio de CT ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo dos 

meses de julho a novembro de 2000. 
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Figura 7.20 – Perfil médio de CF ao longo do rio Melchior e rio Descoberto, ao longo dos 

meses de julho a novembro de 2000. 

 

A análise da variável coliforme total (CT) e da variável coliforme fecal (CF), apresentadas nas 

Figura 7.19 e Figura 7.20 tem o intuito de verificar a poluição por microorganismos presentes 

no esgoto. Verifica-se que, para os valores de CT, o ponto de máxima é o ponto MC-JEC, 

após ter recebido todos os lançamentos de esgoto bruto, enquanto que para a variável CF, a 

concentração no ponto MC-JEC é pouco menor, mantendo-se praticamente constante entre os 

pontos TG2 e MC-JEC. O valor máximo encontrado foi de 8,7 E+07 NMP/100 mL 

(87.000.000 NMP/100 mL) para CT em MC-JEC e 6,2 E+06 NMP/100 mL (6.200.000 
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NMP/100 mL) para CF em TG2. Nota-se que o efluente da ETE – Samambaia não 

representou aumento do nível de coliformes, tanto totais quanto fecais, o que indica eficiência 

na remoção de coliformes pelo sistema de lagoas adotado nessa ETE. 

 

7.5 A AUTODEPURAÇÃO NOS RIOS MELCHIOR E DESCOBERTO 

 

O fenômeno da autodepuração pode ser verificado nos rios Melchior e Descoberto, onde 

grande parte dos poluentes afluentes, levados pelos esgotos que aportam ao rio Melchior, é 

consumida ou convertida em substâncias inertes. Essa capacidade de autodepuração é variável 

para cada corpo hídrico, sendo função das características hidráulicas e hidrológicas dos corpos 

hídricos em questão, dos microorganismos existentes nesse corpo hídrico e do clima local. 

Pode-se citar alguns dos fatores que mais influem na capacidade de autodepuração, como 

discutido no capítulo 2: a capacidade de reaeração, a fotossíntese e a respiração realizadas 

pelos vegetais presentes na massa líquida, o decaimento e decantação da matéria orgânica e o 

decaimento da matéria orgânica sedimentada. A razão entre o coeficiente de reaeração, k2, e o 

coeficiente de desoxigenação da matéria orgânica, k1, expressa a capacidade de autodepuração 

apresentada pelo corpo hídrico em questão (Fair et al., 1968). O significado dessa relação é 

que, quanto maior for o valor de k2/k1, maior é a capacidade de fornecimento de oxigênio, 

apresentada pelo rio em questão, para suprir a necessidade desse gás, no processo aeróbico de 

consumo da matéria orgânica. Essa capacidade de autodepuração foi verificada após a 

calibração do modelo utilizado na simulação matemática de qualidade da água, a seguir, no 

item 8.4.3.1, para cada trecho simulado. Além desses fatores, a razão entre a vazão natural e a 

vazão das fontes de poluição afluentes apresenta importância, devido à diluição dos poluentes 

nos corpos hídricos receptores. 

 

Na Tabela 7.8, verificam-se os valores médios de qualidade da água obtidos durante os meses 

de julho a novembro para os pontos de monitoramento. 

 

Na Tabela 7.9, exibem-se os valores alcançados da remoção pelos rios Melchior e 

Descoberto, para cada variável estudada de qualidade da água. O ponto onde se alcançou a 

maior concentração de poluentes foi o TG2, exceto para a variável CT, onde esse ponto foi o 

MC-JEC, considerado na tabela seguinte. Os valores mínimos, considerados para as variáveis 

DBO, DQO, NT, PT, CT e CF, após a maior concentração encontrada, são verificados no 

ponto de monitoramento DC2. 

 

Verifica-se a grande diferença de concentração para as variáveis DBO, DQO, NT, PT, CT e 

CF, em negrito, evidenciando a “capacidade de autodepuração” do sistema Melchior-

Descoberto. Essa capacidade de autodepuração foi verificada ao se analisar a razão entre os 
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coeficientes k2 e k1, em cada trecho simulado. Esse estudo pode ser verificado no capítulo 

seguinte, item 8.4.3.1. 

 

Tabela 7.8 – Evolução espacial dos valores médios de qualidade da água nos pontos de 

monitoramento, ao longo dos rios Melchior e Descoberto. 

MÉDIA GERAL - JULHO A NOVEMBRO 
VARIÁVEL DE 

QUALIDADE DA ÁGUA 

km 1 km 3 km 12 km 16,3 km 29,3 km 34,3 km 55,8 

CT TG2 MC-JEC MC1 MC2 DC1 DC2 

OD (mg/L) 4,7 0,7 3,3 2,9 2,2 4,3 5,4 

DBO (mg/L) 20,7 148,0 42,1 11,6 25,9 7,4 6,9 

DQO (mg/L) 58 248 114 74 98 51 70 

Norg (mg/L) - 1,200 0,550 0,700 0,675 0,775 0,350 

NH3 (mg/L) 0,950 21,788 11,586 8,435 10,390 6,047 4,637 

NO2 (mg/L) 0,025 0,120 0,014 0,043 0,012 0,050 0,267 

NO3 (mg/L) 0,650 1,960 1,433 0,891 0,500 0,523 0,716 

NT (mg/L) 1,625 25,067 13,583 10,069 11,577 7,395 5,970 

Porg. (mg/L) 0,021 0,819 0,572 0,494 0,491 0,198 0,151 

Pdiss. (mg/L) 0,067 1,287 0,714 0,541 1,010 0,551 0,426 

PT (mg/L) 0,088 2,106 1,287 1,036 1,501 0,749 0,578 

CT (NMP/100mL) 2,4E+04 2,7E+07 8,7E+07 7,3E+05 2,6E+06 5,8E+05 2,4E+05 

CF (NMP/100mL) 1,3E+04 6,2E+06 5,9E+06 2,4E+06 2,4E+06 4,0E+04 1,7E+04 

 

Tabela 7.9 – Diferenças de concentração entre os pontos de concentração máxima e os 

pontos de concentração mínima, para o sistema Melchior-Descoberto. 

VARIÁVEL DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 
(após v. 

m.) 

DIFERENÇA DE 
CONCENTRAÇÃO 

(%) 

DBO (mg/L) 148 7 95,3 

DQO (mg/L) 248 70 71,9 

Norg (mg/L) 1,2 0,4 70,8 

NH3 (mg/L) 21,8 4,6 78,7 

NO3 (mg/L) 1,960 0,716 63,5 

NT (mg/L) 25,1 6,0 76,2 

Porg. (mg/L) 0,819 0,151 81,5 

Pdiss. (mg/L) 1,287 0,426 66,9 

PT (mg/L) 2,106 0,578 72,6 

CT (NMP/100mL) 8,7E+07 2,4E+05 99,7 

CF (NMP/100mL) 6,2E+06 1,7E+04 99,7 

 

Deve-se salientar que, para os pontos de concentrações máximas e mínimas para as variáveis 

de qualidade da água aqui comentadas, respectivamente, houve as contribuições de 

lançamentos de esgotos, bruto (ECei) e tratado (ESam), como pode ser visualizado na Figura 

7.1, e contribuições dos afluentes naturais dos rios Melchior e Descoberto. Essas 

contribuições possuem diferentes conseqüências nas concentrações das variáveis estudadas, 

onde a contribuição de esgoto bruto, no ponto ECei, piora ainda mais as condições de 

qualidade da água, o que já não se pode afirmar da mesma forma que para o esgoto efluente 
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da ETE-Samambaia, que possui características positivas e características negativas para o 

comportamento da qualidade da água após o seu lançamento. Já, as contribuições dos 

afluentes naturais, apesar de apresentarem valores de vazão bem inferiores à vazão do rio 

principal no ponto de confluência, principalmente para o rio Descoberto, diminuem as 

concentrações dos poluentes e melhoram a concentração de OD, ao se analisar o balanço de 

massas. 

 

A fim de se saber, ao certo, a autodepuração ocorrida em um trecho de rio, após o lançamento 

de alguma carga poluidora, não mais deve existir aporte de cargas ou contribuições de 

afluentes nesse trecho, até o ponto considerado. Essa configuração permite a verificação da 

autodepuração propriamente dita, para o trecho de rio estudado, onde se pode verificar a sua 

capacidade de regeneração em função de suas características próprias, não em função de 

diluições e aportes sofridos ao longo do trecho, no caso da existência de contribuições ao 

longo do trecho estudado. Com os dados apresentados ao decorrer deste capítulo, esse tipo de 

verificação não é possível, pelo fato de, entre todos os pontos de monitoramento da qualidade 

da água e medição de vazão, existirem contribuições ou de esgotos ou de afluentes naturais. 

Logo, a análise realizada utilizando-se os dados da Tabela 7.9, não possui o objetivo de se 

verificar a autodepuração entre os pontos de máxima e mínima concentração para as variáveis 

estudadas, mas sim o de ilustrar a diferença de concentração entre esses pontos, devido, 

inclusive, à capacidade de autodepuração das qualidades das águas dos rios Melchior e 

Descoberto. 

 

De acordo com a Tabela 7.9, a diferença obtida para a variável DBO alcançou o valor de 

95,3%. A diferença obtida para as variáveis da família do nitrogênio também alcançou grande 

valor, chegando a 76%. Essa mesma diferença se apresenta na outra família de nutrientes, o 

fósforo, onde se verificou uma redução na concentração em 73%. A redução obtida para 

coliformes também se apresentou bastante alta, alcançando valores de 99,7% para os 

coliformes fecais e totais. A recuperação observada de OD foi de aproximadamente seis vezes 

(624%), no trecho entre TG2 e MC2. No ponto TG2, o valor observado foi de 0,7 mg/L. Já no 

ponto DC2, a concentração de OD foi de 5,4 mg/L. 

 

Pôde-se verificar o alto grau de recuperação do sistema Melchior-Descoberto, considerando o 

trecho estudado relativamente curto (aproximadamente 55 km). 
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7.6 ESTUDOS SOBRE A CAPACIDADE DE ASSIMILAÇÃO DE FÓSFORO NO 

RESERVATÓRIO DO AHE CORUMBÁ IV, EM FUNÇÃO DO GRAU DE 

TROFIA DESEJADO 

 

De acordo com Esteves (1988), o processo de eutrofização é o aumento da concentração de 

nutrientes, principalmente de fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos, aumentado, 

então, a sua produtividade, onde esse ecossistema passa de oligotrófico para mesotrófico, 

eutrófico e até hipereutrófico. 

 

Neste item, é discutido o aporte máximo de fósforo para o futuro reservatório do AHE 

Corumbá IV, em função do grau de atividade primária (trofia) desejado, que, por sua vez, é 

função dos usos a serem destinados para esse reservatório. Para análise da carga máxima 

afluente de fósforo ao reservatório do AHE Corumbá IV, de acordo com o grau de trofia 

desejado, foi utilizado o modelo desenvolvido por Vollenweider, para lagos de clima 

temperados, adaptado por Salas e Martino para lagos da América Latina e Caribe, segundo 

von Sperling (1996). 

 

7.6.1 Caracterização do AHE Corumbá IV e seu reservatório 

 

O barramento do AHE Corumbá IV encontra-se no rio Corumbá, estado de Goiás, pouco após 

a confluência do rio Alagado nesse, com área de drenagem igual a 6.993,7 km
2
. O 

empreendimento totaliza uma Potência Instalada (PI) de 155 MW, com uma vazão média de 

longo termo (QMLT) de 126,6 m
3
/s e queda bruta máxima de 70 m. A área inundada do 

reservatório é de 165,7 km
2
, para a cota de reservatório máxima normal de 872 m, totalizando 

um volume de 3.667 x 10
6
 m

3
, configurando um tempo de detenção médio de 11 meses. O 

comprimento do reservatório, no curso do principal rio (Corumbá) é de 80 km. Os principais 

formadores do reservatório são o rio Corumbá, formando o corpo central, os rios Areias, 

Descoberto e Alagado, na margem esquerda, e o rio das Antas, na margem direita. Tais 

informações foram retiradas de SEEBLA (2000).A visualização geral do reservatório pode ser 

verificada na Figura 7.21, enquanto a Figura 7.22 visualiza os braços do reservatório 

formados pelos rios Descoberto e Alagado. 

 

Considerado somente o braço do reservatório formado pelo rio Descoberto, a curva cota x 

área x volume (SEEBLA, 2000), na cota 840 m, fornece a área inundada de 14,28 km
2
 e 

volume de 267,65 hm
3
. Para a cota 845 m, a área inundada é de 18,20 km

2
 e o volume é de 

348,65 hm
3
. Logo, a altura média para a cota 842 m é de 18,90 m. 
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7.6.2 Estudos da carga máxima afluente ao reservatório do AHE Corumbá IV 

 

A fórmula utilizada para os cálculos, de acordo com von Sperling (1996), é apresentada a 

seguir. Tal fórmula calcula a concentração de fósforo no reservatório, em função do tempo de 

detenção e volume do mesmo, e da carga anual de fósforo que aporta ao lago em questão, 

contabilizadas as contribuições de poluição difusas e concentradas. 
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                                            (eq. 7.2) 

sendo: 

P = fósforo total (gP/m
3
); 

L = aporte de fósforo total (kgP/ano); e 

t = tempo de detenção hidráulica (anos). 

 

Utilizando-se a equação 7.2, pode-se calcular o aporte de fósforo total ao reservatório, em 

função do nível trófico definido. O grau de trofia, em função da concentração de fósforo total 

no reservatório, pode ser verificado na Tabela 7.10. 

 

Tabela 7.10 – Limites de fósforo total para a verificação do estado trófico de lagos 

(Vollenweider, 1983). 

CLASSES P (mg/m
3
) 

Ultra oligotrófico  5,0 

Oligotrófico  10,0 – 20,0 

Mesotrófico 10 – 50 

Eutrófico 25 – 100 

Hipertrófico > 100 
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Figura 7.21 – Visão geral do reservatório formado pelo barramento do AHE Corumbá 

IV (CAESB e SEEBLA, 2000). 
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Figura 7.22 – Visualização mais detalhada dos braços formados pelos rios Descoberto e 

Alagado, no reservatório do AHE Corumbá IV (CAESB e SEEBLA, 2000). 
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Para a verificação da eutrofização do reservatório do AHE Corumbá IV nas condições atuais 

e, inclusive, futuras, deve-se conhecer o aporte anual de fósforo em toda a bacia do 

reservatório, não só na bacia do rio Descoberto. Logo, dois fatores impedem a verificação da 

possibilidade da eutrofização do reservatório: o não conhecimento da carga anual total de 

fósforo para a bacia do Descoberto, onde se conhece somente a carga de fósforo concentrada 

no rio e no período da seca, e o desconhecimento da carga anual total de fósforo para as outras 

bacias. Com essa configuração, análises da possibilidade de eutrofização do reservatório 

seriam muito aproximadas, por não se conhecer ao certo a carga total produzida por toda a 

bacia, em um ano completo. 

 

Logo, devido às possibilidades de se utilizar o reservatório do AHE Corumbá IV para fins de 

abastecimento público e de recreação, foi estipulado que o seu grau de trofia deve estar dentro 

da faixa de mesotrófico, no máximo. De acordo com a Tabela 7.10, adotou-se o valor de 

25 mgP/m
3
. Utilizando os valores apresentados em 7.6.1, o aporte máximo anual de fósforo 

no reservatório é de 291.512 kg P. 

 

Considerando que a área da bacia do rio Descoberto, até a sua confluência com o rio 

Corumbá, é de 1.438 km
2
 e a área total da bacia do reservatório é de 6.994 km

2
, a bacia do 

Descoberto representa 20,6 % de toda a bacia do reservatório. Considerando uma distribuição 

uniforme do aporte anual de fósforo total, verifica-se que o aporte proveniente da bacia do rio 

Descoberto é 20,6 % do aporte máximo calculado para o reservatório, ou seja, 

aproximadamente 60.000 kg P/ano. 

 

Considerando-se que a carga anual de fósforo, proveniente da bacia do Descoberto, seja 

calculada tomando-se somente a concentração de fósforo total para o ponto de monitoramento 

mais a jusante, o ponto DC2, a bacia do Descoberto extrapolou a sua carga limite, que foi 

calculada em 60.000 kg P/ano, em, aproximadamente, 35.000 kg P/ano. Ou seja, a carga anual 

da bacia do Descoberto, devida somente ao aporte verificado no ponto DC2, na época da seca, 

foi calculada em, aproximadamente, 95.000 kg P/ano (concentração média de 0,6 mg PT/L 

para o ponto DC2, na época das campanhas de campo – verTabela 7.7). Deve-se ressaltar que 

essa consideração subestima fortemente a carga anual total da bacia do Descoberto, 

explicitando ainda mais a problemática da poluição por nutrientes na bacia do Descoberto, 

mesmo com o grau de remoção de fósforo verificado no item 7.5. 

 

Logo, conclui-se que a remoção de nutrientes na bacia do Descoberto deve ser realizada a fim 

de se prevenir a eutrofização do reservatório do AHE Corumbá IV. 

 



 108 

8 SIMULAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS MODELOS 

 

8.1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme comentado na revisão bibliográfica, a modelagem da qualidade da água em rios é 

de grande utilidade e utilizada como uma poderosa ferramenta na avaliação dos impactos 

gerados pelos usos e manipulações desses recursos hídricos. Neste capítulo, são apresentadas 

simulações da qualidade da água com o atual cenário e verificada a qualidade dos ajustes 

obtido em relação aos dados coletados em campo. A partir do melhor ajuste obtido, são 

apresentadas simulações para cenários futuros, com o objetivo de verificação das 

conseqüências de diferentes formas de se manusear os recursos hídricos da região modelada, 

dando especial atenção para a qualidade da água no trecho final do sistema modelado, onde, 

no futuro, esse trecho sofrerá influência do remanso do reservatório do AHE Corumbá IV. 

Também é apresentada uma avaliação da possibilidade de eutrofização desse reservatório, 

considerando o cenário atual e os cenários futuros. 

 

Todos os trabalhos levantados na revisão bibliográfica consideram regime permanente de 

vazão, situação em que a simulação da qualidade da água não sofre grande influência do 

comportamento hidráulico, além do tempo de trânsito dos poluentes e cálculo do coeficiente 

de reaeração k2. Logo, a utilização de modelos de qualidade da água onde o regime hidráulico 

obedece ao regime permanente de vazão, tais como o QUAL2E-UNCAS e similares, está de 

acordo com as situações encontradas em campo. Entretanto, o regime de vazão do sistema a 

ser simulado neste trabalho é não permanente, de uma forma bem pronunciada no rio 

Melchior e, por conseqüência, no rio Descoberto, após a confluência daquele nesse. As 

características desse regime não permanente de vazão, presentes no sistema Melchior-

Descoberto, fazem com que a utilização da hipótese de regime permanente de vazão em 

modelos como o QUAL2E-UNCAS, não seja fiel às condições apresentadas em campo. Logo, 

faz-se necessária a utilização de modelos que realizem a simulação de vazão, para regimes 

não permanentes de vazão. O modelo utilizado, que integra a simulação de qualidade da água 

à simulação hidráulica de rios, foi o WQRRS (Water Quality for River-Reservoir System). No 

caso de se utilizar modelos que assumem o regime permanente de vazão, uma avaliação 

preliminar deve ser feita para se verificar os efeitos de se assumir regime permanente, quando, 

na realidade, o regime não o é. 

 

Neste capítulo são apresentadas simulações hidráulicas e de qualidade da água realizadas pelo 

modelo WQRRS e simulações de qualidade da água realizadas pelo modelo QUAL2E-

UNCAS. 
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8.2 A REPRESENTAÇÃO COMPUTACIONAL DOS RIOS MELCHIOR E 

DESCOBERTO 

 

O sistema Melchior – Descoberto foi dividido em trechos e esses trechos foram divididos em 

elementos computacionais para uma melhor representação nos modelos utilizados. A divisão 

dos trechos se deu de tal forma em que se dividisse o sistema em regiões com características 

homogêneas e que facilitassem o manuseio dos dados de entrada e de saída, sendo, então, 

dividido em oito trechos. O rio Melchior está representado pelos trechos 1 até o 5, onde, daí 

em diante, o rio Descoberto é então representado, após confluência com o rio Melchior. A 

discretização e dados dos trechos e localização dos afluentes pode ser verificada na Tabela 8.1 

 

Tabela 8.1 – Discretização dos trechos dos rios Melchior e Descoberto e seus afluentes. 

RIO 
TER 

CHO 

PONTO 

INICIAL 

(km) 

ALTITUDE 

DO PONTO 

INICIAL(m) 

PONTO 

FINAL 

(km) 

ALTITUDE 

DO PONTO 

FINAL(m) 

INCLI 

NAÇÃO 

DO 

FUNDO 

(m/m) 

COMPRI 

MENTO 

TOTAL 

(km) 

FONTES PONTUAIS 
DISTÂNCIA 

(km) 

M
E

L
C

H
IO

R
 

1 0,00 1.200 3,00 1.137 0,02100 3,00 cabeçeira córr. Cortado 0,00 

2 0,40 1.192 3,00 1.137 0,02100 2,60 
cabeçeira córr. Taguatinga 0,00 

esgoto Taguatinga 2,30 

3 3,00 1.137 12,00 978 0,01767 9,00 
Esgoto Taguatinga + Ceilândia 3,34 

esgoto Ceilândia 7,84 

4 12,00 978 16,30 952 0,00605 4,30 

córr. Valo 12,20 

córr. Gatumé 12,25 

esgoto Samambaia 13,00 

córr. Coruja 16,10 

5 16,30 952 29,30 904 0,00369 13,00 córr. Salta Fogo 26,30 

D
E

S
C

O
B

E
R

T
O

 

6 29,30 904 34,30 883 0,00420 5,00 rio Descoberto 32,30 

7 34,30 883 45,00 858 
0,00234 

10,70 

córr. Samambaia 34,80 

córr. Moreira 37,00 

córr. Coqueiro 39,30 

córr. Buriti - Tição 40,30 

8 45,00 858 55,80 827 0,00287 10,80 

córr. Santa Rita 45,30 

córr. Jeremias 48,10 

córr. Retiro 51,70 

Ribeirão Engenho das Lajes 55,30 

 

Os trechos divididos podem ser visualizados na Figura 8.1, onde se encontra o mapa dos rios 

Melchior e Descoberto, mostrando o sistema simplificado de todo o trecho modelado. 

 

Os trechos 1 e 2 representam os córregos Cortado e Taguatinga respectivamente, os quais são 

as cabeceiras do rio Melchior. Nos trechos 3, 4 e 5 o rio Melchior se desenvolve. No trecho 6, 

o rio Melchior deságua no rio Descoberto, onde a partir desse ponto o rio Descoberto recebe a 

carga de poluição do rio Melchior. No trecho 6, 7 e 8, o rio Descoberto desenvolve 

aproximadamente 48 % da distância total simulada. 
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Figura 8.1 – Trechos simulados dos rios Melchior e Descoberto. A figura mostra a 

divisão dos trechos no mapa. 

 

Os dados de vazão pontual e distribuída são apresentados na Tabela 8.2. 
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Tabela 8.2 – Dados de entrada de vazão pontual e de vazão distribuída ao longo dos 

trechos. 

RIO TRECHO FONTES PONTUAIS 

VAZÃO 

PONTUAL 

(m
3
/s) 

VAZÃO 

DISTRIBUÍDA AO 

LONGO DO 

TRECHO (L/s/km) 

M
E

L
C

H
IO

R
 

1 cabeçeira córr. Cortado 0,254 103,31 

2 
cabeçeira córr. Taguatinga 0,113 

- 
esgoto Taguatinga 0,2346* 

3 
esgoto Taguatinga + Ceilândia 0,241* 

8,89 
esgoto Ceilândia 0,2474* 

4 

córr. Valo 0,079 

56,65 
córr. Gatumé 0,110 

esgoto Samambaia 0,100 

córr. Coruja 0,309 

5 córr. Salta Fogo 0,100 3,85 

D
E

S
C

O
B

E
R

T
O

 

6 rio Descoberto 1,493 - 

7 

córr. Samambaia 0,205 

2,80 
córr. Moreira 0,090 

córr. Coqueiro 0,290 

córr. Buriti - Tição 0,077 

8 

córr. Santa Rita 0,060 

- 
córr. Jeremias 0,060 

córr. Retiro 0,060 

ribeirão Engenho das Lajes 0,400 

* - valores de vazão média diária. 

 

Nos trechos 2, 6 e 8, não foram computadas as vazões distribuídas, porque o módulo de 

hidráulica - SHP do WQRRS comporta apenas cinco trechos com vazões não pontuais, no 

máximo. Os dados de vazão utilizados foram obtidos por meio de correlações com os 

medidos. Os dados de vazão de esgotos não são apresentados na Tabela 8.2 pelo fato de não 

serem constantes (os dados de vazão de esgoto podem ser verificados no capítulo 7). 

 

8.3 A SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 

 

O modelo SHP – Stream Hydraulic Package, um módulo integrante do pacote de modelos 

WQRRS, desenvolvido pelo HEC – USACE (Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo de 

Engenheiros do Exército Norte Americano), foi selecionado devido à sua capacidade de 

simular redes interligadas de rios com regimes permanente e não permanente de vazão. No 

módulo de hidráulica de rios, é possível a simulação do regime não permanente de vazão 

utilizando as equações de Saint Venant, da Onda Cinemática, método de Muskingum ou 

método da Rotina Modificada de Puls. 
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A simulação das características hidráulicas em regime não permanente de vazão é de 

importância, uma vez que o rio Melchior recebe os aportes de esgoto de Taguatinga e 

Ceilândia sem qualquer tipo de controle ou de regularização de vazão. Logo, o 

comportamento hidráulico do rio torna-se dependente do regime de vazão ditado pelo 

lançamento de esgotos, onde são verificadas grandes variações, caracterizando regimes não 

permanentes. 

 

8.3.1 Simulação 

 

Foi realizada a simulação da vazão do rio Melchior e rio Descoberto utilizando o modelo 

SHP. A vazão pode ser analisada de duas formas: verificação da variação da vazão em um 

ponto fixo ao longo do tempo e verificação da variação da vazão ao longo do comprimento do 

rio. 

 

A simulação da vazão ao longo do tempo em um ponto fixo pode ser verificada na Figura 8.2. 

Como foi apresentado na Figura 7.4, foram realizadas medições de vazão no ponto MC-JEC, 

na ETE – Samambaia, ao longo do dia, as quais foram representadas pela seqüência Qobs 

(vazões observadas). Assumindo que aquele comportamento registrado é cíclico, pode-se 

realizar uma calibração da vazão naquele ponto. 
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Figura 8.2 – Verificação da variação da vazão ao longo do tempo em pontos fixos. 
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Analisando a Figura 8.2, pode-se verificar o comportamento da onda de cheia nos pontos 

distribuídos ao longo dos rios Melchior e Descoberto. À medida que a onda de cheia se 

propaga, ocorre um abatimento do pico de vazão, ou seja, a amplitude entre o ponto de 

máxima e o ponto de mínima diminui ao longo de seu percurso. 

 

A Figura 8.3 mostra o perfil simulado da variação da vazão ao longo do rio Melchior. O perfil 

apresenta um faixa de variação de vazão, em função da vazão nos pontos de lançamento de 

esgoto e respectivas propagações de suas vazões. 

 

Verifica-se que essa faixa de variação de vazão em um ponto qualquer é mais pronunciada no 

trecho da região de lançamento de esgotos até a confluência do rio Melchior com o rio 

Descoberto, ou seja, entre os quilômetros 2,5 e 30, aproximadamente. Esse comportamento é 

confirmado pelo comportamento encontrado na Figura 8.2, apresentada anteriormente. 
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Figura 8.3 – Perfil da vazão simulada ao longo do rio Melchior. 

 

8.3.2 Verificação do ajuste 

 

A Figura 8.4 permite verificar isoladamente a simulação da vazão, somente para o ponto MC-

JEC. O modelo SHP permite realizar o cálculo da propagação da onda de cheia pelo uso de 

quatro métodos. Verifica-se que a calibração para as vazões baixas é satisfatória, enquanto 

para os horários de vazão de pico não se obteve boa calibração. Tal fato pode ter sido 

causado, em parte, devido a problemas de calibração e simulação (foi utilizado o método de 

Muskingum). Entretanto, é importante ressaltar que, mesmo somando os valores de pico dos 

aportes de esgotos, não se obtém o acréscimo de vazões obtido em campo. Esse fato deve ser 
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corrigido em estudos futuros, estimando-se melhor os dados de entrada de vazões de pico de 

esgoto, ou medindo-se essas vazões. 

 

Ainda analisando a Figura 8.4 pode-se verificar a semelhança entre o comportamento dessa 

curva com a curva apresentada na Figura 7.5, o que demonstra uma boa representação da 

situação simulada com a situação real. 

 

Para verificar o ajuste dos valores simulados aos obtidos, utilizaram-se os coeficientes de 

eficiência (Hall, 2001), de determinação e correlação. A Tabela 8.3 apresenta os valores 

obtidos para a simulação apresentada na Figura 8.4. Os valores dos coeficientes indicam um 

bom ajuste. O coeficiente de determinação apresentou o menor valor e o coeficiente de 

correlação apresentou o maior valor, respectivamente 0,6899 e 0,9897. 
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Figura 8.4 – Simulação da variação da vazão ao longo do tempo somente no ponto MC-

JEC, em comparação com os valores observados (os dados de entrada para as vazões 

afluentes foram repetidas para completar 4 ciclos, a fim de se eliminar instabilidades 

geradas no início da simulação). 

 

Tabela 8.3 – Coeficiente de ajuste obtidos para a simulação hidráulica no módulo SHP. 

COEFICIENTE DE 
EFICIÊNCIA 

COEFICIENTE DE 
DETERMINAÇÃO 

COEFICIENTE DE 
CORRELAÇÃO 

0,741068 0,689869 0,989690 
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8.4 A SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Foram feitas simulações do comportamento das variáveis de qualidade da água, em função do 

aporte de cargas ao sistema, dos coeficientes pertinentes à cinética da autodepuração, das 

características físicas dos rios e climatológicas da região, próprios de cada sistema a ser 

simulado. 

 

Foram utilizados dois modelos de simulação de qualidade da água: o modelo WQRRSQ e o 

modelo QUAL2E – UNCAS. O primeiro modelo, integrante do pacote de modelos WQRRS, 

é responsável pela simulação de qualidade da água para rios, permitindo a simulação de 

regimes não permanentes de vazão, enquanto o modelo QUAL2E – UNCAS realiza a 

simulação da qualidade da água em rios com regime não permanente de vazão, permitindo-se 

realizar a análise de incertezas, inerentes às simulações de qualidade da água. 

 

A utilização do modelo QUAL2E – UNCAS deveu-se inicialmente para comparação com os 

resultados obtidos com o modelo WQRRSQ. Entretanto, problemas encontrados durante as 

simulações com o modelo WQRRSQ, impediram uma melhor calibração utilizando esse 

modelo. 

 

Nesse desenvolvimento, a principal contribuição do modelo WQRRSQ foi uma análise da 

variação da qualidade da água ao longo dos rios Melchior e Descoberto, devido ao regime não 

permanente de vazão que os rios estão submetidos, em função da variação de vazão no aporte 

de esgotos. 

 

8.4.1 A simulação da qualidade da água utilizando o modelo WQRRSQ 

 

Realizando-se a simulação de qualidade da água no modelo WQRRSQ, foi verificado que, no 

cálculo do coeficiente de reaeração k2, o valor máximo admitido pelo modelo para esse 

coeficiente foi de 5 dia
-1

 (Figura 8.5), valor muito baixo para se conseguir a calibração do 

modelo. O programa fonte do WQRRSQ não é normalmente distribuído junto com o 

programa compilado e não se conseguiu obter o programa fonte nem junto ao HEC-USACE, 

nem com outros pesquisadores. 

 

De acordo com Genereux e Hemond (1992), esses valores, da ordem de 50 dia
-1

, são próprios 

para rios com características semelhantes aos rios Melchior e Descoberto (forte inclinação 

longitudinal, baixa profundidade média, alta velocidade de escoamento e grande número de 

corredeiras e pequenas cachoeiras). Essa imposição de um valor máximo admitido para o 
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coeficiente de reaeração k2 muito distante de valores mais próximos da realidade não permite 

a realização de simulações fiéis ao sistema estudado. 

 
                  STREAM REAERATION ( K 2 )      

 

 K 2 DETERMINATION OPTION              2      (OCONNER AND DOBBINS)   

 MINIMUM ALLOWABLE K 2               .00    

 MAXIMUM ALLOWABLE K 2              5.00    

 RATIO OF CO2 TO O2 K 2              .78    

 TEMPERATURE COEFFICIENT            1.02    

Figura 8.5 – Restrição do valor máximo do coeficiente k2 imposta pelo módulo 

WQRRSQ. 

 

Dessa forma, não se justifica a utilização do modelo WQRRSQ, com finalidade de calibração 

e prognóstico. Pode-se até chegar a se alcançar um bom ajuste utilizando-se o modelo 

WQRRSQ, mas, para tal, todos os outros coeficientes, principalmente os de decaimento, 

também terão valores distantes da realidade, devido ao fato de terem de compensar o baixo 

valor do coeficiente de reaeração k2  

 

Logo, a função do modelo WQRRSQ, neste trabalho, teve que ser limitada a simulações de 

qualidade da água para verificação qualitativa da influência do regime não permanente de 

qualidade da água em função do regime não permanente de vazão dos esgotos afluentes ao rio 

Melchior. 

 

8.4.1.1 Verificação da variação da qualidade da água 

 

Em função da carga de poluentes dos esgotos que aportam ao rio Melchior, que é função da 

vazão e da concentração daquele poluente naquele tempo (regime não permanente de vazão e 

variabilidade da concentração), provenientes das cidades de Taguatinga e Ceilândia, a 

qualidade da água desses rios também não é constante, quando essa for verificada ao longo do 

tempo. 

 

Foi, então, realizada uma simulação da qualidade da água, considerando as variáveis OD e 

DBO, no módulo WQRRSQ. A simulação hidráulica realizada pelo módulo SHP, onde se 

variou a vazão de esgotos ao longo do dia, foi utilizada como entrada de dados para a 

simulação da qualidade da água. Logo, a carga de DBO afluente utilizada na simulação, para 

a hora i, é o produto entre a vazão j e a concentração k da DBO do esgoto, dado que a vazão e 

concentração não são constantes ao longo do tempo, de acordo com Metcalf & Eddy (1991). 

A variação da vazão de esgotos foi levantada com sucesso, como pode ser verificado no 

capítulo 7 e na simulação hidráulica, apresentada nesse capítulo. Já a variação da 

concentração da DBO dos esgotos não foi levantada, pois as análises das concentrações de 

DBO e outras variáveis, realizadas pela CAESB nas ETE’s, são para uma única amostra 
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composta diária, com as parcelas de volumes horários tomadas em função da vazão afluente 

naquela hora. Logo, a carga afluente de DBO está sendo tomada como o produto da vazão 

daquela hora com a sua concentração média diária, constante, cuja hipótese pode não ser 

verídica para a situação encontrada. Os valores de entrada de qualidade da água, utilizados 

nessa simulação, são apresentados na Tabela 8.4. 

 

Tabela 8.4 – Dados de entrada para simulação da variação da qualidade da água. 

VARIÁVEIS DE 

QUALIDADE DA ÁGUA 
Cabeçeiras Esgotos 

Efluente ETE-

Samambai 

Contribuição 

distribuída 
Afluentes 

OD 6,5 0 7 1 5 

DBO 3 350 35 5 5 

 

Tabela 8.5 – Verificação da influência direta do regime não permanente de vazão no 

regime não permanente de qualidade da água. Os valores em negrito são para os valores 

de menor vazão, e os hachurados de cinza claro, para os de maior vazão. 

hora 
ETG ETG+Cei ECei ETE DC1 DC2 

Q OD DBO Q OD DBO Q OD DBO Q OD DBO Q OD DBO Q OD DBO 

1 0,77 1,09 0,95 0,87 1,07 0,88 0,89 1,01 0,98 0,97 0,98 1,02 1,04 0,90 1,38 0,97 0,99 1,01 

2 0,72 1,20 0,89 0,83 1,13 0,78 0,84 1,11 0,87 0,92 1,04 0,95 1,05 0,90 1,37 0,98 0,98 1,14 

3 0,61 1,34 0,79 0,77 1,22 0,65 0,77 1,21 0,77 0,86 1,13 0,83 1,05 0,92 1,34 0,98 0,95 1,24 

4 0,55 1,52 0,68 0,73 1,29 0,53 0,72 1,31 0,65 0,80 1,22 0,73 1,05 0,92 1,30 0,99 0,94 1,31 

5 0,50 1,70 0,58 0,70 1,35 0,44 0,67 1,41 0,54 0,75 1,31 0,60 1,05 0,94 1,25 0,99 0,94 1,35 

6 0,47 1,81 0,52 0,68 1,38 0,38 0,65 1,51 0,45 0,71 1,40 0,50 1,05 0,96 1,18 1,00 0,94 1,36 

7 0,49 1,78 0,53 0,69 1,38 0,38 0,64 1,54 0,42 0,69 1,46 0,43 1,04 0,97 1,11 1,01 0,94 1,36 

8 0,57 1,56 0,66 0,74 1,32 0,50 0,67 1,51 0,46 0,69 1,49 0,41 1,03 0,99 1,02 1,01 0,94 1,35 

9 0,72 1,27 0,84 0,82 1,19 0,70 0,75 1,34 0,62 0,73 1,43 0,48 1,01 1,03 0,93 1,02 0,94 1,32 

10 0,94 0,98 1,02 0,96 1,04 0,96 0,88 1,17 0,84 0,81 1,28 0,66 1,00 1,04 0,83 1,02 0,95 1,27 

11 1,24 0,73 1,16 1,13 0,88 1,21 1,06 0,94 1,07 0,93 1,10 0,89 0,99 1,06 0,73 1,03 0,96 1,22 

12 1,44 0,62 1,23 1,25 0,78 1,37 1,20 0,77 1,26 1,04 0,88 1,13 0,97 1,10 0,63 1,03 0,98 1,15 

13 1,57 0,54 1,27 1,34 0,72 1,45 1,31 0,67 1,36 1,15 0,76 1,30 0,96 1,12 0,55 1,03 0,99 1,07 

14 1,50 0,58 1,26 1,30 0,72 1,44 1,31 0,64 1,39 1,20 0,67 1,39 0,95 1,13 0,50 1,02 1,01 0,98 

15 1,40 0,62 1,24 1,24 0,75 1,38 1,28 0,67 1,36 1,22 0,67 1,40 0,94 1,13 0,49 1,02 1,02 0,89 

16 1,31 0,65 1,21 1,19 0,78 1,33 1,24 0,70 1,32 1,22 0,70 1,37 0,94 1,12 0,54 1,02 1,04 0,79 

17 1,27 0,69 1,20 1,17 0,82 1,30 1,22 0,74 1,28 1,21 0,73 1,32 0,94 1,10 0,64 1,01 1,05 0,70 

18 1,43 0,62 1,23 1,26 0,78 1,37 1,30 0,74 1,28 1,26 0,76 1,29 0,95 1,04 0,80 1,00 1,07 0,62 

19 1,25 0,65 1,20 1,15 0,82 1,30 1,21 0,74 1,31 1,22 0,76 1,31 0,96 1,01 0,97 0,99 1,08 0,56 

20 1,21 0,69 1,18 1,13 0,85 1,25 1,18 0,77 1,25 1,20 0,76 1,31 0,98 0,96 1,13 0,99 1,08 0,54 

21 1,16 0,73 1,16 1,10 0,85 1,22 1,15 0,80 1,22 1,18 0,79 1,25 0,99 0,94 1,25 0,98 1,08 0,55 

22 1,02 0,83 1,11 1,02 0,91 1,13 1,07 0,84 1,17 1,12 0,82 1,21 1,01 0,92 1,32 0,98 1,07 0,62 

23 0,95 0,91 1,07 0,98 0,97 1,05 1,01 0,91 1,09 1,08 0,88 1,15 1,02 0,90 1,36 0,97 1,05 0,73 

24 0,93 0,91 1,05 0,96 1,00 1,01 0,98 0,97 1,04 1,04 0,95 1,08 1,03 0,90 1,38 0,97 1,02 0,86 

mín. 0,47 0,54 0,52 0,68 0,72 0,38 0,64 0,64 0,42 0,69 0,67 0,41 0,94 0,90 0,49 0,97 0,94 0,54 

máx 1,57 1,81 1,27 1,34 1,38 1,45 1,31 1,54 1,39 1,26 1,49 1,40 1,05 1,13 1,38 1,03 1,08 1,36 
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Esse comportamento de qualidade da água foi simulado no módulo WQRRSQ. Ao longo do 

dia, a qualidade da água varia em função da carga de poluente que está passando naquela 

seção, naquele momento. O módulo WQRRSQ permite a visualização do resultado da 

simulação de qualidade da água de hora em hora. Logo, pode-se verificar que a qualidade da 

água atinge seus piores valores quando a vazão de esgoto está em seu maior valor ou próximo 

desse maior valor (dado que a concentração de DBO é constante), naquela seção. Tal 

afirmação pode ser melhor visualizada ao se comparar, na Tabela 8.4 e Figura 8.6, o valor da 

variável Q (vazão), OD ou DBO, na hora i, dividido pelo valor médio daquela variável. 

Verifica-se que, acompanhando o maior valor de Q, está o menor valor de OD e o maior valor 

de DBO. Quando isso não acontece, esses valores estão próximos, podendo ter sido defasados 

devido às condições climáticas. 
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Figura 8.6 - Verificação da influência direta do regime não permanente de vazão no 

regime não permanente de qualidade da água. Esse gráfico representa somente o ponto 

ETG. 

 

A seguir, apresentam-se as evoluções dos perfis de OD e DBO, e suas respectivas envoltórias, 

ao longo do percurso do rio. É importante notar a variação da qualidade da água em função do 

horário, que, na realidade, está em função da vazão. As envoltórias são construídas tomando 

os valores máximos e os valores mínimos atingidos naquele ponto, em função da variação da 

qualidade da água. Os resultados para OD podem ser verificados na Figura 8.7, e para DBO, 

na Figura 8.8. 

 

De acordo com as envoltórias apresentadas nas figuras seguintes, verifica-se que a maior 

variação da qualidade da água se encontra até, aproximadamente, o quilômetro 35, ponto de 

confluência do rio Melchior com o rio Descoberto, diminuindo a variação da qualidade da 

água a partir daí. Tal fato explica-se pela acentuada variação de vazão encontrada no rio 

Melchior. Essa variação de vazão já não se encontra de forma tão acentuada no rio 

Descoberto, amortizando, então a variação de qualidade da água. Dessa forma, verifica-se que 
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o rio Melchior possui o seu regime de vazão e de qualidade da água dominado pelo aporte de 

esgotos. 
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Figura 8.7 – Perfil de variação de OD ao longo dos rios Melchior e Descoberto, a fim de 

verificação do regime não permanente de vazão. 

 

Verifica-se uma variação no valor de OD por volta de 2,5 mg/L entre os quilômetros 5 e 15, e 

uma variação de aproximadamente 2 mg/L entre os quilômetros 15 e 35. A partir do 

quilômetro 35, onde o rio Melchior desemboca no rio Descoberto, a variação de OD é de 

1 mg/L, aproximadamente.  
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Figura 8.8 – Perfil de variação de DBO ao longo dos rios Melchior e Descoberto, a fim 

de verificação do regime não permanente de vazão. 

 

No trecho inicial, a variação do valor de DBO chega a ser de 150 mg/L, diminuindo para 

perto de 100 mg/L, até o rio Melchior desembocar no rio Descoberto. Já no rio Descoberto, a 

variação da DBO se encontra por volta de 40 mg/L. 
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8.4.2 Comparação entre simulações dos modelos WQRRSQ e QUAL2E 

 

A fim de se realizar simulações de qualidade da água utilizando-se o modelo QUAL2E-

UNCAS, já que o modelo WQRRSQ não será utilizado para a calibração dessas simulações 

em função de o seu coeficiente de reaeração não representar as condições reais dos rios 

Melchior e Descoberto, realizou-se então uma comparação entre os resultados obtidos em 

simulações hipotéticas de qualidade da água utilizando os modelos QUAL2E e WQRRSQ. 

Essa comparação tem o intuito de verificar como se comporta a simulação obtida pelo modelo 

QUAL2E em relação ao modelo WQRRSQ, tendo em vista que o WQRRSQ em princípio 

seria o mais adequado para a modelagem dos rios Melchior e Descoberto, devido ao fato de 

esses rios apresentarem regime não permanente de vazão. 

 

Em função do problema apresentado pelo modelo WQRRSQ, em relação ao coeficiente de 

reaeração k2, é necessário que se verifique se existe diferença, dentro do próprio modelo 

WQRRSQ, entre simulações adotando-se regime não permanente de vazão e regime 

permanente de vazão. Caso as diferenças de comportamento da qualidade da água entre esses 

dois tipos de simulação não sejam expressivas (simulação para regime permanente de vazão e 

simulação para regime não permanente de vazão), poder-se-á, então, realizar-se uma 

comparação de simulações entre os modelos QUAL2E e WQRRSQ. 

 

8.4.2.1 Comparação entre simulações de qualidade da água para regimes 

permanentes de vazão e regimes não permanentes de vazão, utilizando 

o modelo WQRRSQ 

 

Foram realizadas duas simulações de qualidade da água, utilizando os mesmos dados de 

entrada, com uma única diferença: o regime de vazão adotado. Na simulação onde se assumiu 

regime permanente de vazão, os dados de entrada para a vazão dos esgotos corresponde às 

respectivas vazões médias de cada ponto de lançamento. Na outra simulação, foi assumido o 

regime não permanente de vazão, onde os dados de entrada das vazões de esgoto são 

variáveis, de acordo com o item 7.3.3. 

 

A finalidade da comparação entre os resultados das simulações com regime permanente de 

vazão e regime não permanente de vazão é o de, caso as simulações possuam resultados 

semelhantes, partir para a comparação entre simulações utilizando o modelo WQRRSQ e o 

modelo QUAL2E. 
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A seguir, apresentam-se os gráficos resultantes das simulações. A Figura 8.9 apresenta a 

comparação para a simulação de OD. Já a Figura 8.10 apresenta a comparação para a 

simulação de DBO. 
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Figura 8.9 – Comparação entre os valores de OD obtidos nas simulações usando regime 

permanente de vazão e regime não permanente de vazão. 
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Figura 8.10 – Comparação entre os valores de DBO obtidos nas simulações usando 

regime permanente de vazão e regime não permanente de vazão. 

 

Na Figura 8.9, onde a comparação é feita para a variável OD, verifica-se que os valores 

médios obtidos na simulação com regime não permanente de vazão estão muito próximos aos 

valores de OD obtidos na simulação com regime permanente de vazão. Já na Figura 8.10, para 

a variável DBO, a diferença aumenta ligeiramente, mas ainda mostra-se bastante similar. 

 

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que se pode realizar comparações entre 

simulações de qualidade da água, com regime permanente de vazão, entre os modelos 

QUAL2E e WQRRSQ, como será realizado no item seguinte. 
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8.4.2.2 Comparação entre simulações de qualidade da água para regimes 

permanentes de vazão, utilizando o modelo WQRRSQ e o modelo 

QUAL2E 

 

Após se verificar que a simulação com regime não permanente de vazão, utilizando o modelo 

WQRRSQ, leva a resultados médios bastante próximos à simulação com regime permanente 

de vazão, pode-se verificar como se comportam as simulações, com regime permanente de 

vazão, a fim de comparação, entre os modelos WQRRSQ e QUAL2E. 

 

Foram, então, realizadas simulações de qualidade da água, onde os dados de entrada 

utilizados foram os mesmos, tanto para o modelo QUAL2E quanto para o modelo WQRRSQ. 

No modelo QUAL2E, para que as simulações fossem equivalentes, fixou-se o valor do 

coeficiente de reaeração, k2, para o valor de 5 d
-1

, por razões explicadas no item 8.4.1 e 

explicitado na Figura 8.5. 

 

As variáveis de qualidade da água simuladas foram somente OD e DBO, para efeito de 

simplificação da comparação, já que a finalidade dessas simulações não é o estudo do 

comportamento da qualidade da água do rio Melchior e do rio Descoberto, mas sim a 

comparação entre os resultados fornecidos pelos modelos, a fim de se verificar como se 

comportam em condições de simulação semelhantes. 

 

Na Figura 8.11, que representa a simulação do OD, verifica-se que, para as mesmas condições 

de simulação e mesmos coeficientes utilizados (coeficiente de decaimento para DBO = 0,3 d
-

1
), o comportamento da variável OD apresentou diferenças significativas para os dois 

modelos, apesar de apresentarem a mesma tendência. No modelo QUAL2E, o déficit de OD é 

mais acentuado, onde a concentração dessa variável continua a diminuir entre os quilômetros 

4 e 12, onde, no modelo WQRRSQ, nesse mesmo trecho, a concentração de OD já começa a 

se reabilitar. Entre o quilômetro 12 e o quilômetro 32, a recuperação do nível de OD é mais 

rápida ainda no modelo WQRRSQ, não sendo acompanhada pelo mesmo ritmo que a 

recuperação apresentada pelo modelo QUAL2E. Então, no quilômetro 32, a concentração de 

OD, na simulação utilizando o modelo QUAL2E, dá um salto devido à afluência do rio 

Descoberto com o rio Melchior, onde, a partir de então, a concentração de OD aumenta no 

mesmo ritmo para os dois modelos. 
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SIMULAÇÃO -  WQRRSQ X QUAL2E
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Figura 8.11 – Comparação, para a variável de qualidade da água OD, entre as 

simulações realizadas pelo modelo QUAL2E e pelo modelo WQRRSQ. 

 

Logo, conclui-se que a principal diferença entre os dois modelos, nessa simulação para a 

variável OD, está no trecho entre os quilômetros 4 e 12, gerando a diferença entre os valores 

finais de OD, a qual manteve-se praticamente constante a partir do quilômetro 32, após a 

confluência do rio Descoberto ao rio Melchior. 

 

Verifica-se que a simulação mais coerente é a apresentada pelo modelo QUAL2E, onde a fase 

de recuperação do nível de OD inicia-se após o quilômetro 12, tendo em vista que o último 

lançamento de esgoto, ECei, é realizado por volta do quilômetro 7,80. Em vista desse fato, 

pouco provavelmente o nível de OD comece a subir a partir do quilômetro 4. Outra 

incoerência apresentada pelo modelo WQRRSQ é a ausência da descontinuidade da variável 

OD no quilômetro 32, onde, no modelo QUAL2E, há um salto, ou descontinuidade, no valor 

da concentração de OD, em função da afluência do rio Descoberto ao rio Melchior. Essa 

descontinuidade é esperada devido ao fato de a concentração de OD, no rio Descoberto, ser 

bem maior à concentração apresentada pelo rio Melchior, no ponto de confluência, além do 

rio Descoberto apresentar maior vazão média à do rio Melchior. 

 

Já na Figura 8.12, onde é verificada a simulação da DBO, os valores fornecidos tanto pelo 

modelo QUAL2E quanto para o modelo WQRRSQ deram bastante próximos entre si, e a 

diferença mais notável que se dá entre as simulações é um pequeno e rápido decaimento da 

concentração de DBO, sofrida no quilômetro 41 da simulação pelo modelo QUAL2E. Nessas 

duas simulações realizadas, no caso de se escolher a simulação mais coerente, parece ser a 

realizada pelo modelo QUAL2E, devido à melhor resposta obtida na simulação de OD. 
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SIMUILAÇÃO -  WQRRSQ X QUAL2E
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Figura 8.12 – Comparação, para a variável de qualidade da água DBO, entre as 

simulações realizadas pelo modelo QUAL2E e pelo modelo WQRRSQ. 

 

Logo, de acordo com as simulações apresentadas nas Figura 8.11 e Figura 8.12, verifica-se 

que podem-se realizar simulações de qualidade da água, para os rios Melchior e Descoberto, 

utilizando-se o modelo QUAL2E. A principal diferença a ser observada entre as simulações 

realizadas pelo modelo QUAL2E em relação ao modelo WQRRSQ, é que os resultados 

produzidos pelo QUAL2E serão valores médios de qualidade da água ao longo do dia, onde 

não se poderá verificar a variação do regime de qualidade da água apresentado no sistema 

Melchior – Descoberto, em função do regime não permanente de vazão de esgotos que 

aportam ao rio Melchior. Mas, em termos médios de qualidade da água, o modelo QUAL2E 

produz bons resultados, aparentemente até mais coerentes. 

 

8.4.3 Simulações de qualidade da água utilizando o modelo QUAL2E – UNCAS 

 

Diante do exposto, o modelo QUAL2E será utilizado para as simulações de qualidade da água 

do sistema Melchior-Descoberto, a fim de se obter uma simulação em que os valores 

calculados atinjam o melhor ajuste gráfico aos valores de qualidade da água observados 

durante campanha realizada de coleta de dados de campo. 

 

Para que se obtenha o melhor ajuste dos valores calculados aos observados, pode-se variar 

alguns dados de entrada, desde que não sejam medidos em campo ou não sejam conhecidos. 

Os dados de entrada que podem sofrer alterações são principalmente: os coeficientes de 

decaimento e de decantação da matéria orgânica, coeficiente de reaeração, relação de 

respiração e fotossíntese e consumo de matéria orgânica pelas algas e dados climatológicos. 

Mesmo assim , esses dados podem variar dentro de uma faixa conhecida, já aceitas pela 

comunidade científica. 
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Dados de entrada de qualidade da água dos lançamentos pontuais dificilmente sofrem 

alterações, sendo que são conhecidos ou por medição direta de qualidade da água das 

amostras ou de dados conhecidos de ETE’s que representem a realidade local, no caso dos 

esgotos afluentes. 

 

8.4.3.1 Simulações e análise dos ajustes obtidos 

 

Foram realizadas várias simulações de qualidade da água, até que se conseguisse o melhor 

ajuste entre os valores calculados pelo QUAL2E e os valores observados durante o período de 

campanhas de campo para medições de vazão e coletas de amostras de água para análise 

laboratorial de qualidade de água. Os aprimoramentos do ajuste foram realizados por meio de 

várias simulações, onde se utilizou o método da tentativa e erro univariada, onde foram 

calibrados os coeficientes mais importantes primeiro e depois os coeficientes menos 

importantes. A ordem de calibração dos coeficientes, para a matéria orgânica carbonácea e 

nitrogenada foi: consumo (k1) e reaeração, sedimentação, demanda bentônica. O coeficiente 

de decaimento k1 foi obtido por meio do gráfico de consumo de DBO no aparelho 

respirométrico, que mede a variação da DBO ao longo do tempo. Para a determinação de k1 

foi utilizado o método de Fujimoto, de acordo com Metcalf & Eddy (1991). Os gráficos para a 

obtenção de k1 são apresentados no anexo. 

 

Os dados de qualidade da água das fontes pontuais, ao longo do sistema, são mostrados na 

Tabela 8.5. Esses dados de qualidade da água são os dados finais, utilizados na simulação que 

obteve o melhor ajuste. 

 

Os dados de qualidade da água dos esgotos foram baseados em Felizatto (2000) e Chernicharo 

(2000). Ambos os trabalhos fornecem as concentrações médias das variáveis de qualidade da 

água dos esgotos afluentes para duas ETE’s localizadas no DF: a ETE de Samambaia e a ETE 

do Paranoá, respectivamente. As cidades de Ceilândia e Taguatinga possuem características 

sócio-econômicas semelhantes a essas cidades, com a ressalva de que a concentração do 

esgoto é pouco menor, devido ao fato de apresentarem consumo de água per capita pouco 

mais elevado, em relação às cidades de Samambaia e Paranoá. Já, para os tributários naturais 

e cabeceiras, as concentrações adotadas foram de corpos hídricos da classe 2, de acordo com a 

resolução CONAMA nº 20/86, quando não medidas em campo. 
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Tabela 8.5 – Dados de entrada de qualidade da água para as fontes pontuais ao longo do 

rio Melchior e rio Descoberto. 

Fontes pontuais 
temperatura 

(
o
C) 

OD 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

CT 
(NMP/100mL) 

Clor. - a 
(ug/L) 

Norg 
(mg/L) 

NH3 
(mg/L) 

NO2 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

Porg 
(mg/L) 

Pdiss 
(mg/L) 

cabeçeira 
córrego Cortado 

18 4,7 21 1,3E+04 40 0 0,95 0,00 0,65 0,021 0,067 

ETg+Cei 30 0,0 350 1,0E+08 0 30 40,00 0,09 4,20 2,080 3,700 

ETg 30 0,0 350 1,0E+08 0 30 40,00 0,09 4,20 2,080 3,700 

córrego 
Taguatinga 

18 4,7 21 1,3E+04 40 0 0,95 0,04 0,65 0,021 0,067 

ECei 30 0,0 350 1,0E+08 0 30 40,00 0,09 4,20 2,080 3,700 

córrego do Valo 
+ Gatumé 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

efluente ETE 
Samambaia 

22 7,0 35 1,0E+04 1800 13 12,00 1,00 0,84 1,000 0,900 

córrego 
Guariroba 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego Salta 
Fogo 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

rio Descoberto 20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego 
Samambaia 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego Moreira 20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego 
Coqueiro 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego Buriti - 
Tição 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego Santa 
Rita 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego 
Jeremias 

20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

córrego Retiro 20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

ribeirão 
Engenho das 

Lages 
20 5,0 5 5,0E+03 40 0 0,02 0,04 0,65 0,021 0,025 

 

As características hidráulicas do rio Melchior e rio Descoberto, medidas nas seções de 

medição de vazão, dados de entrada da simulação, são apresentadas na Tabela 8.6, 

apresentada a seguir. 

 

Tabela 8.6 – Características hidráulicas por trechos simulados, fornecidas para 

simulação no modelo QUAL2E. 

trecho 
coeficiente de 

dispersão 
coeficiente de 

Manning 
inclinação 
lateral 1 

inclinação 
lateral 2 

largura 
média (m) 

inclinação 
longitudinal 

1 60 0,04 0,5 0,5 1 0,02100 

2 60 0,04 0,3 0,3 4 0,01767 

3 60 0,04 0,5 0,5 4 0,00605 

4 60 0,04 0,2 0,2 5 0,00369 

5 60 0,04 0,3 0,3 5 0,00420 

6 60 0,04 0,2 0,2 7 0,00234 

7 60 0,04 0,2 0,2 7 0,00287 

 

Os coeficientes cinéticos de decaimento das matérias orgânicas carbonácea e nitrogenada são 

apresentadas na Tabela 8.7. De uma forma geral, verifica-se que os coeficientes de 

decaimento apresentam valores elevados, de acordo com von Sperling, mas possíveis para 
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matérias orgânicas altamente biodegradáveis, pois o coeficiente k1 depende principalmente de 

dois fatores: a natureza da matéria orgânica e a capacidade dos organismos presentes em 

consumi-la. Como explicado anteriormente, os coeficientes de decaimento da DBO foram 

obtidos experimentalmente e o coeficiente de oxidação da amônia foi estimado com base 

nesse. Já os coeficientes de decantação e de decaimento bentônico para a matéria orgânica 

carbonácea, reaeração, hidrólise e decantação de Norg, decaimento bentônico nitrogenado, 

oxidação de nitrato, decaimento e decantação de fósforo orgânico e decaimento bentônico de 

fósforo dissolvido foram estimados para obtenção de melhor ajuste. 

 

Tabela 8.7 – Coeficientes e parâmetros referentes a cinética da qualidade da água, 

utilizados na simulação. 

coeficientes 
trecho 

1 3 4 5 6 7 8 

decaimento de DBO 
(1/dia) 

0,35 0,60 0,75 0,80 1,00 1,10 0,95 

decantação de DBO 
(1/dia) 

1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

decaimento bentônico 
carbonáceo (g/m

2
-d) 

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

reaeração (O'Connor e 
Dobbins) 

27 36 17 11 9 7 7 

Relação k2/k1 
(autodepuração) 

77 60 23 14 9 6,4 7,4 

hidrólise de Norg 0,50 0,50 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 

decantação de Norg 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

oxidação de NH3 1,00 1,00 0,75 0,80 1,00 1,10 0,95 

decaimento bentônico 
nitrogenado (g/m

2
-d) 

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

oxidação de NO2 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

decaimento de Porg 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

decantação de Porg 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

decaimento bentônico 
de Pdiss (g/m

2
-d) 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

clor. - a / alga (ug clor. 
a/mg alga) 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

deposição de alga 
(m/dia) 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

decaimento de 
coliformes (1/dia) 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

 

De acordo com o exposto no item 7.5, a razão entre os coeficientes k2 e k1 foi calculada, o 

qual representa a capacidade de autodepuração do trecho do rio. De acordo com Fair et al. 

(1968), o valor encontrado na razão k2/k1 acima de 5 (cinco) é característico de rios com 

corredeiras e cachoeiras, o que configura rios com altos coeficientes de reaeração, k2, no qual, 

quanto maior for esse valor, maior a capacidade de autodepuração. Como pode ser verificado 
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na Tabela 8.7, os valores obtidos pela relação entre os coeficientes decresce de montante para 

jusante, com exceção dos valores dos dois últimos trechos. Tal verificação condiz com a 

realidade apresentada em campo, onde os trechos mais a montante apresentam declividades 

longitudinais mais altas. O valor de 77, encontrado na relação k2/k1, para o trecho 1, mostra a 

boa capacidade de autodepuração desse trecho, influenciada pelo alto valor do coeficiente de 

reaeração, determinando uma oferta de OD acima da demanda apresentada ao longo do 

trecho. De acordo com Netto et al. (1968), o valor encontrado para essa correlação, no rio 

Jundiaí, estado de São Paulo, é de 2,85 (valor próprio para rios grandes com velocidades 

moderadas) para o primeiro trecho, e de 16,20, para o segundo trecho, onde o valor de k1 é 

0,13 e 0,05 d
-1

, para o primeiro e segundo trecho, respectivamente; e o valor de k2 é de 0,37 e 

0,81 d
-1

, também para o primeiro e segundo trecho. Comparando os valores obtidos para os 

rios Melchior e Descoberto com os valores apresentados para o rio Jundiaí, verificou-se que o 

sistema Melchior-Descoberto apresenta alta capacidade de autodepuração. 

 

São apresentados, na Figura 8.13 a Figura 8.21, os gráficos da simulação de qualidade da água 

para as variáveis estudadas, nos quais os valores calculados (linha cheia) são confrontados 

com os valores observados em campo. Os valores observados foram divididos em 3 grupos: 

valores máximos observados, valores médios observados e valores mínimos observados, da 

mesma forma que os gráficos apresentados no item 7.4.2. 

 

Verifica-se que, de uma forma geral, os valores calculados estão dentro da envoltória formada 

pelos valores máximos e mínimos observados em campo, coincidindo satisfatoriamente com 

os valores médios observados em campo, os quais balizaram as calibrações. 

 

De uma maneira geral, a qualidade da água simulada apresenta forte decaimento após os 

lançamentos dos esgotos brutos nos pontos ETg+Cei, ETg e ECei, respectivamente nos 

quilômetros 3, 4 e 7, onde, até então, o trecho inicial apresenta boa qualidade da água. Após 

esses lançamentos, a qualidade da água, de uma forma geral, melhora substancialmente em 

um ritmo bastante rápido. Após a confluência com o rio Descoberto, aproximadamente no 

quilômetro 32, a qualidade da água apresenta uma brusca melhoria, pois a afluência do rio 

Descoberto propicia uma diluição das concentrações dos poluentes, de uma forma geral. Após 

essa confluência, a qualidade da água ainda apresenta melhorias, graças à capacidade de 

autodepuração, discutida em 7.5. 
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Figura 8.13 – Perfil calculado de temperatura, ao longo dos trechos simulados. 

 

Para a simulação da temperatura pelo modelo QUAL2E, não foi realizado um ajuste dos 

valores simulados aos valores medidos, em função de falhas de registro dos dados de 

temperatura em campo. Mesmo assim, pode-se realizar uma análise da simulação realizada 

pelo QUAL2E. De acordo com os dados da Tabela 8.5, verifica-se o alto valor de entrada da 

temperatura nas fontes pontuais de esgoto: ETg, ETg+Cei e ECei. Esses valores elevam o 

valor simulado da temperatura, do quilômetro 2 para o quilômetro 10, onde a temperatura 

inicial possuía o valor de 18 ºC mudando para o valor de 25 ºC, no quilômetro 10. Esse brusco 

aumento de temperatura deve-se às altas temperaturas dos esgotos lançados ao rio Melchior. 

Do quilômetro 12 ao quilômetro 16, o valor da temperatura desce de 25 ºC para 23 ºC, devido 

às fontes pontuais existentes entre esse trecho (ver Tabela 8.1). A partir desse ponto, existe 

uma tendência de aumento da temperatura, exceto no ponto de confluência com o rio 

Descoberto, onde há um brusco decréscimo de temperatura. Esse padrão de aumento da 

temperatura deve-se ao maior tempo de contato com a atmosfera propiciando uma troca de 

calor do ar atmosférico mais quente com a massa líquida mais fria, até se atingir um 

equilíbrio. 
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Figura 8.14 – Perfil calculado de OD ao longo dos trechos simulados. Os valores 

calculados são confrontados com os valores observados (máximos, médios e mínimos). 

 

O resultado da simulação da variável OD apresenta, de uma forma geral, um bom ajuste aos 

valores observados. Do trecho inicial até aproximadamente o quilômetro 10, os valores 

simulados estão ligeiramente superiores aos valores observados, quando, a partir do 

quilômetro 10, essa tendência se inverte, mantendo-se até o trecho final simulado. A principal 

depleção, observada no ponto de amostragem TG2, não foi fielmente reproduzida na 

simulação, onde o valor calculado de OD foi de 3 mg/L e o observado foi de 0,7 mg/L. Tendo 

em vista que os resultados, nessa mesma simulação, para as variáveis referentes à matéria 

orgânica, DBO, Norg e NH3, ficaram muito próximos ou acima dos respectivos valores 

observados, como será verificado adiante, talvez o coeficiente de reaeração esteja pouco 

acima do real, propiciando uma maior concentração de OD nos trechos iniciais. Entre o ponto 

TG2 e MC-JEC, a tendência encontrada, nos valores observados, é de aumento da 

concentração de OD, mas a tendência simulada continuou de queda, assim como no trecho 

anterior, apesar de ter sido simulado um pico de OD, logo depois do ponto TG2. Após o ponto 

MC-JEC, os valores simulados acompanham as tendências apresentadas para os observados, 

até o final do trecho simulado. O degrau encontrado entre os pontos MC2 e DC1, 

representando a confluência do rio Melchior no rio Descoberto, que aumenta bruscamente a 

concentração de OD, é bem representada na simulação. 

 

Os principais fatores que contribuem para o aumento da concentração de OD são os 

coeficientes de reaeração e a presença de algas e respectiva taxa de fotossíntese. O coeficiente 

de reaeração foi calculado utilizando a fórmula empírica de O’Connor e Dobbins, que se 

aplica para rios de baixa profundidade e larguras pequenas a médias. Provavelmente, essa 

fórmula esteja majorando os valores dos coeficientes de reaeração nos trechos iniciais, os 

quais podem ser verificados na Tabela 8.7. A presença de algas no meio aquoso, representada 

pela concentração de clorofila-a, permite uma disponibilidade a mais de OD, quando estão 
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realizando a fotossíntese. No sistema simulado, a presença da ETE-Samambaia contribui com 

o lançamento de seu efluente, com alta concentração de algas devido ao processo de 

tratamento utilizado, composto, principalmente, de lagoas facultativas e de alta taxa. A 

concentração aproximada de 1.800 ug/L de clorofila-a no efluente dessa ETE domina a 

concentração dessa variável, a partir de seu lançamento, como pode ser visualizado na Figura 

8.15. 
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Figura 8.15 – Perfil calculado de clorofila – a ao longo dos trechos simulados 

 

A fim de se verificar a influência nos rios Melchior e Descoberto da concentração de algas 

presente no efluente da ETE-Samambaia, foi realizada uma simulação com somente uma 

mudança nos dados de entrada: concentração de clorofila-a igual nula no efluente da ETE-

Samambaia. O resultado da simulação, para a variável OD, pode ser verificado na Figura 

8.16. Comparando os resultados apresentados nas Figuras 8.16 e 8.14 (sem e com algas no 

efluente da ETE-Samambaia, respectivamente), os valores para OD após o ponto MC-JEC 

diferem, onde, na simulação sem algas, o valor de OD baixa para níveis próximos dos valores 

mínimos observados, logo após o ponto MC1. Então, os valores calculados na mais 

conseguem se recuperar do patamar dos valores mínimos observados, enquanto que, na 

simulação com algas no efluente da ETE-Samambaia, o valor calculado de OD fica pouco 

abaixo dos valores observados. A diferença de concentração de OD entre os valores 

simulados chega a 1,30 mg/L, no ponto DC2, ponto final da simulação da qualidade da água. 
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PERFIL DE OD - ausência de algas no efluente da ETE-

Samambaia
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Figura 8.16 – Perfil calculado de OD ao longo dos trechos simulados, desconsiderando o 

efeito das algas. Os valores calculados são confrontados com os valores observados 

(máximos, médios e mínimos). 

 

Logo, conclui-se que a grande concentração de algas no efluente da ETE-Samambaia ajuda na 

recuperação do nível de OD dos rios Melchior e Descoberto, somando-se ao efeito da 

reaeração, logo após o aporte do efluente da ETE-Samambaia, no quilômetro 15. 

 

Por conseqüência, para o cálculo da variável DBO, apresentado no gráfico na Figura 8.17, o 

ajuste obtido foi também satisfatório. 
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Figura 8.17 – Perfil calculado de DBO ao longo dos trechos simulados. Os valores 

calculados são confrontados com os valores observados (máximos, médios e mínimos). 

 

O máximo valor médio observado em campo encontra-se no ponto de monitoramento de 

qualidade da água TG2, que apresentou valor de DBO igual a 148 mg DBO/L. O valor 

simulado para o ponto foi de 160 mg DBO/L. No último ponto de monitoramento (DC2), o 

valor médio observado foi de 6,9  mg DBO/L e o valor simulado foi 15 mg DBO/L. Para que 
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a DBO calculada praticamente caísse pela metade em somente 12 quilômetros, de 160 para 

88 mg DBO/L do quilômetro 4 para o 16, o valor do coeficiente de decaimento da DBO, k1, é 

de 0,35, 0,60 e 0,75 dia
-1

 para os trechos 1 a 3. Para os trechos 4, 5, 6 e 7, os valores de k1 são 

0,80, 1,00, 1,10 e 0,95, respectivamente, lembrando que esses coeficientes foram calculados 

pelo método de Fujimoto, para uma campanha de coleta de amostras de água dos rios 

Melchior e Descoberto. Os coeficientes de decantação da matéria orgânica assumem os valor 

de 1,50 d
-1

 para os três primeiros trechos e o valor de 1,0dia
-1

 para os trechos subseqüentes. 

Os elevados coeficientes de deposição da DBO podem ser justificados pelo fato da formação 

de pequenas piscinas, onde a velocidade de fluxo diminui bruscamente, propiciando a 

decantação da matéria orgânica particulada, principalmente nos três primeiros trechos do rio 

Melchior, conforme verificação em campo. De acordo com von Sperling (1996), o valor do 

coeficiente de decaimento k1, para esgotos concentrados, normalmente assume a variação 

entre 0,35 a 0,45 dia
-1

, valores razoavelmente menores dos valores assumidos para essa 

simulação. Mesmo assim, do ponto MC-JEC ao ponto DC1, utilizando altos valores dos 

coeficientes de decaimento e de deposição, os valores simulados de DBO ficaram 

razoavelmente acima dos valores observados. Os valores restantes calculados apresentam bom 

ajuste aos valores observados. 
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Figura 8.18 – Perfis calculados de nitrogênio orgânico (Norg), nitrogênio amoniacal 

(NH3), nitrito (NO2) e nitrato (NO3), ao longo dos trechos simulados. Os valores 

calculados são confrontados com os valores observados (máximos, médios e mínimos). 
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No cálculo do ciclo do nitrogênio, como mostrado na Figura 8.18, foram simulados as quatro 

formas do nitrogênio: nitrogênio orgânico – Norg, nitrogênio amoniacal – NH3, nitrito – NO2 e 

nitrato – NO3. Os ajustes obtidos foram satisfatórios, com exceção nitrogênio orgânico – Norg 

e do nitrito – NO2, onde, no caso do nitrito, obteve-se uma tendência bastante discrepante dos 

valores observados. Para o nitrogênio orgânico - Norg, a simulação apresentou resultados 

bastante elevados em relação aos valores observados. Para que se obtivesse um bom ajuste 

para essa variável, a concentração de Norg nos esgotos deveria ser de 3,0 mg N/L, muito 

distante do valor característico para esgotos da região, próximo de 30 mg N/L. Logo, 

dificilmente os valores simulados se assemelhariam aos valores observados, evidenciando 

alguma falha na análise laboratorial dessa variável. Os coeficientes de hidrólise e de 

decantação do Norg, de oxidação do NH3 e de oxidação do NO2 apresentam-se elevados, como 

pode ser observado na Tabela 8.7. O ajuste para nitrogênio total pode ser observado na Figura 

8.19, onde se verifica a qualidade do ajuste obtido. Nesse caso, o local em que os valores 

calculados estão fora da envoltória limita-se somente ao ponto MC-JEC, onde os valores 

calculados estão pouco acima dos valores máximos observados. 
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Figura 8.19 – Perfil calculado de nitrogênio total (soma das formas de nitrogênio 

apresentadas nas 4 figuras anteriores) ao longo dos trechos simulados. Os valores 

calculados são confrontados com os valores observados (máximos, médios e mínimos). 

 

Verifica-se que a concentração do nitrogênio total simulado caiu de 34 mg N/L, no ponto de 

monitoramento de qualidade da água TG2, que apresenta a maior concentração, para 

9 mg N/L no ponto final de monitoramento, DC2. De acordo com Metcalf & Eddy, esse 

processo de remoção do nitrogênio do meio aquoso pode estar sendo realizado por micróbios 

presentes que assimilam o nitrogênio para sua alimentação, mas depois o liberam para o 

mesmo meio após sua morte, ou pelo processo de nitrificação – desnitrificação. A remoção de 

nitrogênio pode ainda estar sendo realizada por meio de decantação do nitrogênio, mas não 

deve ser a principal responsável por esse processo. 
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O processo de remoção do nitrogênio pela assimilação por organismos microscópicos pode 

estar ocorrendo no sistema Melchior-Descoberto. A presença de grande concentração de algas 

no rio Melchior, após o recebimento do efluente da ETE – Samambaia, pode ser responsável 

pela remoção de NH3 e NO2, os quais são alimentos para as algas e essa relação é simulada 

pelo modelo QUAL2E. No entanto, ao se realizar uma simulação, eliminando a simulação de 

algas, obteve-se diferença pouco significativa entre a simulação com algas e sem algas. Logo, 

de acordo com o exposto no capítulo 7, o processo biológico de nitrificação-desnitrificação 

deve ser o maior responsável pela remoção de nitrogênio do sistema Melchior-Descoberto. 

 

O ciclo do fósforo também foi simulado, considerando-se o fósforo orgânico – Porg e o fósforo 

dissolvido – Pdiss, que, somados, configuram o fósforo total – Ptotal. O ajuste obtido para os 

dois casos é satisfatório, como pode ser verificado n Figura 8.20. No caso do Porg, os valores 

médios observados foram, quase que em todos os pontos, satisfatoriamente reproduzidos. A 

maior diferença entre os valores calculados e observados ocorreu no ponto de monitoramento 

MC-JEC, onde o valor observado é 0,572 mg P/L e o valor calculado é 0,95 mg P/L. Para o 

caso do Pdiss, os valores calculados ficaram um pouco acima dos valores observados em 

praticamente todos os pontos, mas próximos dos valores médios. Para a situação geral, o 

ajuste mostra-se satisfatório. 
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Figura 8.20 – Perfis calculados de fósforo orgânico (Porg) e fósforo dissolvido (Pdiss), ao 

longo dos trechos simulados. Os valores calculados são confrontados com os valores 

observados (máximos, médios e mínimos). 

 

Ao se verificar o ajuste para o Ptotal, na Figura 8.21, verifica-se que os valores calculados, no 

caso do fósforo, tem bom ajuste aos valores observados. Verifica-se que os decaimentos mais 

fortes, para a variável Ptotal, encontram-se entre os quilômetros 12 e 16 e na confluência com 

o rio Descoberto. A região entre os quilômetros 12 e 16 não apresenta valores dos respectivos 

coeficientes de decaimento e de decantação diferentes dos demais trechos, como pode ser 

verificado na Tabela 8.7. Logo, conclui-se que os valores de Ptotal apresentem essa queda 

mais pronunciada em função da afluência dos tributários nesse trecho: córrego do Valo, 

córrego do Gatumé, efluente da ETE – Samambaia e o córrego Guaririba (ou Coruja). 
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Figura 8.21 – Perfil calculado de fósforo total (soma das duas formas de fósforo, 

apresentadas nas 2 figuras anteriores) ao longo dos trechos simulados. Os valores 

calculados são confrontados com os valores observados (máximos, médios e mínimos). 

 

Ainda analisando a Figura 8.21, verifica-se que houve remoção de fósforo do meio aquoso. 

Tal remoção pode ser realizada por meio de decantação ou por processos biológicos, como 

comentado no capítulo 7. 

 

De uma forma geral, a simulação da qualidade da água mostrou-se satisfatória ao se verificar 

a qualidade dos ajustes obtidos, utilizando-se o modelo de simulação de qualidade da água 

QUAL2E. Para fim de se verificar os valores médios assumidos no sistema Melchior – 

Descoberto, o modelo QUAL2E mostrou-se satisfatório, capaz de fornecer bons ajustes dos 

valores calculados aos valores observados, demonstrando ser um modelo útil ao sistema 

modelado, apesar de não ser capaz de realizar simulações dinâmicas de qualidade da água e 

de vazão ao longo do percurso. 

 

8.5 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 

 

A calibração de modelos matemáticos, após possibilitar o conhecimento detalhado do 

comportamento de corpos hídricos em relação à cinética da autodepuração da qualidade da 

água, levantando um diagnóstico das condições de autodepuração desse corpo hídrico, pode 

permitir realizar prognósticos para possíveis situações futuras, que venham a ocorrer 

dependendo da política de gestão de recursos hídricos a ser adotada. Logo, a utilização de 

modelos para simulação de cenários futuros contribui para a verificação dos impactos gerados 

em função da política de gestão de recursos hídricos adotada. 
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Figura 8.22 – Localização das duas opções de lançamento dos esgotos tratados de 

Ceilândia e Taguatinga, para a simulação de cenários futuros. 

 

Foi realizado um prognóstico em função da gestão dos rios Melchior e Descoberto, para o ano 

de 2020. Modificando os dados dos efluentes das ETE’s consideradas, dados de qualidade da 

água e localização desses efluentes, e alterando os pontos de lançamento dos esgotos brutos 

de Taguatinga e Ceilândia (tratados pela ETE-Melchior), foram realizadas quatro simulações 

de cenários futuros. Em todas essas simulações, foi considerado que os três lançamentos 
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existentes de esgotos brutos, provenientes de Taguatinga e Ceilândia, foram agrupados e 

tratados, antes de serem lançados ao rio Melchior. 

 

Consideraram-se duas opções de localização de lançamento desses efluentes, onde uma opção 

é o lançamento dos efluentes junto ao lançamento da ETE-Samambaia e a outra opção é o 

lançamento da ETE-Melchior mais a montante, logo após a confluência do córrego Cortado 

no córrego Taguatinga. Além das opções de localização, foram consideradas duas opções de 

tratamento de esgoto: uma opção de tratamento a nível secundário, representado por um 

sistema convencional de lodos ativados, e outra opção de tratamento a nível terciário, 

representado por um sistema de lodos ativados com remoção biológica de nutrientes. As 

possibilidades de localização e de nível de tratamento são combinadas entre elas, totalizando, 

então, quatro simulações de cenários futuros: tratamento secundário com lançamento próximo 

à ETE-Samambaia, tratamento terciário com lançamento próximo à ETE-Samambaia, 

tratamento secundário com lançamento próximo ao ponto de monitoramento TG2 e 

tratamento terciário com lançamento próximo ao ponto de monitoramento TG2. As novas 

concentrações das variáveis de entrada de qualidade da água dos esgotos agora tratados e 

respectivas eficiências de remoção são mostradas na Tabela 8.8. A concentração de OD 

adotada para o efluente da ETE com nível secundário de tratamento é de 2 mg/L e para a 

opção de nível terciário de tratamento, de 4 mg/L. 

 

A taxa de crescimento populacional adotada foi a mesma adotada para os estudos realizados 

por SEEBLA (2000), nos quais foi adotado um crescimento total de aproximadamente 49 %, 

entre as populações de 2000 e de 2020. Logo, as vazões dos esgotos aumentaram na mesma 

proporção, totalizando 1,075 m
3
/s para a vazão média dos esgotos de Taguatinga e Ceilândia e 

0,150 m
3
/s para o efluente da ETE-Samambaia. 

 

Os resultados obtidos nas quatro simulações de cenários futuros são apresentados nas Figuras 

8.23 a 8.26 e nas Tabelas 8.9 a 8.12, onde são analisadas as variáveis OD, DBO, NT e PT. De 

uma forma geral, analisando todo o comprimento simulado, verifica-se que a opção de 

tratamento a nível terciário, com lançamento próximo à ETE-Samambaia é a melhor solução a 

fim de se obter o melhor nível de qualidade da água, ao se considerar todo o trecho simulado. 

A remoção obtida pelo tratamento a nível terciário apresenta maior eficiência. Aliado à maior 

eficiência, o lançamento do efluente junto ao lançamento da ETE-Samambaia faz com que o 

trecho a montante do ponto MC-JEC volte a apresentar as características de qualidade da água 

de um rio com menor grau de antropização. A manutenção de características mais naturais no 

trecho de montante, próximo às cidades de Taguatinga e Ceilândia, permite a criação de um 

parque ecológico com a finalidade de lazer e educação ambiental para a população local. 
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Tabela 8.8 – Concentrações das variáveis de qualidade da água dos efluentes das novas 

ETE’s simuladas. 

VARIÁVEL 

NÍVEL SECUNDÁRIO DE TRATAMENTO NÍVEL TERCIÁRIO DE TRATAMENTO 

CONCENTRAÇÃO 
EFICIÊNCIA DE 
REMOÇÃO (%) 

CONCENTRAÇÃO 
EFICIÊNCIA DE 
REMOÇÃO (%) 

DBO 35 90 17,5 95 

Norg 15 50 6 80 

NH3 36 10 8 80 

NO2 0,09 - 0,018 80 

NO3 4 - 0,42 90 

Ntotal 55,09 26 14,438 80 

Porg 1,56 25 0,416 80 

Pdiss 2,78 25 0,74 80 

Ptotal 4,34 25 1,156 80 

 

Mas, ao se analisar somente a qualidade da água no ponto mais a jusante do trecho simulado 

(ponto DC2), a opção que fornece a melhor qualidade da água é o tratamento terciário com 

lançamento no ponto TG2. Essa configuração da localização do ponto de lançamento do 

efluente da ETE-Melchior permite que seja mais bem aproveitada a capacidade de 

autodepuração, devido ao maior comprimento de rio desenvolvido entre o ponto TG2 e DC2 

do que entre o ponto MC-JEC e DC2. Caso essa opção não seja adotada, em função do 

exposto no parágrafo anterior, a diferença de qualidade da água no ponto DC2 entre as duas 

disposições de lançamento, é mínima. 
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Figura 8.23 – Comparação gráfica entre as respostas das simulações para o ano de 2020, 

para a variável OD. 

 

Para a variável OD, nas opções de tratamento secundário com lançamento junto à ETE-

Samambaia ou no ponto TG2, o nível mínimo de OD, a partir do quilômetro 14, é de 5 mg/L. 

Quando o efluente é lançado no ponto TG2, o nível de OD fica em 4,5 mg/L, não 
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representando danos ambientais ao trecho entre os quilômetros 5 e 15. Nos casos onde o 

tratamento é terciário, a concentração de OD é basicamente a mesma, a partir do quilômetro 

25, para as duas opções de lançamento. A montante do quilômetro 25, na opção em que se 

lança o efluente da ETE-Melchior junto ao ponto de lançamento da ETE-Samambaia, a 

concentração de OD atinge o pico máximo de 8,7 mg/L, o qual não é mais alcançado no 

trecho a jusante. A diferença de concentração nesse ponto, entre as hipóteses de lançamento 

junto à ETE-Samambaia ou no ponto TG2, para tratamento terciário, é de 1,4 mg/L. A maior 

diferença observada é de 2,1 mg/L, no quilômetro 6. Já as diferenças de concentração de OD, 

comparando as hipóteses de tratamento terciário e secundário, a partir do quilômetro 33, fica 

por volta de 2 mg/L. 

 

Tabela 8.9 – Resultados obtidos nas quatro simulações de cenários futuros para o ano de 

2020, para a variável OD. 

1 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68

4 3.04 6.93 6.93 6.92 6.93

12 2.59 8.72 8.72 5.24 7.33

16 2.43 5.12 6.48 5.27 7.11

29 1.54 5.08 8.15 5.41 8.4

35 2.74 5.02 7.23 5.26 7.38

55 4.45 6.36 8.58 6.63 8.67
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Figura 8.24 – Comparação gráfica entre as respostas das simulações para o ano de 2020, 

para a variável DBO. 

 

Para a variável DBO, observa-se o efeito da capacidade de autodepuração do sistema 

Melchior-Descoberto, ao se comparar os resultados das hipóteses de tratamento secundário. 

Lançando o efluente da ETE-Melchior no ponto TG2, a concentração de DBO, entre os 
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quilômetros 5 e 15, é bem maior do que quando o efluente é lançado junto à ETE-Samambaia. 

Mas, a jusante do quilômetro 15, devido ao fato de essa DBO já ter sofrido processo de 

depuração causada pelo rio Melchior, os resultados fornecidos pela hipótese de lançamento 

junto ao ponto TG2 mostram menor concentração que a hipótese de lançamento junto à ETE-

Samambaia. De acordo com a Tabela 8.10, a concentração de DBO no ponto DC2 varia de 

3,4 a 4,7 mg/L. 

 

Tabela 8.10 – Resultados obtidos nas quatro simulações de cenários futuros para o ano 

de 2020, para a variável DBO. 

1 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78

4 159.77 8.46 8.46 8.48 8.47

12 148.39 6.42 6.42 20.68 11.74

16 87.71 17.34 10.88 15.49 10

29 58.87 12.33 7.8 11.03 7.19

35 35.85 9.25 6.47 8.45 6.09

55 14.91 4.67 3.51 4.34 3.36

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO NO 

TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

DBO (mg/L)

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS - ANO 2020
TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

distância 

acumulada 

(km)

CALIBRA

ÇÃO
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Figura 8.25 – Comparação gráfica entre as respostas das simulações para o ano de 2020, 

para a variável NT. 

 

Diferentemente da variável DBO, as hipóteses de nível de tratamento para a variável 

nitrogênio apresentaram diferenças consideráveis ao longo de todo o trecho simulado. Já, para 

as hipóteses de local de lançamento do efluente da ETE-Melchior, não são verificadas 

diferenças significativas. Ao final do trecho simulado, a diferença observada entre as 
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hipóteses de nível de tratamento é de 7 mg/L, sendo que a concentração de nitrogênio, para o 

tratamento a nível secundário é de 10,15 mg/L em média e, para o tratamento a nível terciário, 

é de 3,1 mg/L. Comparando as simulações para cenários futuros com a calibração, verifica-se 

que, para haver melhoria futura na concentração de nitrogênio no ponto DC2, é necessário 

que se realize tratamento a nível terciário. 

 

Tabela 8.11 – Resultados obtidos nas quatro simulações de cenários futuros para o ano 

de 2020, para a variável NT. 

1 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

4 33.82 0.73 0.73 0.76 0.73

12 35.05 0.65 0.65 31.77 8.41

16 23.1 23.22 7.34 22.64 7.07

29 20.45 21.01 6.41 20.56 6.2

35 12.88 13.95 4.39 13.67 4.26

55 9.19 10.26 3.14 10.1 3.06

Ntotal (mg/L)

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS - ANO 2020
TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO NO 

TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

distância 

acumulada 

(km)

CALIBRA

ÇÃO
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Figura 8.26 – Comparação gráfica entre as respostas das simulações para o ano de 2020, 

para a variável PT. 

 

As mesmas considerações feitas para a variável nitrogênio podem ser feitas para a variável 

fósforo. No ponto DC2, a diferença de concentração obtida nos resultados entre as hipóteses 

de nível de tratamento de esgoto, é de 0,55 mg/L. Para a hipótese de tratamento a nível 

secundário, a concentração de fósforo no ponto DC2 é de 0,78 mg/L, enquanto que, para a 

hipótese de tratamento a nível terciário, a concentração é de 0,22 mg/L. 
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Essas concentrações de fósforo no ponto DC2 serão verificadas quanto à possibilidade de 

eutrofização do braço do reservatório do AHE Corumbá IV, formado pelo rio Descoberto, 

como realizado no item 7.5. 

 

Tabela 8.12 – Resultados obtidos nas quatro simulações de cenários futuros para o ano 

de 2020, para a variável PT. 

1 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

4 2.64 0.04 0.04 0.04 0.04

12 2.81 0.04 0.04 2.54 0.68

16 1.86 1.82 0.57 1.8 0.57

29 1.69 1.66 0.5 1.64 0.5

35 1.06 1.09 0.34 1.08 0.34

55 0.75 0.78 0.23 0.78 0.22

Ptotal (mg/L)

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO NO 

TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS - ANO 2020
distância 

acumulada 

(km)

CALIBRA

ÇÃO

 

 

8.6 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE FÓSFORO TOTAL NO RIO 

DESCOBERTO, PARA FINALIDADE DE VERIFICAÇÃO DA 

POSSIBILIDADE DE EUTROFIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DO AHE 

CORUMBÁ IV NA SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 

 

Da mesma forma em que foi realizada a produção de fósforo no rio Descoberto, para 

verificação da eutrofização do reservatório do AHE Corumbá IV para as condições atuais, no 

item 7.6.2, será realizada, neste item, a avaliação de possibilidade de eutrofização para 

cenários futuros simulados no item anterior. Os aportes de fósforo total, para cada avaliação, 

são retirados da Tabela 8.12. 

 

A seguir, é apresentada a Tabela 8.13, onde se pode verificar o resultado da análise da 

possibilidade de eutrofização, para o ano de 2020. 

 

De acordo com os resultados fornecidos pelo uso do modelo de Salas e Marino (von Sperling, 

1996), somente quando ocorre o tratamento a nível terciário na ETE-Melchior é que a bacia 

do Descoberto apresenta folga no saldo de PT , ou seja, a parcela máxima de PT não foi 

preenchida, ou ultrapassada, pela carga pontual de esgoto. Deve-se lembrar que foi a carga 

anual foi considerada igual à carga da época da seca, o que subestima o problema da 

eutrofização, como comentado no item 7.6. Já, para os casos de tratamento secundário, o valor 

negativo representa o valor de carga anual excedido, quando comparado à carga máxima 

permitida. 
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Tabela 8.13 – Resultado da análise da possibilidade de eutrofização do reservatório do 

AHE Corumbá IV, considerando o rio Descoberto, para os cenários futuros simulados 

para o ano de 2020. 

AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EUTROFIZAÇÃO PARA OS 4 CENÁRIOS 
SIMULADOS - PONTO DC2 

DADOS 

TRATAMENTO 
SECUNDÁRIO - 
LANÇAMENTO 

NA ETE 

TRATAMENTO 
TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 
NA ETE 

TRATAMENTO 
SECUNDÁRIO - 
LANÇAMENTO 

NO TG2 

TRATAMENTO 
TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 
NO TG2 

Ptotal (mg/L) 0,78 0,23 0,78 0,22 

Q (m
3
/s) 5,5 5,5 5,5 5,5 

TH (anos) 0,9167 0,9167 0,9167 0,9167 

L (kg P/ano) 135.289 39.893 135.289 38.159 

SALDO -75.289 20.107 -75.289 21.841 

 

Logo, verifica-se a necessidade de tratamento a nível terciário para fins de evitar problemas 

de eutrofização no reservatório do AHE Corumbá IV, como previsto no item 7.6.2. 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi o estudo da poluição dos rios Melchior e Descoberto e o estudo 

de seus comportamentos hídricos, para fins de análise da capacidade de autodepuração desses 

rios. Para melhor compreensão dos mecanismos de autodepuração, foram utilizados modelos 

de simulação de qualidade da água com a calibração utilizando dados observados em campo, 

e ,na seqüência, foram realizadas simulações de cenários futuros. 

 

Por meio das medições de vazão e de qualidade da água realizadas em campo, do ajuste do 

modelo utilizado e das simulações de cenários, os resultados obtidos permitiram tirar 

conclusões a respeito do comportamento hidráulico/hidrológico e do comportamento da 

qualidade da água para os rios Melchior e Descoberto, expostas a seguir. 

 

O regime de vazão dos esgotos brutos afluentes ao rio Melchior gera perturbações no regime 

hidrológico do rio, caracterizando um regime não permanente de vazão a jusante dos 

lançamentos de esgotos, o que pôde ser mais bem visualizado no ponto MC-JEC, onde foi 

verificado que a vazão medida naquele ponto dobra nos horários de pico da vazão de esgoto, 

no período da estiagem. Ainda em função do regime não permanente da vazão dos esgotos e 

da concentração de seus poluentes, verificou-se que, ao se realizar coletas de amostras para 

medição da qualidade da água em diferentes horários, a variação da qualidade medida é 

significativa, devido à variação diária imposta pelo regime de lançamento dos esgotos brutos. 

 

Em relação à qualidade da água do rio Melchior, verificou-se que o ponto TG2 apresenta 

valores de concentração próximos às características de esgotos de concentração média, 

fazendo com que o rio Melchior, a jusante dos lançamentos de esgotos brutos, possua 

características de um canal de esgoto a céu aberto, no período de estiagem. Verificou-se, 

também, que o sistema Melchior-Descoberto possui alta capacidade de autodepuração, 

confirmada pela relação k2/k1, a qual apresentou valores variando de 9 a 77, aumentando dos 

trechos de jusante para montante. Ainda, a grande diferença apresentada entre as 

concentrações máximas de poluentes, após os dois primeiros lançamentos de esgoto, e as 

observadas no ponto final de monitoramento, representando, inclusive, a capacidade de 

autodepuração apresentada pelo sistema Melchior-Descoberto. 

 

Em relação à eutrofização do reservatório do futuro AHE Corumbá IV, dentro da atual 

configuração, verificou-se que a carga de fósforo, proveniente dos lançamentos pontuais de 

esgotos, encontra-se bastante acima da sua percentagem de carga permitida para o rio 

Descoberto, o que sugere cuidados especiais em relação ao lançamento de nutrientes na sua 

bacia a fim de se controlar a eutrofização do reservatório do AHE Corumbá IV. Nas 
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simulações de cenários futuros, verificou-se que a instalação de sistemas de tratamento de 

esgoto com remoção de nutrientes satisfaz a carga máxima permitida para o rio Descoberto. 

 

Na utilização do módulo WQRRSQ, integrante do modelo WQRRS, verificou-se que o 

coeficiente de reaeração, k2, apresentou limitação em seu valor máximo, podendo assumir até 

5 d
-1

, onde foram encontrados problemas, também, na opção de fornecimento desse 

coeficiente pelo usuário. Tal problema poderia ser contornado na modificação do programa 

fonte, o que não foi possível devido a não obtenção desse junto ao HEC e nem junto a 

pesquisadores. Tal limitação do k2 implicaria no detrimento da simulação da qualidade da 

água no sistema Melchior-Descoberto, devido ao fato de esses rios apresentarem coeficientes 

de reaeração bastante acima do valor máximo permitido pelo módulo WQRRSQ. Então, em 

função do regime não permanente da qualidade da água nos rios Melchior e Descoberto, foi 

realizada uma comparação dos resultados de simulações simplificadas de qualidade da água 

entre os modelos WQRRSQ e QUAL2E, permitindo a utilização do modelo QUAL2E para 

simulações de qualidade da água em sistemas com regime não permanente de vazão, 

utilizando a vazão média para o período em questão, onde foi possível simular o 

comportamento médio dos rios Melchior e Descoberto. 

 

Na calibração do modelo QUAL2E e análise dos dados experimentais, verificaram-se os altos 

valores dos coeficientes de decantação, desoxigenação e reaeração, possuindo valores acima 

dos citados na bibliografia, mas admissíveis para as características hidráulicas, hidrológicas e 

biológicas dos rios Melchior e Descoberto. Durante as simulações da qualidade da água, 

verificou-se a influência positiva que o efluente da ETE-Samambaia tem na concentração de 

OD, em função da sua concentração de algas, devido ao processo de tratamento adotado nessa 

ETE, caracterizado por lagoas de alta taxa. 

 

Na simulação de cenários futuros, verificou-se a necessidade de tratamento terciário, para que 

se alcance os padrões de qualidade da água necessários aos usos atuais e futuros dos rios 

Melchior e Descoberto, onde se planeja a utilização do reservatório do AHE Corumbá IV para 

abastecimento público de água do DF. 

 

Com base na experiência obtida neste trabalho, recomenda-se que as pesquisas futuras 

considerem os seguintes aspectos: 

 

1. instalação de postos fluviométricos e de qualidade da água com medição de dados com 

menor discretização temporal e possibilidade de armazenamento desses dados, para 

melhor conhecimento dos comportamentos cíclicos dos rios Melchior e Descoberto; 

2. extensão do período de observação, a fim de se obter dados da época de chuva; 
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3. levantamento, em laboratório, dos coeficientes de decaimento e de decantação das 

variáveis simuladas; 

4. correção do problema encontrado no modelo WQRRSQ, relativo ao coeficiente de 

reaeração, k2, que impossibilitou o uso desse modelo em parte deste trabalho. 

 

Mesmo após a construção da ETE-Melchior, destinada a tratar o esgoto das cidades de 

Taguatinga e Ceilândia que atualmente chegam em estado bruto às nascentes do rio Melchior, 

recomenda-se a continuidade do estudo de qualidade da água. A continuação desse estudo, 

após a construção da ETE-Melchior, propiciará dados para o estudo do novo comportamento 

dos rios Melchior e Descoberto, a fim de se verificar de que forma e com que velocidade a 

qualidade da água se recupera. 
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9.1.1.1.1.1.1.1.A RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS 

FUTUROS, FORNECIDOS PELO MODELO QUAL2E-UNCAS  

Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.1 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água OD. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 18,19 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 4,80 4,70 4,70

1.2 2 18,30 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18

1.3 3 18,37 4,26 6,44 6,44 6,44 6,44

2,1 4 18,48 3,04 6,93 6,93 6,92 6,93 2,30 0,70 0,00

2,2 5 18,82 3,55 7,75 7,75 4,50 5,80

2,3 6 19,13 3,75 8,23 8,23 4,69 6,19

2,4 7 19,43 2,96 8,50 8,50 4,83 6,50

2,5 8 19,72 2,79 8,64 8,64 4,95 6,75

2,6 9 19,99 2,68 8,71 8,71 5,05 6,94

2,7 10 20,25 2,62 8,74 8,74 5,13 7,10

2,8 11 20,50 2,59 8,74 8,74 5,19 7,23

2,9 12 20,74 2,59 8,72 8,72 5,24 7,33 5,10 3,30 0,80

3,1 13 20,64 2,69 8,08 8,08 5,26 7,16

3,2 14 21,21 2,11 4,93 6,16 5,08 7,12

3,3 15 21,25 2,14 5,08 6,45 5,24 7,24

3,4 16 21,08 2,43 5,12 6,48 5,27 7,11 5,00 2,90 0,50

4,1 17 21,17 2,12 5,10 6,69 5,28 7,27

4,2 18 21,27 1,81 5,05 6,89 5,26 7,42

4,3 19 21,37 1,58 5,02 7,07 5,25 7,56

4,4 20 21,47 1,43 4,99 7,23 5,24 7,69

4,5 21 21,56 1,32 4,98 7,38 5,24 7,81

4,6 22 21,65 1,26 4,97 7,52 5,25 7,92

4,7 23 21,74 1,24 4,97 7,65 5,26 8,02

4,8 24 21,84 1,24 4,97 7,77 5,27 8,11

4,9 25 21,93 1,25 4,98 7,87 5,29 8,19

4,10 26 22,01 1,28 5,00 7,97 5,32 8,27

4,11 27 22,02 1,47 5,02 7,97 5,34 8,24

4,12 28 22,10 1,50 5,05 8,06 5,38 8,32

4,13 29 22,18 1,54 5,08 8,15 5,41 8,40 4,30 2,20 0,80

5,1 30 22,27 1,40 4,99 8,19 5,34 8,42

5,2 31 22,35 1,35 4,94 8,22 5,29 8,45

5,3 32 21,53 2,74 5,02 7,23 5,26 7,38 6,70 4,30 1,30

5,4 33 21,59 2,68 5,04 7,33 5,28 7,48

5,5 34 21,65 2,64 5,06 7,43 5,31 7,57

6,1 35 21,63 2,65 5,04 7,41 5,30 7,54

6,2 36 21,71 2,53 5,02 7,50 5,29 7,64

6,3 37 21,78 2,44 5,01 7,59 5,29 7,73

6,4 38 21,81 2,44 5,01 7,63 5,30 7,76

6,5 39 21,89 2,40 5,02 7,71 5,32 7,85

6,6 40 21,96 2,38 5,03 7,80 5,34 7,93

6,7 41 21,91 2,55 5,06 7,73 5,36 7,86

6,8 42 21,94 2,60 5,10 7,78 5,40 7,90

6,9 43 22,01 2,62 5,14 7,86 5,44 7,99

6,10 44 22,07 2,65 5,18 7,94 5,49 8,07

7,1 45 22,17 2,88 5,34 8,09 5,66 8,21

7,2 46 22,24 3,05 5,47 8,18 5,78 8,30

7,3 47 22,27 3,24 5,58 8,23 5,89 8,35

7,4 48 22,34 3,39 5,70 8,32 6,01 8,44

7,5 49 22,40 3,54 5,82 8,41 6,12 8,52

7,6 50 22,46 3,69 5,93 8,48 6,23 8,60

7,7 51 22,49 3,85 6,02 8,52 6,32 8,63

7,8 52 22,55 3,99 6,13 8,60 6,42 8,70

7,9 53 22,41 4,20 6,16 8,42 6,43 8,52

7,10 54 22,47 4,33 6,26 8,50 6,53 8,60

7,11 55 22,53 4,45 6,36 8,58 6,63 8,67 7,00 5,40 3,30

7

6

5

4

3

2

1

CALIBRA

ÇÃO

OBSERVADO
OD (mg/L)

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

T (
o
C)

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.2 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água DBO. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 14,78 14,78 14,78 14,78 14,78 20,70 20,70 20,70

1.2 2 11,77 11,52 11,52 11,52 11,52

1.3 3 108,35 9,46 9,46 9,46 9,46

2,1 4 159,77 8,46 8,46 8,48 8,47 292,00 148,00 47,00

2,2 5 142,09 8,17 8,17 24,20 13,72

2,3 6 138,02 7,89 7,89 23,66 13,42

2,4 7 170,17 7,63 7,63 23,14 13,12

2,5 8 165,56 7,37 7,37 22,63 12,83

2,6 9 161,09 7,12 7,12 22,12 12,55

2,7 10 156,75 6,88 6,88 21,63 12,28

2,8 11 152,53 6,65 6,65 21,15 12,01

2,9 12 148,39 6,42 6,42 20,68 11,74 69,00 42,10 21,80

3,1 13 124,49 5,71 5,69 18,29 10,59

3,2 14 116,85 19,84 11,24 17,37 10,07

3,3 15 106,06 19,83 12,19 17,63 11,14

3,4 16 87,71 17,34 10,88 15,49 10,00 29,00 11,60 2,20

4,1 17 85,52 16,96 10,64 15,15 9,78

4,2 18 83,17 16,55 10,39 14,78 9,54

4,3 19 80,88 16,14 10,13 14,42 9,31

4,4 20 78,65 15,75 9,89 14,07 9,09

4,5 21 76,48 15,37 9,65 13,73 8,87

4,6 22 74,36 14,99 9,41 13,39 8,65

4,7 23 72,30 14,62 9,18 13,06 8,44

4,8 24 70,30 14,26 8,95 12,74 8,23

4,9 25 68,34 13,91 8,73 12,43 8,03

4,10 26 66,43 13,57 8,52 12,12 7,83

4,11 27 62,22 12,95 8,20 11,59 7,55

4,12 28 60,52 12,63 8,00 11,31 7,37

4,13 29 58,87 12,33 7,80 11,03 7,19 104,00 25,90 1,30

5,1 30 57,20 12,01 7,60 10,75 7,01

5,2 31 55,53 11,71 7,41 10,48 6,83

5,3 32 35,85 9,25 6,47 8,45 6,09 17,00 7,40 1,30

5,4 33 35,04 9,05 6,33 8,27 5,96

5,5 34 34,24 8,86 6,20 8,10 5,84

6,1 35 31,92 8,47 5,99 7,76 5,65

6,2 36 30,92 8,22 5,81 7,53 5,49

6,3 37 29,95 7,98 5,64 7,31 5,33

6,4 38 28,52 7,69 5,47 7,06 5,17

6,5 39 27,64 7,47 5,31 6,85 5,02

6,6 40 26,77 7,25 5,15 6,65 4,87

6,7 41 24,72 6,93 5,00 6,38 4,74

6,8 42 23,67 6,70 4,86 6,18 4,61

6,9 43 22,95 6,51 4,72 6,00 4,48

6,10 44 22,26 6,33 4,59 5,83 4,35

7,1 45 20,80 5,98 4,35 5,52 4,13

7,2 46 20,26 5,83 4,24 5,38 4,03

7,3 47 19,55 5,68 4,15 5,25 3,94

7,4 48 19,05 5,54 4,05 5,12 3,85

7,5 49 18,55 5,41 3,95 4,99 3,75

7,6 50 18,07 5,27 3,85 4,87 3,66

7,7 51 17,45 5,14 3,77 4,75 3,59

7,8 52 16,99 5,01 3,68 4,64 3,50

7,9 53 15,68 4,90 3,68 4,55 3,52

7,10 54 15,29 4,78 3,60 4,44 3,44

7,11 55 14,91 4,67 3,51 4,34 3,36 13,00 6,90 3,70

5

6

7

1

2

3

4

elemento

distância 

acumulada 

(km)

CALIBRA

ÇÃO

DBO (mg/L)
TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

OBSERVADO

trecho

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.3 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água Norg. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 2 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 3 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1 4 13,27 0,00 0,00 0,01 0,00 2,50 1,20 0,45

2,2 5 11,65 0,00 0,00 8,99 3,60

2,3 6 11,33 0,00 0,00 8,79 3,52

2,4 7 14,20 0,00 0,00 8,61 3,44

2,5 8 13,83 0,00 0,00 8,42 3,37

2,6 9 13,47 0,00 0,00 8,24 3,30

2,7 10 13,12 0,00 0,00 8,06 3,22

2,8 11 12,78 0,00 0,00 7,89 3,15

2,9 12 12,44 0,00 0,00 7,71 3,09 0,55 0,55 0,55

3,1 13 10,39 0,02 0,01 6,65 2,66

3,2 14 9,75 7,37 2,95 6,30 2,52

3,3 15 9,35 7,35 3,43 6,41 3,05

3,4 16 7,67 6,22 2,90 5,42 2,58 0,90 0,70 0,50

4,1 17 7,49 6,09 2,84 5,30 2,52

4,2 18 7,29 5,94 2,77 5,18 2,46

4,3 19 7,09 5,80 2,70 5,06 2,41

4,4 20 6,90 5,66 2,64 4,94 2,35

4,5 21 6,72 5,53 2,58 4,82 2,29

4,6 22 6,54 5,40 2,52 4,70 2,24

4,7 23 6,36 5,27 2,46 4,59 2,19

4,8 24 6,19 5,14 2,40 4,48 2,14

4,9 25 6,02 5,02 2,34 4,38 2,08

4,10 26 5,86 4,90 2,29 4,27 2,04

4,11 27 5,48 4,62 2,16 4,03 1,92

4,12 28 5,33 4,51 2,10 3,93 1,87

4,13 29 5,19 4,40 2,05 3,84 1,83 0,75 0,68 0,60

5,1 30 5,04 4,29 2,00 3,74 1,78

5,2 31 4,90 4,18 1,95 3,64 1,74

5,3 32 3,00 2,70 1,26 2,36 1,12 1,05 0,78 0,50

5,4 33 2,93 2,65 1,24 2,31 1,10

5,5 34 2,86 2,59 1,21 2,26 1,08

6,1 35 2,65 2,42 1,13 2,11 1,01

6,2 36 2,58 2,35 1,10 2,05 0,98

6,3 37 2,50 2,28 1,07 1,99 0,95

6,4 38 2,38 2,18 1,02 1,90 0,91

6,5 39 2,31 2,12 0,99 1,85 0,88

6,6 40 2,24 2,06 0,96 1,80 0,86

6,7 41 2,05 1,90 0,89 1,65 0,79

6,8 42 1,95 1,82 0,85 1,59 0,76

6,9 43 1,90 1,77 0,83 1,54 0,74

6,10 44 1,84 1,72 0,81 1,50 0,72

7,1 45 1,72 1,61 0,76 1,41 0,67

7,2 46 1,68 1,57 0,74 1,37 0,66

7,3 47 1,61 1,52 0,71 1,32 0,63

7,4 48 1,57 1,48 0,69 1,29 0,62

7,5 49 1,53 1,44 0,68 1,26 0,60

7,6 50 1,49 1,41 0,66 1,23 0,59

7,7 51 1,43 1,36 0,64 1,18 0,57

7,8 52 1,39 1,32 0,62 1,15 0,55

7,9 53 1,25 1,20 0,56 1,05 0,50

7,10 54 1,22 1,17 0,55 1,02 0,49

7,11 55 1,19 1,14 0,54 1,00 0,48 0,50 0,35 0,20

7

trecho

1

2

3

4

5

6

elemento

distância 

acumulada 

(km)

Norg (mg/L)
TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

CALIBRA

ÇÃO

OBSERVADO

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.4 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água NH3. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,95 0,95 0,95

1.2 2 0,55 0,52 0,52 0,52 0,52

1.3 3 12,00 0,42 0,42 0,42 0,42

2,1 4 18,19 0,35 0,35 0,37 0,35 62,50 21,79 5,00

2,2 5 16,26 0,34 0,34 21,87 4,97

2,3 6 16,01 0,33 0,33 21,61 4,92

2,4 7 19,89 0,32 0,32 21,35 4,86

2,5 8 19,60 0,31 0,31 21,10 4,81

2,6 9 19,32 0,31 0,31 20,84 4,76

2,7 10 19,05 0,30 0,30 20,59 4,71

2,8 11 18,78 0,29 0,29 20,34 4,65

2,9 12 18,51 0,28 0,28 20,09 4,60 14,70 11,59 6,40

3,1 13 15,79 0,25 0,22 17,60 4,04

3,2 14 15,19 18,07 4,10 17,00 3,91

3,3 15 14,48 17,11 4,47 16,14 4,30

3,4 16 12,13 14,71 3,85 13,88 3,70 16,47 8,44 2,48

4,1 17 12,05 14,59 3,82 13,75 3,67

4,2 18 11,96 14,45 3,79 13,62 3,63

4,3 19 11,88 14,32 3,75 13,49 3,60

4,4 20 11,80 14,18 3,72 13,35 3,56

4,5 21 11,72 14,04 3,68 13,22 3,53

4,6 22 11,65 13,90 3,65 13,08 3,49

4,7 23 11,57 13,77 3,61 12,95 3,45

4,8 24 11,50 13,63 3,58 12,82 3,42

4,9 25 11,42 13,49 3,54 12,68 3,38

4,10 26 11,33 13,35 3,50 12,54 3,34

4,11 27 10,79 12,75 3,35 11,98 3,19

4,12 28 10,70 12,62 3,31 11,85 3,16

4,13 29 10,62 12,49 3,27 11,72 3,12 15,20 10,39 4,74

5,1 30 10,54 12,35 3,24 11,59 3,08

5,2 31 10,45 12,20 3,20 11,45 3,05

5,3 32 6,49 7,99 2,10 7,49 2,00 15,20 6,05 0,20

5,4 33 6,44 7,91 2,08 7,42 1,98

5,5 34 6,38 7,84 2,06 7,35 1,96

6,1 35 6,00 7,40 1,95 6,93 1,85

6,2 36 5,93 7,30 1,92 6,83 1,82

6,3 37 5,85 7,19 1,89 6,73 1,79

6,4 38 5,65 6,95 1,82 6,51 1,73

6,5 39 5,58 6,85 1,80 6,41 1,70

6,6 40 5,50 6,75 1,77 6,31 1,67

6,7 41 5,11 6,29 1,65 5,88 1,56

6,8 42 4,96 6,10 1,60 5,70 1,51

6,9 43 4,89 6,01 1,57 5,62 1,48

6,10 44 4,82 5,92 1,54 5,53 1,46

7,1 45 4,64 5,70 1,48 5,32 1,39

7,2 46 4,59 5,63 1,46 5,25 1,37

7,3 47 4,48 5,50 1,42 5,13 1,34

7,4 48 4,42 5,43 1,40 5,06 1,32

7,5 49 4,37 5,37 1,38 5,00 1,30

7,6 50 4,32 5,30 1,36 4,93 1,28

7,7 51 4,21 5,17 1,33 4,82 1,24

7,8 52 4,15 5,11 1,31 4,75 1,22

7,9 53 3,79 4,69 1,20 4,36 1,12

7,10 54 3,75 4,63 1,18 4,30 1,10

7,11 55 3,70 4,57 1,16 4,25 1,09 17,50 4,64 0,00

7

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

1

2

3

4

5

6

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

NH3 (mg/L)
TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

CALIBRA

ÇÃO

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

OBSERVADO
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.5 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água NO2. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03

1.2 2,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

1.3 3,00 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03

2,1 4,00 0,30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,33 0,12 0,02

2,2 5,00 0,47 0,03 0,03 0,21 0,06

2,3 6,00 0,66 0,04 0,04 0,40 0,10

2,4 7,00 0,78 0,04 0,04 0,59 0,14

2,5 8,00 1,01 0,04 0,04 0,77 0,18

2,6 9,00 1,23 0,05 0,05 0,95 0,22

2,7 10,00 1,44 0,05 0,05 1,12 0,27

2,8 11,00 1,65 0,05 0,05 1,30 0,31

2,9 12,00 1,86 0,05 0,05 1,47 0,34 0,03 0,01 0,01

3,1 13,00 1,74 0,05 0,05 1,43 0,34

3,2 14,00 1,83 0,20 0,06 1,53 0,36

3,3 15,00 1,86 0,39 0,16 1,59 0,43

3,4 16,00 1,67 0,46 0,17 1,48 0,40 0,09 0,04 0,01

4,1 17,00 1,79 0,60 0,21 1,61 0,44

4,2 18,00 1,92 0,75 0,25 1,75 0,47

4,3 19,00 2,04 0,91 0,29 1,89 0,51

4,4 20,00 2,15 1,06 0,33 2,03 0,55

4,5 21,00 2,26 1,21 0,37 2,16 0,58

4,6 22,00 2,36 1,36 0,41 2,29 0,62

4,7 23,00 2,47 1,51 0,45 2,43 0,65

4,8 24,00 2,57 1,66 0,49 2,56 0,69

4,9 25,00 2,67 1,80 0,52 2,69 0,72

4,10 26,00 2,77 1,94 0,56 2,82 0,76

4,11 27,00 2,76 2,01 0,58 2,84 0,77

4,12 28,00 2,86 2,14 0,61 2,96 0,80

4,13 29,00 2,96 2,27 0,65 3,07 0,83 0,04 0,01 0,00

5,1 30,00 3,09 2,44 0,69 3,22 0,87

5,2 31,00 3,20 2,59 0,73 3,36 0,91

5,3 32,00 2,08 1,80 0,51 2,30 0,63 0,10 0,05 0,00

5,4 33,00 2,15 1,88 0,54 2,38 0,65

5,5 34,00 2,21 1,97 0,56 2,45 0,67

6,1 35,00 2,19 1,98 0,56 2,43 0,66

6,2 36,00 2,27 2,09 0,59 2,53 0,69

6,3 37,00 2,36 2,19 0,62 2,63 0,72

6,4 38,00 2,39 2,25 0,63 2,67 0,73

6,5 39,00 2,47 2,35 0,66 2,76 0,75

6,6 40,00 2,55 2,45 0,69 2,85 0,78

6,7 41,00 2,48 2,41 0,67 2,78 0,76

6,8 42,00 2,50 2,46 0,69 2,81 0,77

6,9 43,00 2,57 2,55 0,71 2,89 0,79

6,10 44,00 2,64 2,63 0,73 2,96 0,81

7,1 45,00 2,73 2,74 0,76 3,06 0,83

7,2 46,00 2,78 2,81 0,78 3,12 0,85

7,3 47,00 2,79 2,84 0,78 3,14 0,85

7,4 48,00 2,84 2,90 0,80 3,19 0,86

7,5 49,00 2,89 2,96 0,81 3,24 0,88

7,6 50,00 2,94 3,01 0,83 3,29 0,89

7,7 51,00 2,95 3,04 0,83 3,31 0,89

7,8 52,00 3,00 3,09 0,85 3,36 0,91

7,9 53,00 2,81 2,92 0,80 3,16 0,86

7,10 54,00 2,85 2,97 0,81 3,21 0,87

7,11 55,00 2,89 3,02 0,83 3,25 0,88 0,42 0,27 0,14

7

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

1

2

3

4

5

6

NO2 (mg/L)
TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

CALIBRA

ÇÃO

OBSERVADOTRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.6 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água NO3. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 1,00 0,65 0,30

1.2 2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

1.3 3 1,44 0,29 0,29 0,29 0,29

2,1 4 2,06 0,35 0,35 0,35 0,35 3,70 1,96 0,90

2,2 5 1,91 0,34 0,34 2,56 0,39

2,3 6 1,90 0,34 0,34 2,55 0,39

2,4 7 2,29 0,34 0,34 2,54 0,39

2,5 8 2,28 0,33 0,33 2,53 0,39

2,6 9 2,27 0,33 0,33 2,52 0,38

2,7 10 2,26 0,32 0,32 2,51 0,38

2,8 11 2,25 0,32 0,32 2,50 0,38

2,9 12 2,24 0,32 0,32 2,50 0,38 2,90 1,43 0,00

3,1 13 2,00 0,36 0,36 2,26 0,34

3,2 14 1,94 2,17 0,38 2,20 0,33

3,3 15 1,83 2,03 0,40 2,06 0,36

3,4 16 1,63 1,83 0,42 1,86 0,39 2,30 0,89 0,13

4,1 17 1,63 1,83 0,42 1,87 0,39

4,2 18 1,64 1,83 0,42 1,87 0,39

4,3 19 1,65 1,84 0,42 1,88 0,39

4,4 20 1,65 1,84 0,42 1,88 0,39

4,5 21 1,66 1,84 0,42 1,89 0,39

4,6 22 1,66 1,84 0,42 1,90 0,40

4,7 23 1,67 1,85 0,43 1,91 0,40

4,8 24 1,68 1,85 0,43 1,92 0,40

4,9 25 1,69 1,86 0,43 1,93 0,40

4,10 26 1,69 1,87 0,43 1,94 0,41

4,11 27 1,66 1,83 0,44 1,90 0,42

4,12 28 1,67 1,84 0,44 1,91 0,42

4,13 29 1,68 1,85 0,44 1,93 0,42 0,60 0,50 0,40

5,1 30 1,69 1,86 0,45 1,94 0,43

5,2 31 1,70 1,87 0,45 1,95 0,43

5,3 32 1,31 1,46 0,52 1,52 0,51 1,80 0,52 0,11

5,4 33 1,32 1,46 0,52 1,53 0,51

5,5 34 1,33 1,47 0,52 1,53 0,51

6,1 35 1,30 1,44 0,53 1,50 0,52

6,2 36 1,31 1,45 0,53 1,52 0,52

6,3 37 1,33 1,46 0,54 1,53 0,53

6,4 38 1,32 1,46 0,54 1,52 0,53

6,5 39 1,33 1,47 0,54 1,54 0,54

6,6 40 1,34 1,48 0,55 1,55 0,54

6,7 41 1,31 1,44 0,55 1,51 0,55

6,8 42 1,31 1,44 0,56 1,51 0,55

6,9 43 1,32 1,45 0,56 1,52 0,56

6,10 44 1,34 1,46 0,56 1,54 0,56

7,1 45 1,35 1,48 0,57 1,55 0,57

7,2 46 1,37 1,49 0,57 1,57 0,57

7,3 47 1,37 1,49 0,58 1,57 0,57

7,4 48 1,38 1,51 0,58 1,59 0,58

7,5 49 1,40 1,52 0,58 1,60 0,58

7,6 50 1,41 1,53 0,59 1,61 0,58

7,7 51 1,41 1,54 0,59 1,62 0,59

7,8 52 1,43 1,55 0,60 1,63 0,59

7,9 53 1,38 1,50 0,60 1,58 0,60

7,10 54 1,39 1,51 0,61 1,59 0,60

7,11 55 1,41 1,53 0,61 1,60 0,61 1,80 0,72 0,04

7

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

1

2

3

4

5

6

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

NO3 (mg/L)

CALIBRA

ÇÃO

OBSERVADO
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.7 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água NT. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 2,00 1,63 1,28

1.2 2 0,96 0,91 0,91 0,91 0,91

1.3 3 22,27 0,74 0,74 0,74 0,74

2,1 4 33,82 0,73 0,73 0,76 0,73 69,03 25,07 6,37

2,2 5 30,29 0,71 0,71 33,63 9,02

2,3 6 29,90 0,71 0,71 33,35 8,93

2,4 7 37,16 0,70 0,70 33,09 8,83

2,5 8 36,72 0,68 0,68 32,82 8,75

2,6 9 36,29 0,69 0,69 32,55 8,66

2,7 10 35,87 0,67 0,67 32,28 8,58

2,8 11 35,46 0,66 0,66 32,03 8,49

2,9 12 35,05 0,65 0,65 31,77 8,41 18,18 13,58 6,96

3,1 13 29,92 0,68 0,64 27,94 7,38

3,2 14 28,71 27,81 7,49 27,03 7,12

3,3 15 27,52 26,88 8,46 26,20 8,14

3,4 16 23,10 23,22 7,34 22,64 7,07 19,76 10,07 3,12

4,1 17 22,96 23,11 7,29 22,53 7,02

4,2 18 22,81 22,97 7,23 22,42 6,95

4,3 19 22,66 22,87 7,16 22,32 6,91

4,4 20 22,50 22,74 7,11 22,20 6,85

4,5 21 22,36 22,62 7,05 22,09 6,79

4,6 22 22,21 22,50 7,00 21,97 6,75

4,7 23 22,07 22,40 6,95 21,88 6,69

4,8 24 21,94 22,28 6,90 21,78 6,65

4,9 25 21,80 22,17 6,83 21,68 6,58

4,10 26 21,65 22,06 6,78 21,57 6,55

4,11 27 20,69 21,21 6,53 20,75 6,30

4,12 28 20,56 21,11 6,46 20,65 6,25

4,13 29 20,45 21,01 6,41 20,56 6,20 16,59 11,58 5,74

5,1 30 20,36 20,94 6,38 20,49 6,16

5,2 31 20,25 20,84 6,33 20,40 6,13

5,3 32 12,88 13,95 4,39 13,67 4,26 18,15 7,40 0,81

5,4 33 12,84 13,90 4,38 13,64 4,24

5,5 34 12,78 13,87 4,35 13,59 4,22

6,1 35 12,14 13,24 4,17 12,97 4,04

6,2 36 12,09 13,19 4,14 12,93 4,01

6,3 37 12,04 13,12 4,12 12,88 3,99

6,4 38 11,74 12,84 4,01 12,60 3,90

6,5 39 11,69 12,79 3,99 12,56 3,87

6,6 40 11,63 12,74 3,97 12,51 3,85

6,7 41 10,95 12,04 3,76 11,82 3,66

6,8 42 10,72 11,82 3,70 11,61 3,59

6,9 43 10,68 11,78 3,67 11,57 3,57

6,10 44 10,64 11,73 3,64 11,53 3,55

7,1 45 10,44 11,53 3,57 11,34 3,46

7,2 46 10,42 11,50 3,55 11,31 3,45

7,3 47 10,25 11,35 3,49 11,16 3,39

7,4 48 10,21 11,32 3,47 11,13 3,38

7,5 49 10,19 11,29 3,45 11,10 3,36

7,6 50 10,16 11,25 3,44 11,06 3,34

7,7 51 10,00 11,11 3,39 10,93 3,29

7,8 52 9,97 11,07 3,38 10,89 3,27

7,9 53 9,23 10,31 3,16 10,15 3,08

7,10 54 9,21 10,28 3,15 10,12 3,06

7,11 55 9,19 10,26 3,14 10,10 3,06 20,22 5,97 0,38

7

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

1

2

3

4

5

6

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

Ntotal (mg/L)

CALIBRA

ÇÃO

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

OBSERVADO
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.8 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água Porg. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

1.2 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1.3 3 0,61 0,01 0,01 0,01 0,01

2,1 4 0,94 0,01 0,01 0,01 0,01 2,04 0,82 0,16

2,2 5 0,83 0,01 0,01 0,95 0,26

2,3 6 0,82 0,01 0,01 0,93 0,25

2,4 7 1,02 0,01 0,01 0,92 0,25

2,5 8 1,01 0,01 0,01 0,91 0,25

2,6 9 0,99 0,01 0,01 0,90 0,24

2,7 10 0,98 0,01 0,01 0,89 0,24

2,8 11 0,96 0,01 0,01 0,88 0,24

2,9 12 0,95 0,01 0,01 0,87 0,23 0,91 0,57 0,28

3,1 13 0,80 0,01 0,01 0,76 0,21

3,2 14 0,77 0,78 0,21 0,73 0,20

3,3 15 0,75 0,77 0,25 0,72 0,24

3,4 16 0,62 0,66 0,22 0,62 0,21 1,20 0,49 0,22

4,1 17 0,62 0,65 0,22 0,61 0,21

4,2 18 0,61 0,64 0,21 0,60 0,20

4,3 19 0,60 0,63 0,21 0,60 0,20

4,4 20 0,59 0,63 0,21 0,59 0,20

4,5 21 0,58 0,62 0,21 0,58 0,20

4,6 22 0,57 0,61 0,20 0,57 0,19

4,7 23 0,56 0,60 0,20 0,57 0,19

4,8 24 0,56 0,59 0,20 0,56 0,19

4,9 25 0,55 0,59 0,20 0,55 0,19

4,10 26 0,54 0,58 0,19 0,54 0,18

4,11 27 0,51 0,55 0,19 0,52 0,18

4,12 28 0,50 0,55 0,18 0,51 0,17

4,13 29 0,50 0,54 0,18 0,51 0,17 1,64 0,49 0,01

5,1 30 0,49 0,53 0,18 0,50 0,17

5,2 31 0,48 0,53 0,18 0,49 0,17

5,3 32 0,31 0,35 0,12 0,33 0,12 0,35 0,20 0,02

5,4 33 0,30 0,35 0,12 0,33 0,12

5,5 34 0,30 0,34 0,12 0,32 0,12

6,1 35 0,28 0,33 0,11 0,31 0,11

6,2 36 0,28 0,32 0,11 0,30 0,11

6,3 37 0,28 0,32 0,11 0,30 0,11

6,4 38 0,27 0,31 0,11 0,29 0,10

6,5 39 0,26 0,30 0,11 0,29 0,10

6,6 40 0,26 0,30 0,11 0,28 0,10

6,7 41 0,24 0,28 0,10 0,27 0,10

6,8 42 0,24 0,27 0,10 0,26 0,09

6,9 43 0,23 0,27 0,10 0,26 0,09

6,10 44 0,23 0,27 0,10 0,25 0,09

7,1 45 0,22 0,26 0,09 0,24 0,09

7,2 46 0,22 0,26 0,09 0,24 0,09

7,3 47 0,21 0,25 0,09 0,24 0,09

7,4 48 0,21 0,25 0,09 0,23 0,09

7,5 49 0,21 0,24 0,09 0,23 0,08

7,6 50 0,21 0,24 0,09 0,23 0,08

7,7 51 0,20 0,24 0,09 0,22 0,08

7,8 52 0,20 0,23 0,08 0,22 0,08

7,9 53 0,18 0,22 0,08 0,20 0,08

7,10 54 0,18 0,21 0,08 0,20 0,08

7,11 55 0,18 0,21 0,08 0,20 0,07 0,26 0,15 0,05

7

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

1
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3

4

5

6

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

OBSERVADO
Porg (mg/L)
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SECUNDÁRIO - 
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LANÇAMENTO 

NA ETE

CALIBRA

ÇÃO
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.9 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água Pdiss. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07

1.2 2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1.3 3 1,11 0,03 0,03 0,03 0,03

2,1 4 1,70 0,03 0,03 0,03 0,03 3,06 1,29 0,22

2,2 5 1,53 0,03 0,03 1,70 0,46

2,3 6 1,53 0,03 0,03 1,70 0,46

2,4 7 1,90 0,03 0,03 1,69 0,46

2,5 8 1,89 0,03 0,03 1,69 0,46

2,6 9 1,88 0,03 0,03 1,68 0,46

2,7 10 1,88 0,03 0,03 1,68 0,45

2,8 11 1,87 0,03 0,03 1,67 0,45

2,9 12 1,86 0,03 0,03 1,67 0,45 0,82 0,71 0,62

3,1 13 1,60 0,03 0,03 1,47 0,40

3,2 14 1,55 1,41 0,38 1,44 0,39

3,3 15 1,47 1,34 0,41 1,36 0,41

3,4 16 1,24 1,16 0,35 1,18 0,36 0,80 0,54 0,11

4,1 17 1,24 1,16 0,35 1,18 0,36

4,2 18 1,24 1,16 0,35 1,18 0,36

4,3 19 1,24 1,16 0,35 1,18 0,35

4,4 20 1,24 1,16 0,35 1,18 0,35

4,5 21 1,24 1,16 0,35 1,18 0,35

4,6 22 1,24 1,16 0,34 1,18 0,35

4,7 23 1,24 1,16 0,34 1,18 0,35

4,8 24 1,24 1,16 0,34 1,18 0,35

4,9 25 1,24 1,16 0,34 1,18 0,34

4,10 26 1,24 1,16 0,34 1,18 0,34

4,11 27 1,19 1,12 0,32 1,14 0,33

4,12 28 1,19 1,12 0,32 1,13 0,33

4,13 29 1,19 1,12 0,32 1,13 0,33 1,32 1,01 0,29

5,1 30 1,19 1,12 0,32 1,13 0,32

5,2 31 1,18 1,12 0,32 1,13 0,32

5,3 32 0,75 0,74 0,22 0,75 0,22 0,79 0,55 0,18

5,4 33 0,75 0,74 0,22 0,75 0,22

5,5 34 0,75 0,74 0,22 0,75 0,22

6,1 35 0,71 0,71 0,21 0,72 0,21

6,2 36 0,71 0,71 0,20 0,72 0,21

6,3 37 0,71 0,71 0,20 0,72 0,21

6,4 38 0,70 0,70 0,20 0,71 0,20

6,5 39 0,70 0,70 0,20 0,71 0,20

6,6 40 0,70 0,69 0,20 0,70 0,20

6,7 41 0,66 0,66 0,19 0,67 0,19

6,8 42 0,64 0,65 0,18 0,66 0,18

6,9 43 0,64 0,65 0,18 0,65 0,18

6,10 44 0,64 0,65 0,18 0,65 0,18

7,1 45 0,63 0,64 0,17 0,64 0,18

7,2 46 0,63 0,64 0,17 0,64 0,18

7,3 47 0,63 0,63 0,17 0,64 0,17

7,4 48 0,62 0,63 0,17 0,64 0,17

7,5 49 0,62 0,63 0,17 0,63 0,17

7,6 50 0,62 0,63 0,17 0,63 0,17

7,7 51 0,62 0,62 0,16 0,63 0,17

7,8 52 0,61 0,62 0,16 0,62 0,16

7,9 53 0,57 0,58 0,15 0,58 0,15

7,10 54 0,57 0,57 0,15 0,58 0,15

7,11 55 0,57 0,57 0,15 0,58 0,15 0,80 0,43 0,03

7

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

1

2

3

4

5

6

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

Pdiss (mg/L)
TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

CALIBRA

ÇÃO

OBSERVADO

0,00
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0,40

0,60

0,80

1,00
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1,60

1,80
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.10 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para a 

variável de qualidade da água Ptotal. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09

1.2 2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.3 3 1,72 0,04 0,04 0,04 0,04

2,1 4 2,64 0,04 0,04 0,04 0,04 5,10 2,11 0,38

2,2 5 2,36 0,04 0,04 2,65 0,72

2,3 6 2,35 0,04 0,04 2,63 0,71

2,4 7 2,92 0,04 0,04 2,61 0,71

2,5 8 2,90 0,04 0,04 2,60 0,71

2,6 9 2,87 0,04 0,04 2,58 0,70

2,7 10 2,86 0,04 0,04 2,57 0,69

2,8 11 2,83 0,04 0,04 2,55 0,69

2,9 12 2,81 0,04 0,04 2,54 0,68 1,73 1,29 0,91

3,1 13 2,40 0,04 0,04 2,23 0,61

3,2 14 2,32 2,19 0,59 2,17 0,59

3,3 15 2,22 2,11 0,66 2,08 0,65

3,4 16 1,86 1,82 0,57 1,80 0,57 2,00 1,04 0,32

4,1 17 1,86 1,81 0,57 1,79 0,57

4,2 18 1,85 1,80 0,56 1,78 0,56

4,3 19 1,84 1,79 0,56 1,78 0,55

4,4 20 1,83 1,79 0,56 1,77 0,55

4,5 21 1,82 1,78 0,56 1,76 0,55

4,6 22 1,81 1,77 0,54 1,75 0,54

4,7 23 1,80 1,76 0,54 1,75 0,54

4,8 24 1,80 1,75 0,54 1,74 0,54

4,9 25 1,79 1,75 0,54 1,73 0,53

4,10 26 1,78 1,74 0,53 1,72 0,52

4,11 27 1,70 1,67 0,51 1,66 0,51

4,12 28 1,69 1,67 0,50 1,64 0,50

4,13 29 1,69 1,66 0,50 1,64 0,50 2,96 1,50 0,30

5,1 30 1,68 1,65 0,50 1,63 0,49

5,2 31 1,66 1,65 0,50 1,62 0,49

5,3 32 1,06 1,09 0,34 1,08 0,34 1,13 0,75 0,20

5,4 33 1,05 1,09 0,34 1,08 0,34

5,5 34 1,05 1,08 0,34 1,07 0,34

6,1 35 0,99 1,04 0,32 1,03 0,32

6,2 36 0,99 1,03 0,31 1,02 0,32

6,3 37 0,99 1,03 0,31 1,02 0,32

6,4 38 0,97 1,01 0,31 1,00 0,30

6,5 39 0,96 1,00 0,31 1,00 0,30

6,6 40 0,96 0,99 0,31 0,98 0,30

6,7 41 0,90 0,94 0,29 0,94 0,29

6,8 42 0,88 0,92 0,28 0,92 0,27

6,9 43 0,87 0,92 0,28 0,91 0,27

6,10 44 0,87 0,92 0,28 0,90 0,27

7,1 45 0,85 0,90 0,26 0,88 0,27

7,2 46 0,85 0,90 0,26 0,88 0,27

7,3 47 0,84 0,88 0,26 0,88 0,26

7,4 48 0,83 0,88 0,26 0,87 0,26

7,5 49 0,83 0,87 0,26 0,86 0,25

7,6 50 0,83 0,87 0,26 0,86 0,25

7,7 51 0,82 0,86 0,25 0,85 0,25

7,8 52 0,81 0,85 0,24 0,84 0,24

7,9 53 0,75 0,80 0,23 0,78 0,23

7,10 54 0,75 0,78 0,23 0,78 0,23

7,11 55 0,75 0,78 0,23 0,78 0,22 1,06 0,58 0,08

7

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

trecho elemento

distância 

acumulada 

(km)

1

2

3

4

5

6

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

Ptotal (mg/L)

CALIBRA

ÇÃO

OBSERVADO

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.A.11 - Resultados da calibração e simulação de cenários futuros 

utilizando o modelo de simulação da qualidade da água QUAL2E-UNCAS, para as 

variáveis de qualidade da água CF e clorofila-a. 

MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

1.1 1 2136,3 2136,09 2136,09 2136,09 2136,09 2,40E+04 1,30E+04 2,30E+03 0,005

1.2 2 1734,2 1660,55 1660,55 1660,55 1660,55 0,005

1.3 3 ******* 1362,01 1362,01 1363,18 1362,03 0,005

2,1 4 ******* 1917,79 1917,79 2324,48 1924,43 1,40E+07 6,20E+06 9,70E+05 0,010

2,2 5 ******* 1863,54 1863,54 ******* 6748,31 3,860

2,3 6 ******* 1810,84 1810,84 ******* 6629,64 3,830

2,4 7 ******* 1759,67 1759,67 ******* 6512,99 3,150

2,5 8 ******* 1709,99 1709,99 ******* 6398,35 3,140

2,6 9 ******* 1661,76 1661,76 ******* 6285,68 3,120

2,7 10 ******* 1614,94 1614,94 ******* 6174,95 3,110

2,8 11 ******* 1569,5 1569,5 ******* 6066,13 3,100

2,9 12 ******* 1527,38 1526,44 ******* 5958,53 1,20E+07 5,90E+06 2,70E+04 3,100

3,1 13 ******* 2589,25 2063,23 ******* 5618,85 7,050

3,2 14 ******* ******* 5899,49 ******* 5370,75 7,200

3,3 15 ******* ******* 5912,33 ******* 5439,1 99,180

3,4 16 ******* ******* 5594,35 ******* 5191,5 6,50E+06 2,40E+06 1,10E+03 89,360

4,1 17 ******* ******* 5488,14 ******* 5093,2 89,970

4,2 18 ******* ******* 5373,35 ******* 4986,94 90,670

4,3 19 ******* ******* 5260,64 ******* 4882,6 91,390

4,4 20 ******* ******* 5149,98 ******* 4780,14 92,110

4,5 21 ******* ******* 5041,34 ******* 4679,56 92,840

4,6 22 ******* ******* 4934,69 ******* 4580,81 93,590

4,7 23 ******* ******* 4830,02 ******* 4483,88 94,340

4,8 24 ******* ******* 4727,29 ******* 4388,74 95,100

4,9 25 ******* ******* 4626,48 ******* 4295,37 95,880

4,10 26 ******* ******* 4527,65 ******* 4203,89 96,650

4,11 27 ******* ******* 4449,26 ******* 4143,48 95,130

4,12 28 ******* ******* 4355,22 ******* 4056,1 95,920

4,13 29 ******* ******* 4262,98 ******* 3970,38 9,00E+06 2,40E+06 0 96,720

5,1 30 ******* ******* 4179,51 ******* 3892,83 97,630

5,2 31 ******* ******* 4100,58 ******* 3820 98,440

5,3 32 ******* ******* 4344,11 ******* 4161,85 9,10E+04 4,00E+04 3,00E+02 77,070

5,4 33 ******* ******* 4273,8 ******* 4094,59 77,730

5,5 34 ******* ******* 4204,6 ******* 4028,44 78,390

6,1 35 ******* ******* 4160,36 ******* 3995,31 77,200

6,2 36 ******* ******* 4070,53 ******* 3909,16 78,000

6,3 37 ******* ******* 3982,51 ******* 3824,77 78,820

6,4 38 ******* ******* 3916,37 ******* 3765,07 78,820

6,5 39 ******* ******* 3831,86 ******* 3683,93 79,650

6,6 40 ******* ******* 3749,36 ******* 3604,77 80,480

6,7 41 ******* ******* 3737,93 ******* 3604,14 78,880

6,8 42 9822,4 ******* 3678,39 ******* 3549,48 79,050

6,9 43 9600,8 ******* 3600,74 ******* 3474,64 79,880

6,10 44 9383,6 ******* 3524,54 ******* 3401,2 80,730

7,1 45 8923,8 ******* 3398,93 ******* 3282,16 81,890

7,2 46 8738,6 ******* 3333,04 ******* 3218,62 82,710

7,3 47 8512,9 ******* 3287,62 ******* 3176,78 83,000

7,4 48 8336,7 ******* 3223,78 ******* 3115,15 83,850

7,5 49 8163,6 ******* 3161,01 ******* 3054,56 84,700

7,6 50 7993,5 ******* 3099,42 ******* 2995,13 85,560

7,7 51 7792,1 ******* 3060,6 ******* 2959,56 85,860

7,8 52 7629,1 ******* 3001,68 ******* 2902,71 86,720

7,9 53 7283,3 ******* 3085,02 ******* 2994,82 83,960

7,10 54 7137 ******* 3026,52 ******* 2938,08 84,810

7,11 55 6994,9 ******* 2969,67 ******* 2882,94 6,10E+04 1,70E+04 5,20E+02 85,650

trecho elemento

4

5

6

1

2

3

7

CALIBRA

ÇÃO

OBSERVADOTRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

TERCIÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NO TG2

TRATAMENTO 

SECUNDÁRIO - 

LANÇAMENTO 

NA ETE

clor. - a calculado (ug/L)

CF (NMP/100mL)
distância 

acumulada 

(km)
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9.1.1.1.1.1.1.1.B PLANILHAS DE CAMPO 

 

Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.B.1 – Planilha de campo para medição de vazão. 

Corpo hídrico: Melchior Chuva no dia anterior: não

Ponto de medição: MC2 Data: 09/08/2000

Hora início: 11h56 Hora fim: 12h27 Operador: Marcelo Acompanhante: Marcio

VERTI

CAL

DISTÂNCIA 

DA MARGEM  

(m)

PROF. 

TOTAL 

(m)

PROF. DE 

MEDIÇÃO 

(m)

N
o
. 

ROTA

ÇÕES

TEMPO DE 

MEDIÇÃO 

(s)

VERTI

CAL

DISTÂNCIA 

DA MARGEM  

(m)

PROF. 

TOTAL 

(m)

PROF. DE 

MEDIÇÃO 

(m)

N
o
. 

ROTA

ÇÕES

TEMPO DE 

MEDIÇÃO 

(s)

- - -

0,07 91 50

0,16 100 51

0,23 128 52

0,30 47 53

0,30 150 54

0,29 101 55

0,22 220 56

0,23 23 57

0,20 142 58

0,16 132 59

0,12 119 60

- - -

UnB - ENC

CAMPANHA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO EM CORPOS HÍDRICOS

13,80

9,20

10,20

11,20

12,20

5,20

6,20

7,20

8,20

1,70

2,20

3,20

4,20 0,58

0,41

0,17

0,00

0,56

0,72

0,76

0,76

0,29

0,41

0,50

0,57

-
PF 

(ME)

8

9

10

11

4

5

6

7

PI 

(MD)

1

2

3
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9.1.1.1.1.1.1.1.C FOTOS DE PONTOS DE INTERESSE NOS RIOS MELCHIOR E 

DESCOBERTO 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.1 – Ponto de coleta CT, no córrego Cortado, antes de receber 

aporte de esgoto. Verifica-se a seção de medição de vazão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.2 – Ponto de coleta TG, no córrego Taguatinga, antes de receber 

aporte de esgoto. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.3 – Lançamento de esgoto bruto a céu aberto no córrego 

Taguatinga (ETg+Cei). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.4 – Ponto de coleta TG2, no córrego Taguatinga. Verifica-se, 

visualmente, a mudança da qualidade da água, em relação ao ponto TG. 

 



 166 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.5 – Ponto de monitoramento MC-JEC. Verificam-se as espumas 

no rio Melchior, devido principalmente à quantidade de detergentes presente no esgoto 

lançado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.6 – Efluente do esgoto tratado da ETE – Samambaia, logo a 

jusante do ponto MC-JEC. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.7 - Visualização da diferença de cores, ,no ponto de mistura do 

efluente da ETE-Samambaia com o rio Melchior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.8 – Calha do rio Melchior, logo a jusante do lançamento da ETE 

– Samambaia. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.9 – Ponte logo a montante do ponto de amostragem MC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.10 – Ponto de amostragem MC2. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.11 – Camada de lodo e algas no ponto de monitoramento MC2. 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.12 – Ponte sobre o rio Descoberto, que liga a cidade de Santo 

Antônio do Descoberto ao DF. Esse ponto de amostragem é o DC1. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.C.13 - Ponto de amostragem DC2, o último ponto de amostragem 

no rio Descoberto. 
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9.1.1.1.1.1.1.1.D FOTOS DOS EQUIPAMENTOS E DA PRÁTICA DA MEDIÇÃO DE 

VAZÃO E DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D’ÁGUA DO RIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.D.1 – Equipamento para medição de vazão a vau. Os 

equipamentos visualizados são: contador de rotações, molinete e haste para medição de 

vazão. Verifica-se o fio ligando o molinete ao contados de rotações. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.D.2 – Medição de vazão a vau, no ponto de monitoramento MC-

JEC. Verifica-se a necessidade de utilizar roupa emborrachada em função do alto grau 

de poluição orgânica e patogênica verificado a partir do lançamento dos esgotos. 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.D.3 – Fixação, ao longo da seção transversal no ponto de medição 

de vazão, da corda para posicionamento de uma trena. A correta fixação da trena, com 

alinhamento horizontal e transversal ao sentido do fluxo de água no rio. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.D.4 – Medição de vazão, no ponto DC2, utilizando o método do 

teleférico. Nesse método, o molinete é operado por duas pessoas que se encontram em 

cada margem. A corda (visualizada na margem direita) controla a distância do molinete 

ao longo da seção transversal. O cabo de aço (visualizado na margem esquerda), por sua 

vez, controla a profundidade de medição da velocidade realizada pelo molinete. Todo o 

conjunto do molinete é sustentado por uma corda, que foi tencionada com o auxílio de 

uma catraca de corrente. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.D.5 – Visualização do molinete sendo puxado, no sistema de 

medição de vazão pelo método do teleférico. 

 

 

 

 

 

Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.D.6 – Instalação do medidor eletrônico do nível da água do rio. O 

medidor registrou o nível do rio, no ponto MC-JEC, de 15 em 15 minutos, a fim de se 

verificar a variação diária do nível em função da variação da vazão do esgoto bruto 

afluente. 
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Figura  9.1.1.1.1.1.1.1.D.7 – Detalhe da canalização que protege o sensor do medidor de 

nível. Verificam-se os furos realizados na parte imersa do cano, para permitir a 

comunicação entre o nível real do rio com o nível registrado, no interior do cano de 

proteção. 
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9.1.1.1.1.1.1.1.E DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA LEVANTADOS E 

COLETADOS PARA OS PONTOS DE MONITORAMENTO DO RIO DESCOBERTO 

E RIO MELCHIOR – ANO 2000 

 

Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.E.1 – Dados de qualidade da água coletados em campo e obtidos 

junto à CAESB, para os pontos de monitoramento TG2 e MC-JEC, durante a fase de 

trabalhos de campo. 

DIA HORA
TEMP. ÁGUA  

(
o
C)

OD (mg/L) DBO (mg/L) DQO (mg/L) NTK (mg/L) Norg. (mg/L) NH3 (mg/L) NOX (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L)
Ptotal    

(mg/L)
Pdiss (mg/L)

10/07/00 16:30 18,0 0,00 152 728 32,50 - 8,500 0,500 - - 5,800 -

25/07/00 11:00 23,1 0,80 - 449 - - 30,250 3,727 0,027 3,700 - -

14/08/00 8:30 21,7 0,00 292 321 - - 25,000 - - - 4,188 2,151

28/08/00 8:45 23,2 0,00 198 284 - 2,500 62,500 1,623 0,023 1,600 4,092 3,062

11/09/00 16:30 20,0 0,20 51 69 23,80 - 9,500 0,350 - - 4,500 -

20/09/00 7:27 20,8 0,96 - 74 - 0,650 27,750 - 0,086 2,300 1,360 0,709

18/10/00 7:15 20,7 1,68 - 29 - - 5,000 1,227 0,327 0,900 0,509 0,294

25/10/00 7:05 21,1 2,32 47 31 - 0,450 5,800 1,436 0,136 1,300 0,380 0,218

23,2 2,32 292 728 32,50 2,500 62,500 3,727 0,327 3,700 5,800 3,062

18,0 0,00 47 29 23,80 0,450 5,000 0,350 0,023 0,900 0,380 0,218

21,1 0,75 148 248 28,15 1,200 21,788 1,477 0,120 1,960 2,976 1,287

1,7 0,88 104 249 6,15 1,130 19,420 1,214 0,125 1,099 2,177 1,261

DIA HORA
TEMP. ÁGUA  

(
o
C)

OD (mg/L) DBO (mg/L) DQO (mg/L) NTK (mg/L) Norg. (mg/L) NH3 (mg/L) NOX (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L)
Ptotal    

(mg/L)
Pdiss (mg/L)

20/07/00 - - 5,14 - 103 - - 11,200 0,905 0,005 0,900 - -

25/07/00 12h00 21,8 3,78 - 176 - - 11,700 0,015 0,015 0,000 - -

14/08/00 9h17 20,2 4,52 69 136 - - 6,400 - - - 1,255 0,693

28/08/00 9h40 22,3 3,18 44 136 - - 14,700 0,708 0,008 0,700 1,107 0,823

20/09/00 8h20 20,3 2,74 22 66 - - 11,600 2,925 0,025 2,900 1,535 0,624

18/10/00 8h10 21,7 0,77 25 96 - - 13,600 1,916 0,016 1,900 1,356 0,727

25/10/00 8h00 22,0 2,63 51 84 - 0,550 11,900 2,216 0,016 2,200 1,181 0,706

22,3 5,14 69 176 - 0,550 14,700 2,925 0,025 2,900 1,535 0,823

20,2 0,77 22 66 - 0,550 6,400 0,015 0,005 0,000 1,107 0,624

21,4 3,25 42 114 - 0,550 11,586 1,448 0,014 1,433 1,287 0,714

0,9 1,43 20 38 - - 2,611 1,085 0,007 1,080 0,166 0,072

PONTO TG2

PONTO MC-ECJ

MÁXIMO

MÍNIMO

MÉDIO

DESVIO PADRÃO

MÁXIMO

MÍNIMO

MÉDIO

DESVIO PADRÃO

Obs. 1: valores em vermelho foram fornecidos pela CAESB - esgoto

Obs. 1: valores em vermelho foram fornecidos pela CAESB - esgoto  

 

Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.E.2 – Dados de qualidade da água coletados em campo e obtidos 

junto à CAESB, para os pontos de monitoramento MC1 e MC2, durante a fase de 

trabalhos de campo. 

DIA HORA
TEMP. ÁGUA  

(
o
C)

OD (mg/L) DBO (mg/L) DQO (mg/L) NTK (mg/L) Norg. (mg/L) NH3 (mg/L) NOX (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L)
Ptotal    

(mg/L)
Pdiss (mg/L)

10/07/00 17h00 18,0 4,90 20 135 9,10 - 3,200 0,500 - - 1,300 -

12/07/00 - 18,6 1,80 12 - 25,10 - 16,470 0,140 0,013 0,127 1,329 0,803

20/07/00 - - - - - - - - - - - - -

25/07/00 13h00 22,1 3,84 - 135 - - 8,200 1,230 0,030 1,200 - -

14/08/00 - - - - - - - - - - - - -

28/08/00 - - - - - - - - - - - - -

11/09/00 17h00 20,0 5,00 4 16 16,50 - 9,500 0,600 - - 1,700 -

13/09/00 - 20,0 4,20 9 - 14,20 - 11,970 0,216 0,088 0,128 0,797 0,442

20/09/00 9h10 21,4 1,91 2 52 - 0,900 8,400 2,336 0,036 2,300 1,889 0,688

18/10/00 9h05 21,8 0,48 9 50 - - 8,000 1,118 0,018 1,100 0,982 0,697

25/10/00 8h40 21,9 1,95 29 58 - 0,500 7,700 1,251 0,051 1,200 0,729 0,512

16/11/00 - 23,8 2,10 7 - 4,79 - 2,475 0,244 0,062 0,182 0,490 0,106

23,8 5,00 29 135 25,10 0,900 16,470 2,336 0,088 2,300 1,889 0,803

18,0 0,48 2 16 4,79 0,500 2,475 0,140 0,013 0,127 0,490 0,106

20,8 2,91 12 74 13,94 0,700 8,435 0,848 0,043 0,891 1,152 0,541

1,8 1,60 9 49 7,72 0,283 4,212 0,711 0,026 0,805 0,488 0,251

DIA HORA
TEMP. ÁGUA  

(
o
C)

OD (mg/L) DBO (mg/L) DQO (mg/L) NTK (mg/L) Norg. (mg/L) NH3 (mg/L) NOX (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L)
Ptotal    

(mg/L)
Pdiss (mg/L)

10/07/00 09:00 17,5 1,50 104 124 25,30 - 9,470 0,400 - - 2,400 -

20/07/00 - - 3,20 - 262 - - 10,300 0,605 0,005 0,600 - -

25/07/00 14h10 21,9 1,08 - 150 - - 11,100 0,404 0,004 0,400 - -

14/08/00 10h11 21,8 3,04 32 41 ou 83 - - 5,200 - - - 1,013 0,982

16/08/00 11h10 23,8 1,04 23 39 ou 127 - 0,750 13,700 0,502 0,002 0,500 1,392 1,186

11/09/00 09:00 17,0 4,30 3 14 8,80 - 4,740 0,450 - - 1,300 -

20/09/00 10h00 23,4 1,84 4 50 - - 15,200 0,518 0,018 0,500 1,884 1,320

18/10/00 10h00 23,8 0,82 1 55 - - 14,500 0,504 0,004 0,500 2,919 1,275

25/10/00 9h25 23,5 3,34 14 33 - 0,600 9,300 0,539 0,039 0,500 0,297 0,285

23,8 4,30 104 262 25,30 0,750 15,200 0,605 0,039 0,600 2,919 1,320

17,0 0,82 1 14 8,80 0,600 4,740 0,400 0,002 0,400 0,297 0,285

21,6 2,24 26 98 17,05 0,675 10,390 0,490 0,012 0,500 1,601 1,010

2,8 1,25 36 87 11,67 0,106 3,748 0,070 0,014 0,063 0,879 0,425

MÁXIMO

MÍNIMO

PONTO MC2

PONTO MC1

MÁXIMO

MÍNIMO

MÉDIO

DESVIO PADRÃO

MÉDIO

DESVIO PADRÃO

Obs. 1: valores em vermelho foram fornecidos pela CAESB - esgoto

Obs. 2: valores em azul foram fornecidos pela CAESB - água

Obs. 1: valores em vermelho foram fornecidos pela CAESB - esgoto  
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Tabela  9.1.1.1.1.1.1.1.E.3 – Dados de qualidade da água coletados em campo e obtidos 

junto à CAESB, para os pontos de monitoramento DC1 e DC2, durante a fase de 

trabalhos de campo. 

DIA HORA
TEMP. ÁGUA  

(
o
C)

OD (mg/L) DBO (mg/L) DQO (mg/L) NTK (mg/L) Norg. (mg/L) NH3 (mg/L) NOX (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L)
Ptotal    

(mg/L)
Pdiss (mg/L)

10/07/00 09:30 17,5 3,40 1 22 12,30 - 5,450 0,160 - - 1,200 -

12/07/00 - 18,2 3,20 6 - 9,30 - 6,780 0,119 0,013 0,106 0,875 0,614

20/07/00 - - - - - - - - 0,000 - - - -

25/07/00 - - - - - - - - 0,000 - - - -

14/08/00 10h43 21,5 1,34 17 45 - - 0,200 0,000 - - 0,892 0,738

28/08/00 11h50 24,1 2,16 - 193 - 0,500 7,800 0,302 0,002 0,300 0,953 0,785

11/09/00 09:30 17,5 6,40 4 12 15,40 - 8,830 0,650 - - 0,540 -

13/09/00 - 21,0 5,90 5 - 5,11 - 4,515 0,371 0,087 0,284 0,347 0,178

20/09/00 10h30 23,3 5,56 - 26 - 1,050 15,200 1,902 0,102 1,800 0,715 0,697

18/10/00 10h30 23,7 2,89 - 38 - - 6,600 0,647 0,047 0,600 1,006 0,740

25/10/00 9h55 23,9 5,25 11 20 - - 3,400 0,452 0,052 0,400 0,133 0,375

16/11/00 - 23,9 6,70 8 - 4,58 - 1,692 0,221 0,049 0,172 0,630 0,281

24,1 6,70 17 193 15,40 1,050 15,200 1,902 0,102 1,800 1,200 0,785

17,5 1,34 1 12 4,58 0,500 0,200 0,000 0,002 0,106 0,133 0,178

21,5 4,28 7 51 9,34 0,775 6,047 0,402 0,050 0,523 0,729 0,551

2,8 1,90 5 64 4,64 0,389 4,194 0,526 0,036 0,585 0,324 0,237

DIA HORA
TEMP. ÁGUA  

(
o
C)

OD (mg/L) DBO (mg/L) DQO (mg/L) NTK (mg/L) Norg. (mg/L) NH3 (mg/L) NOX (mg/L) NO2 (mg/L) NO3 (mg/L)
Ptotal    

(mg/L)
Pdiss (mg/L)

12/07/00 - 18,7 5,10 7 - 5,34 - 5,100 0,177 0,142 0,035 0,645 0,384

20/07/00 - - - - - - - - - - - - -

25/07/00 - - - - - - - - - - - - -

14/08/00 11h52 22,5 7,02 13 51 - - 0,000 - - - 1,056 0,798

28/08/00 12h45 23,7 6,62 - 228 - 0,500 5,600 0,763 0,163 0,600 0,785 0,639

13/09/00 - 21,0 5,30 4 - 3,78 - 1,693 0,977 0,283 0,694 0,124 0,030

20/09/00 11h25 23,8 6,90 - 23 - 0,200 17,500 1,001 0,401 0,600 0,485 -

18/10/00 11h30 25,7 3,78 4 30 - - 4,200 2,215 0,415 1,800 0,610 0,489

25/10/00 10h40 24,6 3,30 9 17 - - 2,800 1,046 0,146 0,900 0,330 0,283

16/11/00 - 23,5 5,10 5 - 1,54 - 0,206 0,699 0,316 0,383 0,255 0,122

25,7 7,02 13 228 5,34 0,500 17,500 5,340 0,415 1,800 1,056 0,798

18,7 3,30 4 17 1,54 0,200 0,000 1,540 0,142 0,035 0,124 0,030

22,9 5,39 7 70 3,55 0,350 4,637 3,553 0,267 0,716 0,536 0,426

2,2 1,39 4 89 1,91 0,212 5,606 1,910 0,118 0,549 0,303 0,272

MÁXIMO

MÍNIMO

PONTO DC1

MÉDIO

DESVIO PADRÃO

MÁXIMO

MÍNIMO

PONTO DC2

Obs. 1: valores em azul foram fornecidos pela CAESB - água

MÉDIO

DESVIO PADRÃO

Obs. 1: valores em vermelho foram fornecidos pela CAESB - esgoto

Obs. 2: valores em azul foram fornecidos pela CAESB - água

 

 

 


