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Resumo 

 A modelagem matemática é uma valiosa ferramenta para avaliação de alterações da 

qualidade da água causadas por descargas diversas. Para a simulação de bacias 

hidrográficas a integração com sistemas de informações geográficas (SIG) é muito útil para 

a descrição detalhada e automatizada da região de interesse, e para a interpretação dos 

resultados. Neste contexto de desenvolvimento de soluções integradas que o presente 

trabalho tem como objetivo contribuir para a melhoria no gerenciamento da qualidade da 

água em bacias hidrográficas, onde é apresentado o desenvolvimento de um modelo 

acoplado com SIG, aplicável para condições de baixa disponibilidade de dados, 

denominado SIAQUA-IPH. Adotou-se para o modelo a utilização de soluções analíticas da 

equação de advecção-dispersão para simular o impacto de lançamentos com duração 

variável em cursos de água, incluindo lançamentos instantâneos, ou de duração curta. No 

modelo é adotado um esquema de convolução dos polutogramas para a representação de 

lançamentos múltiplos e de confluências existentes na bacia. Ainda, para a simulação de 

constituintes comumente encontrados em esgotos (DBO, OD, N, P e Coliformes) foi 

adotada a utilização de soluções conhecidas, como a equação de Streeter-Phelps. Soluções 

analíticas foram priorizadas visando diminuir restrições relacionadas à capacidade 

computacional, tempo de simulação e outros erros numéricos. A topologia adotada na 

concepção do modelo consiste na subdivisão da bacia hidrográfica em pequenos trechos de 

rio, que pode ser obtida automaticamente através de ferramentas de geoprocessamento, o 

que caracteriza o primeiro fator de integração com SIG desenvolvida. Esta é a mesma 

topologia utilizada pelo modelo MGB-IPH, por isto os resultados do modelo hidrológico 

podem ser utilizados diretamente pelo modelo de qualidade. Como segundo fator de 

integração com SIG, o SIAQUA-IPH foi desenvolvido plenamente acoplado à plataforma 

MapWindow GIS®, de uso livre, onde o SIG é a forma como o usuário interage com o 

modelo, inserido os dados de entrada e visualizando os resultados. Para a calibração do 

SIAQUA-IPH adotou-se a possibilidade do uso do algoritmo de calibração automática 

SIMPLEX de Nelder-Mead. Para o cálculo do coeficiente de dispersão longitudinal foi 

adotado o uso de formulações práticas, selecionadas a partir de uma matriz de seleção 

desenvolvida. Testes hipotéticos de funcionamento do modelo nas bacias do rio Ijuí (RS) e 

do rio São Francisco (MG) evidenciaram um desempenho pleno de todas as soluções 

adotadas. Em um terceiro ensaio de representação de dados de traçadores, obtidos de Rigo 

(1992), foram obtidos resultados satisfatórios em que as diferenças computadas servem de 

referência para usuários sobre as incertezas dos métodos utilizados. Espera-se que as 

soluções adotadas no desenvolvimento do SIAQUA-IPH sirvam para várias aplicações, 

incluindo estudos prévios de impacto, avaliações posteriores de despejos ocorridos, e até 

suporte à decisão em tempo real, como no caso de derramamentos acidentais.  
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Abstract 

  

 Mathematical modeling is a valuable tool to assess water quality changes produced 

by different kinds of discharges. For watershed simulations, the coupling with Geographic 

Information Systems (GIS) is very useful for automated and detailed description of the 

studied region and for helping results interpretation. On this context of integrated solutions 

development that this research aims to contribute for river basins water quality 

management improving, where is exposed the development of a model coupled with GIS 

and applicable to low data availability conditions, called SIAQUA-IPH. In the model was 

adopted the use of advection-dispersion equation analytical solutions to simulate the 

impacts of various duration discharges into rivers. A polutograph convolution scheme is 

adopted for representing multiple spills and confluences in the basin. For constituents 

commonly found in sewage simulation (BOD, OD, N, P and Coliforms) the model also 

allows the use of classical solutions, such as the Streeter-Phelps equation. The model is 

designed to use primarily analytical solutions aiming to reduce constraints related to 

computational capacity, simulation time and others numerical issues. The topology adopted 

in the model consists in the hydrography discretization into small river reaches, which can 

be obtained automatically through geoprocessing tools, which is the primary factor of 

developed GIS coupling. Also, as this is the same topology used by the MGB-IPH model, 

the hydrological model results can be used directly by the water quality model. As a 

second GIS integration factor, SIAQUA-IPH was developed fully coupled to MapWindow 

GIS ® platform, free distributed, where the GIS is the way the user interacts with the 

model, enters the input information and access results. Calibration of SIAQUA-IPH can be 

performed through Nelder-Mead SIMPLEX automatic calibration algorithm. For the 

longitudinal dispersion coefficients estimation was adopted the use of empirical 

formulations, selected through a selection matrix developed. Tests of hypothetical releases 

in the Ijuí (RS) and in the São Francisco (MG) river basins were carried out, which showed 

a full performance of all the adopted solutions. Also, a tracer data representation test was 

conducted using data showed by Rigo (1992) in the Paraíba do Sul River (RJ), where 

obtained results were considered satisfactory and computed differences can be used as a 

guide for uncertainty of the adopted methods. It is expected that the SIAQUA-IPH serves 

for various applications, including prior studies of pollutants releases, later evaluations of 

discharges and to support real-time decision in case of accidental spills. 
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Capitulo 1  

Introdução

1.1 Caracterização e justificativa do problema 

 A água é um recurso natural essencial que representa, sobretudo, o principal 

constituinte de todos os organismos vivos. Ela está relacionada com todos os aspectos de 

manutenção da vida, desenvolvimento e bem estar das populações e ecossistemas em geral. 

 Contudo, não bastando existência de problemas relacionados à falta de água em 

quantidades apreciáveis, que é grave em diversas regiões do planeta, o homem tende a 

poluir os corpos hídricos com efluentes diversos. Os cursos de água são frequentemente 

utilizados para diluir e transportar produtos residuais para longe do local de produção e 

descarga.  

 Juntamente com os deflúvios superficiais urbanos e agrícolas, os esgotos sanitários e 

os efluentes industriais são os principais causadores de degradação da qualidade dos 

recursos hídricos. A água com qualidade perturbada acaba tornando-se inutilizável pela 

população, causa problemas de saúde pública e origina desequilíbrios ambientais.  

 Por exemplo, segundo a Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2012 

(ANA, 2012), tomando o Índice de Qualidade da Água (IQA) como referência, cerca de 

7% dos corpos hídricos brasileiros monitorados possuem qualidade ruim ou péssima, e 

existem bacias brasileiras como a do Alto-Iguaçu, do Rio Mogi-Guaçu e a do Rio 

Ivinhema onde é verificada uma deterioração da qualidade dos recursos hídricos ao longo 

dos últimos anos. Estes dados apresentam somente parte do problema, pois não levam em 

conta situações de derramamentos esporádicos de poluentes, que são frequentemente 

noticiados em diferentes regiões do país, e tem janela de detecção temporária. 

 Para solucionar estes problemas de degradação dos recursos hídricos, exige-se uma 

solução criteriosa e que possibilite uma avaliação constante da qualidade da água. O 

monitoramento sistemático dos corpos hídricos é prática com parcela importante na 

solução deste problema. Outra parte desta solução pode ser encontrada na utilização de 

modelos matemáticos de qualidade da água, capazes de representar as complexas 

interações ocorridas no corpo d’água receptor com um poluente que nele é despejado. 

 A modelagem da qualidade hídrica é uma valiosa ferramenta de engenharia, que se 

constitui na aplicação de equações matemáticas para a simulação de processos de 
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transporte e autodepuração de poluentes em um corpo de água. A sua aplicação propicia a 

previsão e avaliação de cenários, o controle de alterações na qualidade das águas causadas 

por descargas de poluentes, licenciamento e planejamento do uso da água, análises de risco 

e a tomada de decisão em relação à proteção de mananciais e/ou captações. Geralmente 

esta aplicação se dá através da indicação da ordem de grandeza das alterações na qualidade 

da água. 

 Dada a utilidade da modelagem de qualidade da água, a pesquisa em âmbito 

acadêmico para a melhora de representação de processos, testes de metodologias, 

desenvolvimento de modelos, e expansão de aplicabilidade, constitui parte relevante da 

pesquisa a ser realizada na área de recursos hídricos e controle da poluição. 

 Nesta situação, quando se pretende estudar, testar e desenvolver técnicas para 

simulação e avaliação da qualidade da água no nível de uma bacia hidrográfica, o uso de 

sistemas de informações geográficas (SIG) é fundamental para a execução dos 

procedimentos de delimitação da bacia, subdivisão em unidades hidrográficas e trechos de 

rio, identificação da localização das diferentes fontes de lançamento e verificação dos 

impactos. 

 Especialmente caso pretenda-se que um modelo de qualidade da água seja 

amplamente aplicável e funcione em um ambiente operacional, é interessante que o mesmo 

seja acoplado a um SIG para facilitar a entrada de informações para o modelo e ampliar a 

capacidade de apresentação e análise dos resultados do mesmo sobre a bacia hidrográfica.  

 É neste contexto de desenvolvimento de soluções para a avaliação da qualidade da 

água, busca pela otimização do uso e integração de diferentes recursos na área de 

simulação hidrológica e de sistemas de informação geográfica que se insere o presente 

projeto. 

 Neste trabalho de pesquisa é apresentado o embasamento teórico, desenvolvimento e 

avaliação crítica de um modelo de simulação de qualidade de água acoplado a um SIG para 

representação de diferentes tipos de lançamentos de poluentes.  
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1.2 Objetivos 

  O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a melhoria no gerenciamento 

da qualidade da água em bacias hidrográficas.  

 Pretende-se cumprir este objetivo geral através dos seguintes objetivos específicos: 

 Desenvolvimento de um modelo de qualidade da água que permita a simulação de 

lançamentos de poluentes com duração variada em rios; 

 Teste e aplicação de uma metodologia baseada na sobreposição de soluções 

analíticas unidimensionais da equação de advecção-dispersão para a simulação dos 

despejos diversos; 

 Desenvolvimento de soluções de acoplamento com Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) para ampliação e simplificação do uso do modelo; 

 Desenvolvimento de métodos e ferramentas para a obtenção dos dados hidráulicos e 

espaciais de entrada do modelo, visando a aplicabilidade em condições de baixa 

disponibilidade de dados; 

 Verificação e análise crítica de todas as soluções adotadas; e 

 Que o modelo desenvolvido sirva como uma ferramenta versátil, podendo ser 

utilizado para fins de planejamento, controle em tempo real e análises a posteriori 

da qualidade da água em bacias hidrográficas em múltiplas escalas espaciais. 
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Capitulo 2  

Modelagem de Qualidade da Água e 

Representação de Lançamentos de Poluentes

2.1  Modelos de Qualidade da Água 

 Um modelo matemático de qualidade da água pode ser definido como uma 

representação simplificada de um corpo hídrico, que auxilia na interpretação e na previsão 

das condições de qualidade ambiental do sistema em uma dada situação. 

 Atualmente, acompanhando recentes progressos computacionais e matemáticos, os 

modelos de qualidade da água podem ser considerados como ferramentas essenciais para o 

estudo e o gerenciamento da qualidade hídrica. O uso de computadores para a simulação 

de processos relacionados com a qualidade dos recursos hídricos permite diagnosticar 

problemas sem a necessidade de interferir diretamente neles, examinar fenômenos em um 

curto período de tempo e com um custo reduzido (Riecken, 1995; Benedini, 2011). 

 Existem diversos modelos desenvolvidos para a simulação da qualidade da água 

(EPA, 1995, Riecken, 1995; Azevedo et al., 1998; Cox, 2003; Von Sperling, 2007; 

Fragoso Jr. et al., 2009; USACE, 2009; Benedini, 2011; Knapik et al., 2011), onde a 

aplicabilidade do modelo depende do uso desejado (se o modelo foi desenvolvido para o 

caso), da disponibilidade das informações de entrada necessárias, além da capacidade dos 

operadores em aplicar os modelos e interpretar os resultados das simulações e suas 

incertezas (Riecken, 1995). 

 Segundo Fragoso Jr. et al. (2009) o histórico de desenvolvimento de modelos pode 

ser dividido em fases, começando pelo trabalho precursor de Streeter e Phelps (1925)  onde 

devido à baixa capacidade computacional disponível os problemas eram resolvidos para 

trechos de rios com geometria simples. Nas décadas subsequentes o avanço da capacidade 

computacional e do conhecimento sobre o tema permitiu o desenvolvimento de modelos 

para a simulação da qualidade da água em múltiplas dimensões, como a representação em 

duas e três dimensões (2D e 3D), especialmente útil para a avaliação de estuários e lagos. 

 Além da ampliação do número de dimensões representadas pelos modelos, 

aumentou-se também o número de constituintes representados e sua interação com os 

ecossistemas aquáticos e os sedimentos presentes no corpo hídrico. Desta forma, os vários 

modelos existentes atualmente variam tanto em função do objetivo de aplicação (como 
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modelos de lagos, estuários ou rios) quanto na complexidade de sua utilização e 

representação do meio e dos constituintes analisados. 

 Tratando especialmente dos modelos mais atuais de qualidade da água, segundo Cox 

(2003) e Benedini (2011), o principal equacionamento utilizado para representar o 

transporte de diferentes substâncias em um corpo hídrico é a equação diferencial da 

advecção-dispersão, deduzida a partir dos princípios de Fick (1855) e cuja apresentação em 

três dimensões é dada por: 

  

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

 

  
(  

  

  
)  

 

  
(  

  

  
)  

 

  
(  

  

  
)         (1) 

 

 Onde: 

 C(x,y,z,t) = concentração do poluente [ML
-3

] 

 E(x,y,z) = coeficiente de dispersão na direção especificada [L
2
T

-1
] 

 S(x,y,z,t) = contribuições externas [ML
-³
T

-1
] 

 K = coeficiente de reação [T
-1

]. 

 

 Com a equação é possível fazer a estimativa das concentrações de um constituinte 

em todo o corpo hídrico em um intervalo de tempo desejado t. Esta equação está 

apresentada na forma mais geral e pode ser complementada adicionando outros termos 

fonte.  Segundo Benedini (2011), grande parte das pesquisas atualmente em progresso está 

relacionada com a busca pela melhora da representação de modelos que utilizam esta 

representação.  

 De uma forma geral, independentemente da complexidade, do número de dimensões, 

do número de variáveis analisadas por um modelo, e da forma como o mesmo resolve as 

equações, a aplicabilidade do mesmo é dependente das condições citadas: (i) se o modelo 

foi desenvolvido para o uso pretendido; (ii) disponibilidade de dados de entrada; e (iii) se 

os usuários estão capacitados para utilizar o modelo e interpretar seus resultados.  

 O Apêndice A deste trabalho traz uma compilação de termos e conceitos importantes 

para estudos de modelagem de qualidade da água, que servem como referência para 

  

2.1.1 Simulação da Qualidade da Água em Rios 

 Para a avaliação dos impactos do lançamento de poluentes em rios geralmente não 

existe a necessidade da solução da equação de transporte em todas as dimensões, 

principalmente se os locais onde se deseja saber as concentrações estão relativamente 

distantes do ponto de lançamento (Chapra, 1997; Benedini, 2011). Isto se deve ao fato da 
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dispersão transversal dos constituintes nas direções z e y ocorrerem de forma rápida em um 

curso de água, permitindo que estas dimensões sejam desconsideradas nos cálculos de 

concentração ao longo do rio. Em outras palavras, na maior parte dos casos pode se 

considerar a concentração igual em qualquer ponto da seção transversal de um rio. 

 Adotar as soluções completas para rios pode ser interessante para pontos muito 

próximos do local de lançamento, onde a mistura não é completa. Contudo este tipo de 

análise implica na necessidade de um grande número de variáveis de entrada, de tempo e 

capacidade computacional para simulação, e de agentes técnicos com conhecimento amplo 

para operação e interpretação dos resultados do modelo. 

 No caso da adoção de um modelo unidimensional, com concentrações variando 

apenas na direção longitudinal (direção da coordenada x da equação da advecção-

dispersão), as características de qualidade da água são consideradas uniformes nas seções 

transversais do rio. A aplicação e a interpretação de resultados de modelos que utilizam 

esta aproximação são mais simples, onde esta abordagem é universalmente usada (Tucci, 

1998; Benedini, 2011). A equação na forma unidimensional é dada por:  

  

  
 

    

  
 

 

  
(  

  

  
)         (2) 

 Onde: 

 C(x) = concentração do poluente [ML
-3

] 

 E(x) = coeficiente de dispersão na direção longitudinal [L
2
T

-1
] 

 S(x,t) = contribuições externas [ML
-³
T

-1
] 

 K = coeficiente de reação [T
-1

]. 

 Nestes casos, a equações de transporte pode ser solucionada de maneira analítica ou 

de forma numérica, onde cada forma de solução possui vantagens e desvantagens. Estes 

casos são vistos a seguir. 

 

2.1.2 Solução das Equações de Transporte 

Soluções Numéricas 

 Para a solução das equações de transporte podem ser adotados métodos numéricos de 

integração, como o método das diferenças finitas, o método dos elementos finitos ou o 

método dos volumes finitos (Chapra, 1997; Tucci, 1998; Benedini, 2011). Para a utilização 

destas aproximações numéricas a equação diferencial deve ser discretizada, o que significa 

que as variáveis contínuas são representadas através de seus valores em intervalos 

prefixados, tanto no espaço como no tempo. 

 Muitas vezes este tipo de solução é a única disponível, dado que muitas equações 

diferencias não possuem solução analítica e/ou sua dedução é muito complexa. 
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Aproximações numéricas também possuem a vantagem de permitirem maior flexibilidade 

às análises, permitindo, por exemplo, que sejam simulados cursos de água em regime não 

permanente (vazão variável) (Tucci, 1998). 

 Muitos modelos de qualidade da água disponíveis atualmente utilizam aproximações 

numéricas para a solução das equações de transporte, como o modelo o modelo QUAL-2E 

(EPA, 1995), o modelo HEC-RAS (HEC, 2010), e o modelo QUAL-UFMG (Von 

Sperling, 2007). Estes modelos não são abordados de forma aprofundada neste trabalho. 

 Como desvantagens das aproximações numéricas podem ser citadas a possível 

ocorrência de instabilidades nos sistemas, erros de aproximação dos resultados devido à 

adoção de termos com tamanhos finitos para a discretização da equação, maior quantidade 

de memória física alocada, maior custo computacional, maior tempo necessário para a 

solução das equações, erros de truncamento e problemas relacionados à introdução de 

difusão numérica nos resultados (Chapra, 1997; Von Sperling, 2007; Benedini, 2011).   

 A dispersão numérica é particularmente importante, levando a um excessivo 

abatimento das concentrações calculadas quando existem gradientes fortes de 

concentrações (Chapra, 1997; Thongmonn & McKibbin, 2006; Garcia, 2009). 

 Por exemplo, em um trabalho de verificação dos erros de dispersão numérica 

apresentados pelo modelo de qualidade da água QUAL-2E (versão 3.2), Lima e Georgetti 

(1997) compararam o polutograma resultante da aplicação da solução analítica (exata) com 

polutogramas resultantes do modelo QUAL-2E (numérico) utilizando diferentes 

discretizações espaciais (dx = 2m, 50m e 200m), para a simulação de uma pluma de DBO 

em um trecho de rio de 2km de comprimento. Os autores obervaram que a completa 

eliminação de erros na dispersão numérica gerados pela discretização espacial adotada pelo 

modelo não foi possível, requerendo, no mínimo, uma compensação através do valor a ser 

atribuído à dispersão física (coeficiente de dispersão utilizado) do ambiente simulado. A 

Figura 1, adaptada dos autores, apresenta estes resultados. 

 

 

Figura 1- Comparação entre a solução analítica da equação de transporte e a solução numérica 

adotada pelo modelo Qual2E para diferentes discretizações espaciais (dx). Figura adaptada do 

trabalho de Lima e Georgetti (1997). 
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 Um resultado muito semelhante é encontrado na utilização do modelo HEC-RAS 

(HEC, 2010) para a simulação de derramamentos instantâneos de constituíntes em um 

trecho de rio, onde pode ser verificado que a solução numérica adotada induz a erros 

dependentes da discretização espacial, e que os valores da solução exata não são atingidos. 

Por exemplo, a partir dos dados de um lançamento em um trecho de rio deflagrados na 

Tabela 1, a Figura 2 apresenta uma análise dos resultados gerados pelo modelo HEC-RAS 

Nota-se na figura os efeitos de dispersão numérica sob os resultados, e que a solução exata 

(analítica) não é atingida.  

 

Tabela 1-Dados que originam a Figura 2. 

Variável Valor Unidade 

Massa transportada 5 kg 

Declividade do trecho 0.0005 m/m 

Comprimento do trecho 10000 m 

Largura da seção 120 m 

Velocidade média 1.88 m/s 

Vazão 80 m³/s 

Discretização temporal 1 min 

Coeficiente de dispersão 30 m²/s 

 

 

Figura 2 – Comparação entre a solução analítica da equação de transporte e a solução numérica 

adotada pelo modelo HEC-RAS para diferentes discretizações espaciais (dx). 

 

Soluções Analíticas 

 A integração analítica de uma equação diferencial consiste na aplicação de técnicas 

matemáticas para a obtenção da solução exata da equação. Para a modelagem da qualidade 

da água em rios a equação de transporte unidimensional pode ser integrada de forma 
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analítica para a obtenção de uma solução amplamente aplicada da equação da advecção-

dispersão (Chapra, 1997; Chanson, 2004; Barbosa Jr, 2005a e 2005b; Devens, 2006). 

 As desvantagens de uma abordagem analítica em comparação com as abordagens 

numérica estão relacionadas com o fato das mesmas diminuírem a flexibilidade das 

aplicações, uma vez que estão restritas às condições admitidas para a solução. 

Tipicamente, por exemplo, as soluções analíticas são válidas apenas na condição de regime 

hidráulico permanente, ou seja, onde não há variação ao longo do tempo nem da vazão 

nem da velocidade da água.  

 Por outro lado, as vantagens de uma solução analítica são a estabilidade e a robustez 

das soluções, uma vez que não estão sujeitas a problemas de instabilidade e de difusão 

numérica, além de serem mais rápidas de serem aplicadas computacionalmente do que as 

soluções numéricas, uma vez que há uma redução no número de operações a serem 

realizadas. Além disso, há uma diminuição significativa da quantidade de memória 

requerida para a execução de rotinas necessárias para a obtenção da solução (Poffal, 2005). 

 Segundo Von Sperling (2007), sempre que uma solução analítica estiver disponível 

ela deve ser usada, pois ela conduz a resultados exatos. Contudo, nem sempre este tipo de 

solução está disponível ou seu uso implica que sejam assumidas simplificações e 

aproximações. Especificamente para a solução de transporte existem soluções analíticas 

para diferentes tipos de lançamentos, que serão tratadas posteriormente.   
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2.1.3 Modelos de Qualidade da Água em Rios 

 

 Desde o surgimento do modelo de Streeter e Phelps (1925), vários outros modelos 

foram criados para solucionar os mais diversos problemas de qualidade da água em rios, 

onde muitos são desenvolvidos em função de um problema em particular ou de uma série 

deles (Cox, 2003). Todos esses modelos possuem um mesmo objetivo principal: auxiliar a 

tomada de decisões em relação à qualidade da água (Seffrin, 2001). 

 Na Tabela 2 é mostrada uma breve descrição de alguns modelos utilizados de forma 

ampla para a simulação da qualidade da água, segundo Rauch et al. (1998), Shanahan et al. 

(1998), Cox (2003), Oppa (2007), e selecionados pelo autor. Na descrição, procurou-se dar 

enfoque aos principais atributos de cada modelo. 

 
Tabela 2. Sumário de alguns modelos existentes para a simulação da qualidade da água em rios. 

Modelo 

(Referência) 

Descrição 

AQUASIM 

(EAWAG, 

1998) 

Desenvolvido no Instituto Suíço de Ciência Ambiental e Tecnologia, o modelo 

executa além das simulações, análises de sensibilidade e estimativas de parâmetro 

que usam dados medidos. O AQUASIM permite que o usuário modifique 

estrutura do modelo e os valores dos parâmetros com facilidade. 

AQUATOX 

(USEPA, 

2000) 

Modelo de simulação de ecossistemas aquáticos. O AQUATOX permite avaliar o 

comportamento de vários poluentes, como nutrientes e produtos químicos 

orgânicos e seus efeitos nos peixe, invertebrados e plantas aquáticas. O principal 

objetivo do modelo é permitir avaliar os riscos ecológicos de ecossistemas 

aquáticos. 

BASINS 

(USEPA, 

2012) 

É um sistema de análise ambiental de uso múltiplo atualmente integrado ao SIG 

denominado MapWindow GIS® e projetado para o uso das agências regionais, 

estatais, e locais para o estudos de qualidade de água, focado em bacias dos 

Estados Unidos.  

CE-QUAL-

R1V1 

(USACE, 

1990) 

Modelo hidrodinâmico e unidimensional para simular a qualidade de água em rios 

onde a variação longitudinal é importante, mas as variações na profundidade e na 

lateral podem ser desprezadas. Conveniente para vazões não permanentes. Os 

constituintes modelados são: temperatura, coliformes, nitrogênio, DBO, algas, 

fósforo, OD e metais. 

CE-QUAL-

W2 (Cole, 

2003) 

Modelo bidimensional (longitudinal/vertical) e hidrodinâmico. Pode ser aplicados 

a rios, lagos, reservatórios e estuários.  As versões atuais têm a capacidade de 

modelar bacias de rios inteiras, interligando rios a lagos, reservatórios e/ou 

estuários. Esse modelo pode simular 21 constituintes além da temperatura. 
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MIKE 11 

(Danish 

Hydraulic 

Institute, 

1990) 

Modelo desenvolvido pelo Instituto Dinamarquês de Hidráulica para simular 

processos de águas pluviais/escoamento em bacias e hidrodinâmica e qualidade da 

água em corpos de água unidimensionais. A hidrodinâmica é baseada em uma 

solução diferencial finita para as equações completas de St. Venant para 

escoamento de canal aberto; é simulado escoamento não permanente. É utilizado 

para simulação de poluição urbana para a avaliação de descargas intermitentes. Os 

usos desse modelo são: a) análise de riscos de inundação; b) previsão de 

inundação de tempo real; c) avaliação de qualidade de água em rios, reservatórios 

e áreas alagadas; d) previsão de qualidade de água e rastreamento de poluente; e) 

transporte de sedimentos e morfologia de rio; f) integração da água superficial e 

subterrânea para análise de água, sendo indicado para rios, canais e sistema de 

irrigação, pois simula escoamento superficial. Os constituintes simulados são OD, 

DBO, coliformes, nitrogênio, fósforo, metais e indicadores aquáticos 

(fitoplâncton, zooplancton e demanda bentônica).  

WASP7 

(Ambrose et 

al., 1993) 

Modelo hidrodinâmico de sistemas aquáticos (coluna d’água e camada bentônica). 

Permite que o usuário estude 1, 2, e 3 dimensões e vários tipos de poluente. Os 

processos de advecção, dispersão e carga difusa e pontual são representados no 

modelo. Os constituintes modelados são: nitrogênio, fósforo, OD, DBO, algas, 

produtos químicos orgânicos, metais, mercúrio, agentes patogênicos e 

temperatura.  

QUAL-2E 

(Brown e 

Barnwell, 

1987) 

Modelo de qualidade de água abrangente e versátil de reconhecimento 

internacional. Ele pode simular até 15 constituintes de qualidade de água: OD, 

DBO, temperatura, algas, amônia, nitrito, nitrato, nitrogênio orgânico, fósforo 

orgânico, fósforo dissolvido, coliformes, três substâncias conservativas e uma 

arbitrária não conservativa. O modelo pode operar em regime permanente ou 

dinâmico. Considera múltiplas descargas de esgoto, retiradas de água, afluências e 

entradas incrementais. É um modelo unidimensional. Metais podem ser simulados 

arbitrariamente como constituintes conservativos ou não. A hidrodinâmica é 

baseada na equação unidimensional de advecção-dispersão.  

QUAL-2K 

(Chapra e 

Pelletier, 

1996) 

Modelo distribuído pela USEPA (United States Environmental Protection 

Agency), é eficiente para simular as condições hidrológicas e de qualidade da 

água de pequenos rios quando os dados de entrada são confiáveis. O modelo se 

baseia em equações diferenciais ordinárias para sistemas unidimensionais e de 

fluxo constante, ou seja, a concentração do material em estudo é homogênea 

numa mesma seção transversal. Também é eficiente para simular condições de 

rios com descargas de efluentes difusas. 

QUAL-UFMG 

(Von Sperling, 

2007) 

Ferramenta de modelagem criada por Von Sperling (2007). Tem como objetivo 

possibilitar a modelagem de rios através da utilização de um modelo baseado no 

QUAL-2E. 
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HEC-RAS 

(HEC, 2010) 

O HEC-RAS é um modelo desenvolvido para realização de análises 

unidimensionais de propagação em trechos de rios. Ele possui um módulo de 

simulação de qualidade da água que possibilita a solução da equação de advecção-

dispersão com um esquema numérico. Ele permite a análise dos seguintes 

constituintes: Nitrogênio, Fósforo, Algas, Oxigênio dissolvido, DBO e 

constituintes arbitrários.  

SisBahia 

(Rosman, 

2001) 

O modelo SisBaHiA® – Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental é um sistema 

brasileiro de modelos computacionais registrado e desenvolvidos pela 

COPPE/UFRJ, para simulação acoplada de até 11 (onze) parâmetros de qualidade 

da água. O modelo é bidimensional e apresenta a opção de transporte Euleriano 

ou Lagrangeano para solução da equação da advecção-dispersão. 

SIMCAT 

(Warn, 1987) 

O SIMCAT é um modelo de balanço de massa baseado em simulações de Monte 

Carlo. Ele combina a distribuição de qualidade da água com a distribuição das 

estações de tratamento de efluentes e de entrada de cursos de água. Entre outras 

opções, ele permite a avaliação de cenários de alterção das cargas de entrada para 

atingir os padrões de qualidade da água. 

IPH-MGBq 

(Larentis, 

2004; Larentis 

et al., 2009) 

Modelo distribuído de simulação hidrológica e de qualidade de água aplicável 

principalmente a grandes bacias (maiores que 1.000 km2). Desenvolvido no IPH-

UFRGS, trabalho com concentração de OD, DBO, nitrogênio e fósforo totais e 

coliformes fecais. O modelo permite a análise temporal das condições 

hidrológicas e de qualidade da água de toda a bacia, discretizada por células, com 

trechos de rios e reservatórios. 

IPH-ECO 

(Fragoso Jr et 

al., 2009) 

Modelo hidrodinâmico, ecológico e de nutrientes para simulação de lagos e 

estuários. É desenvolvido no IPH/UFRGS. Pode ser utilizado para simulações em 

diversas dimensões. Possui interface gráfica amigável. 

 
 Através do sumário de modelos apresentados é possível verificar a existência de 

vários modelos de qualidade da água disponíveis para a simulação de cursos de água. 

 Contudo, pode-se afirmar que ainda existe espaço para pesquisa e desenvolvimento 

de novas técnicas e tecnologias para a modelagem de qualidade da água, buscando além da 

melhora na representação dos processos, a integração com outros sistemas como modelos 

hidrológicos e SIG, que visam ampliar a aplicabilidade do modelo devido à simplificação 

da obtenção das informações de entrada e melhor apresentação visual dos sistemas. 

 Nesta linha, a seguir, a revisão bibliográfica continua com todo o embasamento 

teórico assumido para o desenvolvimento do modelo de qualidade que faz parte do 

objetivo deste trabalho.  
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2.2 Cinética química 

 Para a realização de estudos de modelagem de qualidade da água é fundamental o 

entendimento dos conceitos básicos que são usados para descrever as reações químicas e 

bioquímicas que se processam em um rio. A seguir, uma breve revisão sobre o assunto é 

apresentada, baseada em Sawyer et al. (2003), Von Sperling (2005, 2007) e Baird e Cann 

(2011). 

 A taxa de uma reação química é uma medida da velocidade com que a reação 

química está ocorrendo. Considerando uma reação química genérica na qual a mols do 

reagente A combina-se com b mols do reagente B formando c mols do produto C e d mols 

do produto D: 

aA + bB → cC + dD  (3) 

 A uma dada temperatura, a velocidade da reação química é proporcional à 

concentração dos reagentes, elevados a expoentes que podem ser determinados 

experimentalmente: 

R = k.[A]
α
.[B]

β
 (4) 

 Onde: 

 [A] e [B] = concentrações molares dos reagentes A e B; 

 α e β = coeficientes empíricos determinados experimentalmente, não sendo 

necessariamente números inteiros; 

 k = constante da reação; e 

 R = taxa da reação, isto é, o número de ocorrências desta reação química por unidade 

de tempo e unidade de volume; por exemplo, mols/L⋅dia. 

  

 A Equação 4 expressa a Lei de Velocidade para reação química. A ordem global da 

reação química é igual a soma dos expoentes α e β. 

 Especificamente de interesse para a simulação de qualidade da água, as reações de 

natureza biológica resultam de uma combinação complexa de reações elementares como a 

apresentada na Equação 3. Assim, a lei de velocidade (parâmetros da equação) e a ordem 

das reações biológicas (coeficientes α e β) devem ser determinadas empiricamente a partir 

de experimentos em laboratório e/ou medições em campo. 

 Se considerarmos que um contaminante A em um reator (que pode ser um corpo 

hídrico) passa a ser consumido ou transformado por algum processo químico ou 

bioquímico (Equação 3, com apenas o reagente A), é possível determinar a ordem desta 

reação química (α) e a sua constante de reação (k). Isto pode ser calculado monitorando a 
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concentração inicial [A]0 e a concentração do composto A ao longo do tempo. Desta forma, 

obtêm-se uma série de dados de concentrações em diversos tempos, [A]t. As Equações 5 a 

7, a seguir, expressam a reação estequiométrica e a lei de velocidade desta reação de 

consumo de A (forma analítica e forma diferencial): 

[A]0 → [A]t (5) 

R = k.[A]
α

 (6) 

   
 [ ]

  
  (7) 

Onde: 

 [A] = concentrações molares de A; 

 α = coeficiente empírico; 

 k = constante da reação; e 

 R = taxa da reação. 

 

2.2.1  Reação de Ordem Zero 

 Caso a variação da concentração do composto A ao longo do tempo for linear 

(gráfico da concentração em função do tempo ajusta-se a equação de uma reta), temos uma 

reação de ordem zero. Isto significa que a taxa de reação é independente da concentração 

do contaminante. Nesta reação, α = 0. Desta forma, tem-se que R = k. Igualando os termos 

das Equações 6 e 7, neste caso temos: 

   
 [ ]

  
  (8) 

 A solução da Equação 8 é [A]t – [A]0 = - k.t, ou: 

[A]t = [A]0 – k.t (9) 

 Onde: 

 [A] = concentrações de A no tempo t [ML
-3

]; 

 [A]0 = concentrações de A no tempo t igual a zero [ML
-3

]; 

 k = constante da reação [ML
-3

T
-1

]; e 

 t = tempo transcorrido [T]. 

  

 A unidade de k em reações de ordem zero é igual a concentração por unidade de 

tempo, p. ex., mol/L⋅dia. 
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 Reações de ordem zero podem ser importantes na representação de reações que 

ocorrem na superfície de metais, contudo, não são muito utilizadas em simulação de 

decaimento de poluentes em cursos de água. 

 

2.2.2  Reação de Primeira Ordem 

 Caso a concentração de A ao longo do tempo representar um decaimento 

exponencial, a reação é dita de primeira ordem. Nesta reação, α = 1. Desta forma, tem-se 

que R = k.[A]. Para este resultado, igualando os termos das Equações 6 e 7 temos:  

  [ ]   
 [ ]

  
  (10) 

 A solução da Equação 10 é ln [A]t – ln[A]0 = -k.t, ou: 

[A]t = [A]0.e−
 k⋅t

 (11) 

 Onde: 

 [A] = concentrações de A no tempo t [ML
-3

]; 

 [A]0 = concentrações de A no tempo t igual a zero [ML
-3

]; 

 k = constante da reação [T
-1

]; e 

 t = tempo transcorrido [T]. 

  

 A partir de outro ponto de vista, o gráfico do logaritmo natural da concentração de A 

ao longo do tempo será uma reta com interseção igual à ln[A]0 e declividade igual a (-k). A 

unidade da constante de reação é tempo
-1

, por exemplo, dia
-1

. 

 As reações de primeira ordem são muito importantes para a representação de 

processos ambientais, uma vez que muitos processos de decaimento e transformação de 

poluentes e de substancias radioativas se dão através de funções deste tipo. 

 Para sumarizar a aplicabilidade e a importância da representação de decaimento de 

primeira ordem, a Tabela 3, adaptado de Huber (1992), traz um resumo dos processos 

físicos, químicos e biológicos que afetam a produção e a degradação de constituintes 

relacionados à qualidade da água, com a indicação de possibilidade de representação por 

decaimento de primeira ordem. 
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- Tabela 3. Resumo dos processos físicos, químicos e biológicos que afetam a produção e a 

degradação de constituintes relacionados à qualidade da água. Fonte: Adaptado de Huber (1992). 

Processo Natureza 
Primeira 

Ordem? 
Comentários 

Volatilização Físico-químico Sim 

Governada pela turbulência no fluído 

e/ou por processo de transferência de 

massa para a atmosfera. 

Sedimentação Físico Às vezes 
Transporte pelo sedimento governa a 

deposição e a liberação das partículas. 

Biodegradação Biológico Maioria dos casos 
Decaimento através da decomposição 

por microorganismos. 

Fotólise Físico-químico Maioria dos casos 

A taxa de fotólise é uma função das 

propriedades de absorção de luz do 

composto. 

Hidrólise Químico Sim Influenciada pelo pH. 

Sorção Físico-químico Não 

Adsorção no sedimento. Transporte do 

sedimento governa o transporte do 

constituínte. 

 

  Muitos processos ambientais se caracterizam, ainda, por reações consecutivas de 

primeira ordem, onde os produtos de uma reação tornam-se reagentes de uma segunda 

reação: 

A →k1
 B →k2

 C   (12) 

 

 Assim, as seguintes equações diferenciais descrevem as taxas de decomposição e 

formação de reagentes e produtos: 

    [ ]  
 [ ]

  
  (13) 

   [ ]     [ ]  
 [ ]

  
  (14) 

     [ ]  
 [ ]

  
   (15) 

 A solução da Equação 13 é a Equação 11: [A]t = [A]0.e−
 k⋅t 

 Substituindo-se [A]t da Equação 11, a solução da Equação 14 será: 

[ ]  
   [ ] 

     
 (             )  [ ]   

       (16) 

 Substituindo-se [B]t da Equação16, a solução da Equação 15 será: 

[ ]  [ ]  (  
    

          
     

     
)  [ ]  (        )  [ ]   (17) 

 Nas Equações, [A]t = [A]0, [B]t = [B]0 e [C]t = [C0] quando t = 0. Onde: 

 [A] = concentrações de A no tempo t [ML
-3

]; 
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 [A]0 = concentrações de A no tempo t igual a zero [ML
-3

]; 

 [B] = concentrações de B no tempo t [ML
-3

]; 

 [B]0 = concentrações de B no tempo t igual a zero [ML
-3

]; 

 [C] = concentrações de C no tempo t [ML
-3

]; 

 [C]0 = concentrações de C no tempo t igual a zero [ML
-3

]; 

 k1 = constante da reação de transformação de A em B [T
-1

]; e 

 k2 = constante da reação de transformação de B em C [T
-1

]; e 

 t = tempo transcorrido [T]. 

  

 A partir da lógica apresentada, é possível deduzir soluções para mais reações 

consecutivas.  Com estas soluções é possível, portanto, representar uma série de reações 

consecutivas que ocorrem no ambiente e seguem uma dinâmica de primeira ordem. Dentre 

estas, pode-se citar a dinâmica de consumo oxigênio dissolvido, ou a nitrificação, que 

serão tratadas posteriormente. 

  

2.2.3  Reação de Segunda Ordem 

 As reações de segunda ordem são aquelas em que o gráfico de 1/[A] versus tempo 

resulta em uma reta cuja intersecção é 1/[A]0 e declividade igual a k. Neste caso, α = 2. 

Assim, R = k.[A]
2
. Para este resultado, igualando os termos das Equações 6 e 7, temos: 

  [ ]   
 [ ]

  
  (18) 

 Cuja solução é: 

1/[A]t = 1/[A]0 + k.t (19) 

 Onde: 

 [A] = concentrações de A no tempo t [ML
-3

]; 

 [A]0 = concentrações de A no tempo t igual a zero [ML
-3

]; 

 k = constante da reação [T
-1

]; e 

 t = tempo transcorrido [T]. 

   

 Com estas equações é possível, portanto, calcular concentrações em diferentes 

tempos de reações de segunda ordem. As reações de segunda ordem, em comparação com 

as de primeira ordem, não são comumente utilizadas para a representação de processos de 
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decaimento de poluentes em cursos de água. Contudo, elas podem ser importantes para a 

simulação de processos que envolvam a coagulação e floculação de substâncias. 

2.3 Mistura 

2.3.1 Equações de Mistura 

 O processo mais simples, porém muito importante, que uma substância sofre ao 

atingir um corpo receptor é a mistura com a água do mesmo. A concentração de um 

efluente em um rio no momento do lançamento pode ser estimada assumindo mistura 

completa e instantânea, que é dada pela seguinte equação:  

  
             

       
  (20) 

 Onde: 

 c = concentração do constituinte no rio após a mistura [M/L³] 

 c0 = concentração do constituinte no efluente lançado [M/L³] 

 cRio = concentração do constituinte no corpo hídrico [M/L³] 

 Q0 = vazão do efluente lançado [L³/T] 

 QRio = vazão do corpo hídrico [L³/T] 

  

 Da mesma forma, quando um novo afluente se mistura ao curso de água onde o 

constituinte está sendo propagado, a concentração resultante pode ser representada por um 

processo de mistura: 

  
             

       
  (21) 

 Onde: 

 c = concentração do constituinte no rio após a mistura [M/L³]; 

 ca = concentração do constituinte no  afluente [M/L³]; 

 cRio = concentração do constituinte no corpo hídrico [M/L³]; 

 Qa = vazão do afluente [L³/T]; e 

 QRio = Vazão do corpo hídrico [L³/T]. 

  

 Estas equações supõem uma diluição do composto lançado na água do corpo 

receptor. Desta forma, elas só se aplicam quando se pode assumir que o constituinte 

analisado está completamente misturado ao corpo hídrico. Muito embora estas equações 
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suponham esta mistura completa e instantânea, elas são amplamente utilizadas na 

modelagem do comportamento de poluentes (Chapra, 1997). 

 Todavia, existem formulações empíricas para a verificação de qual a distância ao 

longo do eixo longitudinal rio em que esta mistura completa legitimamente se completa. 

Esta distância é chamada de “comprimento de mistura completa”, e sua teoria é 

apresentada a seguir. 

 

2.3.2 Comprimento de Mistura Completa 

 Quando um poluente atinge o corpo hídrico, ele passa por uma dispersão em todas as 

direções (x, y e z) até que ocorra uma mistura completa da substância com a água e ele 

passe a se dispersar somente de maneira longitudinal (Fischer, 1967; Devens e Barbosa Jr., 

2010). Por este motivo geralmente não é necessário considerar a dimensão transversal em 

estudos de qualidade da água em rios. 

 Durante este período de mistura, identificado pela primeira vez por Taylor (1954) 

enquanto estudava a dispersão longitudinal em condutos, as equações de mistura completa 

do lançamento e a equação da advecção-dispersão, não são válidas. Esse intervalo também 

é conhecido como Período de Taylor e o comprimento do trecho de rio em que ele ocorre é 

chamado de Zona Advectiva (Boxall & Guymer, 2002).  

 Transcorrido o período de Taylor, ou ao final da zona advectiva, de comprimento Lx, 

o perfil de concentração do poluente ou traçador passa a evoluir da forma representada 

pelas equações que consideram apenas a dimensão longitudinal de dispersão (Figura 3 e 

Figura 4).  

 Algumas fórmulas empíricas para estimar o tamanho da zona advectiva, ou 

comprimento da mistura completa, foram desenvolvidas para o cálculo da desta distância x 

a partir do lançamento em que a consideração da dispersão longitudinal passa a ser válido.  

 Existem, entre outros, dois equacionamentos para o cálculo da distância de mistura 

completa. O primeiro foi apresentado por Fischer (1975), que diz que para lançamentos 

que ocorrem na margem do curso de água o comprimento de mistura completa é: 

*..6,0
..4,0

2

UH

B
uLx 

  (22) 

 E, para lançamentos no centro do canal: 

*..6,0
..1,0

2

UH

B
uLx 

   (23) 
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Sendo: 

 Lx = comprimento de mistura completa [L]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

]; 

 B = Largura média da seção transversal do curso de água [L]; 

 H = Profundidade média da água no rio [L]; 

 U* = (g.H.S)
1/2

 = velocidade crítica [LT
-1

];  

 g = aceleração da gravidade [LT
-2

]; e 

 S = declividade do trecho de lançamento do constituinte [LL
-1

]. 

 

 O segundo equacionamento foi apresentado por Thomann (1987), e diz que, quando 

o lançamento ocorre na margem do curso de água: 

H

B
uLx

2

..6,2
 (24) 

 E que, quando o lançamento ocorre no centro do canal, o comprimento de mistura 

completa é: 

H

B
uLx

2

..3,1
 (25) 

 Sendo: 

 Lx = comprimento de mistura completa [L]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

]; 

 B = Largura média da seção transversal do curso de água [L]; e 

 H = Profundidade média da água no rio [L] 

 

  



2.4 Tipos de lançamentos de poluentes 

 

21 

 A comparação destas formulações resulta em comprimentos de mistura completa 

diferentes. Desta forma, uma abordagem em favor da segurança consideraria sempre o 

valor mais alto como a estimativa a ser utilizada. 

 

Figura 3 - Lançamento na margem do curso de água. 

 

Figura 4 - Lançamento no centro do curso de água. 

 

2.4 Tipos de lançamentos de poluentes 

 Um despejo em um curso de água pode ter diferentes durações. Neste trabalho é 

adotada uma classificação dos lançamentos com base no seu tempo de início e término, 

explicada a seguir. 

  Caso a duração do despejo seja muito pequena em comparação com o tempo total de 

análise, o lançamento pode ser considerado instantâneo. De outra forma, caso o 

derramamento seja caracterizado por uma duração não muito pequena, mas finita, este 

lançamento é denominado de intermitente.  

 Caso o lançamento possua um tempo inicial determinado, mas não um tempo final, 

ele é nomeado contínuo. Finalmente, caso o lançamento não tenha nem um tempo inicial e 

nem um tempo final definido, é chamado de permanente. 

 A Figura 5 mostra a representação dos quatro tipos de lançamento passíveis de 

acontecerem a partir de uma fonte pontual: 
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Figura 5 – Tipos de despejos de uma fonte pontual. 

 

 Na Figura 5: (a) Lançamento instantâneo de uma massa, ou seja, de duração 

desconsiderável; (b) Lançamento intermintente, de duração finita. (c) Lançamento 

Contínuo, com duração infinita, começando no intervalo de tempo considerado; e (d) 

Lançamento permanente, que começou antes do tempo considerado, já está em equilíbrio 

com o sistema, e tem duração infinita.  A Tabela 4 apresenta exemplos destes diferentes 

tipos de lançamentos. 

 

  

Instantâneo 

Intermitente 

Contínuo 

Permanente 
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Tabela 4. Exemplos dos 4 tipos de lançamentos de poluentes em relação à duração.  

Tipo de 

Lançamento 

Exemplo 

Instantâneo 

- Efluente de um processo em batelada; 

- Derramamento de um caminhão que tomba de uma ponte; 

- Derramamento acidental de um processo; 

Intermitente - Derramamento de efluente de uma bacia de contenção; 

Contínuo 
- Efluente que começa a ser despejado em um rio em um momento 

considerado; 

Permanente - Efluente de uma ETE que está operando 24h na bacia hidrográfica. 

 

 Quando uma substância, originada de um destes tipos de lançamento, atinge um 

corpo curso de água receptor, diferentes processos de mistura, advecção, dispersão e 

decaimento acontecem enquanto o constituinte é transportado para jusante. Em relação à 

dispersão, após a mistura completa ele prossegue se dispersando apenas longitudinalmente. 

Ou seja, a dimensão longitudinal é o principal sentido de dispersão em rios (Chapra, 1997, 

Barbosa Jr. et al., 2005a, Devens et al., 2006). 

 Quando o lançamento é permanente, em muitas circunstâncias este processo de 

dispersão pode ser desconsiderado. Neste caso, o pressuposto básico é que os lançamentos 

permanentes criam gradientes de concentrações pequenos, e assim o transporte dispersivo 

também é pequeno. Por outro lado, quando o derramamento tem duração finita, os 

gradientes de concentrações são grandes e a dispersão não é negligenciável (Bowie et al., 

1985).  

 Segundo estudos de Thomann (1973), um dos precursores na investigação do efeito 

da duração dos lançamentos sobre o comportamento dos mesmos, para rios pequenos a 

dispersão dos constituintes pode ser importante quando a duração do lançamento for de 7 

dias ou menos. Para rios maiores a dispersão foi definida como importante sempre que o 

despejo é variado com o tempo. 

 Ainda, segundo Chapra (1997), se o lançamento não for permanente, equações que 

não representam a dispersão longitudinal resultam em um erro significativo, pois até no 

mais advectivo dos sistemas ocorre alguma dispersão, tornando a falta da representação da 

dispersão problemática para a modelagem de lançamentos de curta duração ou que, apesar 

de serem contínuos, tenham se iniciado em um curto período de tempo. 

 Portanto, para a simulação das concentrações finais de um constituinte que é lançado 

de forma permanente (como um esgoto ou um efluente de um ETE), que sofre apenas 

decaimento (a dispersão pode ser desconsiderada)equações simples de mistura e reações de 
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primeira ordem podem ser utilizadas (Chapra, 1997), baseadas nas reações de cinética 

química apresentadas anteriormente. 

  Já, para a modelagem do comportamento de despejos instantâneos ou intermitentes 

de poluentes, onde a dispersão dos constituintes deve fundamentalmente ser avaliada, o 

processo pode ser descrito através do modelo unidimensional de balanço de massa, em que 

a dispersão longitudinal é regida pela lei de Fick (Chapra, 1997; Devens et al. , 2006; Chin 

2006; Ribeiro et al. 2010).  

 Segundo Chapra (1997), o modelo resultante da utilização destas equações é 

extremamente útil para a simulação do derramamento de contaminantes em cursos de água, 

ou para a realização de estudos com traçadores, quando uma substância conhecida é 

deliberadamente introduzida no curso de água. 

 A execução de estudos de qualidade da água com este equacionamento tem recebido 

muita atenção de alguns pesquisadores, onde grande esforço tem sido concentrado na 

validação dos valores de dispersão de rios, e bons resultados têm sido obtidos (Duarte et 

al., 2000, 2003; Boxall e Guymer, 2003; Barbosa jr. et al., 2005a; Ribeiro et al., 2010). 

 Na próxima sessão é realizada uma breve revisão sobre as equações utilizadas para a 

representação de lançamentos permanentes. Nas demais sessões é apresentada uma revisão 

detalhada sobre a origem do equacionamento da dispersão longitudinal, baseada na lei de 

Fick, e quais são e como podem ser obtidos os seus parâmetros.  

 Todas estas equações são utilizadas no modelo de qualidade da água apresentado no 

presente trabalho.  

2.5 Decaimento de lançamentos permanentes 

 Muitos dos lançamentos permanentes que ocorrem em um rio podem ter o seu 

comportamento geralmente simulado, segundo Chapra (1997), através de um decaimento 

exponencial, dado o grande número de processos que podem ser representados por este 

tipo de reação. 

 Portanto, assumindo que o processo de decaimento do constituinte (sedimentação, 

fotodegradação, reações químicas, entre outros) possa ser representado por uma equação 

de primeira ordem, a concentração final de uma substância despejada em um rio na 

perspectiva de um observador que está localizado “x” metros a jusante do local do 

lançamento, é dada por: 

 (   )       
     (26) 

 Onde: 

 c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 
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 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; e 

 k = coeficiente de decaimento ambiental do constituinte [T
-1

]. 

  

 Este equacionamento é amplamente utilizado para a representação de vários 

contaminantes, onde para diferentes valores de tempo pode-se verificar a concentração do 

poluente. Se considerarmos que o tempo é função da velocidade e do deslocamento da 

pluma, é possível utilizar a equação para verificar a concentração em vários locais ao longo 

do curso de água.  

 Conforme foi mostrado no Quadro 3, este tipo de representação pode ser utilizada 

para a representação do decaimento de diversos poluentes que sofrem processos de 

volatilização, sedimentação, biodegradação, fotólise e hidrólise, enquanto se deslocam ao 

longo do curso de água. Para isto, basta que sejam identificadas as constantes de reação 

dos processos. 

 Caso o contaminante sofra reações consecutivas, como as mostradas pela Equação 

12, pode-se estimar as concentrações dos diferentes constituintes originados através dos 

equacionamentos apresentados anteriormente. 

2.6 Lei de Fick e a equação da advecção-dispersão 

2.6.1 Introdução  

 Esta seção traz uma revisão mais aprofundada sobre as origens da lei de Fick e do 

equacionamento da dispersão longitudinal de poluentes em rios. Uma revisão muito bem 

detalhada pode ser encontrada em Chanson (2004), Barbosa Jr. et. al (2005a, 2005b), 

Devens (2006) e Chin (2006), além de algumas inferências importantes em Chapra (1997), 

que são as principais referências desta sessão. 

 Conforme apresentado, o principal equacionamento utilizado para a representação do 

transporte de massa em rios é baseado na Lei de Fick. Apresentada pela primeira vez em 

1855 pelo físico Adolf Fick, ela diz que a difusão molecular é um fluxo de massa de um 

soluto proporcional ao gradiente de sua concentração (ou seja, à derivada da sua 

concentração pelo espaço). Ela é representada matematicamente como: 

 

  

  (27) 

 Onde: 

 Jd = fluxo de transporte difusivo [ML
-2

T
-1

]; 

x

c
DJ md
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 c = concentração [ML
-3

]; 

 Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; e 

 x = direção em que se desenvolve o processo [L]. 

 

 O sinal negativo na equação significa que o transporte se dá da região mais 

concentrada para a menos concentrada. Este equacionamento é análogo a outras leis 

fundamentais da física, como a Lei de Fourier para a condução de calor ou a lei de Ohm 

para a condução de eletricidade. A Lei de Fourier, por exemplo, declara que o calor flui de 

regiões mais quentes para regiões mais frias. De maneira similar, a lei de Fick declara que 

a massa flui de regiões de alta concentração para regiões de concentração menor (Chapra, 

1997). 

 Conforme descrito por Devens (2006), se considerarmos que o transporte difusivo 

unidimensional ocorre através de um prisma, onde Jde corresponde ao fluxo difusivo de 

entrada na seção de área Ae, Jds corresponde ao fluxo de massa de saída na seção de área As 

e As = Ae=A, teremos a situação mostrada na Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Volume de controle de largura Δx.  

  

 Com esta representação, através da aplicação da Lei da conservação de massa, pode-

se concluir que: 

   

 (28) 

 Onde: 

 Jd = fluxo de transporte difusivo [ML
-2

T
-1

]; 

x
x

J
JJ d

deds 
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 Δx = largura da seção de controle [L]; 

 ∂Jd /∂x = taxa de variação do fluxo no sistema [ML
-3

T
-1

]; 

 Jde = fluxo difusivo de entrada [ML
-2

T
-1

]; e 

 Jds = fluxo difusivo de saída [ML
-2

T
-1

]. 

  

 A taxa de variação da massa dentro do prisma de controle de largura Δx, mostrado na 

Figura 6 deve corresponder à diferença entre a taxa de entrada e de saída: 

t

m

t

m

t

m se









  (29) 

  Onde: 

 me = quantidade de massa que entra no sistema [M]; 

 mS = quantidade de massa que sai do sistema [M]; 

 Δt = intervalo de tempo considerado [T]; e 

 ∂m/∂t = taxa de variação de massa no sistema [MT
-1

]. 

  

 Para um Δx de tamanho consideravelmente pequeno, a massa m no prisma pode ser 

obtida por c.A.Δx: 

t

xAc

t

m

t

m se











)..(

  (30) 

 Ou: 

x
t

c

At

m

At

m se 









.

)(

..  (31) 

 Onde: 

 me = quantidade de massa que entra no sistema [M]; 

 mS = quantidade de massa que sai do sistema [M]; 

 Δt = intervalo de tempo considerado [T]; 

 A = área da seção do prisma de controle [L
2
]; 

 Δx = largura da seção de controle [L]; e 

 c = concentração dentro do volume de controle [ML
-3

]; 
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 Que pode ser reescrita na forma: 

 

 (32) 

 Onde: 

 Δx = largura da seção de controle [L]; 

 ∂c /∂x = taxa de variação da concentração no sistema [ML
-4

]; 

 Jde = fluxo difusivo de entrada [ML
-2

T
-1

]; e 

 Jds = fluxo difusivo de saída [ML
-2

T
-1

]. 

 

 Substituindo a Equação 29 na Equação 31, teremos: 

 

      (33)      

 Onde: 

 ∂Jd /∂x = taxa de variação do fluxo no sistema [ML
-3

T
-1

]; 

 ∂c /∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]. 

 

 Aplicando a equação anterior na lei de Fick (Equação 27), obtém-se a equação 

diferencial da difusão em sua forma unidimensional: 

 

                                                                                                     

 (34)       

 Onde: 

 ∂c /∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; 

 ∂
2
c /∂x

2
 = derivada segunda da concentração pelo comprimento [ML

-5
]. 
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 Neste trabalho, é buscada a solução que proporcione a representação da difusão de 

um poluente quando injetado de forma instantânea, com uma massa M, em x = 0. 

Conforme demonstrado por Barbosa Jr. et al. (2005a), a solução é obtida para as seguintes 

condições iniciais e de contorno: 

c(x,0) = M.δ(x)   (35) 

c(+- ∞,t) = 0  (36) 

 

 Onde δ(x) representa a unidade da massa da substância concentrada dentro de um 

espaço infinitamente pequeno. δ(x) é conhecido como a função Delta de Dirac e possui as 

seguintes propriedades: 

δ(x )= 0, exceto para x = 0 (local da injeção) (37) 
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   (38) 

 Com essas condições, a solução fundamental da Equação 32 para um lançamento 

instantâneo é: 
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 Onde: 

 c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 

 M = massa injetada no sistema [M]; 

 A = área da seção transversal onde ocorre a dispersão longitudinal [L
2
]; 

 Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; e 

 x = local onde se deseja saber a concentração [L]. 

 

 Conforme descrito por Devens (2006), a Equação 36 assume uma forma semelhante 

à distribuição gaussiana de freqüências quando se considera a massa injetada e a área da 

seção de difusão como unitárias: 
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Onde: 

  c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 

  Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; 

  t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; e 

  x = local onde se deseja saber a concentração [L]. 

 

 Essa distribuição é apresentada na Figura 7, onde também se observa um aumento do 

espalhamento do poluente com o tempo: 

 

 

Figura 7 – Distribuição Gaussiana da concentração c(x,t) em três tempos diferentes (t1 < t2 < t3). 

 

2.6.2 Adicionando a Advecção Longitudinal 

 Utilizando a equação até o momento deduzida, o constituinte (conforme visto na 

Figura 7) não se move longitudinalmente, como acontece em situações reais, onde os 

cursos de água possuem uma velocidade na direção “x”. 

 O próximo passo, portanto, é adicionar ao equacionamento um termo que propicie a 

representação da advecção da substância injetada no curso de água, devida à velocidade u 

do rio na direção positiva de x. 
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 Baseado na conservação de massa do fluído, isto é facilmente feito adicionando-se 

um termo advectivo à Equação de Fick: 

 

 (41) 

 Onde 

 J = fluxo de transporte difusivo [ML
-2

T
-1

]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

]  

 c = concentração [ML
-3

]; 

 Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; e 

 x = direção em que se desenvolve o processo [L]. 

 

 Aplicando-se a Equação 34 na equação acima temos a conhecida Equação da 

Advecção-Dispersão unidimensional: 

 

    (42)                                                                                

 Onde: 

 ∂c /∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; 

 ∂
2
c /∂x

2
 = derivada segunda da concentração pelo comprimento [ML

-5
]. 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

]; e 

 ∂c /∂x = taxa de variação da concentração no sistema [ML
-4

]; 

 

 Conforme demonstrado por Fischer (1975), para o caso de um escoamento assumido 

como unidimensional, com velocidade constante u na direção x, a Equação 42 se reduz a 

uma expressão semelhante à Eq. 40 quando se adota uma mudança de variáveis do tipo 

ξ=x-ut. 

  

 (43) 

 Onde: 

 ∂c /∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; 
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 c = concentração do poluente [ML
-3

]; e 

 ξ = coordenada que se move para jusante, na direção x, com velocidade u. 

 

 Que tem como solução: 
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 Onde: 

 c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 

 Dm = coeficiente de difusão molecular [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; 

 x = local onde se deseja saber a concentração [L]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

];  

 M = massa injetada no sistema [M]; e 

 A = área da seção transversal onde ocorre a dispersão longitudinal [L
2
]. 

 

 A Figura 8 apresenta o comportamento da equação para diferentes valores de x, ao 

longo do tempo. Observa-se a propagação da distribuição de concentrações na direção x, 

ao mesmo tempo em que ocorre difusão. 

 

Figura 8 – Advecção-dispersão de uma substância com a equação deduzida. 
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2.7 Dispersão longitudinal 

2.7.1 Lançamentos instantâneos 

 Quando um poluente, ou um traçador, é lançado de forma instantânea em um curso 

de água, ele se dispersa transversal e longitudinalmente em forma de pluma até atingir os 

limites da calha do rio (ou seja, até o fim do trecho de mistura completa), aonde prossegue 

se dispersando apenas longitudinalmente ao longo do rio, conforme mostrado na Figura 9, 

e na sequencia de imagens da Figura 10 (obtida em Duarte et al. (2000)).  

 

 

Figura 9 – Representação da dispersão de uma pluma de poluente lançada instantaneamente em um 

curso de água.  

 



2.7 Dispersão longitudinal 

 

34 

 

Figura 10 – Dispersão de uma pluma de traçador lançado instantaneamente em um curso de água. 

Fonte: Retirado de Duarte et al. (2000) e Duarte et. al. (2003).  

 

 Para a modelagem desta dispersão de poluentes em rios é necessário representar, 

além da advecção da pluma, o efeito combinado da difusão molecular, devido ao 

movimento browniano das partículas, da difusão turbulenta, causada pela turbulência 

presente nos escoamentos naturais, e da advecção diferenciada, ocasionada pelo perfil de 

velocidade da água no corpo hídrico (Devens, 2006). 

 Para tanto, o equacionamento até agora deduzido é teoricamente insuficiente, uma 

vez que trata apenas da advecção e da difusão molecular no corpo hídrico. 

 Contudo, o efeito combinado dos mecanismos citados pode ser simplificado através 

da utilização do conceito da dispersão longitudinal, baseado nos conceitos até agora 

trabalhados (Chanson, 2004; Devens, 2006). 

 Segundo Fischer (1975), a dispersão longitudinal é definida como o mecanismo que 

rege o espalhamento de partículas de uma substância que escoa de forma turbulenta por 

canais livres ou condutos forçados e sofrem o efeito do campo não uniforme de 

velocidades na seção transversal, combinado com a ação da difusão turbulenta e molecular. 

 Este equacionamento da dispersão longitudinal, apresentado em Fischer (1975), e por 

muitos outros autores como sendo uma das principais formas de representação de 

lançamentos de poluentes em rios (Chapra, 1997; Chanson, 2004; Barbosa Jr. et al., 2005; 

Devens, 2006; Chin, 2006) trata-se da já deduzida equação da advecção-dispersão na 

forma unidimensional (Equação 45), com o termo do coeficiente de difusão molecular 

(Dm) substituído pelo termo EL, ou, coeficiente de dispersão longitudinal. 
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 O termo EL representa o espalhamento causado pela soma dos efeitos de difusão 

molecular mais difusão turbulenta e advecção diferenciada (Chapra, 1997; Chanson, 2004). 

Desta forma: 

 

 (46) 

 Onde: 

 ∂c /∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 EL= coeficiente de dispersão longitudinal [L
2
T

-1
]; 

 ∂
2
c /∂x

2
 = derivada segunda da concentração pelo comprimento [ML

-5
]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

] ; e 

 ∂c /∂x = taxa de variação da concentração no sistema [ML
-4

]. 

 

 E, consequentemente: 
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 Onde: 

 c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 

 EL= coeficiente de dispersão longitudinal [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; 

 x = local onde se deseja saber a concentração [L]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

];  

 M = massa injetada no sistema [M]; 

 A = área da seção transversal onde ocorre a dispersão longitudinal [L
2
]. 

 

 Portanto, a Equação 46 permite a modelagem do perfil de concentrações de uma 

substância conservativa que sofre advecção e dispersão em um rio (Chapra, 1997). 

 

2.7.2 Representando Poluentes Não Conservativos 

 A equação da dispersão longitudinal apresentada (Equação 47) não serve para a 

modelagem de constituintes não conservativos, que sofrem reações durante a propagação, 

pois ela não possui nenhum termo que represente esta propriedade. 
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 Para representar o decaimento de substâncias não conservativas, Chapra (1997) 

sugere a adição uma reação de primeira-ordem ao modelo (assumindo, portanto, que o 

decaimento do constituinte se dá por uma reação de primeira ordem): 

    

 (48)            

          Onde: 

 ∂c /∂t = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 EL= coeficiente de dispersão longitudinal [L
2
T

-1
]; 

 ∂
2
c /∂x

2
 = derivada segunda da concentração pelo comprimento [ML

-5
]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

]; 

 ∂c /∂x = taxa de variação da concentração no sistema [ML
-4

]; e 

 k = coeficiente de decaimento ambiental do constituinte [T
-1

]. 

 

 A solução para este caso, quando a substância é despejada instantaneamente em x = 

0, com dedução análoga à Eq. 47 é: 
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 Onde: 

 c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 

 EL= coeficiente de dispersão longitudinal [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; 

 x = local onde se deseja saber a concentração [L]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

];  

 M = massa injetada no sistema [M]; 

 A = área da seção transversal onde ocorre a dispersão longitudinal [L
2
]; e 

 k = coeficiente de decaimento ambiental do constituinte [T
-1

]. 

 

 A Figura 11 apresenta a diferença entre a propagação de um consituinte conservativo 

(não possui decaimento; k = 0) e um não conservativo (decaimento maior que zero). 
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Figura 11 – Diferença entre propagação de um poluente conservativo e não conservativo. 

 

 Esta é, portanto, a equação utilizada para a representação do comportamento de 

substâncias conservativas e não conservativas lançadas de forma instantânea em cursos de 

água.  Observa-se que ela é uma função dependente de duas variáveis: x e t. Ou seja, ela 

pode ser vista de duas perspectivas, com um valor de localização (x) fixado, ou com um 

valor de tempo (t) fixado. 

 No primeiro caso, ela pode ser utilizada para a simulação da passagem de uma pluma 

em um local definido, como um ponto de captação de água, revelando assim quando a 

tomada estaria exposta e por quanto tempo. A Figura 12, a seguir, ilustra este caso: 

 

 

Figura 12 – Variação da concentração em um ponto fixo, aà jusante do despejo de um poluente. 

 

 Neste exemplo (Figura 12), o limite imposto para a substância na água captada em 

x= 120km é de 50mg/L. Segundo a modelagem da dispersão da pluma de contaminação 
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através da Equação 49, em t ~30h até t ~38h a concentração do poluente na água excede 

este limite.  

 

2.7.3 Lançamentos intermitentes ou contínuos 

 Para os casos de lançamentos contínuos e instantâneos, O’Loughlin & Bowmer 

(1975) e Runkel (1996) sugeriram uma adaptação da equação da dispersão longitudinal, 

permitindo a representação de entradas intermitentes de duração finita e de duração infinita 

no sistema simulado. 

 Segundo estes autores, caso o despejo não cesse durante o intervalo analisado, sua 

dispersão pode ser avaliada por: 
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 (51)
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 (52)
 

  

 Onde: 

 c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 

 c0 = concentração do lançamento no curso de água [ML
-3

]; 

 EL= coeficiente de dispersão longitudinal [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; 

 x = local onde se deseja saber a concentração [L]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

];  

 M = massa injetada no sistema [M]; 

 A = área da seção transversal onde ocorre a dispersão longitudinal [L
2
];  

 k = coeficiente de decaimento ambiental do constituinte [T-1]; 

 erfc(x) = função erro complementar = 1 – erf(x) = 1 - 
 

√ 
 ∫      

 

 
 

 

 Esta equação resulta em uma curva do tipo “S” ou “breaktrough” (Figura 13), aonde 

o constituinte se dispersa no curso de água até atingir um nível de equilíbrio no sistema, 

equivalente à mistura completa devido ao lançamento não ter fim. 
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Figura 13 – Representação da dispersão de um lançamento contínuo. 

  

 Este patamar de equilíbrio atingido pela substância que é lançada continuamente no 

curso de água é equivalente à concentração final atingida por um poluente lançado de 

forma permanente, e cujo valor pode ser modelado por um decaimento de primeira ordem 

sem dispersão. A Figura 14 demonstra como esta relação é satisfeita. 

 

 

Figura 14 – Comparação entre lançamento contínuo e permanente. 
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 No caso de lançamentos intermitentes, a solução se apresenta em duas partes.  

 Para t < t2 a Equação 50 deve ser utilizada, pois o lançamento ainda é considerado 

contínuo. Após este tempo, a seguinte fórmula se aplica: 



































































 












































 






.).(2

))..((

..2

)..(
.

.).(2

))..((

..2

)..(
.

2
),(

2

22

)1(

2

22

)1(

0

ttE

ttux
erfc

tE

tux
erfce

ttE

ttux
erfc

tE

tux
erfce

c
txc

LL

E

ux

LL

E

ux

L

L

 

 (53)

 
 
 

 Onde: 

 c(x,t) = concentração no local x no instante de tempo t [ML
-3

]; 

 c0 = concentração do lançamento no curso de água [ML
-3

]; 

 EL= coeficiente de dispersão longitudinal [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; 

 x = local onde se deseja saber a concentração [L]; 

 u = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

];  

 M = massa injetada no sistema [M]; 

 A = área da seção transversal onde ocorre a dispersão longitudinal [L
2
]; e 

 k = coeficiente de decaimento ambiental do constituinte [T
-1

]. 

 erfc(x) = função erro complementar = 1 – erf(x) = 1 - 
 

√ 
 ∫      

 

 
 

  

 Na Figura 15, adaptada de Chapra (1997) tem-se a representação gráfica do 

comportamento de um lançamento intermitente em dois locais (x = 100m e x = 2000m), 

com e sem constante de decaimento (k). Na figura, o valor t2 é o tempo de término do 

lançamento intermitente. 
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Figura 15– Representação de um lançamento intermitente segundo as equações apresentadas.. 

Fonte: Adaptado de Chapra (1997). 

 

 É possível notar, através da Figura 15, que o comportamento da pluma de um 

lançamento intermitente tende a ser igual ao de um lançamento instantâneo quanto mais o 

constituinte se move para jusante.  

2.8 O Coeficiente de Dispersão Longitudinal 

 Na equação de advecção-dispersão, o parâmetro EL (coeficiente de dispersão 

longitudinal) representa a taxa de dispersão longitudinal do constituinte enquanto trafega 

no curso de água. A determinação deste parâmetro deve ser feita previamente para o local 

de estudo, e a utilização de valores próximos ao coeficiente real de dispersão são 

importantes para uma correta representação dos diferentes eventos de despejos.  

 Pelo fato das turbulências em escoamentos serem muito maiores que o movimento 

aleatório das moléculas de uma substância, a mistura por dispersão turbulenta é muito 

maior que a difusão molecular. Consequentemente, o coeficiente de dispersão longitudinal 

EL, que representa o somatório dos mecanismos de espalhamento, é muito maior que o 

coeficiente de difusão molecular (Chapra, 1997). Conforme é mostrado na Figura 16, a 

diferença é de muitas ordens de grandeza. 
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Figura 16 – Variação do coeficiente de difusão/dispersão em águas naturais e sedimentos. Fonte: 

adaptado de Chapra (1997). 

 
 A determinação deste coeficiente já foi alvo de muitos estudos (Elder, 1959; Glover, 

1964; Fischer, 1966, 1967, 1968a, 1968b, 1969, 1975; Deng, Singh e Bengtsson, 2001, 

2002; Kasherfipour e Falconer, 2002; Naved, 2008; Devens & Barbosa Jr, 2010), onde 

existem desde métodos de análise de dados de campo até formulações empíricas que 

colocam EL em função de características do curso de água.  

 Os primeiros estudos relacionados à dispersão longitudinal foram realizados por 

Taylor (1954) e Elder (1959), que estudaram este fenômeno respectivamente em 

canalizações retas e em canais assumidos como infinitos. Posteriormente a eles, muitos 

outros estudos sobre dispersão longitudinal surgiram, onde se destacam quatro maiores 

focos principais: Métodos para a predição do coeficiente EL; Métodos para a medição do 

coeficiente EL em campo; Sumarização e generalização de coeficientes de dispersão; 

Aproximações para a simulação da dispersão de maneiras não Fickianas (Beltaos, 1980 

apud Eiger, 1991; Davis et al., 2000). 

 A partir destas últimas décadas de estudos, uma quantidade considerável de 

conhecimento foi gerada. Especialmente em relação a técnicas para a obtenção de 

coeficiente de dispersão longitudinal a partir de dados de campo uma série de métodos 

foram desenvolvidos e amplamente testados. Uma boa revisão sobre o assunto pode ser 

encontrada em Barbosa Jr. et. al (2005a, 2005b) e em Devens (2006).  
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 Um ensaio de dispersão longitudinal constitui-se essencialmente no lançamento de 

um traçador em um trecho de rio e o acompanhamento das distribuições de concentrações 

deste traçador com o tempo (curvas de passagem) em seções situadas a jusante da injeção. 

 Exemplos de estudos experimentais de dispersão longitudinal em cursos de água 

podem ser encontrados nos trabalhos de Rigo (1992), Jobson (1996 e 1997), Ribeiro 

(2007), Duarte et al. (2003), Barbosa Jr. et. al (2005a, 2005b), Devens (2006), Devens et. 

al (2006) e Soares (2011), entre outros. 

 Soares (2011) fez estudos nos rios Ribeirão do Garcia e Ribeirão Concórdia, ambos 

localizados na bacia do rio Itajaí-Açu (Santa Catarina). A Figura 17 apresenta alguns 

resultados obtidos pelo autor. 

 No trabalho de Barbosa Jr. Et al. (2005a, 2005b) são apresentadas e comparadas as 

formas de cálculo do coeficiente de dispersão longitudinal a partir de vários conjuntos de 

dados recolhidos em campo. 

 No material desenvolvido por Jobson (1997) estão disponíveis várias tabelas com 

resultados de estudos com traçadores para diferentes rios nos Estados Unidos, incluindo 

resultados de lançamentos sobrepostos como os apresentados na Figura 18. 

 No trabalho de Ribeiro (2007) o autor realizou estudos de campo no rio Pomba, um 

afluente do rio Paraíba do Sul. No trabalho de Duarte et al. (2003) foram realizados ensaios 

de dispersão longitudinal nos rios Mondengo e Douro, em Portugal. Já Devens (2006) 

trabalhou com dispersão longitudinal em pequenos cursos de água.  

 

 

Figura 17 - Exemplo de resultado dos estudos de Soares (2011) nos rios Ribeirão do Garcia e 

Ribeirão Concórdia. Fonte: Soares (2011). 
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Figura 18 - Exemplo de informações presentes no material desenvolvido por Jobson (1997), onde 

estão disponíveis várias tabelas com resultados de estudos com traçadores para diferentes rios nos 

Estados Unidos. Fonte: Jobson (1997). 

  

 Como parte de seu trabalho, Rigo (1992) fez vários ensaios na bacia do rio Paraiba 

do Sul (sudeste brasileiro) visando a determinação do coeficiente de dispersão longitudinal 

e da velocidade média de deslocamento de poluentes ao longo do curso de água. 

 O autor utilizou, entre outros, o traçador fluorescente denonimado Uranina, ou 

Fluoresceína Sódica, que é um corante orgânico utilizado na indústria têxtil e 

comercializado na forma de um pó fino (Rigo, 1992). Através do acompanhamento do 

traçador em diferentes pontos à jusante do lançamento o autor traçou as curvas de 

passagem e determinou os coeficientes de dispersão longitudinal da região e a velocidade 

média de trânsito, que são apresentadas na Figura 19. 
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Figura 19 – Visão geral das curvas de passagem observadas por Rigo (1992), que fez vários ensaios 

de lançamentos de diferentes traçadores em trechos do rio Paraíba do Sul. Fonte: adaptado de Rigo 

(1992). 

 

 Contudo, para a realização de estudos e avaliações de qualidade da água a condução 

de trabalhos de campo é muitas vezes proibitiva em termos financeiros, por falta de 

disponibilidade de técnicos capacitados, ou por questão de tempo. Especialmente para 

alguns casos, como quando se tratam de urgências relacionadas a lançamentos acidentais 

em locais sem medições prévias, a hipótese de se realizar um estudo de campo não é 

passível de ser considerada. Ainda, para algumas ocasiões, trabalhos de medição em 

campo podem simplesmente não servir para a avaliação da dispersão de um poluente 

lançado, caso as condições hidrológicas do rio não sejam as mesmas para as quais os 

valores de EL foram medidos. 

 Nestes casos, a solução encontrada para a melhor estimativa possível do coeficiente 

EL tem sido relacionar o valor do parâmetro com as características hidráulicas do 

escoamento, através de equações empíricas e semi-empíricas (Devens et al., 2006; Devens 

& Barbosa Jr., 2010). Estas formulações, também chamadas de fórmulas práticas, são uma 

alternativa simples e de fácil aplicação para estimar coeficiente de dispersão longitudinal. 

As características hidráulicas comumente relacionadas para o cálculo de EL são a vazão, 

velocidade, altura da lâmina de água e declividade do trecho analisado.   

 Os trabalhos de Devens & Barbosa Jr. (2010) e de Bowie et al. (1985) trazem uma 

revisão ampla sobre as diversas fórmulas práticas existentes para a determinação de EL. 
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Buscando apresentar as equações existentes de uma forma mais sumarizada, dando 

destaque para as condições em que as mesmas foram obtidas e para o seu desenvolvedor, a 

Tabela 5 apresenta um sumário das principais fórmulas empíricas existentes para a 

determinação de EL, com o autor original de cada equação e a referência bibliográfica onde 

ela foi encontrada. 

 

Tabela 5. Principais equações empíricas conhecidas para a determinação do coeficiente de 

dispersão longitudinal. 

Autor 

(Referência) 
Eq. Fórmula Descrição 

Taylor (1954) 

(Taylor, 1954) 
(54) *..1,10 u

h
REL   

 

Primeira aproximação para o 

coeficiente de dispersão 

longitudinal. Desenvolvida para 

escoamento em condutos. 

Elder (1959) 

(Elder, 1959) 
(55) 

EL HuE ..*  

Desenvolvido para escoamento 

em canais livres considerados 

infinitos. 

Krenkel 

(1980) 

(Bowie et al., 

1985) 

(56)   3,024,1 ....4,6 gSUHEL   

Desenvolvida a partir de estudos 

em canais considerados bi-

dimensionais. 

Parker et al. 

(1961) 

(Bowie et al., 

1985) 

(57)   S
h

REL 2..3,14
2/3

  
Aproximação a partir de estudos 

em canais abertos. 

Glover (1964) 

(Glover, 1964) 
(58) 

*..500 u
h

REL   

Desenvolvida para considerar 

variações laterais na velocidade 

em canais naturais. 

Thackston 

(1966) 

(Thackson, 

1966) 

(59) UuHEL ...25,7 *  

Desenvolvida a partir de estudos 

em canais considerados bi-

dimensionais. 

McQuivey e 

Keefer (1974) 

(McQuivey e 

Keefer, 1974) 

(60) 
BS

Q
EL

.
058,0

 
para Froude<  0,5

 

Utilizaram dados de campo de 18 

cursos de água naturais. As 

vazões variaram entre 1 e 

935m³/s, as velocidades entre 

0.21 e 1.53m/s e as profundidades 

médias entre 0.3 e 4.75m. 
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Fischer (1975) 

(Fischer, 

1975) 

(61) 

*.
011,0

22

UH

Bu
EL   

Desenvolvida a partir da fórmula 

de McQuivey e Keefer (1974) 

com mais algumas considerações 

e ensaios. As vazões variaram 

entre 1.02 e 109m³/s, as 

velocidades entre 0.14 e 0.86m/s 

e as profundidades médias entre 

0.39 e 2.13m. 

Liu (1977) 

(Liu, 1977) 
(62) 

3

*

2

.
.

H

LL
Ru

Q
E 

 

onde 
5,1

*.18,0 









U

u
L  

Desenvolvida a partir de estudos 

de Fischer sobre variação lateral 

da velocidade. Propôs B a partir 

de dados para 14 rios naturais.  

As vazões de teste variaram entre 

0.99 e 957m³/s, as velocidades 

entre 0.181 e 1.71m/s e a área das 

seções transversais entre 5.30 e 

561m². 

Beltaos (1980) 

(Eiger, 1991) 
(63) 

Hu

BU
E BL

.
.14,1

*

22

  

Desenvolvida a partir de estudos 

com modelo unidimensional de 

dispersão longitudinal em rios 

naturais. 

Nikora e 

Sukhodolov 

(1993) 

(Nikora e 

Sukhodolov, 

1993) 

(64) BUE NSL ..  

Desenvolvida a partir de 

experimentos em cursos de água 

naturais e NaCl como traçador. 

As vazões de ensaio variaram 

entre 0.013 e 4.7m³/s. 

Vargas e 

Mellado 

(1994) 

(Devens e 

Barbosa Jr., 

2010) 

(65) 
Hu

BU
E VML

.
.

*

22

  

Desenvolvida para rios largos, 

pouco profundos e de baixas 

declividades. A faixa de 

declividades de trabalho foi 

compreendida entre 0,001 e 0,003 

e 18,27 < B/Rh < 152,15 

Seo e Cheong 

(1998) 

(Seo e 

Cheong, 1998) 

(66) 
*

428,1

*

628,0

....915,5 uH
u

U

H

B
EL 
















  

Deduziram a equação a partir de 

análises dimensionais e de 

regressão. Foram utilizados 59 

conjuntos de dados de 26 rios. As 

vazões variaram entre 0.92 e 

7941.54m³/s, as velocidades entre 

0.13 e 1.74m/s e as profundidades 

médias entre 0.22 e 19.94m. 
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Koussis e 

Rodrigues-

Mirasol (1998) 

(Koussis e 

Rodrigues-

Mirasol, 1998) 

(67) H

Bu
EL

2

*.
.

 
e 

Φ ≈ 0,6  

Desenvolvida a partir da teoria de 

Fischer e da aplicação da lei de 

Karman, com a estimativa do 

parâmetro ᶲ com base em 16 

conjuntos de dados de campo. As 

vazões variaram entre 2.47 e 

935.82m³/s, as velocidades entre 

0.24 e 1.55m/s e as profundidades 

médias entre 0.43 e 4.75m. 

Deng et al. 

(2001) 

(Deng et al., 

2001) 

(68) 

2

*

3/5

0

* .
.8

.
.15,0 

































u

U

H

B

n

uH
E

t

L

 

onde 
38,1

*

0 ..
3520

1
.145,0 




























H

B

u

U
nt

 

Utilizou a mesma base de dados 

de Seo e Cheong (1998) para a 

dedução. 

Kasherfipour e 

Falconer 

(2002) 

(Kasherfipour 

e Falconer, 

2002) 

(69) 













*

...612,10
u

U
uHEL

 

ou 










































*

572,0

*

62,0

....775,1428,7
u

u
uH

u

u

H

B
EL

 

Desenvolvida a partir de três 

estudos diferentes, com dados de 

campo de mais de 30 rios. As 

vazões variaram entre 0.92 e 

7941.54m³/s, as velocidades entre 

0.14 e 1.55m/s e as profundidades 

médias entre 0.26 e 4.75m. 

Devens et al. 

(2006) 

(Devens et al., 

2006) 

(70) 
026,0610,1

793,0793,0

.

.
.000355,0

SH

BU
EL



  

Desenvolvida para pequenos 

cursos de água a partir de estudos 

de campo com traçadores. As 

vazões variaram entre 0.00521 e 

11.25m³/s, as velocidades entre 

0.08 e 0.59m/s e as profundidades 

médias entre 0.02 e 1.37m. 

Ribeiro et al. 

(2010) 

(Ribeiro et al., 

2010) 

(71) 458,1445,0316,1303,0 ).().().(*).(326,7 UBHuEL   

Desenvolvida para rios de médio 

porte, a partir de ensaios com 

traçadores nos rios Pomba e 

Paraibuna (Brasil). As vazões de 

teste variaram entre 16.2 e 

98m³/s, as velocidades entre 0.5 e 

0.92m/s e as profundidades 

médias entre 1.17 e 2.42m. 

 

Onde, no Quadro 5: 

EL= coeficiente de dispersão longitudinal [L
2
T

-1
]; 

H = Altura média da água no rio [L]; 

u* = velocidade de atrito ou de cisalhamento[LT
-1

]; e 

αE = 5,93. 
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RH = Raio Hidráulico do Escoamento [L] 

g = aceleração da gravidade [LT
-2

] 

S = declividade do trecho de lançamento do constituinte [LL
-1

] 

Q = Vazão do curso de água [L
3
T

-1
]; 

B = Largura média da seção transversal do curso de água [L]; e 

U = velocidade média da água no sentido longitudinal [LT
-1

]; 

βL = coeficiente adimensional. 

βB = parâmetro retirado a partir da relação u*/ u, conforme a Figura 20. 

αNS = 1,1. 

 

Figura 20 - Correlação para obtenção do parâmetro βB, Fonte: Beltaos (1980), apud Eiger (1997). 

 

 Em alguns estudos, como o de Ribeiro et al. (2010), de Devens et. al. (2006) e de 

Kasherfipour e Falconer (2002), além de apresentarem o desenvolvimento de equações 

próprias para a avaliação da dispersão longitudinal, os autores também fazem avaliações 

acerca dos resultados e da aplicabilidade de outras fórmulas práticas existentes. 

 Como exemplo, segundo Glover (1964) as equações de Taylor (1954) e de Elder 

(1959) tendem a resultar em valores de dispersão longitudinal de 10 a 40 vezes menores 

que a dispersão real, devido ao fato de elas não terem sido desenvolvidas para considerar a 

variação lateral de velocidades que acontece em cursos de água naturais. 



2.9 Constante de Decaimento 

 

50 

 Outro autor, Liu (1977), quando propôs a sua equação ressaltou que os valores 

resultantes das equações de McQuivey & Keefer (1974) e de Fischer (1975) resultavam em 

valores superestimados de dispersão longitudinal, quando comparados aos valores 

medidos. 

 Da mesma forma, Kasherfipour & Falconer (2002) e Ribeiro et. al. (2010) 

compararam os valores calculados pelas suas equações com os resultados de outras 

fórmulas práticas e os valores medidos, e através de métodos estatísticos concluíram que as 

suas respectivas equações eram melhores para os casos testados. 

 Para pequenos cursos de água, os estudos de Devens et al. (2006) sugerem que a sua 

formulação representa melhor o coeficiente de dispersão longitudinal, onde uma grande 

variabilidade nos valores calculados foi obtida durante estes testes.  Os autores destacam, 

ainda, que a variabilidade dos resultados obtidos na utilização de algumas fórmulas 

práticas possivelmente reside no fato de que cada uma foi desenvolvida para cursos de 

água com características diferenciadas. Ou seja, dependendo da aplicação o modelo mais 

apropriado deve ser escolhido. 

2.9 Constante de Decaimento 

 As equações até agora apresentadas servem para a modelagem de substâncias não 

conservativas, que sofrem reações, degradação, sedimentação e têm sua concentração 

espontaneamente reduzida devido a isso. Elas simulam um decaimento exponencial da 

concentração do poluente, conforme mostrado na Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Representação do decaimento de primeira ordem da concentração de um constituinte. 

 



2.9 Constante de Decaimento 

 

51 

 O coeficiente de decaimento (k) utilizado no equacionamento depende do tipo de 

poluente que está sendo avaliado (Chapra, 1997) e deve ser definido à priori da utilização 

das equações. 

 Este modelo exponencial de decaimento apresentado pode ser utilizado para a 

representação de contaminantes diversos cujo decaimento é conhecido ou estimado por 

uma reação de primeira ordem (conforme apresentado a Tabela 3), ou para algumas 

representações simplificadas da concentração de substâncias.  

 Estimativas do valor de k podem ser obtidas através de ensaios laboratoriais e de 

campo, onde muita desta informação está disponível na literatura. A Tabela 6 apresenta 

alguns valores exemplo para o coeficiente de decaimento de alguns constituintes em cursos 

de água. 

  

Tabela 6. Valores retirados na literatura para a constante de decaimento de primeira ordem para 

alguns constituintes em cursos de água.  

Constituinte 

Constante de 

Decaimento (k) 

em dia
-1

 

Condição/ 

Comentário 
Referência 

DBO 

0,1 a 3,0 20°C Thomann e Mueller (1987) 

0,02 a 3,4 - Santos e De Luca (2002) 

0,1 20°C Alvarenga et al. (1998) 

Coliformes 

0,8 a 5,5 20°C Thomann e Mueller (1987) 

0,07 a 2,7 
23°C;  

E. coli 

Easton et al. (2005) apud Hellweger et al. 

(2009) 

−0,018 a 0,47 
5–15°C;  

E. coli 

Medema et al. (1997) apud Hellweger et al. 

(2009) 

> 0.57 
37°C;  

E. coli 

Bogosian et al. (1966) apud Hellweger et al. 

(2009) 

Nitrogênio 

orgânico e 

Fósforo 

orgânico 

0,05 a 0,6 - Bell (1973) apud Moretti (1980). 

0,01 a 0,7 - Santos e De Luca (2002) 

Compostos 

fenólicos 
0,03 a 6,6 Laboratório Priya e Madras (2005) 

Alguns 

Pesticidas 
0,0355 a 0,1473 - Karpouzas et al. (2006) 
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 Muitos derramamentos acidentais de poluentes em rios consistem frequentemente de 

compostos orgânicos voláteis (COVs). Estes despejos podem ser diretamente no rio ou em 

uma área de drenagem próxima que é subsequentemente lavada e carrega o poluente até o 

rio (Chin, 2006). 

 O decaimento e o transporte de COVs em rios são afetados por processos diversos, 

incluindo advecção, dispersão, volatilização, degradação microbiana, sorção, hidrólise, 

fotólise aquática, reações químicas e bioconcentração (Chin, 2006). Contudo, segundo 

Rathbun (2000), na maioria dos casos a volatilização e a dispersão são os processos 

dominantes que afetam a concentração dos compostos no rio.  

 A volatilização é um processo que segue um decaimento de primeira ordem e o 

coeficiente de decaimento dos compostos pode ser calculado segundo as equações 

semiempíricas dadas por (Chin, 2006): 

   
 

 
(

 

      
 

   

      
)
  

 (72) 

   (          )  [(        (      )] (73) 

        
 

 
  (74) 

 Onde:  

 k = coeficiente de decaimento do constituinte por volatilização (d
-1

);  

 h = profundidade média do trecho de rio (m); 

 ф = constante que depende do constituinte; 

 Ψ = constante que depende do constituinte; 

 k2 = coeficiente de reaeração do trecho (d
-1

); 

 R = constante dos gases ideais = 8,31 (J/K); 

 T = Temperatura (K); 

 H = constante de Henry do constituinte (Pa.m³/mol); 

 k3 = coeficiente de transferência de massa por evaporação em um rio (m/d); e 

 Vw = velocidade do vento (m/s); e 

 A = constante que depende do constituinte; 

 B = constante que depende do constituinte; 
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  A Tabela 7, adaptada de Chin (2006), apresenta os valores das constantes utilizadas 

para cálculo do coeficiente de decaimento por volatilização de alguns compostos orgânicos 

voláteis. 

 

Tabela 7. Valores das constantes utilizadas para cálculo do coeficiente de decaimento por 

volatilização de alguns compostos orgânicos voláteis. Fonte: Adaptado de Chin (2006). 

Composto Ф Ψ H (20°C) A B 

Benzeno 0,638 0,590 507 17,06 3194 

Clorobenzeno 0,601 0,499 311 15,00 2689 

Cloroetano 0,694 0,645 1030 15,80 2580 

Triclorometano (clofórmio) 0,645 0,485 310 22,94 5030 

1,1-Dicloroetano 0,643 0,529 465 17,01 3137 

1,2-Dicloroetano 0,643 0,529 112 10,16 1522 

Etilbenzeno 0,569 0,512 559 23,45 4994 

Metil tetra-butil éter (MTBE) 0,583 0,558 64.3 (25°C) 20,01 7721 

Diclorometano (Cloro metileno) 0,697 0,568 229 30,06 4268 

Naftaleno 0,560 0,470 56 (25°C) - - 

Tetracloroeteno 0,585 0,417 1390 22,18 4368 

Metilbenzeno (tolueno) 0,599 0,547 529 16,66 3024 

1,1,1-Tricloroetano 0,605 0,461 1380 18,88 3399 

Tricloroeteno (TCE) 0,617 0,464 818 19,38 3702 

Cloroeteno (Cloreto de Vinila) 0,709 0,510 2200 17,67 2931 

1,2-Dimetilbenzeno 0,569 0,512 409 17,07 3220 

1,4-Dimetilbenzeno 0,569 0,512 555 15,00 2689 

 

 Ainda, é possível utilizar meia-vida do composto (principalmente contaminantes 

químicos inorgânicos) para determinar o coeficiente de decaimento (Karpouzas et al., 

2006; Samuels et al., 2004): 

  
   

   
 (75) 

 Onde:  

 k = coeficiente de decaimento do constituinte [T
-1

]; e 

 T50 = meia vida do constituinte [T]. 
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 Alternativamente, existem fórmulas empíricas que relacionam o coeficiente de 

decaimento com a temperatura, ou outras variáveis ambientais. Para alguns poluentes, 

como DBO ou nitrogênio, o decaimento do mesmo depende da concentração de outra 

substância no corpo de água (no caso, o oxigênio dissolvido). Este tema será tratado a 

seguir.  

2.10 Representação clássica de alguns poluentes específicos 

 Alguns poluentes reconhecidamente comuns pela sua ampla ocorrência em efluentes, 

principalmente esgotos domésticos, possuem a sua dinâmica de transformação bem 

conhecida no corpo hídrico, como as reações que os mesmos e seus produtos sofrem, e 

qual é a necessidade de consumo de outras substâncias presentes no rio.  

 Estas dinâmicas são simuladas por equações tidas como clássicas para a 

representação de lançamentos permanentes de esgotos, dada a grande importância que o 

estudo desta forma de lançamento possui, uma vez que ela é inerente à existência de uma 

população humana civilizada. 

 Neste capítulo, estas equações para representação de poluentes específicos presentes 

em lançamentos permanentes de esgotos são apresentadas, dado que o modelo de 

qualidade da água desenvolvido e testado neste trabalho as utiliza quando os despejos 

simulados tratam deste tipo de lançamento. 

 

2.10.1 Parâmetros de Qualidade da Água e Esgotos 

 A alteração da qualidade da água causada por despejos de esgotos em rios pode ser 

avaliada através de uma série de parâmetros físicos, químicos e biológicos, que traduzem 

as principais alterações das características do corpo receptor. Exemplos destes parâmetros 

são cor, pH, dureza, concentração de metais, de nutrientes, de metais, de matéria orgânica 

(DBO), de oxigênio dissolvido, de organismos indicadores, entre muitos outros (Von 

Sperling, 2005) .  

 Em meio a estes parâmetros, aqueles que se tem maior conhecimento do 

comportamento através de equacionamento matemático e são de maior interesse para 

estudos de modelagem de qualidade da água são: Matéria orgânica, Oxigênio dissolvido, 

Nitrogênio, Fósforo e Organismos Indicadores de contaminação fecal. A seguir são 

descritos de forma mais aprofundada cada um destes parâmetros, sua importância e as 

equações normalmente utilizadas para a representação dos mesmos. As principais 

referências desta sessão são Porto (1991), Chapra (1997), Von Sperling (2005), Chin 

(2006) e Von Sperling (2007) 
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2.10.2 Oxigênio Dissolvido e Matéria Orgânica 

 O oxigênio dissolvido (OD), que é a medida da quantidade de gás O2 dissolvido na 

água, é muitas vezes considerado o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da 

poluição por matéria orgânica de recursos hídricos, pois ele é essencial para a 

sobrevivência dos organismos aeróbios, como os peixes. 

 Quando um despejo de efluente que contém matéria orgânica (como um esgoto) é 

lançado em um corpo de água, os microrganismos presentes começam um processo de 

decomposição utilizando o oxigênio dissolvido presente no meio para a execução de seus 

processos metabólicos, reduzindo as concentrações de OD na água. Caso o oxigênio seja 

totalmente consumido, têm-se as condições anaeróbias (ausência de oxigênio), com 

diversas implicações do ponto de vista ambiental. 

 De uma forma esquemática, a oxidação da matéria orgânica presente em efluentes ou 

em corpos de água pode ser representada, segundo Von Sperling (2005), pela seguinte 

reação simplificada: 

Matéria Orgânica + O2 + bactérias -> CO2 + H2O + NH3 + outros produtos + energia 

 

 Matéria Orgânica e Oxigênio Dissolvido 

  Para a avaliação da matéria orgânica presente em efluentes e em corpos hídricos há 

uma grande dificuldade na determinação laboratorial de seus diversos componentes, além 

de isso não ser muito necessário na prática (Von Sperling, 2007). Assim, utilizam-se 

normalmente métodos indiretos para a quantificação da matéria orgânica e do seu potencial 

poluidor. Para isto, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e a Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) são os parâmetros tradicionalmente mais utilizados. 

 De especial interesse para estudos de modelagem de qualidade da água, a DBO 

retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, através de processos 

bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea presente em um volume de água. A avaliação 

da DBO é feita através da medição de OD em uma amostra no dia de interesse e a medição 

de OD em uma amostra armazenada em condições padrões e medida em data posterior, 

aonde a DBO corresponde à diferença entre estas duas concentrações de OD. 

 Em termos práticos, a estabilização completa da matéria orgânica demora muitos 

dias (por exemplo, aproximadamente 20 dias para esgotos domésticos) e a DBO 

correspondente a esta estabilização completa é chamada de DBO última (DBOu). No 

entanto, para evitar demoradas análises laboratoriais e permitir a comparação de 

resultados, criou-se o conceito de DBO5
20

 que corresponde à DBO do quinto dia de análise 

feita a 20°C. Desta forma, quando nos referimos a concentrações de DBO não 

especificadas medidas em descargas de poluentes, estamos geralmente falando nesta DBO 

padronizada.  
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Autodepuração 

 Após as alterações induzidas por despejos de efluentes que contém matéria orgânica, 

os cursos de água passam por um fenômeno de restabelecimento do seu equilíbrio, onde os 

compostos orgânicos são degradados e convertidos em compostos mais estáveis (como 

CO2 e água) e as concentrações de OD tendem a aumentar através da transferência do 

oxigênio presente na atmosfera. Este fenômeno de retorno ao equilíbrio é denominado de 

Autodepuração do curso de água. 

 Como a autodepuração é um processo que se desenvolve ao longo do tempo e do 

espaço, e considerando-se que a principal dimensão de um rio é a longitudinal, segundo 

Von Sperling (2005) podemos dividir o perfil de um curso de água que está sofrendo este 

fenômeno em quatro principais zonas: (I) zona de águas limpas, (II) zona de degradação, 

(III) zona de decomposição ativa, e (IV) zona de recuperação. A Figura 22 apresenta estas 

zonas. 
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Figura 22 – Perfil esquemático de um lançamento de matéria orgânico em um curso de água, 

apresentando a divisão das zonas de autodepuração: (I) zona de águas limpas, (II) zona de 

degradação, (III) zona de decomposição ativa, e (IV) zona de recuperação. 

 

 A Tabela 8 apresenta de forma sumarizada as principais características de cada 

zona de autodepuração. 
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Tabela 8. Principais características de cada zona de autodepuração (adaptado de Von Sperling, 

2005). 

Zona Principal Característica 

(I) Águas Limpas 

Águas apresentam-se nas condições normais, 

anteriores à poluição, pelo menos no que diz 

respeito ao OD, às bactérias e à matéria 

orgânica. 

(II) Degradação 

Tem início logo após o lançamento, tem como 

principal característica a alta concentração de 

matéria orgânica ainda em estado complexo. 

(III) Decomposição 

Ativa 

Fase onde os microrganismos desempenham 

ativamente suas funções de decomposição. É 

onde a qualidade da água está em pior estado. 

(IV) Recuperação 

Após a fase de intensivo consumo de matéria 

orgânica é a etapa onde acontece a recuperação 

do corpo hídrico ao estado de equilíbrio. 

  

 Através desta análise simplificada por divisão do perfil do rio em zonas de 

autodepuração pode-se entender que a concentração de matéria orgânica (medida 

geralmente pela DBO) sempre tende a diminuir devido à degradação pelas bactérias, ao 

passo que o OD passa por uma fase de diminuição (consumo acelerado de oxigênio pelas 

bactérias que fazem a degradação) até atingir um mínimo, quando, devido a trocas com a 

atmosfera, a quantidade de oxigênio no rio volta a aumentar até um patamar 

correspondente à concentração de saturação. 

 É importante ressaltar que estas considerações são fundamentas em uma análise para 

um rio com apenas uma entrada pontual de poluição contínua ao longo de todo o trecho 

analisado. 

  

Modelagem da Matéria Orgânica 

 Conforme apresentado, o decréscimo do oxigênio dissolvido em um curso de água 

está relacionado com a quantidade de matéria orgânica presente no mesmo, representada 

pela DBO. Em geral, considera-se que  a cinética de reação desta matéria orgânica se 

processa segundo uma reação de primeira ordem (Chapra, 1997). Desta forma, a equação 

que representa o decaimento da DBO é expressa por: 

 (76) 

                                                                               

  

  

LK
dt

dL
.1
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 Onde: 

 dL /dt = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 L =concentração de DBO remanescente [ML
-1

]; 

 t = tempo [T]; 

 K1 = coeficiente de desoxigenação [T
-1

];  

 

 Conforme exposto na revisão de conceitos de cinética química, esta equação tem 

como solução analítica a expressão: 

       
       (77) 

 Onde: 

 L0 = concentração de DBO remanescente em t = 0 [ML
-1

]; 

 L =concentração de DBO remanescente [ML
-1

]; 

 t = tempo [T]; 

 K1 = coeficiente de desoxigenação [T
-1

];  

 

 Nesta equação, o coeficiente de desoxigenação é a constante que representa a taxa de 

decaimento da DBO e, portanto, depende das características da matéria orgânica, da 

temperatura e da presença de possíveis substâncias inibidoras. Quanto maior o valor da 

variável k1, mais rápido é o decaimento da DBO (Von Sperling, 2007). 

 A Tabela 9 apresenta alguns valores típicos do coeficiente K1 para diferentes formas 

de esgoto em condições de laboratório. 

 

Tabela 9. Valores típicos coeficiente K1. Fonte: Von Sperling (2007). 

Efluente K1 (dia
-1

) 

Esgoto bruto muito concentrado 0,35-0,45 

Esgoto bruto pouco concentrado 0,30-0,40 

Efluente primário de ETE 0,30-0,40 

Efluente secundário de ETE 0,12-0,24 

Águas naturais 0,08-0,20 

 

 Contudo, ao se comparar os valores do coeficiente K1 apresentados no Quadro 9 com 

os valores do coeficiente de decaimento de DBO observados em cursos de água, podem-se 

encontrar valores substancialmente diferentes. Segundo Chapra (1997) na maioria das 

situações reais as forçantes ambientais como a sedimentação, remoção de DBO pelo lodo 
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de fundo, e maior efetividade das bactérias, fazem com que a taxa de remoção em cursos 

de água seja maior que na bancada do laboratório. 

 Desta forma, para a simulação do decaimento de matéria orgânica em cursos de água 

o coeficiente K1 é substituído pelo coeficiente de remoção de DBO em rios, denominado 

de Kd, onde o último é sempre maior ou igual ao primeiro. Após fazer uma revisão de 

diferentes trabalhos que tratam do assunto, Von Sperling (2007) apresentou um sumário de 

valores típicos para Kd, que são reproduzidos na Tabela 10. Os valores de coeficiente de 

decaimento apresentados na Tabela 6 também são estimativas de Kd. 

 
Tabela 10. Valores típicos do coeficiente Kd (20°C), adaptado de Von Sperling (2007). 

Efluente 
Kd (dia

-1
) 

Rios Rasos* Rios Profundos 

Esgoto bruto muito concentrado 0,50-1,00 0,35-0,50 

Esgoto bruto pouco concentrado 0,40-0,80 0,30-0,45 

Efluente primário de ETE 0,40-0,80 0,30-0,45 

Efluente secundário de ETE 0,12-0,24 0,12-0,24 

Águas naturais limpas 0,08-0,20 0,08-0,24 

   *São considerados rios rasos aqueles com profundidade entre 1,0m a 1,5m. 

 É possível notar no Quadro 10 que os valor de Kd são maiores em rios mais rasos do 

que em cursos de água profundos. Isto se deve principalmente ao fato de estes rios 

possuírem a biomassa aderida ao fundo exercendo maior influência sobre a degradação. 

Outra forma de calcular o coeficiente Kd são as equações apresentadas por EPA (1985) e 

Thomann e Mueller (1987) que colocam o mesmo em função da vazão do rio ou da 

profundidade do leito: 

       (
 

   
)
      

 (para H ≤ 2,5m) (78) 

       (para H > 2,5m) (79) 

        ( )      (para H entre 0,3 e 10m e Q entre 0,15 e 250 m³/s)  (80) 

 Onde: 

 Kd = Coeficiente de decaimento da DBO (dia
-1

); 

 Q = Vazão do rio (m
3
s

-1
); e 

 H = Profundidade média do rio (m).  
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 Para a utilização do coeficiente Kd é necessário corrigir o mesmo para a temperatura 

desejada, uma vez que a temperatura exerce grande influência sobre o metabolismo 

bacteriano. A relação empírica utilizada para esta correção é dada por: 

          
(    ) (81) 

 Onde: 

 Kdt  = Kd na temperatura desejada [T
-1

]; 

 Kd20 = Kd a uma temperatura de 20°C [T
-1

]; 

 T = temperatura do líquido (°C); e 

 Θ = coeficiente empírico, usualmente adotado como 1,047. 

 

 Mesmo admitindo o coeficiente de decaimento da DBO em rios como Kd (e não 

como K1), ainda podem existir diferenças substâncias entre os valores calculados e os 

observados em campo. Estas diferenças podem ser dar devido à existência de decaimento 

da matéria orgânica por sedimentação.  

 A sedimentação também pode ser incluída nos cálculos de decaimento da DBO 

através da utilização de um coeficiente Kr no lugar de Kd, onde Kr = Ks + Kd. Nesta 

equação Ks é o coeficiente de sedimentação da matéria orgânica cujos valores aproximados 

são dados na Tabela 11 . 

 

Tabela 11. Valores aproximados do coeficiente Ks. Adaptado de Von Sperling (2007) 

Corpo Hídrico Ks (dia
-1

) 

Rios rasos (H < 1,0m) 0,10 a 0,50 

Rios intermediários (1m < H < 2m) 0,05 a 0,20 

Rios profundos 0,00 a 0,05 

 

 É válido destacar que valores negativos de Ks podem ser utilizados caso haja 

reintrodução de DBO no sistema devido à resuspensão de material sedimentado. O 

coeficiente Ks, assim como Kd, deve ser sempre corrigido para a temperatura (normalmente 

com Θ = 1,024). 
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Modelagem da Reaeração 

 Quando a água é exposta ao oxigênio da atmosfera ocorre um intercâmbio contínuo 

entre as moléculas da fase líquida e da fase gasosa. No momento em que a concentração de 

solubilidade do oxigênio na fase líquida é atingida, o sistema entra em equilíbrio dinâmico, 

onde as taxas de entrada e saída de moléculas são iguais e as concentrações globais não 

variam. Esta concentração de equilíbrio dinâmico do gás O2 na água é denominada de 

concentração de saturação ou Cs. 

 Esta concentração de saturação do oxigênio na água é dependente principalmente da 

temperatura do corpo hídrico, da altitude e da presença de sais dissolvidos na água. 

Existem algumas equações empíricas para a obtenção e correção do valor de Cs em função 

destas variáveis, como a de Pöpel (1979): 

Cs = 14,652 – 4,1022.10
-1

.T + 7,9910.10
-3

.T
2
 – 7,7774.10

-5
.T

3  
(82)

 

 Onde: 

 Cs = Concentração de saturação (mg/L); e 

 T = Temperatura do corpo hídrico em (°C) 

 

 A influência da altitude pode ser considera segundo a seguinte equação (Qasim, 

1985): 

   
  
 

  
 (  

        

    
) (83) 

 Onde: 

 Fh = fator adimensional de correção da concentração em função da altitude; 

 Cs’ = concentração de saturação na altitude definida (mg/L); e 

 Altitude = altitude (m). 

 

 Para a correção em função da salinidade, Pöpel (1979) sugere: 

ϒ = 1 – 9.10
-6

.Csal  (84) 

 Onde: 

 ϒ = fator de redução na solubilidade (é igual a 1 para água pura); e 

 Csal = concentração de sais dissolvidos (mgCl
-
/L) 
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 Conforme apresentado, quando uma contaminação por matéria orgânica é lançada 

em um curso de água ocorre um consumo de OD meio, ocasionando uma alteração na 

situação de equilíbrio do gás na água. Neste momento, buscando retornar à situação de 

equilíbrio, começa um processo de transferência do oxigênio atmosférico para a água. Este 

processo é chamado de reaeração atmosférica. 

 Todas as situações de equilíbrio entre gases e líquidos são descritas através de lei de 

Henry, que representa o sistema de troca através de uma equação de cinética primeira 

ordem. Desta forma, podemos representar o sistema de déficit de O2 através da seguinte 

equação: 

 

       (85)                                                                        

 Onde: 

 dD /dt = taxa de variação do déficit de oxigênio no sistema com o tempo [ML
-3 

T
-1

]; 

 D = Cs - C = déficit de OD. É a diferença entre a concentração de saturação (Cs) e a 

concentração existente em um tempo qualquer (C) [ML
-1

]; 

 t = tempo [T]; e 

 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

];  

 

 Esta equação tem como solução analítica a expressão: 

       
      (86) 

 Onde: 

 D0 = Déficit de OD em t = 0 [ML
-1

]; 

 D = Déficit de OD em um tempo qualquer [ML
-1

]; 

 t = tempo [T]; e 

 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

];  

 

 A estimativa correta do coeficiente K2 é muito importante para a obtenção de 

resultados satisfatórios em estudos de autodepuração. A Tabela 12 apresenta alguns valores 

típicos do coeficiente: 

  

DK
dt

dD
.2
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Tabela 12. Valores típicos do coeficiente K2 (20°C). Fonte: adaptado de Von Sperling (2007). 

Corpo Hídrico 
K2 (d

-1
) 

Profundo Raso 

Pequenas lagoas 0,12 0,23 

Rios vagarosos, grandes lagos 0,23 0,37 

Grandes rios com baixa velocidade 0,37 0,46 

Grandes rios com velocidade normal 0,46 0,69 

Rios Rápidos 0,69 1,15 

Corredeiras e quedas d'água >1,15 >1,61 

 

 Através da Tabela 12 é possível observar que quanto mais raso e mais rápido for o 

curso de água, maior é a oxigenação. Isto já era esperado, uma vez que estas características 

são agentes da turbulência na água.  

 Além de valores tabelados, existem algumas equações que são tradicionalmente 

utilizadas para a obtenção dos valores de K2 em rios, que colocam o mesmo em função da 

velocidade e da profundidade do curso de água, ou em função da vazão, velocidade e da 

declividade. Estas equações são apresentadas na Tabela 13.   
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Tabela 13. Equações para a determinação do coeficiente de desoxigenação a partir de informações 

hidráulicas do curso de água. 

Pesquisador Fórmula (K2) Faixa de Aplicação Eq. 

O’Connor e Dobbins (1958) 3,93.v
0,5

.H
-1,5

 
0,6m ≤ H ≤ 4,0m 

0,05m/s ≤ v ≤ 1,5m/s 
(87) 

Churchill et al. (1962) 5,0.v
0,97

.H
-1,67

 
0,6m ≤ H ≤ 4,0m 

0,8m/s ≤ v ≤ 1,5m/s 
(88) 

Owens et al. (apud Chapra, 1997) 5,3.v
0,67

.H
-1,85

 
0,1m ≤ H ≤ 0,6m 

0,05m/s ≤ v ≤ 1,5m/s 
(89) 

Tsivoglou e Wallace (apud 

Thomann e Mueller, 1987) 
31,6.v.i 

Rios pequenos 

0,03m³/s ≤ Q ≤ 0,3m³/s 
(90) 

Tsivoglou e Wallace (apud 

Thomann e Mueller, 1987) 
15,4.v.i 

Rios médios 

0,3m³/s ≤ Q ≤ 8,5m³/s 
(91) 

Melching e Flores (1999) 517(v.i)
0,524

.Q
-0,242

 

Rios com poços e corredeiras 

Q < 0,556m³/s 

0,03m/s ≤ v ≤ 1,83m/s 

0,00001m/m ≤ i ≤ 0,06m/m 

0,046m ≤ H ≤ 3,0m 

(92) 

Melching e Flores (1999) 596(v.i)
0,528

.Q
-0,136

 

Rios com poços e corredeiras 

Q > 0,556m³/s 

0,03m/s ≤ v ≤ 1,83m/s 

0,00001m/m ≤ i ≤ 0,06m/m 

0,046m ≤ H ≤ 3,0m 

(93) 

Melching e Flores (1999) 88(v.i)
0,313

.H
-0,353

 

Rios com controle de canal 

Q < 0,556m³/s 

0,03m/s ≤ v ≤ 1,83m/s 

0,00001m/m ≤ i ≤ 0,06m/m 

0,046m ≤ H ≤ 3,0m 

(94) 

Melching e Flores (1999) 142(v.i)
0,333

.H
-660

.B
-243

 

Rios com controle de canal 

Q > 0,556m³/s 

0,03m/s ≤ v ≤ 1,83m/s 

0,00001m/m ≤ i ≤ 0,06m/m 

0,046m ≤ H ≤ 3,0m 

(95) 

 

 Onde: 

 V = velocidade do curso de água (m/s); 

 H = profundidade média do curso de água (m); 

 I = declividade do trecho de rio (m/km) para Tsivoglou e Wallace e em (m/m) para 

Melching e Flores; 

 Q = Vazão do curso de água (m³/s); e 

 B = largura do trecho (m). 
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 No caso da presença de cascatas naturais no trecho de rio analisado, Von Sperling 

(1987) apud Von Sperling (2007), sugere as seguintes equações empíricas obtidas para 

alturas de queda maiores que 4 metros: 

Ce = Co + K.(Cs-Co) (96) 

 Onde: 

 K = 1 – 1,09.H
-0,128

 

 Ce = Concentração de OD afluente da cascata (mg/L); 

 Co = Concentração de OD efluente da cascata (mg/L); 

 K = coeficiente adimensional de eficiência; 

 Cs = Concentração de saturação (mg/L); e 

 H = Altura da queda livre (m). 

 

 Todas as formas de obtenção do coeficiente K2 apresentadas são para valores do 

parâmetro a uma temperatura de 20°C. Desta forma, assim como para o coeficiente Kd, é 

sempre necessário corrigir  o mesmo para a temperatura do corpo receptor. A correção é 

realizada através da seguinte equação: 

            
(    ) (97) 

 Onde: 

 K2-t  = K2 na temperatura desejada [T
-1

]; 

 K2-20 = K2 a uma temperatura de 20°C [T
-1

]; 

 T = temperatura do líquido (°C); e 

 Θ = coeficiente empírico, usualmente adotado como 1,024. 

 

  



2.10 Representação clássica de alguns poluentes específicos 

 

67 

Curva de depleção de oxigênio (modelo de Streeter-Phelps) 

 Se considerarmos que o balanço de oxigênio no trecho de rio em estudo é dado 

unicamente pelo consumo de oxigênio promovido pela DBO e pela reaeração atmosférica, 

podemos representar a taxa de variação do déficit de oxigênio no curso de água através da 

combinação da equação diferencial de decaimento da DBO, que também representa o 

consumo de OD, com a equação diferencial de produção de OD, o que resulta na seguinte 

equação: 

        (98)                                                                       

 Onde: 

 dD /dt = taxa de variação do déficit de oxigênio no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 D = Cs - C = déficit de OD. É a diferença entre a concentração de saturação (Cs) e a 

concentração existente em um tempo qualquer (C) [ML
-1

].; 

 t = tempo [T]; 

 L =concentração de DBO remanescente [ML
-1

]; 

 Kd = coeficiente de decaimento da DBO [T
-1

]; e 

 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

];  

 

 Esta é uma equação de cinética de segunda ordem para reações consecutivas, 

conforme já apresentado na sessão de revisão de cinética química. Esta equação tem como 

solução analítica a expressão: 

   
     

     
 (             )      

       (99) 

 Onde: 

 D0 = Déficit de OD em t = 0 [ML
-1

]; 

 D = Déficit de OD em um tempo qualquer [ML
-1

]; 

 t = tempo [T]; 

 Kd = coeficiente de decaimento da DBO [T
-1

]; e 

 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

];  

  

 Sabendo que o déficit de OD é dado por D = Cs - C (diferença entre a concentração 

de saturação e a concentração em um tempo qualquer), podemos reescrever a equação 

anterior: 

DKLK
dt

dD
d .. 2



2.10 Representação clássica de alguns poluentes específicos 

 

68 

      {
     

     
 (             )  (     )  

     }   (100) 

 Onde: 

 Ct = Concentração de OD em um tempo qualquer [ML
-1

] 

 Co = Concentração de OD inicial [ML
-1

] 

 Cs = Concentração de saturação [ML
-1

] 

 t = tempo [T]; 

 L0 =concentração de DBO inicial [ML
-1

]; 

 Kd = coeficiente de decaimento da DBO [T
-1

]; e 

 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

];  

 

 A Equação 100 é a conhecida Equação de Streeter-Phelps, apresentada pela primeira 

vez em 1925 por Streeter & Phelps, que simula o perfil da concentração de oxigênio 

dissolvido em um rio afetado por um lançamento contínuo de poluição orgânica. A curva 

descrita pela equação tem o comportamento apresentado na Figura 22. A Figura 23 

apresenta um exemplo de simulação de OD realizado com a equação de Streeter-Phelps. 

 

 

Figura 23 – Exemplo de simulação realizada com o modelo de Streeter-Phelps. 

 

 É importante destacar que a equação é aplicável para condições de fluxo 

permanentes e para características uniformes do trecho simulado. Caso haja qualquer 

alteração nas características do rio (declividade, velocidade, profundidade, etc), bem como 

entrada ou saída de vazões (descargas, tributários, captações) o trecho simulado deverá ser 

dividido em sub-trechos, cada um uniforme. 
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 Outra restrição importante do modelo é que ele serve para modelar concentrações 

positivas de OD. Se por algum motivo o oxigênio dissolvido no rio se tornar zero o sistema 

entra em estado de anaerobiose e a equação de Streeter-Phelps não é mais válida. 

 

Condições de anaerobiose 

 

 Caso o trecho de rio entre em condição de anaerobiose, existem formas específicas 

de representar a remoção de matéria orgânica, baseadas em algumas suposições teóricas 

levantadas por Gundelach e Castillo (1976). As principais premissas são que os 

mecanismos de transferência de oxigênio em condições anaeróbias são os mesmos que 

atuam na fase aeróbia, que todo oxigênio que entra na água é consumido na mesma 

velocidade de sua introdução e que a conversão de matéria orgânica por mecanismos 

puramente anaeróbios é desprezível (devido a sua baixa taxa).  

 A partir disto, sabendo que em condições anaeróbias o déficit de oxigênio (D) é igual 

à concentração de saturação (Cs) e que a taxa de conversão de matéria orgânica é limitada 

pela transferência de O2 do meio líquido para o meio gasoso, chegamos à seguinte relação 

de decaimento de matéria orgânica nas condições anaeróbias (Von Sperling, 2007): 

 

 

          (101) 

                                                                     

 Onde: 

 dL /dt = taxa de variação da concentração no sistema com o tempo [ML
-3

 T
-1

]; 

 Cs = concentração de saturação de oxigênio [ML
-1

]; 

 t = tempo [T]; e 

 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

];  

 

 Da mesma forma, sabemos que a condição de anaerobiose só cessa quando a DBO 

atingir um valor tal que a taxa de consumo de oxigênio para degradação da matéria 

orgânica for menor ou igual à taxa de entrada de O2 na água. Estas condições são 

satisfeitas quando: 

Kd.Lf  ≤  K2.Cs   (102) 

 Onde 

 Kd = coeficiente de decaimento da DBO [T
-1

]; 

 Cs = concentração de saturação de oxigênio [ML
-1

]; 

 Lf = Concentração de DBO no final do trecho de anaerobiose [ML
-3

]; e 

sCK
dt

dL
.2
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 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

]; 

  

 Enquanto que a Equação 102 permite verificar a permanência ou não nas condições 

de anaerobiose, a Equação 101 permite modelar a DBO em um ponto qualquer do trecho 

em anaerobiose. A solução analítica da Equação 101 é uma reação de ordem zero: 

L = Li – K2.Cs.t (103) 

 Onde: 

 L = concentração de DBO em um tempo qualquer dentro do trecho de anaerobiose 

[ML
-3

]; 

 Cs = concentração de saturação de oxigênio [ML
-1

]; 

 t = tempo percorrido dentro do trecho de anaerobiose [T]; 

 K2 = coeficiente de reaeração [T
-1

]; e 

 Li = concentração de DBO inicial do trecho de anaerobiose [ML
-3

]; 

  

 Com estas equações é possível, portanto, representar matematicamente o trecho de 

rio em anaerobiose, sempre lembrando que ao longo deste trecho a concentração de OD é 

nula. 

 

Condições de fluxo disperso 

 

 Uma das hipóteses básicas na formulação do modelo de Streeter-Phelps é que a 

dispersão longitudinal pode ser considerada desprezível. Ou seja, ela não serve para 

representar trechos de rio em que é considerada a dispersão longitudinal da poluição. Esta 

consideração é perfeitamente plausível para lançamentos permanentes em rios onde não 

existe efetivamente uma grande dispersão, contudo para outros casos de lançamentos ela 

não pode ser utilizada. 

 Desta forma, Chapra (1997) e Von Sperling (2007) apresentam uma série de 

equações baseadas na original de Streeter-Phelps para a representação do efeito da 

dispersão longitudinal sobre lançamentos. As equações são: 

   (   
 

    
)     (104) 

 

   
  

     
 (   

 

 
)  [(

 

  
)      (

 

  
)     ]      

     (105) 

 

    √  
      

   (106) 
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    √  
      

     (107) 

 

   (    ) 
 

   
 (     )   (108) 

 

   (    ) 
 

   
 (     )  (109) 

 

 Onde: 

 Lr = DBO última inicial presente no rio (mg/L); 

 Dr = déficit de OD inicial no rio (mg/L); 

 W = Carga de DBO última lançada no rio (kg/d); 

 Q = vazão do rio (m³/d); 

 V = velocidade do rio (m/s); 

 Kd = coeficiente de decomposição (d-1); 

 K2 = coeficiente de reaeração (d-1); 

 D = coeficiente de dispersão longitudinal (m²/d); e 

 X – x1 = distância percorrida a partir do ponto de descarga (m). 

 

 Para o cálculo de b1 e b2 o sinal negativo é usado para pontos a jusante, e o sinal 

positivo para pontos a montante do local de lançamento. A Figura 24 apresenta uma 

comparação entre a utilização da equação de Streeter-Phelps sem dispersão e a 

consideração da dispersão. É possível notar que a dispersão tende a contribuir com uma 

autodepuração mais rápida do curso de água. Fisicamente isto se deve à troca de oxigênio e 

à própria troca de matéria orgânica entre zonas de maior e menor concentração 

longitudinalmente no curso de água. 
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Figura 24- Comparação entre equação de Streeter-Phelps sem dispersão e a consideração da 

dispersão longitudinal.  

 

2.10.3 Nitrogênio 

 No meio aquático o nitrogênio pode ser encontrado em várias formas e estados de 

oxidação, que são: Gás nitrogênio (N2), Nitrogênio orgânico (compondo a biomassa dos 

organismos), Amônia (livre NH3 e Ionizada NH4
+
), Nitrito (NO2

-
) e Nitrato (NO3

-
). 

 Este elemento é de grande importância na avaliação da qualidade e poluição de 

águas, pois é um elemento indispensável para o crescimento de algas (podendo conduzir ao 

fenômeno de eutrofização), a oxidação da amônia gera o consumo de OD no corpo 

receptor, a amônia livre é tóxica aos peixes, e o nitrogênio na forma de nitrato está 

associado à doença metahemoglobinemia (Von Sperling, 2005). 

 Em esgotos domésticos brutos as formas predominantes de nitrogênio são geralmente 

o nitrogênio orgânico e a amônia. Quando estas formas de nitrogênio atingem o curso de 

água, o nitrogênio orgânico tende a se transformar relativamente rápido em nitrogênio 

amoniacal, através do processo conhecido como amonificação. Este processo trata-se 

apenas de uma conversão, as quantidades totais de nitrogênio na massa de água não são 

alteradas e não existe consumo de oxigênio dissolvido. 

 A amônia, por sua vez, quando presente nos cursos de água sofre um importante 

processo de oxidação, denominado nitrificação. Neste processo a amônia é oxidada a 

nitritos, que posteriormente são oxidados a nitratos, havendo consumo de oxigênio 

dissolvido.  
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 A nitrificação, portanto, é um processo de duas etapas, e que ocorre através da ação 

de microrganismos autótrofos quimiossintetizantes, para os quais a principal fonte de 

carbono é o CO2 e a fonte de energia é obtida através da oxidação de um substrato 

inorgânico, no caso a própria amônia. A primeira etapa do processo é denominada de 

nitritação, e é efetivada pelas bactérias do gênero Nitrosomonas. A segunda etapa do 

processo é denominada de nitratação, e dá-se principalmente pela atuação das bactérias do 

gênero Nitrobacter. As Equações 110 a 112 apresentam a estequiometria do processo: 

 Nitritação: 

 (amônia)                      (nitrito)  

 2NH3 + 3O2 → 2H
+ 

+ 2NO
-
2 + 2H2O + energia  (110) 

 

 Nitratação: 

 (nitrito)            (nitrato)  

 2NO
-
2 + O2 → 2NO

-
3 + energia   (111) 

 

 Nitrificação (somando as equações): 

 (amônia)                      (nitrato)  

 NH3 + 2O2 → H
+ 

+ NO
-
3 + H2O   (112) 

 

 Nas reações, observa-se a ocorrência de consumo de oxigênio, também conhecida 

como demanda nitrogenada. Por estequiometria, espera-se que a sequência de reações 

resulte em um consumo de 4,57mgO2/L para cada 1mgNH4
+ 

/L oxidada. Na prática, os 

valores de consumo são um pouco menores do que este esperado, devido à incorporação de 

parte do nitrogênio à biomassa dos organismos presentes na água. Os valores usuais de 

consumo situam-se entre 4,0 e 4,3mgO2/L para cada 1mgNH4
+ 

/L oxidada, sendo cerca de 

3,2mgO2 para a nitritação e 1,1mgO2 para a nitratação. 

 As equações diferenciais utilizadas para a representação dos processos de conversão 

do nitrogênio orgânico à amônia, sedimentação, liberação de nitrogênio orgânico pelo 

sedimento de fundo, nitritação, nitratação e demanda nitrogenada de oxigênio são 

(Thomann & Mueller, 1985; Chapra, 1997; Von Sperling, 2007): 

     

  
                     (113) 

 
      

  
                    

      

 
  (114) 

 
         

  
                         (115) 
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               (116) 

 

                                     (117) 

 
  

  
                                              (118) 

 

 Onde: 

 Ntot = concentração de nitrogênio total [ML
-1

]; 

 Norg = concentração de nitrogênio orgânico [ML
-1

]; 

 Namon = concentração de amônia [ML
-1

]; 

 Nnitrito = concentração de nitrito [ML
-1

]; 

 Nnitrato = concentração de nitrato [ML
-1

]; 

 C = concentração de oxigênio dissolvido [ML
-1

]; 

 Kso = coeficiente de remoção do nitrogênio orgânico por sedimentação [T
-1

]; 

 Koa = coeficiente de conversão do nitrogênio orgânico em amônia [T
-1

]; 

 Kan = coeficiente de conversão da amônia em nitrito [T
-1

]; 

 Knn = coeficiente de conversão do nitrito em nitrato [T
-1

]; 

 SNamon = coeficiente de liberação de amônia pelo sedimento de fundo (gO2/m².d); 

 H = profundidade do curso de água (m); 

 RO2amon = consumo de O2 para oxidação da amônia (3,2mgO2/L para cada 1mgNH4
+ 

/L); e 

 RO2nitrito = consumo de O2 para oxidação do nitrito a nitrato (1,1mgO2/L para cada 

1mgNO2
- 
/L). 

  

 A Figura 25 apresenta o resultado de uma simulação utilizando estas equações. 
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Figura 25 – Exemplo de simulação das diferentes formas de nitrogênio lançadas em rios (sem 

considerar a sedimentação e nem a liberação pelo sedimento). 

 

 Assim como os coeficientes de simulação do decaimento de DBO e de reaeração, os 

coeficientes utilizados para a representação dos processos sofridos pelas diferentes formas 

do nitrogênio em cursos de água precisam ser corrigidos em função dos fatores ambientais 

do local onde ocorrem as reações. 

 Para a correção em função da temperatura, é utilizado o valor de θ = 1,047 para o 

coeficiente Koa (EPA, 1985), e o valor θ = 1,080 para o coeficiente Kan (Von Sperling, 

2007).  Outra correção importante é a redução da taxa de nitrificação em virtude das baixas 

concentrações de OD no curso de água. Para esta correção, Chapra (1997) sugere o 

seguinte fator de correção para Kan: 

                       (119) 

 Onde: 

 Fnitr = fator de correção do coeficiente de nitrificação em função do OD; 

 KnitrOD = coeficiente de inibição da nitrificação por baixo OD. Valor usual: 0,60; e 

 OD = Concentração de oxigênio dissolvido no instante de tempo; 

 A Tabela 14 apresenta alguns valores típicos dos coeficientes cinéticos utilizados 

para a modelagem de nitrogênio. 
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Tabela 14. Valores dos coeficientes cinéticos típicos do nitrogênio (Fonte: Adaptada de Von 

Sperling, 2007). 

Parâmetro Valor Observação 

Kso (d
-1

) 0,00 a 0,10 Menor para rios mais rápidos. 

Koa (d
-1

) 0,20 a 0,25 

 Kan (d
-1

) 0,15 a 0,25 

 Knn (d
-1

) 0,10 a 1,00 Maior para rios mais rasos. 

 

 

2.10.4 Fósforo 

 

 Embora seja essencial para a vida, o fósforo é um nutriente relativamente escasso na 

natureza se comparado ao nitrogênio. Contudo, várias atividades humanas promovem a 

entrada de fósforo em corpos de água, sendo uma parte derivada de fontes difusas e outra 

parte de fontes pontuais, principalmente esgotos domésticos.  

 A principal implicação da presença de fósforo em corpos hídricos é o fato de ele ser 

um nutriente essencial para o crescimento de algas, o que pode conduzir a fenômenos de 

eutrofização em lagos, represas e estuários. Apesar de estas questões dizerem respeito 

principalmente a estes tipos de corpos hídricos, o controle da presença de fósforo em rios é 

fundamental para que estes problemas sejam evitados. 

 Para a representação do comportamento do fósforo em cursos de água, considera-se 

que o fósforo em esgotos domésticos apresenta-se na forma de fosfatos, divido em duas 

categorias (Von Sperling, 2007): inorgânico e orgânico. Na forma inorgânica as principais 

formas do fósforo são polifosfatos e ortofosfatos, com origem principal nos detergentes e 

outros produtos químicos domésticos. Na forma orgânica apresenta-se ligado a compostos 

orgânicos de origem fisiológica. 

 As equações diferenciais utilizadas para a representação dos processos de conversão 

do fósforo orgânico a fósforo orgânico, sedimentação do fósforo orgânico particulado e 

liberação de fósforo inorgânico pelo sedimento de fundo, são (Chapra, 1997; Von Sperling, 

2007): 

     

  
                     (120) 

 
       

  
          

       

 
   (121) 

 

 Onde: 

 Porg = concentração de fósforo orgânico [ML
-1

]; 

 Pinorg = concentração de fósforo inorgânico [ML
-1

]; 
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 Koi = coeficiente de conversão de fósforo orgânico para inorgânico [T
-1

]; 

 Kspo = coeficiente de remoção de fósforo orgânico [T
-1

]; 

 SPinorg = coeficiente de liberação de fósforo inorgânico a partir do sedimento de fundo 

(gO2/m².d). Considera-se constante para o período analisado; e 

 H = profundidade do curso de água (m); 

 

 A Figura 26 apresenta um exemplo de simulação de fósforo com as equações 

apresentadas. 

 

 

Figura 26 - Exemplo de simulação de fósforo. Sem considerar contribuição do sedimento de fundo. 

 

 Os coeficientes de simulação dos processos sofridos pelo fósforo também precisam 

ser corrigidos em função dos fatores ambientais do local onde ocorrem as reações. Para a 

correção em função da temperatura, é usado o valor de θ = 1,047 para o coeficiente Koi, o 

valor de θ = 1,024 para o coeficiente Kspo e o valor de θ = 1,074 para SPinorg. A Tabela 15 

apresenta alguns valores típicos dos coeficientes. 

 

Tabela 15. Valores dos coeficientes típicos da modelagem de fósforo (Fonte: Adaptada de Von 

Sperling, 2007). 

Parâmetro Valor 

Kspo (d
-1

) 0,02 a 0,05 

Koi (d
-1

) 0,2 a 0,3 

SPinorg (g.m²/dia) 0,0 a 0,2 
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2.10.5 Coliformes 

 Um dos aspectos mais importantes do lançamento de esgotos em cursos de água é a 

presença de agentes patogênicos, que são a causa de diferentes doenças aos seres humanos. 

A detecção destes agentes patogênicos demanda grande esforço de trabalho de campo e 

laboratorial, já que eles aparecem em baixas concentrações nos cursos de água (e mesmo 

assim são motivos de grande preocupação). 

 Para superar este problema de dificuldade de detecção de patogênicos é utilizado o 

conceito de organismos indicadores de contaminação fecal (Von Sperling, 2005), que são 

organismos em sua maioria não patogênicos, mas que servem satisfatoriamente como 

indicadores da presença de contaminação por fezes (humanas e de animais). 

 As bactérias do grupo coliforme são os organismos comumente mais utilizados para 

este fim, uma vez que apresentam características importantes para um bom indicador, 

como a presença em grande quantidade nas fezes, resistência ligeiramente superior à 

maioria dos demais microrganismos patogênicos, e são facilmente detectadas. 

 Os principais organismos indicadores utilizados na avaliação da qualidade de águas 

são os Coliformes Totais, os Coliformes Fecais (ou Coliformes Termotolerantes) e as 

bactérias do gênero Escherichia Coli.  

 Os coliformes totais não necessariamente representam bactérias de origem fecal ou 

patogênicas, pois compreendem também microrganismos de vida livre em geral, o que os 

faz inapropriados para os objetivos desejados. Os coliformes fecais consistem em bactérias 

predominantemente advindas do trato intestinal humano (e de outros animais), contudo 

ainda é possível a existência de bactérias não fecais dentre as mesmas, que resistem à 

elevada temperatura dos ensaios laboratoriais (por isto este grupo tem sido chamado de 

termotolerante). Finalmente, as bactérias do gênero Escherichia Coli são as principais 

bactérias do grupo das termotolerantes, muito abundantes em fezes humanas e de outros 

animais. São as únicas que dão garantia de contaminação exclusivamente fecal (muito 

embora não exclusivamente humana) (Von Sperling, 2007). 

 Os coliformes encontram dentro do sistema digestivo dos animais as condições 

ótimas para o seu crescimento e reprodução. Quando estas bactérias são expelidas e entram 

em contato com um corpo hídrico elas encontram condições adversas como a presença de 

luz solar, diferentes temperatura e pH, falta de nutrientes, efeitos osmóticos, entre outros, e 

então elas tendem a decrescer em número, caracterizando o processo de decaimento. 

 A taxa de mortalidade dos coliformes, assim como outras reações biológicas, pode 

ser estimada através de uma reação de primeira ordem do tipo: 

  

  
         (122) 
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 Onde: 

 N = número de coliformes (NMP/100mL); 

 Kb = coeficiente de decaimento bacteriano (d
-1

); e 

 T = tempo (d); 

  

 A solução analítica da equação é dada por: 

       
      (123) 

 Onde: 

 N0 = número inicial de coliformes (NMP/100mL); 

 N = número de coliformes (NMP/100mL); 

 Kb = coeficiente de decaimento bacteriano (d
-1

); e 

 T = tempo (d). 

 

 Os valores de Kb variam entre 0,5 e 1,5 d
-1

 (Von Sperling, 2007). Estimativas do 

coeficiente também são encontradas na Tabela 6 Quadro 6. A correção em função da 

temperatura pode ser feita com θ = 1,07 (Von Sperling, 2007; Chapra 1997). 
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2.11 Calibração de Modelos de Qualidade da Água 

 Até o momento foram apresentados aspectos relativos ao uso de modelos de 

qualidade da água e as equações utilizadas para representação de diferentes processos 

sofridos por poluentes. Estas equações possuem parâmetros que devem ser definidos nas 

simulações, o que geralmente é feito em uma etapa denominada de calibração do modelo. 

Este assunto é tratado nesta seção. 

 Desta forma, uma etapa que diminui as incertezas nos resultados de um modelo de 

simulação da qualidade da água é a calibração dos seus parâmetros para uma situação de 

onde se disponham de dados observados. Esta calibração é realizada alterando os 

parâmetros do modelo até que as concentrações calculadas reproduzam as concentrações 

observadas de uma forma satisfatória. Para isto, em geral é utilizada avaliação visual, 

através de gráficos comparativos, ou alguma medida de desempenho mais objetiva, que 

procura quantificar as diferenças entre os dados observados e os simulados (como o erro 

relativo entre os valores). No processo de calibração se busca maximizar ou minimizar este 

tipo de medida de desempenho, que, neste caso, se chama função objetivo. 

 O procedimento de calibração pode ser realizado de forma manual ou automática. No 

procedimento manual os valores dos parâmetros são alterados iterativamente com base na 

experiência do usuário do modelo e com base nos resultados anteriores. A cada alteração o 

modelo é aplicado novamente, e os resultados são avaliados. O processo encerra quando o 

usuário considera que os resultados, em geral analisados graficamente, são suficientemente 

próximos dos valores observados.  

 Quando o modelo utilizado tem um grande número de parâmetros e o usuário tem 

pouca experiência ou tempo disponível, o processo de calibração conduzido manualmente 

pode ser tedioso e resultar em atrasos. Para tornar mais rápido e eficiente este processo 

foram criados os métodos de calibração automática (Tucci, 1998). 

 A calibração automática dos parâmetros de um modelo visa determinar o conjunto 

ótimo de valores dos parâmetros do modelo com a mínima interferência do usuário, onde a 

escolha do melhor ajuste do modelo se dá em função do uso de técnicas iterativas e de 

funções objetivo. O objetivo da calibração automática é, portanto, minimizar ou maximizar 

o valor de uma função objetivo que mede a qualidade do ajuste do resultado das 

simulações (Sorooshian e Gupta, 1995). 

 O uso de técnicas deste gênero é algumas vezes criticado por transformar os modelos 

em caixas pretas, destinadas a melhor reprodução de funções objetivo e por não estimular o 

aprendizado dos usuários tanto quanto o processo manual. Contudo, o uso da calibração 

automática é uma boa alternativa para contornar problemas de falta de usuários experientes 

e para tornar o processo de calibração menos subjetivo, e, portanto, mais passível de 

repetição (Collischonn e Tucci, 2001, 2003). 
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 Existe um grande número de algoritmos de calibração automática descritos em textos 

de modelagem (Tucci, 1998; Sorooshian e Gupta, 1995; Collischonn e Tucci, 2001, 2003). 

No contexto deste trabalho será descrito a seguir o algoritmo de SIMPLEX de Nelder-

Mead (Nelder e Mead, 1965), que é um algoritmo de busca local de interesse para o 

trabalho desenvolvido. 

 

2.11.1 Descrição do Algoritmo SIMPLEX de Nelder-Mead 

 Desde a sua publicação em 1965, o algoritmo SIMPLEX de Nelder-Mead (Nelder e 

Mead, 1965) se transformou em um dos métodos mais usados mundialmente para 

otimização não linear. O algoritmo de Nelder-Mead não deve ser confundido com outro 

famoso algoritmo de Dantzig para programação linear. Ambos os algoritmos empregam 

uma sequência de simplexos, mas são completamente diferentes e não relacionados 

(Lagarias et al., 1998). O algoritmo de Nelder-Mead é especialmente popular nos campos 

de Engenharia, Química e Ciências Biológicas, onde frequentemente é chamado de 

“algoritmo da ameba” (Lagarias et al., 1998). 

 O método de Nelder-Mead procura minimizar o valor escalar de uma função de n 

variáveis reais utilizando somente os valores da função, sem nenhuma outra informação 

secundária, e assim é classificado com um método de busca direta. Uma grande subclasse 

dos métodos de busca direta, incluindo o de Nelder-Mead, mantém a cada passo de tempo 

um simplex, que é uma figura geométrica com n dimensões de volume não nulo que é um 

casco convexo de n+1 vértices. 

 Cada iteração deste tipo de método de busca direta começa com um simplex, 

especificado por n+1 vértices e os valores associados das funções. Um ou mais pontos de 

teste são computados, em conjunto com os valores das funções objetivo, e a iteração 

termina coforme limites impostos. A estratégia completa de busca do método Simplex de 

Nelder-Mead é descrita a seguir (Nocedal e Wright, 2006; Collischonn e Tucci, 2001, 

2003; Lagarias et al., 1998): 

 

Triângulo Inicial BGW (passo 1) 

 Seja f(x,y) a função a ser minimizada. Para começar, são dados três vértices de um 

triângulo: Vk = (xk, yk), k= 1,2,3. A função f(x,y) é avaliada em cada um dos três pontos: 

Zk= f(xk,yk) para k = 1,2,3. Os sobrescritos são então reordenados para que Z1 <= Z2 <= Z3. 

Vamos utilizar a notação: 

B=(x1,y1), G=(x2,y2) e W=(x3,y3)  (124) 

 Para ajudar a lembrar: B é o melhor vértice (do inglês Best), G é o segundo melhor 

(do inglês Good), e W é o pior vértice (do inglês, Worst). 
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Ponto Médio do Lado Bom (passo 2) 

 O processo de melhora do simplex utiliza o valor do ponto médio do segmento que 

une B e G. Ele é encontrado fazendo a média das coordenadas dos pontos (Figura 27): 

M = (B+G)/2 = [(x1+x2)/2,(y1+y2)/2]  (125) 

 

 
Figura 27 - Triângulo BGW e ponto médio do lado bom (M). Adaptada de Nocedal 3 Wright 

(2006). 

 

Reflexão Utilizando o Ponto R (passo 3) 

 A função objetivo diminui (melhora) enquanto nos movemos ao longo do lado do 

triângulo que une W com B, assim como ela diminui enquanto nos movemos ao longo do 

lado que une W com G. Por isto, é plausível assumir que f(x,y) assuma valore menores em 

pontos distantes de W, do outro lado da linha que une B e G.  

 Assim, nós escolhemos um ponto de teste R que é obtido “refletindo” o triângulo 

através da face BG. Para determinar R, nós primeiramente admitimos o ponto médio M do 

lado BG. Então desenhamos a linha do segmento W até M e chamamos o seu comprimento 

de d. Este último segmento é estendido a uma distância d através de M para localizar o 

ponto R (Figura 28). A fórmula vetorial para R é: 

R = M + (M-W) = 2M – W   (126) 

 

 
Figura 28 – Cálculo de R com o triângulo BGW e o ponto médio do lado bom (M). Adaptada de 

Nocedal e Wright (2006). 
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 Caso R for melhor que W, vamos para o próximo passo. Se não, pulamos o próximo 

passo. 

 

Expansão usando o ponto E (passo 4) 

 Se o valor da função em R for menor que a função em W, então nós nos movemos na 

direção correta na busca pelo mínimo. Talvez o mínimo esteja somente um pouco mais 

distante que o ponto R. Então nós estendemos o segmento de linha através de M e R até o 

ponto E. Isto forma um triângulo expandido BGE. O ponto E é encontrado movimentando-

se uma distância adicional d através da linha que une M e R (ver na Figura 03). Se o valor 

da função em E é menor que o valor da função em R, então nós encontramos um vértice 

melhor que R. A fórmula vetorial para E é: 

E = R + (R-M) = 2R – M (127) 

 

 
Figura 29 – Cálculo de E com o triângulo BGW e o ponto médio do lado bom (M). Adaptada de 

Nocedal e Wright (2006). 

 

 Caso em E a função seja menor que em R, substituímos W por E, e recomeçamos 

tudo do primeiro passo. Caso a função em E seja menor que em W, mas maior que em R, 

substituímos W por R e voltamos para o primeiro passo.  

 

Contração Utilizando o ponto C (passo 5) 

 Se os valores da função em R são piores que em W, outro ponto deve ser testado. 

Possivelmente a função seja menor em M, mas nós não podemos simplesmente substituir 

W por M por que sempre devemos ter um triângulo para o método funcionar. 

 Assim, consideraremos dois pontos médios C1 e C2 dos segmentos de linhas WM e 

MR, respectivamente (Figura 30).  O ponto com um menor valor da função objetivo entre 

estes dois é denominado C, e o novo triângulo gerado é denominado de BGC. 
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Figura 30 – Obtenção do triângulo BGC. Adaptada de Nocedal e Wright (2006). 

 

 Caso em C a função seja menor que em W, substituímos W por C e recomeçamos 

tudo do primeiro passo. Caso a função em C for maior que em W, vamos para o próximo 

passo. 

 

Contração em direção à B (passo 6) 

 Se o valor da função em C não é menor que o valor da função em W, os pontos G e 

W devem ser contraídos em direção à B (Figura 31). O ponto G é então substituído por M, 

e W é substituído por S, que é o ponto médio do segmento de linha que une B à W. Então, 

recomeçamos tudo a partir do primeiro passo. 

 
Figura 31 – Obtenção do triângulo BGC. Adaptada de Nocedal e Wright (2006). 

 

 Como comentário final sobre o método de Nelder-Mead, é importante ressaltar que 

um código computacionalmente eficiente deve executar avaliações da função objetivo 

somente se necessário. A cada passo, um novo vértice é encontrado, que substitui W. Tão 

logo ele é encontrado, investigações mais aprofundadas não são necessárias, e o passo de 

iteração deve ser finalizado. 
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2.12 Considerações Finais sobre Modelos e Equacionamentos de 

Qualidade da Água 

 Este capítulo apresentou uma breve revisão sobre modelagem de qualidade da água, 

onde foram inicialmente apresentados conceitos básicos de modelos e suas aplicações, e 

posteriormente foram estudadas as principais equações utilizadas para a modelagem de 

diferentes tipos de lançamentos em rios, considerando a dimensão longitudinal como 

predominante. Também foram comentados aspectos sobre a calibração de modelos, e foi 

apresentado um algoritmo de busca local de interesse para este trabalho. 

 As equações apresentadas para a simulação da qualidade da água em rios podem ser 

facilmente aplicadas para sistemas simples, entre dois pontos de interesse. Contudo, para a 

aplicação destas equações em toda uma bacia hidrográfica, onde o sistema é mais 

complexo (como uma rede hidrográfica), são necessárias maneiras de obtenção das 

características do terreno a ser modelado. A solução para isto pode ser encontrada através 

da aplicação de técnicas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), onde através da 

manipulação de arquivos digitais espaciais é possível extrair dados físicos de interesse para 

a modelagem de qualidade da água. 

 Da mesma forma, a obtenção de dados hidráulicos dos rios a serem modelados pode 

ser uma tarefa muito custosa, onde o acoplamento de um modelo de qualidade da água com 

modelos hidrológicos aparece como uma solução eficaz para a estimativa destas variáveis. 

 Assim, o próximo capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre estes temas, que 

também são foco deste trabalho. 
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Capitulo 3  

Integração entre sistemas de informações 

geográficas e modelos 

3.1 Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

3.1.1 Introdução 

 Geoprocessamento é o conjunto de tecnologias e técnicas empregadas na 

visualização, manipulação, cruzamento, documentação, gerenciamento e distribuição de 

dados e informações geográficas em formato digital. Para se realizar geoprocessamento são 

necessários quatro elementos principais: dados geográficos, recursos humanos, 

equipamentos e programas computacionais (Pina e Santos, 2000). 

 Os sistemas computacionais utilizados para a realização do geoprocessamento são 

chamados de Sistemas de Informação Geográfica, popularmente conhecidos como “SIG” 

(ou GIS em inglês). Os SIG permitem realizar análises complexas ao integrar informações 

de diversas fontes com dados espacialmente referenciados (Davis e Câmara, 1991). 

 Um SIG pode ser definido a partir de três propriedades (Maguirre et al., 1991; Smith 

et al., 1987): 

I. Capacidade de apresentação cartográfica de informações; 

II. Uma base de dados e atributos integrada aos objetos espaciais; 

III. Mecanismos que possibilitam a combinação, manipulação, análise espacial e 

exportação dos dados. 

 

 Segundo Davis e Câmara (1991), uma plataforma SIG é composta por subsistemas, 

que são: interface com o usuário; entrada e integração de dados; funções de consulta e 

análise espacial; visualização; plotagem; e armazenamento de dados. Estes subsistemas se 

inter-relacionam para suprir a necessidade dos usuários.  

 A Figura 32 apresenta o aspecto geral de um programa de SIG, que geralmente é 

constituído por uma janela central de visualização de mapas, um menu que possibilita 

alterar as propriedades das camadas de informação (no caso, à esquerda) e uma série de 

ferramentas acessadas pela interface. 
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Figura 32 – Exemplo do aspecto geral de um programa de SIG, na imagem, o ArcGIS®. No centro 

temos a janela central de visualização de mapas, à esquerda um menu que possibilita alterar as 

propriedades das camadas de informação, e no topo as ferramentas acessadas pela interface. 

 

3.1.2 Programas de SIG 

 Atualmente, existem várias plataformas de geoprocessamento disponíveis no 

mercado dos sistemas de informações geográficas, algumas comercializadas e outras livres. 

De uma maneira geral, constata-se que os programas comerciais possuem maior número de 

ferramentas e suportam operações mais pesadas, com dados de dimensões maiores. 

 Dentre os programas que exigem a compra de uma licença, os que merecem mais 

destaque são o IDRISI
®

 e o ArcGIS
®

. Este último, desenvolvido pela Environmental 

Systems Research Institute (ESRI), é um dos programas mais utilizados atualmente, pois, 

além do grande número de ferramentas, ele possui uma arquitetura diferenciada, que 

facilita o trabalho. 

 Os programas livres normalmente são menos equipados ou não suportam operações 

com grande quantidade de dados. No entanto, o fato de o número de funcionalidades deles 

ser reduzido faz com que geralmente esses programas sejam mais simples de serem 

utilizados.  

 Ainda, existem empresas ou usuários individuais de programas de SIG que 

desenvolvem aplicações de geoprocessamento específicas, utilizando códigos de 

programação disponíveis internamente nos softwares.  Esta é uma vantagem dos programas 

de uso livre, uma vez que a distribuição de ferramentas personalizadas em programas 

pagos não é desejada. O alto custo das plataformas comerciais de SIG pode criar um 
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problema, especialmente quando a ferramenta desenvolvida é intencionada para o uso 

individual ou por entidades que não possuem recursos financeiros para adquirir programas 

comerciais (Ames, 2006). 

 Dentre os programas de SIG livres disponíveis, encontram se o SPRING
®

 

(desenvolvido no Brasil pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), 

WhiteboxGAT
®

 (antigo Terrain Analysis System, TAS) e o MapWindow GIS
®
, que é 

apresentado de forma mais detalhado neste trabalho. 

3.2 O Mapwindow GIS
®
 

 A plataforma MapWindow GIS
®
 (Ames, 2006; Ames et al., 2008) é uma plataforma 

livre que contém um grande número de funcionalidades apresentadas de forma simples, 

que geralmente são suficientes para satisfazer as necessidades básicas de um usuário de 

SIG. Nele, todas as ferramentas fundamentais de visualização e acoplamento com bases de 

dados, que caracterizam um SIG, estão presentes. A Figura 33 apresenta a janela principal 

de trabalho no MapWindow GIS®: 

 

Figura 33 – Janela principal de trabalho no MapWindow GIS®. No centro temos a janela central de 

visualização de mapas, à esquerda o menu que possibilita alterar as propriedades das camadas de 

informação, e no topo o menu principal de onde as ferramentas da plataforma são acessadas. 

 

 Contudo, o maior aspecto do MapWindow GIS
®
 é que  não é limitado puramente às 

funcionalidades básicas disponíveis, pois permite que aplicações personalizadas sejam 

adicionadas ao programa através de plugins programados em diferentes linguagens de 

programação  (Ames, 2006; Ames et al., 2008). 

 No MapWindow GIS® é possível, portanto, o desenvolvimento de aplicações 

integradas, onde o usuário não necessita se preocupar com detalhes de armazenamento 



3.3 Modelos Hidrológicos 

 

89 

interno ou de implementação de rotinas de SIG, e sim customizar aplicações tendo 

disponível todas as funcionalidades do software, por exemplo as ferramentas de 

visualização, como zoom e pan, e as ferramentas de edição de legendas e alteração da 

simbologia, e a própria ferramenta de visualização online de mapas temáticos e de imagens 

de satélite atualizadas. 

 Esta capacidade da plataforma SIG foi adotada no desenvolvimento deste trabalho, 

onde foi desenvolvida a integração entre o modelo de qualidade da água desenvolvido e o 

MapWindow GIS®. A seguir, são dados maiores detalhes de como esta tarefa foi 

concretizada. 

 

3.2.1 Programação de Plugins Dentro do Mapwindow GIS® 

 Um plugin pode ser definido como uma funcionalidade pré-programada que é 

utilizada para adicionar funções, ou ferramentas, ao programa no qual ele é instalado. No 

caso do MapWindow GIS®, os plugins consistem em programas compilados como 

bibliotecas de vínculo dinâmico, ou Dynamic-link library (DLL), que são programados em 

linguagem Visual Basic .NET  ou C#, e são adicionados ao programa através de um 

procedimento simples de instalação (Ames, 2006).  

 Os plugins adicionados ao software de SIG desta forma podem interagir com as 

propriedades, funções, e objetos geográficos do MapWindow GIS®, permitindo que 

funções de geoprocessamento sejam programadas de maneira dinâmica. Uma introdução 

sobre desenvolvimento de plugins para o MapWindow GIS®, bem como exemplos de 

plugins simples, podem ser encontrados no trabalho de Marchionni (2008). 

 No presente trabalho de pesquisa, foi desenvolvido um plugin em linguagem Visual 

Basic .NET  com o modelo proposto. Este desenvolvimento se deu através de uma classe 

que controla todas as demais funções programadas, bem como a integração com o SIG.  

 Além desta classe, foram desenvolvidos vários formulários para trabalho com dados 

e iteração com usuários. Estes formulários são acessados via classe, então, também a partir 

do SIG. 

3.3 Modelos Hidrológicos 

3.3.1 Conceitos Gerais 

 Especificamente para este trabalho,o conhecimento de conceitos gerais sobre 

modelos hidrológicos é interessante, pois eles podem ser uma fonte de informação 

quantitativa de água em uma bacia hidrográfica, o que é um pré-requisito para a 

modelagem de qualidade da água. 
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 Os modelos hidrológicos são representações matemáticas do comportamento dos 

sistemas hídricos. Destaca-se entre estes modelos os de transformação chuva-vazão, que 

representam os processos de transformação da precipitação em escoamento e a propagação 

deste escoamento em uma bacia hidrográfica.  

 Modelos hidrológicos do tipo chuva vazão podem ser classificados de acordo com os 

conceitos físicos considerados no seu desenvolvimento e com base na abrangência espacial 

(Tucci, 1998). Modelos hidrológicos que procuram representar os processos hidrológicos 

internos, além da vazão de saída, são conhecidos como modelos conceituais, ou de base 

física. Modelos hidrológicos que representam apenas as variáveis de saída a partir das 

variáveis de entrada, sem uma preocupação em representar os processos internos do 

sistema, são conhecidos como modelos empíricos, ou de "caixa-preta". 

 Com relação à variabilidade espacial, modelos que representam a variabilidade 

espacial das variáveis de entrada e das variáveis de estado são chamados de modelos 

distribuídos. Já os modelos que representam o sistema hídrico ou a bacia hidrográfica 

como uma entidade adimensional são chamados de modelos concentrados.  

 Os modelos concentrados representam uniformemente a bacia hidrográfica estudada 

e geralmente utilizam equações empíricas ou conceituais para representar o ciclo 

hidrológico. Segundo Paiva (2009), a maior preocupação dos modelos concentrados é a 

geração correta do hidrograma de saída, sem compromisso com os demais processos 

hidrológicos intermediários. A principal função destes modelos é responder a questões 

práticas de engenharia, como o dimensionamento de estruturas hidráulicas. 

 Com a melhora da capacidade computacional, avanços na área de geoprocessamento 

e o aumento da preocupação com os impactos de alterações ambientais sobre o ciclo 

hidrológico, surgiram os modelos hidrológicos semi-distribuídos e distribuídos. Eles 

superam algumas possíveis limitações dos modelos concentrados ao representarem com 

maior exatidão física os processos intermediários do ciclo hidrológico como infiltração, 

evapotranspiração e interceptação (Paiva, 2009) 

 Para a simulação do comportamento de uma bacia hidrográfica, estes modelos 

utilizam, então, uma série de equações com dados de entrada complexos, como uso do solo 

na região estudada, precipitação ao longo do tempo, e outras variáveis climáticas. Como 

resultados, são geradas informações hidrológicas ao longo de vários pontos da bacia 

hidrográfica estudada, como vazão nos rios e balanços de água no solo. 
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3.4 Integração entre SIG e Modelos Hidrológicos e de Qualidade de água 

 A maior limitação da utilização de modelos hidrológicos distribuídos é a necessidade 

de manipulação de grande quantidade de dados relacionados à variabilidade espacial e 

temporal das características que descrevem a heterogeneidade do comportamento 

hidrológico (Tucci, 1998; Machado, 2002; Paiva, 2009). Da mesma forma, para a 

utilização de modelos de qualidade da água são necessárias informações relativas à 

localização de lançamentos e captações, e a descrição espacial dos cursos de água por onde 

os poluentes se propagam. 

 Os SIG, com a sua capacidade de geração de bancos de dados espaciais e 

processamento das informações, são as ferramentas que possibilitam a eliminação da 

dificuldade de obter-se uma descrição espacial detalhada da região de estudo. Dentre as 

variáveis comumente utilizadas como dados de entrada em modelos hidrológicos e de 

qualidade da água que podem ser fornecidas pelos SIG pode-se citar tipo e uso do solo, 

cobertura vegetal, distribuição de feições hidrológicas (como os divisores de água e a rede 

hidrográfica), e o comprimento e a declividade dos trechos de rio (Melo et al., 2008a). 

 Ainda, para a tomada de decisão e solução de problemas relacionados aos recursos 

hídricos, os SIG possibilitam a apresentação e interpretação visual de informações de 

entrada e saída dos modelos de simulação. Isto permite uma interação dinâmica do usuário 

com os dados de entrada e com a área de estudo, facilitando alterações e desenvolvimento 

de cenários, e fornecendo uma visão mais compreensível da região de interesse (Martin et 

al., 2005; Johnson, 2009). 

 

3.4.1 Breve Histórico da Integração 

  Apesar do seu uso abrangente, a tecnologia SIG não foi especificamente 

desenvolvida para a modelagem de problemas de engenharia; inicialmente ela foi 

desenvolvida como uma ferramenta para armazenamento, manipulação, análise e 

apresentação de dados geográficos. Contudo, com o contínuo declínio do custo das 

tecnologias computacionais e o concomitante aumento na velocidade dos processadores, a 

tecnologia SIG foi disseminada entre os pesquisadores, desenvolvedores e usuários de 

modelos (Martin et al., 2005; Santos e Zeilhofer, 2005). 

 Tratando-se da área de recursos hídricos, ª partir da década de 1960, surgiram as 

primeiras ideias de se integrar os SIG aos estudos hidrológicos, com o desenvolvimento de 

algumas aplicações pouco integradas (Melo et al., 2008b). Os primeiros esforços do uso de 

SIG se concentraram paralelamente em duas áreas: a aplicação da ferramenta para a 

obtenção de parâmetros de entrada para os modelos hidrológicos, e a utilização do SIG 

como interface para modelos de simulação (Martin et al., 2005).   
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 O primeiro modelo hidrológico que se baseou em SIG para a obtenção de seus 

parâmetros foi o Topmodel (Beven e Kirkby, 1979). Ele é um modelo de predição de vazão 

baseado na topografia obtida através de um MDE (Modelo Digital de Elevação). Desde 

então, muitos outros modelos têm sido desenvolvidos de alguma forma integrados aos SIG, 

buscando não única e necessariamente processar a modelagem dentro do SIG, mas sim 

uma melhoria na estimativa dos parâmetros dos modelos conceituais, a preparação das 

unidades espaciais para o uso de modelos distribuídos, a subdivisão automatizada da bacia 

em unidades menores, a apresentação espacial dos resultados e a simplificação da 

aplicação do modelo (Moore et al., 1988; Hession e Shanholtz, 1988; Olivierie et al., 1991; 

Goodchild et al., 1992; Tim et al., 1992; Moore, 1996; Ferraz et al., 1999; Zeilhofer et al., 

2003; Whiteaker e Maidment, 2004; Coelho, 2006).  

 Algumas integrações conhecidas são as dos modelos SWAT (George & Leon, 2008), 

HEC-GeoHMS (USACE, 2009) e Qual-2E (Zeilhofer et al., 2003). Estas integrações 

utilizam um SIG para preparação dos dados de entrada e/ou como interface de aplicação do 

modelo. 

 

3.4.2 Formas de integração 

 Segundo Goodchild (1993) e Mizgalewics e Maidment (1996) apud Zeihofer et al. 

(2003), existem três funções principais que são contribuições dos SIG aos modelos de 

simulação: 

 i. Pré-processamento de dados espaciais: o SIG é utilizado para gerar informações 

espaciais de entrada no modelo hidrológico ou de qualidade da água. 

 ii. Suporte direto na modelagem: tarefas são executadas diretamente dentro do SIG, 

como ajustes e verificações. 

 iii. Pós-processamento: os resultados do modelo são trabalhados e visualizados 

dentro do SIG no seu contexto espacial. 

 Nyerges (1991) e Sui e Maggio (1999) sugerem que os SIG e os modelos podem ser 

integrados em três níveis de acoplamento, com diferentes estratégias de integração: 

 i. Acoplamento livre: O modelo funciona desvinculado ao SIG, que é usado apenas 

para pré, pós-processamento e visualização de feições espaciais e/ou resultados. 

 ii. Acoplamento próximo ou rígido: O modelo funciona junto ao SIG, com todas as 

funções de geração, processamento e visualização funcionando através do SIG. Porém, a 

modelagem funciona de forma paralela, sendo o SIG necessário para que ela seja ativada (a 

interface do modelo é o SIG). 
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 iii. Acoplamento Pleno: As equações de modelagem hidrológica e/ou de qualidade da 

água são programadas dentro do código do próprio SIG, ou uma estrutura de SIG é 

programada dentro do próprio modelo hidrológico e/ou de qualidade. Esta forma de 

acoplamento possui, portanto, duas subdivisões. 

  De uma forma geral pode-ser dizer que o acoplamento livre de SIG aos modelos de 

simulação não restringe a resolução ou a capacidade de processamento espacial dos dados 

de entrada do modelo, como acontece quando se tem um acoplamento rígido ou pleno, uma 

vez que estes últimos têm sua qualidade diretamente proporcional às funcionalidades do 

SIG a que ele está vinculado. 

  Da mesma forma, nos acoplamentos plenos ou rígidos a proximidade lógica e física 

entre os subsistemas é máxima e o funcionamento das tarefas funcionais do modelo são 

otimizadas, bem como a sua utilização é facilitada pela apresentação visual dos dados. 

 Independente da forma de integração é consenso que nos padrões atuais de 

modelagem hidrológica é impossível a utilização de um modelo distribuído sem que exista 

algum tipo de acoplamento a uma plataforma de SIG que possibilite uma descrição 

espacial detalhada da região de estudo. 

3.5 O modelo hidrológico MGB-IPH 

  

 O modelo hidrológico MGB-IPH é de especial interesse para este trabalho por que os 

dados calculados pelo MGB-IPH são uma fonte para o uso em modelagem de qualidade de 

água (e, desta forma, para esta pesquisa). Estes dados são as informações de vazão, 

velocidade da água com base na equação de Manning e largura da seção de cada trecho de 

rio com base em equações regionais. Desta forma, os conceitos gerais sobre este modelo 

são revisados a seguir.  

 Também é importante para este trabalho, e por isto é destacada, a forma de 

representação da bacia hidrográfica pelo MGB-IPH e como seus dados espaciais são 

obtidos, pois a topologia adotada para o modelo proposto utiliza uma estrutura semelhante. 

 O Modelo Hidrológico de Grandes Bacias, MGB-IPH, foi desenvolvido para simular 

o processo de transformação da chuva em vazão em grandes bacias hidrográficas 

(Collischonn et al, 2007). O modelo foi baseado nos modelos LARSIM (Ludwig et al., 

2006) e VIC (Liang et al., 1994), com algumas modificações nos módulos de 

evapotranspiração, percolação e propagação de vazões. 

 A versão original do modelo adotava uma subdivisão da bacia hidrográfica em 

elementos regulares (células quadradas), de cerca de 10 x 10 km. Atualmente, é adotada no 

MGB-IPH uma discretização da bacia em unidades irregulares, definidas a partir de dados 
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do relevo de um Modelo Digital de Elevação (MDE), e denominadas minibacias. A Figura 

34 apresenta um exemplo da divisão de uma bacia hidrográfica em minibacias (bacia do rio 

Paraná delimitada até a usina Itaipu). 

 

Figura 34 – Divisão em minibacias da bacia do rio Paraná delimitada até a usina Itaipu. 

 

 Esta etapa de divisão da área de estudo em unidades menores, denominada 

discretização da bacia hidrográfica, é uma fase fundamental da aplicação de um modelo 

hidrológico distribuído. Esta subdivisão da bacia em minibacias, adotada nas versões mais 

recentes do modelo MGB-IPH, é proveniente da aplicação das ferramentas 

disponibilizadas pelo pacote ArcHydro Tools, do programa ArcGIS e pelo pacote TauDEM 

Tools do programa MapWindow GIS® (Maidment, 2002; Tarboton, 2002 e 2003; ESRI, 

2007; Paiva, 2009; Fan et al., 2010a, 2010b e 2010c). 

 No modelo MGB-IPH, também, a bacia hidrográfica pode ser subdividida em sub-

bacias, que são macro áreas de drenagem que abrangem várias minibacias e compõem a 

bacia hidrográfica estudada. Esta subdivisão opcional pode ser utilizada para facilitar a 

calibração do modelo hidrológico. A Tabela 16 apresenta um sumário do esquema de 

subdivisão de bacia hidrográfica que é adotado no MGB-IPH. 
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Tabela 16. Esquema de subdivisão da bacia hidrográfica adotado no MGB-IPH. 

Unidade Descrição 

Bacia Hidrográfica Região hidrográfica de estudo simulada pelo modelo. 

Sub-bacia Hidrográfica 
Subdivisão da bacia hidrográfica de estudo em grandes áreas de 

drenagem. 

Minibacia Hidrográfica 
Subdivisão das sub-bacias hidrográficas em pequenas regiões. 

São formadas pela área de drenagem de cada trecho de rio. 

Trecho de rio 
Feição que representa a hidrografia compreendida entre duas 

confluências ou entre uma confluência e uma nascente. 

 

 Ainda, para a simulação hidrológica, as minibacias que compõem a bacia 

hidrográfica são subdivididas em Unidades de Resposta Hidrológicas (URH ou HRU – 

Hydrological Response Unit), que são áreas de comportamento hidrológico similar. 

Considera-se que o comportamento hidrológico das URHs possa ser explicado por 

características físicas relacionadas aos solos (e.g. capacidade de armazenamento d’água, 

profundidade, porosidade, condutividade hidráulica) e a cobertura vegetal (e.g. índice de 

área foliar, interceptação, profundidade das raízes, albedo).  

 Desta forma, as URHs são geralmente definidas através da superposição de dois 

mapas distintos de uma mesma região: 1) mapa de tipos de solo; 2) mapa de uso da terra e 

vegetação, ou mapa de "uso do solo". Porém, adicionalmente podem ser considerados 

outros tipos de informação, como, por exemplo, a topografia e a litologia local. Estas 

informações são derivadas a partir de imagens de satélite ou de mapas digitalizados. 

 A Figura 35 apresenta um exemplo de URHs (também chamadas informalmente de 

“blocos”) geradas para a bacia do rio Paraná. 
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Figura 35 – Exemplo de URHs geradas para a bacia do rio Paraná para a aplicação do modelo 

MGB-IPH. 

  

 A definição das URHs depende do usuário do modelo, deve ser criteriosa e realizada 

com parcimônia, pois quanto mais classes forem definidas, mais difícil será o processo de 

calibração e verificação do modelo por causa do grande número de graus de liberdade 

associado à variação dos valores dos parâmetros. 

 Posteriormente à discretização da bacia e definição das URHs, para cada trecho de 

rio em uma minibacia são calculadas as principais informações geométricas do curso de 

água e de sua área de drenagem incremental, como a área, declividade, comprimento e 

trecho de rio à jusante.  

 Assim, Buarque et al. (2011) preparou uma ferramenta específica para automação da 

extração de informações físicas de bacias visando a aplicação do modelo MGB-IPH. A 

rotina desenvolvida em linguagem FORTRAN 90, chamada de PrePro_MGB, é capaz de 

atender as exigências do modelo e ser compatível e integrada com o ArcHydro Tool e o 

TauDEM Tools (Fan et al., 2010b, Buarque et al., 2011).  

 O PrePro_MGB analisa os dados de relevo da bacia fornecidos pelo MDE, e resume 

as informações das características fisiográficas de cada minibacia em uma tabela contendo: 

 Número das minibacias, em ordem topológica, iniciando pelas minibacias de 

cabeceira até a minibacia exutório; 
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 Coordenadas do centróide das minibacias; 

 Área de drenagem das minibacias; 

 Área de drenagem total acumulada a montante das minibacias até seus respectivos 

exutórios, utilizada para calcular características da seção transversal dos rios, com 

base numa relação geomorfológica entre a área de drenagem e a largura do rio 

(Paiva, 2009); 

 Comprimento e declividade do trecho de rio, pertencente à rede de drenagem, que 

atravessa a minibacia; 

 Número identificador da minibacia localizada imediatamente a jusante; e 

 Identificação das URH de cada minibacia e determinação do percentual da área da 

minibacia correspondente a cada uma delas.  

 O uso do PrePro_MGB resulta em um arquivo com o resumo de todas estas 

informações. Este arquivo é utilizado pelo MGB-IPH como dado de entrada da topologia 

da bacia. 

 Em termos de representação matemática, para simular o processo vertical de 

evapotranspiração em cada minibacia o modelo utiliza o método de Penman Monteith. A 

interceptação, ou retenção da água da chuva pela vegetação, é simulada através de um 

reservatório de volume dependente da cobertura vegetal. 

 A geração de escoamento é baseada em um balanço de água no solo, onde o 

escoamento superficial é gerado por excesso de capacidade de armazenamento, com uma 

relação probabilística entre a umidade do solo e a fração de área do solo saturada (onde a 

infiltração é nula). 

 O modelo também simula os processos que ocorrem em subsuperfície, de 

escoamento subterrâneo, percolação ao aqüífero e fluxo de água do aqüífero para a zona 

não saturada em uma situação de stress hídrico. Todos através de relações com o volume 

de água no solo. 

 O processo horizontal de propagação da água na superfície e no aqüífero até a rede 

de drenagem é representado pela propagação da água através de reservatórios lineares. A 

propagação de vazões nos trechos de rio é realizada utilizando o método de Muskingum-

Cunge linear. 

 Como um modelo-chuva vazão convencional, o principal resultado gerado pelo 

MGB-IPH é a quantidade de água que passa ao longo do tempo nos exutórios das 

minibacias que compõem a área simulada. Contudo, outras informações sobre a região 

estudada também são geradas, como o balanço de água no solo, evapotranspiração diária, 
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precipitação diária e a estimativa das características hidráulicas do escoamento nos trechos 

de rio que compõem a bacia. 

 Informações mais detalhadas sobre as equações utilizadas pelo modelo podem ser 

obtidas em Collischonn (2001), Collischonn et al. (2007), Paiva (2009) e Fan (2011). 
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Capitulo 4  

Desenvolvimento de um Modelo de Simulação 

de Lançamento de Poluentes

4.1 Visão Geral 

 Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento do modelo 

matemático para a avaliação dos impactos em bacias hidrográficas causados por 

lançamentos de poluentes com variações distintas. O modelo proposto é denominado de 

SIAQUA-IPH, que é um acrônimo para Simulador Analítico de Qualidade da Água, 

nome dado em função da concepção original do modelo ser baseada na aplicação das 

soluções analíticas da equação da advecção-dispersão. 

 Primeiramente é tratada a filosofia de solução de equações adotada para o 

desenvolvimento do modelo e os motivos de sua escolha. Depois, é apresentada a 

topologia adotada para o modelo, que é similar com a utilizada pelo modelo hidrológico 

MGB-IPH, onde a rede hidrográfica é dividida em vários pequenos trechos de rio 

simulados individualmente. Adicionalmente são tratadas quais são os dados espaciais de 

entrada adotados para o SIAQUA-IPH.  

 Posteriormente é apresentada a técnica adotada para o modelo trabalhar com os 

dados hidráulicos dos rios que compõem a região de interesse e quais são as informações 

hidráulicas necessárias adotadas como de entrada para SIAQUA-IPH. 

 Na sequência, é apresentada a metodologia desenvolvida para o modelo utilizar as 

equações de modelagem de qualidade da água (tratadas no Capítulo 2) para a representação 

dos processos sofridos pelos diferentes tipos de despejos de poluentes nos cursos de água 

da bacia hidrográfica modelada. Especificamente para a modelagem de lançamentos 

transientes é apresentado um esquema adotado que é baseado no princípio da sobreposição 

de lançamentos para a representação do efeito de confluências e de efeitos combinados de 

despejos distintos. 

 Em uma penúltima etapa, é apresentada a proposta de integração do modelo com SIG 

e de como os seus dados de entrada são preparados utilizando estas ferramentas. Por fim, 

são apresentados os testes realizados para avaliação do modelo. 

. 



4.2 Solução de equações 

 

100 

4.2 Solução de equações 

 Para resolver as equações de qualidade da água, como a equação da advecção-

dispersão longitudinal e as demais equações de simulação de parâmetros de qualidade da 

água apresentadas, optou-se que o modelo SIAQUA-IPH seria concebido para utilizar 

prioritariamente soluções analíticas. 

 Esta preposição foi assumida visando os benefícios deste tipo de solução, como 

diminuir restrições de aplicação do modelo relacionadas à capacidade computacional, 

memória física disponível, erros numéricos e tempo de simulação. 

 Tratando especificamente do tempo de simulação, são importantes valores baixos 

para que as aplicações de técnicas de calibração automática tornem-se mais rápidas e 

viáveis. 

 Além disso, com o uso das soluções analíticas o modelo torna-se menos dependente 

de uma elevada capacidade computacional para a simulação de bacias hidrográficas 

inteiras, tornando o modelo mais robusto e mais eficiente para a avaliação de cenários e 

obtenção de respostas.  

 Espera-se, também, que a adoção de um esquema baseado em soluções analíticas  

diminua (mas não elimine) problemas relativos à dispersão numérica, pelo menos tornando 

o modelo independente de uma discretização espacial inicial para a solução das equações, 

o que eventualmente pode ser uma fonte de incerteza nos resultados, conforme apresentado 

no Capítulo 2. 

4.3 Topologia do Modelo 

 Adotou-se para o SIAQUA-IPH a utilização da mesma estrutura de discretização da 

bacia hidrográfica em minibacias (pequenos trechos de rio) que o modelo MGB-IPH, já 

apresentada no Capítulo 3. A Figura 36 apresenta em detalhe um exemplo desta 

representação, com trechos de rio enumerados. Esta forma de configuração do sistema 

hidrográfico pelo modelo de qualidade da água foi escolhida por possuir as seguintes 

vantagens: 

 Com a utilização da mesma base topológica, o modelo de qualidade da água pode 

utilizar informações hidráulicas provenientes diretamente do modelo hidrológico 

MGB-IPH, ampliando e facilitando a aplicação do SIAQUA-IPH; 

 A representação da rede hidrográfica em vários pequenos trechos de rio é de fácil 

compreensão, onde um bom grau de detalhamento dos trechos de rio da bacia pode 

ser utilizado, o que é importante para a correta definição de locais onde ocorrem 

despejos e para a compreensão de seus impactos; 
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 Existem algumas ferramentas de SIG disponíveis para a discretização automática da 

bacia hidrográfica em minibacias a partir de um Modelo Digital de Elevação 

(MDE), como o conjunto ArcHydro Tools (Maidment, 2002), e o conjunto 

TauDEM Tools (Tarboton, 2002 e 2003); e 

 Como a divisão em segmentos de rio é fácil de ser reproduzida de forma manual, 

quando não estão disponíveis, ou não são necessárias ferramentas de SIG, as 

entradas do modelo podem ser preparadas manualmente.  

 

 

Figura 36 - Representação de uma bacia hidrográfica pelo modelo SIAQUA-IPH em pequenos 

trechos de rio. 

 

 Os dados de representação da bacia devem ser informados ao modelo de qualidade 

da água através de um conjunto de dados denominados de “geometria da bacia 

hidrográfica”, pois para cada trecho de rio devem ser informadas também algumas 

informações físicas do mesmo. As informações de cada trecho de rio são apresentadas na 

Tabela 17.   
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–Tabela 17. Informações de cada trecho de rio de entrada no SIAQUA-IPH. 

Informação necessária para cada trecho de rio Unidade 

Número identificador do trecho de rio - 

Comprimento do trecho de rio km 

Declividade dos trechos de rio m/km 

Temperatura ºC 

Identificador do trecho de rio imediatamente à jusante - 

 

 Em termos computacionais, estas informações são dadas como entrada no modelo na 

forma de um arquivo e na forma de uma camada digital de dados geográficos, preparados 

previamente. Este assunto de utilização e inserção destes dados será tratado 

posteriormente.  A forma como estas informações podem ser preparadas utilizando 

ferramentas de SIG, ou manualmente, também é apresentada posteriormente. 

4.4 Variáveis Hidráulicas 

  Do ponto de vista hidráulico, o modelo SIAQUA-IPH funciona em regime 

permanente, ou seja, as vazões não variam ao longo do tempo durante o cenário, ou 

período de tempo simulado. Entretanto, as vazões são diferentes em diferentes trechos de 

rios. 

 Para a simulação da propagação de poluentes são necessários alguns dados 

hidráulicos dos trechos de rio que compõem a bacia hidrográfica de interesse. A Tabela 18 

resume as informações de entrada definidas como de entrada para o SIAQUA-IPH, que 

devem ser informadas ao modelo para cada trecho de rio em que está dividida a bacia. 

Outras informações importantes, como a declividade e o comprimento de cada trecho de 

rio são conhecidas a partir dos dados espaciais, descritos anteriormente. 

Tabela 18. Dados hidráulicos de entrada do SIAQUA-IPH. 

Dado de entrada Unidade 

Vazões de referência dos cenários a serem 

simulados (por ex.: Q90, Q70, Q50, Q30, Q10) de 

cada trecho de rio; 

m³/s 

Velocidades de referência (U), dependentes da 

vazão, de cada trecho de rio; e 
m/s 

Largura média da calha de cada trecho de rio (B). M 

 

  

 Estes dados podem ser informados manualmente ao modelo, podem ser provenientes 

diretamente do modelo MGB-IPH, ou de alguma outra fonte utilizada para a sua obtenção, 

como uma regionalização.  
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 Os dados hidráulicos de entrada são inseridos no modelo de qualidade da água 

através de um arquivo de entrada, com formato específico, que contenha todas as 

informações para cada trecho de rio. Quando são utilizados dados provindos do MGB-IPH, 

o modelo hidrológico já gera a informação no formato específico necessário para o 

SIAQUA-IPH. Para outros casos, o arquivo pode ser formatado manualmente utilizando 

ferramentas de apoio, como planilhas eletrônicas. 

 A partir das informações hidráulicas recebidas como dados de entrada, são calculados outros 

parâmetros hidráulicos relevantes para as simulações de qualidade de água, conforme detalhado na 

Tabela 19. Para obter estas informações, considera-se que a seção transversal dos rios é retangular. 

Tabela 19. Variáveis hidráulicas calculadas pelo SIAQUA-IPH considerando calha retangular. 

Variável Forma de Cálculo 

Área da seção de cada trecho (A) Relação Vazão (Q) /Velocidade (U) 

Profundidade média de cada trecho (H) Relação Área (A) /Largura (B) 

Perímetro molhado (P) 2H + B 

Raio Hidráulico de cada trecho (Rh) Relação (A/P) 

 

 Alternativamente, uma calha trapezoidal pode ser adotada. Neste caso, dada uma 

inclinação do talude (θ em graus), as variáveis de interesse são calculadas através de um 

método interativo (variando a altura da lâmina de água até atingir a vazão do trecho) 

segundo as relações dadas pela Tabela 20.. 

 
 Tabela 20. Variáveis hidráulicas calculadas pelo SIAQUA-IPH considerando calha trapezoidal. 

Variável Forma de Cálculo 

Área da seção de cada trecho (A) B.H-((1/(tan(π.θ/180))).(H)^2) 

Profundidade média de cada trecho (H) Iteração 

Perímetro molhado (P) B+2.(H/(sen(π.θ/180))) 

Raio Hidráulico de cada trecho (Rh) Relação (A/P) 

 

 Ainda, como uma terceira alternativa, é possível assumir uma equação de 

regionalização do tipo H = a.Q^b (onde a e b são coeficientes adimensionais) para o 

cálculo da profundidade da calha dos trechos rio na bacia. 

 Em relação aos dados de vazão, adotou-se para o modelo o uso de uma vazão de 

referência dos trechos de rio que compõem a bacia hidrográfica. As vazões de referencia 

utilizadas normalmente são as vazões obtidas através da regionalização de valores de vazão 

obtidos através de análise estatística, como a Q7,10 ou a Q90. Isto pode introduzir um erro no 

balanço de massa dos rios, uma vez que a soma de duas vazões de referência afluentes nem 

sempre é equivalente à vazão de referência do trecho efluente. Isto ocorre porque as 

equações de regionalização são, em geral, não lineares com respeito à área de drenagem. 
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 Para contornar este possível problema, adotou-se no desenvolvimento do SIAQUA-

IPH um esquema de decomposição de vazões, calculando duas vazões para cada trecho de 

rio: vazão do trecho de rio e vazão incremental da minibacia deste trecho. 

 A Figura 37 apresenta com maior detalhe a topologia de uma parte de uma bacia, 

onde os rótulos dos trechos de rio significam o número identificador de cada trecho.  

 Na figura, os trechos de rio de cabeceira são os trechos número 76, 86, 112, 126 e 

153. Para estes trechos de rio a vazão do trecho é considerada igual ao valor da vazão de 

referência informada como dado de entrada, e a vazão da bacia incremental é considerada 

zero. 

 
Figura 37 – Detalhe da topologia adotada para o SIAQUA-IPH. Os rótulos dos trechos de rio 

representam o código identificador de cada trecho. 

 

 Para qualquer outro trecho que não seja de cabeceira, como o trecho 94, ou os 

trechos 119 e 140, considera-se que a vazão do rio é a soma das vazões dos trechos de rio 

localizados a montante. A vazão incremental da minibacia é, então, calculada como a 
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diferença entre a vazão de referência informada como dado de entrada e a vazão calculada 

para o rio.  

 Por exemplo, considerando a região apresentada na Figura 37, para o cálculo da 

vazão do trecho de rio 94 é feita a soma das vazões nos trechos de rio 76 e 86. Então, a 

vazão da minibacia incremental do trecho 94 é calculada fazendo o valor informado como 

entrada para o trecho 94 menos o valor calculado pela soma das vazões 76 e 86. 

 Desta forma, o SIAQUA-IPH trabalha com duas vazões em cada minibacia, a vazão 

do rio, calculada pela soma das vazões afluentes, e a vazão incremental, calculada pela 

diferença entre a vazão de referência dada e a soma das vazões afluentes. Considera-se que 

a vazão incremental de uma minibacia entra no rio principal desta minibacia apenas no 

final do trecho. Este balanço de vazões é importante para os cálculos de diluição de 

efluentes.  

4.5 Passo de tempo do modelo 

 Adotou-se no desenvolvimento do SIAQUA-IPH o uso de um passo de tempo padrão 

de um minuto. Ou seja, todos os processos de decaimento de poluentes, dispersão e 

advecção são calculados para cada minuto do tempo total simulado. Da mesma forma, os 

resultados são gerados também para cada minuto simulado. Contudo, outros passos de 

tempo, menores ou maiores, também podem ser adotados na aplicação do modelo. 

 A escolha do passo de tempo, como o de um minuto, reflete diretamente na definição 

dos tipos de lançamentos, uma vez que todo lançamento que ocorre em menos de um 

minuto em um rio deve ser considerado instantâneo, já que a duração do despejo é menor 

que o intervalo de tempo de cálculo. 

 Dependendo da situação, da escala de trabalho e das informações disponíveis, 

lançamentos que tenham duração maior, como na ordem de até 20 a 30 minutos, também 

podem ser considerados instantâneos, uma vez que os lançamentos intermitentes tendem a 

se comportar como instantâneos após algum tempo de propagação (Chapra, 1997). 

 Finalmente, apesar dos resultados gerados em cada passo de tempo simulado, não se 

espera que os mesmos sejam interpretados com esta precisão, dado que existem várias 

estimativas nos procedimentos de obtenção de dados de entrada e simulação. Espera-se que 

as plumas e perfis de concentração calculados sejam utilizados sabendo que existem 

incertezas no valor calculado a cada passo de tempo, levando em conta que um modelo é 

sempre uma aproximação da realidade. 
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4.6 Propagação e dispersão de poluentes 

 No desenvolvimento do SIAQUA-IPH foi adotado que o modelo deve simular quatro 

tipos de lançamentos de poluentes em cursos de água, descritos no Capítulo 02 

(permanente, contínuo, intermitente e instantâneo). Cada um dos lançamentos possui um 

conjunto de dados de entrada que devem ser informados e uma metodologia de propagação 

e dispersão. 

 As informações do lançamento que devem ser dadas como entrada ao SIAQUA-IPH 

são relativas à quantidade de constituinte despejada no rio, aos coeficientes cinéticos, e em 

qual trecho de rio o despejo ocorreu. A seguir, são descritas as metodologias aplicadas para 

a simulação das concentrações de poluentes pelo modelo. 

 
4.6.1 Lançamentos Instantâneos 

 Lançamentos instantâneos são aqueles cujo tempo de duração é tão curto que pode 

ser desconsiderado. O modelo SIAQUA-IPH trabalha com um passo de tempo de um 

minuto, portanto qualquer lançamento que tenha duração menor ou igual que um minuto 

deve ser considerado instantâneo.  

 Para a simulação da dispersão de despejos instantâneos de substâncias em cursos de 

água, adotou-se a utilização da solução analítica da equação de advecção-dispersão 

unidimensional, apresentada no Capítulo 02. Para simular um lançamento instantâneo os 

dados de entrada necessários são a massa de constituinte despejada (em kg) e o local do 

lançamento. 

 Considerando a bacia hidrográfica exemplo, apresentada na Figura 38, onde ocorre 

um lançamento instantâneo de um poluente de massa M0 (em kg) no trecho de rio 86, a 

dispersão do poluente neste trecho é realizada diretamente através da equação de advecção-

dispersão, considerando o lançamento como percorrendo uma porção determinada do 

tamanho total do trecho.  
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Figura 38 - Bacia hidrográfica exemplo para simulação de lançamento de poluente no trecho de rio 

número 86.  

 

 Portanto, considerando o lançamento de uma massa M0 de poluente no trecho 86, a 

concentração do mesmo no trecho 86 é calculada pela seguinte expressão: 

 I)  Decaimento e dispersão:  
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 Onde: 

 c(x86,t) = concentração no trecho 86 no instante de tempo t [ML
-3

]; 

 EL86= coeficiente de dispersão longitudinal do trecho 86 [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; 

 x86 = porção determinada do comprimento do trecho 86 [L]; 

 u1 = velocidade média da água no trecho 86[LT
-1

];  

 M0 = massa injetada no sistema [M]; 

 A86 = área da seção transversal do trecho 1 [L
2
]; e 

 k = coeficiente de decaimento do constituinte [T
-1

]. 

Lançamento 

de Poluente 
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 É importante destacar que, caso o lançamento no trecho 86 não seja uma massa M0, 

mas sim um volume líquido com concentração definida, o valor de M0 é calculado através 

de uma equação de mistura no ponto de lançamento. 

 O resultado deste processo é a transformação de um lançamento único que ocorre em 

apenas um passo de tempo em uma pluma de constituinte propagada por um pedaço do 

trecho de rio. A Figura 39 exemplifica este processo. 

 

 

Figura 39 - Representação do processo de dispersão de poluente no trecho de lançamento. 

 

 Para a determinação das concentrações no trecho de rio 94, imediatamente a jusante 

do trecho de lançamento, são feitos três cálculos:  

 I) Decaimento/dispersão pelo tempo de viagem até o fim do trecho de rio 86, 

considerando que o poluente percorreu um parcela determinada do trecho de lançamento;  

 II) Diluição das concentrações calculadas no final do trecho 86 pela vazão 

incremental da bacia incremental do trecho; e  

 III) Diluição das concentrações calculadas no passo anterior pela vazão do trecho de 

rio 76, que também é afluente ao trecho 94. 

 Portanto, a concentração no trecho de rio 94 é dada pela seguinte sequencia de 

operações: 

I) Decaimento e dispersão: 
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 Onde: 

 c(xd1,t) = concentração devido ao decaimento/dispersão no final do trecho 86 [ML
-3

]; 

 EL86= coeficiente de dispersão longitudinal do trecho 86 [L
2
T

-1
]; 

 t = instante de tempo em que se deseja saber a concentração [T]; 

Lançamento 

Instantâneo 

de Massa M0 

no trecho 86. 

Resultado da propagação no 

trecho de lançamento. 
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 x86 = porção determinada do comprimento do trecho 86 [L]; 

 u86 = velocidade média da água no trecho 86 [LT
-1

];  

 M0 = massa injetada no sistema [M]; 

 A86 = área da seção transversal do trecho 86 [L
2
]; e 

 k = coeficiente de decaimento do constituinte [T
-1

]. 

 

II) Diluição com a vazão incremental da mini bacia: 

 (      )  
 (     )     (  )      (  )     (  )

    (  )      (  )
 

 Onde: 

 C(xinc,t) = concentração do constituinte no rio após a mistura em cada passo de 

tempo [M/L³]; 

 cinc(86) = concentração do constituinte na vazão incremental [M/L³]; 

 c(xd1,t) = concentração do constituinte no corpo hídrico após decaimento e dispersão 

[M/L³]; 

 Qinc(86) = Vazão incremental [L³/T]; e 

 QRio(86) = Vazão do corpo hídrico [L³/T]. 

 

III) Diluição com outro trecho de rio afluente: 

 (     )  
 (      )  (  )   (     ) (  )

 (  )   (  )
 

 Onde: 

 C(x94,t)= concentração final do constituinte no trecho de rio 94 [M/L³]; 

 C(xinc,t)= concentração do constituinte no trecho 86 após dispersão/decaimento e 

diluição com a vazão incremental [M/L³]; 

 C(x76,t)= concentração do constituinte no trecho 76 [M/L³]; 

 Q(86) = Vazão final do trecho de rio mais minibacia 86 [L³/T]; e 

 Q(76) = Vazão final do trecho de rio mais minibacia 76 [L³/T]. 

  

 A Figura 40 exemplifica o processo descrito. 
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Figura 40 - Representação do processo de cálculo de concentrações de poluente no trecho à jusante 

do trecho de lançamento - a) mapa da região; b) polutograma no ponto de lançamento no trecho 86; 

c) polutograma no final do trecho 86, após propagação usando a equação da advecção-dispersão 

longitudinal; d) polutograma no início do trecho 94 após diluição considerando a entrada de vazão 

do trecho 78. 

 

 O cálculo a ser feito para a obtenção do polutograma dos demais trechos de rio, 

como para o trecho 119, não pode ser feito da mesma forma apresentada para os dois 

trechos a montante (86 e 94), uma vez que a informação de entrada da equação da 

advecção-dispersão é a quantidade de massa despejada no trecho, e a informação 

disponível, advinda de montante, é um perfil de concentrações espalhadas no tempo, em 

unidades de mg/L. A Figura 41 ilustra este problema. 

 

Lançamento 

Lançamento 

Instantâneo 

no trecho 86. 

Resultado da propagação até 

o final do trecho 86. 

Concentrações calculadas para o 

trecho 94, após propagação no 

trecho 86 e diluições. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 41 – Forma das informações de entrada e de saída da equação da advecção-dispersão. O 

polutograma de saída não pode ser utilizado diretamente como entrada para um trecho de rio a 

jusante.  

 Para tornar possível este cálculo de dispersão, o modelo adota uma estratégia de 

discretização em um número finito de partes o polutograma do trecho 94 (quantas partes 

forem possíveis, para um intervalo de tempo de cálculo), conforme mostrado na Figura 42. 

 Para tornar possível este cálculo de dispersão usando as soluções analíticas da 

equação de advecção-dispersão, foi adotada uma estratégia de discretização do 

polutograma contínuo em um número finito de pequenos lançamentos considerados 

instantâneos (passo de tempo de 1 minuto). Assim, no início do trecho de rio 94 da Figura 

40, o polutograma calculado, que é contínuo, é transformado em um polutograma discreto  

conforme mostrado na Figura 42. 

 

Trecho de 

Lançamento 
Jusante 

Outros 

trechos 
Jusante 
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Figura 42 – Discretização do polutograma de entrada de um trecho de rio em parcelas. 

 

 Estas pequenas parcelas, que constituem o polutograma de entrada do trecho de rio 

94, são multiplicadas pela vazão do mesmo, transformando as mesmas em unidades de 

massa distribuídas no tempo. 

 Estas unidades de massa distribuídas no tempo são, então, consideradas como 

lançamentos instantâneos individuais no curso de água e, portanto, são utilizadas como 

despejos que ocorrem temporalmente distribuídos no trecho de rio, possibilitando a 

aplicação da equação de advecção-dispersão (Figura 43). 

 

 

Figura 43 – Cada unidade de massa do polutograma discretizado é usada como um lançamento 

distribuído no tempo. 

  

 O conjunto de polutogramas individuais resultantes pode ser posteriormente somado 

para a obtenção do polutograma resultante ao final do trecho de rio 94, assumindo como 

válido o princípio de que os lançamentos podem ser superpostos. 

Polutograma 

do trecho 94. 

Discretização. dt 
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Figura 44 – Soma dos polutogramas individuais para obter o polutograma resultante ao final de um 

trecho de rio. 

  

 Este processo de discretização e propagação dos lançamentos individuais consiste no 

principal princípio de funcionamento do SIAQUA-IPH para cálculo da dispersão de 

lançamentos instantâneos. Por assemelhar-se com a técnica utilizada em hidrologia de 

soma de hidrogramas unitários (convolução do hidrograma unitário), esta técnica pode ser 

denominada de Convolução do Polutograma (Szynkiewicz, 2010; Ribeiro et al., 2011).  A 

Figura 45 apresenta o fluxograma completo do processo.  

 Esta técnica não pode ser considerada inteiramente analítica, já que é realizada uma 

discretização do polutograma de entrada de um trecho de rio com base no intervalo de 

tempo adotado para os cálculos. Contudo, ela independe de uma discretização espacial dos 

trechos de rio da bacia hidrográfica e permite a realização de simulações rápidas e 

computacionalmente pouco exigentes, com o uso da solução analítica da equação de 

advecção dispersão.  Posteriormente, em um dos testes propostos neste trabalho, são 

verificados os possíveis erros relacionados com o uso da discretização temporal do 

polutograma e com a precisão das variáveis utilizadas nos cálculos.  

 Em relação à região utilizada como exemplo, para o cálculo da concentração de 

poluentes no trecho de rio 119, a jusante do trecho 94, após a aplicação do método de 

convolução do polutograma o modelo ainda faz a diluição das concentrações calculadas 

com a vazão incremental da minibacia 94 e com a vazão proveniente do trecho de rio 112. 

A Figura 46 apresenta de forma simplificada o cálculo das concentrações no trecho 119. 

 

Polutograma individuais 

propagados no trecho 94. 

Polutograma somado resultante. 
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Figura 45 – Esquema de propagação de lançamentos em um trecho de rio do SIAQUA-IPH 

(convolução do polutograma). 
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Figura 46 - Resumo dos passos de cálculo das concentrações no trecho 119 - a) mapa da região; b) 

polutograma no início do trecho 94 após discretização; c) polutogramas resultantes ao final do 

trecho 94, após propagação usando a equação da advecção-dispersão longitudinal dos lançamentos 

discretizados; d) polutograma no final do trecho 94 após soma dos polutogramas resultantes da 

propagação de cada um dos lançamentos discretizados; e) polutograma no início do trecho 119 

após diluição considerando a entrada de vazão do trecho 112. 

Polutograma 

de entrada 

discretizado 

no trecho 94. 

Polutogramas dos lançamentos 

individuais propagados até o 

final do trecho 94. 

Polutogramas 

individuais 

somados no 

final do trecho 

94. 

Polutograma resultante no trecho 119, 

após diluição com a vazão do trecho 112 

e com a vazão incremental do trecho 94. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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  A mesma metodologia é aplicada sucessivamente para os demais trechos de rio à 

jusante, até que o exutório da bacia seja alcançado. O resultado gerado por todo o processo 

se constitui no polutograma da contaminação que viaja pelo rio em todos os trechos de rio, 

visualizado por um observador parado em um ponto a jusante do despejo. Este observador 

poderia estar localizado em um ponto de captação de água, por exemplo. A Figura 47 

ilustra este resultado. 

 

 

Figura 47 – Perfil de concentrações visualizado por um observador à jusante do lançamento 

instantâneo. 

 

4.6.2 Lançamentos Intermitentes 

 Lançamentos intermitentes são aqueles que possuem uma duração definida, como o 

vazamento de um tanque ou um efluente que é liberado durante um período determinado. 

No SIAQUA-IPH qualquer lançamento que tenha duração maior que um minuto pode ser 

considerado intermitente, devido ao passo de cálculo do modelo. 

 Para a simulação de um lançamento intermitente, os dados de entrada do SIAQUA-

IPH são a duração (em minutos), a concentração (em mg/L), e a vazão do lançamento (em 

m³/s). 

 A metodologia de propagação dos despejos intermitentes através dos trechos de rio 

que compõem a bacia hidrográfica é a mesma utilizada para os lançamentos instantâneos 

(convolução do polutograma), com exceção que é utilizada a solução da equação de 

advecção-dispersão de lançamentos intermitentes (Equação 53) para simular o despejo no 

trecho indicado.  
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 O resultado gerado por este tipo de lançamento, assim como o despejo instantâneo, 

se constitui no polutograma da contaminação que viaja pelo rio, visualizado por um 

observador parado em um ponto a jusante do despejo. A Figura 48 ilustra esta constatação. 

 

 
 

Figura 48 – Perfil de concentrações visualizado por um observador à jusante de um lançamento 

intermitente. 

 Conforme pode ser observado na figura, o polutograma resultante de um lançamento 

intermitente é ligeiramente diferente do de um lançamento instantâneo, principalmente em 

pontos próximos ao local de lançamento, onde nota-se uma “cauda” no lançamento 

intermitente. Conforme tratado no Capítulo 02, esta diferença tente a diminuir com o 

aumento da distância para o lançamento, onde o formato da pluma intermitente tende ao do 

lançamento instantâneo (Chapra, 1997).  

 

4.6.3 Lançamentos Contínuos 

 Lançamentos contínuos são aqueles que começam dentro do intervalo de tempo 

considerado e não possuem um fim definido, como um efluente que vai começar a ser 

lançado em um rio. Este tipo de lançamento também é denominado onda de poluição 

(polution wave). 

 Para a inserção de um lançamento contínuo deve ser informado ao SIAQUA-IPH a 

concentração (em mg/L), e a vazão do lançamento (em m³/s). 

 A metodologia de propagação dos despejos contínuos através dos trechos de rio que 

compõem a bacia hidrográfica é a mesma utilizada para os lançamentos instantâneos e 

intermitentes, com exceção que é utilizado o equacionamento de dispersão longitudinal de 

lançamentos contínuos para simular o despejo no trecho indicado. 
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 O resultado gerado por este tipo de lançamento, assim como todos os despejos 

anteriormente citados, se constitui no polutograma da contaminação que viaja pelo rio, 

visualizado por um observador parado em um ponto à jusante do derramamento. A Figura 

49 ilustra esta constatação. 

 

 
Figura 49 – Perfil de concentrações visualizado por um observador à jusante de um lançamento 

contínuo. 

 
4.6.4 Lançamentos Permanentes Gerais 

 Um lançamento permanente em um curso de água é aquele cuja dispersão pode ser 

desconsiderada, uma vez que é um lançamento contínuo que está ocorrendo a um tempo 

longo no rio, como o esgoto de uma cidade ou o efluente de uma indústria, e não existem 

gradientes de concentração. 

 Para a simulação de um lançamento permanente deve ser informada ao modelo a 

vazão do despejo (Q0 em m³/s) e a concentração da substância despejada (C0 em mg/l).  

 As concentrações do poluente no trecho de rio onde ocorre o despejo são calculadas 

através da equação de mistura completa no curso de água. No caso específico da bacia 

exemplo, a concentração de um poluente lançado no trecho onde ocorreu o lançamento 

(trecho 86) será dada por: 

I) Diluição:  (  )  
         (  )    (  )

       (  )
      

    
 Onde: 

 c(86) = concentração do constituinte no rio após a mistura [M/L³]; 

 c0 = concentração do constituinte no efluente lançado [M/L³]; 
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 cRio(86) = concentração do constituinte no corpo hídrico [M/L³]; 

 Q0 = Vazão do efluente lançado [L³/T]; e 

 QRio(86) = Vazão do corpo hídrico [L³/T]. 

 

 Para os demais trechos de rio, é calculado o tempo de viagem do constituinte até o 

início do próximo trecho de rio (exatamente na confluência com o próximo afluente), 

através da seguinte relação: 

           (128) 

  

 Onde: 

 tV = tempo de viagem do constituinte [T]; 

 L = comprimento do trecho de rio [L]; e 

 uref = velocidade média da água no trecho no sentido longitudinal [LT
-1

]. 

 

 A concentração do poluente no trecho de rio a jusante do trecho de lançamento é, 

então, calculada com a utilização do tempo de viagem na equação de decaimento de 

primeira ordem, seguida de uma diluição com o outro trecho de rio afluente ao 

considerado, e de uma diluição com a vazão incremental da minibacia onde ocorreu o 

despejo. 

 No caso específico da bacia exemplo, a concentração no trecho de rio 94 seria dada 

pela seguinte seqüência de operações: 

I) Decaimento:  (       )    (  )  
          

  

 Onde: 

 c(decai,t) = concentração do constituinte após decaimento [ML
-3

]; 

 c(86) = concentração do constituinte no rio após o lançamento e a mistura [M/L³] 

 tv = tempo de viagem [T]; e 

 k = coeficiente de decaimento do constituinte [T
-1

]. 

 

II) Diluição com a vazão incremental:  (     )  
    (  )     (  )  (       )     (  )

    (  )     (  )
 

    

 Onde: 
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 c(inc,t) = concentração do constituinte no rio após a mistura [M/L³]; 

 cinc(86) = concentração do constituinte na vazão incremental [M/L³]; 

 c(decai,t) = concentração do constituinte no corpo hídrico após decaimento [M/L³]; e 

 Qinc(86) = Vazão incremental [L³/T]; e 

 QRio(86) = Vazão do corpo hídrico [L³/T]. 

 

III) Diluição o outro trecho de rio afluente:  (    )  
 (     )  (  )  (    )  (  )

 (  )  (  )
  

     

 Onde: 

 c(94,t) = concentração final do constituinte no trecho de rio 94 [M/L³]; 

 c(inc,t) = concentração do constituinte no trecho 86 após decaimento e diluição com 

vazão incremental [M/L³]; 

 c(76,t) = concentração do constituinte no trecho 76 da bacia exemplo (M/L³); 

 Q(86) = Vazão total do trecho de rio mais minibacia 86 [L³/T]; e 

 Q(76) = Vazão total do trecho de rio mais minibacia 76 [L³/T]. 

 

 E esta sequencia de operações é repetida até que as concentrações de todos os trechos 

de rio sejam calculadas até o exutório da bacia.  

 Os resultados gerados por estes lançamentos constituem-se em valores constantes de 

concentração para um observador parado em um ponto a jusante do despejo, vendo o 

poluente passar, uma vez que não existe dispersão.  

 A Figura 50 representa o perfil de concentrações que é visualizado, por exemplo, por 

uma captação de água ou um grupo de pessoas parados à jusante do lançamento 

permanente.  
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Figura 50 – Representação gráfica do perfil de concentrações que é visualizado por um observador 

parado a jusante do lançamento.  

  

 Um observador mais a jusante (por exemplo, no trecho 140) perceberia o mesmo 

gráfico, porém com valores de concentração mais baixos devido ao decaimento e à diluição 

do poluente (Figura 51). 

 

 

 

Figura 51 – Perfil de concentrações que é visualizado por um observador mais a jusante do local da 

Figura 50.  
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 Em termos de perfil longitudinal do rio, a simulação de um lançamento permanente 

resulta em um perfil de decaimento de primeira ordem dos poluentes. 

 
4.6.5 Lançamentos de Constituintes Específicos 

 Conforme descrito no Capítulo 2, para alguns constituintes específicos, 

principalmente os presentes em esgotos como DBO, Nitrogênio, Fósforo e Coliformes, 

existem uma série de equações que simulam os efeitos do lançamento permanente destas 

substâncias em cursos de água. 

 Para estas substâncias, adotou-se no modelo SIAQUA-IPH o mesmo princípio de 

simulação de lançamentos permanentes explicado na sessão anterior, com exceção de que, 

ao invés de utilizar somente um decaimento de primeira ordem para calcular as 

concentrações, são utilizadas as equações apresentadas no Capítulo 2, em conformidade 

com a substância lançada.  Os constituintes específicos que podem ser simulados 

utilizando o SIAQUA-IPH são: 

 DBO; 

 OD; 

 Fósforo Orgânico e Inorgânico; 

 Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal e Nitrogênio Orgânico; e 

 Coliformes. 

 Neste sentido, por exemplo, para a simulação de um lançamento que contenha 

fósforo, são gerados resultados de concentrações oriundas do lançamento permanente de 

fósforo orgânico e inorgânico em todos os trechos de rio. 

 Especialmente para a simulação do sistema DBO-OD, como o SIAQUA-IPH calcula 

a priori o coeficiente de dispersão longitudinal dos trechos de rio, ele permite que seja 

utilizada a equação de Streeter-Phelps considerando a dispersão longitudinal. 

4.7 Cálculo do comprimento de mistura completa por lançamento 

 Conforme descrito no Capítulo 02, existe um comprimento de mistura completa, 

dependente do local do lançamento (centro ou margem do rio), dentro do qual as equações 

de modelagem de qualidade da água não são válidas porque não se pode considerar que já 

ocorreu mistura completa. 

 Para permitir analisar a partir de que ponto os resultados calculados pelo modelo são 

confiáveis, é realizada para cada lançamento uma estimativa deste comprimento para cada 
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um dos despejos inseridos nos rios da bacia hidrográfica simulada, utilizando as Equações 

22 a 25 apresentadas no Capítulo 2.  

 O modelo permite a seleção da equação a ser utilizada, ou pode ser adotado sempre o 

maior resultado entre as equações disponíveis. 

4.8 Definição do coeficiente de dispersão longitudinal por trecho de rio 

 Conforme discutido no Capitulo 02, o coeficiente de dispersão longitudinal tem um 

papel importante no processo de transporte de um poluente ao longo de um rio, 

especialmente no caso de lançamentos com duração variável. A definição do coeficiente de 

dispersão correto no modelo é, portanto, decisiva para a qualidade dos resultados obtidos.  

 A melhor forma de obter os coeficientes de dispersão adequados para diferentes 

bacias e rios seria a análise experimental, usando traçadores, conforme descrito no 

Capítulo 02. Entretanto, em muitos casos de aplicação esta alternativa não é possível, em 

função de limitações diversas, incluindo tempo, custos, equipe técnica e equipamento. 

Assim, diversos autores propuseram formulações práticas para relacionar o coeficiente de 

dispersão com variáveis hidráulicas como a velocidade, profundidade e a declividade dos 

rios.  

 Cada uma das equações de estimativa do coeficiente de dispersão longitudinal tem 

uma faixa de validade, que depende dos dados com os quais cada uma das equações foi 

gerada. O Capítulo 02 apresentou diversas equações e sua faixa de validade. 

 No modelo SIAQUA-IPH adotou-se que o coeficiente de dispersão longitudinal pode 

ser definido manualmente, trecho a trecho, ou pode ser definido de forma distribuída, para 

cada um dos trechos de rio que compõem a bacia, usando uma ou mais das várias equações 

existentes. Isto permite que a diversidade de características físicas que compõem um curso 

de água seja considerada no modelo. 

 Entretanto, em bacias hidrográficas os diferentes trechos de rios podem ter 

características físicas bastante diferentes, o que, em geral, impede a adoção de uma única 

equação para estimativa do coeficiente de dispersão longitudinal. Assim, no 

desenvolvimento do modelo adotou-se que em cada trecho de rio será utilizada a equação 

de estimativa de coeficiente de dispersão mais adequada para as condições de vazão, 

velocidade, declividade e profundidade do respectivo trecho, de acordo com um método de 

seleção que é apresentado como resultado deste trabalho, no Capítulo 5. 

 Adicionalmente, pode-se definir qual valor ou equação deve ser utilizada pelo 

modelo, em detrimento do método de seleção automatizado, onde estão disponíveis todas 

as equações apresentadas na Tabela 5 (Capítulo 02).  
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4.9 Definição dos coeficientes cinéticos 

 O SIAQUA-IPH calcula internamente todos os coeficientes cinéticos que dependem 

das características hidráulicas de cada trecho de rio simulado (como o coeficiente de 

reoxigenação) para simulação de constituintes específicos, utilizando as equações 

apresentadas na revisão bibliográfica.  

 Alternativamente, estes valores podem ser alterados manualmente. Caso parâmetros 

como a temperatura mudem, os coeficientes podem ser recalculados automaticamente pelo 

modelo. 

 A alteração dos coeficientes utilizados pelo modelo para ajustar valores calculados à 

valores observados em campo se constitui de uma etapa conhecida como calibração do 

modelo. Este tema é discutido a seguir.  

4.10 Métodos de Calibração do Modelo SIAQUA-IPH 

 Para que sejam diminuídas as incertezas relacionadas à aplicação de um modelo de 

qualidade da água é sempre interessante que os seus parâmetros sejam calibrados 

utilizando dados observados. No SIAQUA-IPH a calibração pode ser feita de maneira 

manual ou de forma automática. Estas formas de calibração são apresentadas a seguir. 

 

4.10.1 Calibração Manual 

 A calibração manual do SIAQUA-IPH consiste na alteração manual dos seus 

parâmetros cinéticos e físicos visando melhorar a representação de concentrações 

observadas utilizadas como referência. A cada alteração dos parâmetros o modelo deve ser 

rodado e os resultados avaliados, tendo como critério de parada a obtenção de um ajuste 

satisfatório conforme o julgamento do usuário. A avaliação dos resultados de cada passo da 

calibração manual do modelo é feita visualmente, mas os resultados podem ser utilizados 

para o cálculo de funções objetivo. 

 Os parâmetros cinéticos que podem ser alterados manualmente para a calibração do 

SIAQUA-IPH são todos os coeficientes das reações de primeira ordem simuladas pelo 

modelo para os diferentes constituintes avaliados. Além disto, podem ser alteradas as 

concentrações definidas como basais (background) de todos os trechos dos cursos de água 

avaliados, que são as concentrações previamente existentes nos rios sem considerar a 

ocorrência dos lançamentos simulados.  A Tabela 21 apresenta uma lista com todos os 

parâmetros cinéticos e de qualidade da água que podem ser calibrados. 
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 Tabela 21. Lista com todos os parâmetros cinéticos e de qualidade da água que podem ser 

calibrados no SIAQUA-IPH. 

Parâmetro Unidade Definido por 

OD (inicial) mg/L trecho de rio 

DBO (inicial) mg/L trecho de rio 

Temperatura (inicial) °C trecho de rio 

Altitude m trecho de rio 

Salinidade mgCl-/L trecho de rio 

K2 (OD) 1/dia trecho de rio 

Coliformes (inicial) NMP/100mL trecho de rio 

P orgânico (inicial) mg/L trecho de rio 

P inorgânico (inicial) mg/L trecho de rio 

N amoniacal (inicial) mg/L trecho de rio 

Nitrato (inicial) mg/L trecho de rio 

Nitrito (inicial) mg/L trecho de rio 

k (poluente especificado) 1/dia lançamento 

kd (DBO) 1/dia lançamento 

ks (DBO) 1/dia lançamento 

kso (N) 1/dia lançamento 

koa (N) 1/dia lançamento 

kan (N) 1/dia lançamento 

knn (N) 1/dia lançamento 

Spinorg (P) g/(m².dia) trecho de rio 

koi (P) 1/dia lançamento 

kspo (P) 1/dia lançamento 

kr (coliformes) 1/dia lançamento 

 

 

 Além destes parâmetros cinéticos e de qualidade da água, e de especial interesse para 

a representação de lançamentos com duração variável, adotou-se que alguns dos 

parâmetros físicos do SIAQUA-IPH também podem ser alterados. Conforme já descrito, 

para melhor representar a forma da seção transversal dos rios é possível optar entre a 

utilização de uma calha retangular, trapezoidal ou calculada em função da vazão por uma 

equação do tipo potencial. Em todos os casos, é possível alterar os valores de largura 

média da calha obtida para cada trecho de rio simulado. 

 O coeficiente de dispersão longitudinal e a velocidade média da água em cada trecho 

de rio da bacia simulada também podem ser alterados manualmente para calibração do 

modelo. Estes parâmetros são fundamentais para as simulações de plumas de constituintes, 

onde o valor de EL controla o espalhamento da pluma e a velocidade está relacionada com 

o tempo de viagem da pluma e com a altura normal de água no canal.  

 Ainda, caso desejado estes dois valores podem ser calibrado de forma dependente, 

considerando que o coeficiente de dispersão longitudinal calculado por fórmulas práticas é 
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dependente da velocidade, e assim diminuindo o número de graus de liberdade do 

procedimento de calibração.  A Tabela 22 resume todos os parâmetros físicos dos trechos 

de rio que podem ser alterados no procedimento de calibração. 

 

 Tabela 22. Resumo dos parâmetros físicos dos trechos de rio que podem ser alterados no 

procedimento de calibração. 

 

Parâmetro Unidade Definido por 

Formato da calha - toda bacia 

Largura da calha m trecho de rio 

Velocidade média da água m/s trecho de rio 

Coeficiente de dispersão longitudinal m²/s trecho de rio 

 

 Finalmente, como muitos dos dados hidráulicos que podem ser utilizados como 

entrada no SIAQUA-IPH são provenientes de aproximações (uso de modelo hidrológico, 

regionalização de informações, valores tabelados), foram definidos três parâmetros para 

remoção de possíveis vieses verificados nos dados de entrada do modelo para todos os 

trechos de rio que compõem a bacia simulada.  

 Estes parâmetros incluídos foram denominados C1, C2 e C3 e são utilizados como 

multiplicadores dos valores da velocidade média, do coeficiente de dispersão longitudinal, 

e do coeficiente de decaimento do constituinte representado, respectivamente. Eles podem 

ser interpretados conforme as equações:  

      ∑   
  

     (129) 

       ∑    
  

     (130) 

      ∑    
    

  (131) 

 Onde: 

 Ui = velocidade média da água no trecho de rio i [LT
-1

]; 

 Ui
o
 = velocidade média da água no trecho de rio i antes da correção [LT

-1
];  

 C1 = coeficiente adimensional de correção da velocidade; 

 Eli = coeficiente de dispersão longitudinal no trecho de rio i [L²T
-1

]; 

 Eli
o
 = coeficiente de dispersão longitudinal no trecho de rio i antes da correção [L²T

-

1
]; 

 C2 = coeficiente adimensional de correção do coeficiente de dispersão longitudinal; 

 kj = coeficiente de decaimento do constituinte do lançamento j [T
-1

]; 
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 kj
 o

 = coeficiente de decaimento do constituinte do lançamento j antes da correção [T
-

1
]; 

 C3 = coeficiente adimensional de correção do coeficiente de decaimento de primeira 

ordem; 

 m = número de trechos de rio que compõem a região simulada; e 

 n= número de lançamentos avaliados. 

 

 Os parâmetros C1, C2 e C3 foram incluídos no modelo visando aprimorar 

principalmente a representação de lançamentos variáveis no tempo, que dependem da 

velocidade e do coeficiente de dispersão longitudinal. Por padrão, os valores dos 

coeficientes são considerados sempre iguais a um. Contudo, eles podem ser calibrados na 

medida em que são verificados vieses nos dados de entrada, onde, por exemplo, a 

utilização de um coeficiente C1 igual a 0,7 significa uma multiplicação da informação de 

velocidade média de todos os trechos de rio que compõem a bacia por este valor. 

 

4.10.2 Calibração Automática do SIAQUA-IPH 

 O método de busca local de Nelder-Mead, descrito anteriormente, foi implantado no 

SIAQUA-IPH para a calibração automática do modelo. O método foi implantado para 

calibrar três parâmetros do modelo, que são os coeficientes C1 (correção das velocidades), 

C2 (correção dos coeficientes de dispersão) e C3 (correção dos coeficientes cinéticos de 

decaimento de primeira ordem). E, no caso de lançamentos dos constituintes Fósforo, 

Nitrogênio e DBO, são incluídos automaticamente novos coeficientes C4, C5, Cn... (onde 

n é o número de coeficientes cinéticos na formulação destes constituintes) para a 

calibração dos coeficientes adicionais destes.  

 A função objetivo utilizada para o procedimento de calibração automática é a soma 

dos erros relativos elevados ao quadrado entre as concentrações calculadas e as 

concentrações observadas, dada pela equação: 

     ∑ (
    
       

 

    
 )

 
 
     (132) 

 Onde: 

 Fobj = função objetivo a ser otimizada; 

 N = número de observações; 

 Cobs = concentração observada em um dado tempo, para um dado trecho; e 

 Ccalc = concentração calculada em um dado tempo, para um dado trecho. 
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 Para a utilização do algoritmo de calibração devem ser definidas inicialmente três 

estimativas iniciais para cada parâmetro (C1, C2, C3 e/ou demais) e os valores limite 

(mínimo e máximo) que estes podem assumir.  

 Assim, o SIMPLEX de Nelder-Mead montado dentro do modelo possui a forma de 

um triângulo, com três pontos, onde um ponto é substituído em cada iteração, similarmente 

ao apresentado no Capítulo 2 deste trabalho. O critério de parada da técnica é definido pelo 

número de iterações a serem realizadas. 

 Como exemplo de funcionamento da calibração automática do modelo, a Figura 52 

apresenta um caso hipotético de um lançamento onde é possível observar que as 

velocidades estimadas e dadas como entrada do SIAQUA-IPH são superiores às 

observadas em campo, além de possíveis erros na dispersão e no decaimento do poluente. 

 
Figura 52 - Caso hipotético de um lançamento onde é possível observar que as velocidades 

estimadas e dadas como entrada do SIAQUA-IPH são superiores às observadas em campo. 

 

 Neste caso deve-se optar, então, pela calibração automática dos parâmetros C1, C2 e 

C3 do modelo, visando à remoção do viés observado na velocidade dos cursos de água, 

bem como possíveis erros nas demais variáveis.  

 Neste procedimento, para os três conjuntos inicias de valores sugeridos de C1, C2 e 

C3 o SIAQUA-IPH irá calcular a função objetivo e montar o simplex inicial do processo 

de evolução. A partir daí ele irá executar um número definido de iterações de evolução do 

simplex conforme o método de Nelder-Mead, onde a cada iteração um novo conjunto de 

valores de C1, C2 e C3 que resulta em menor erro ao quadrado (função objetivo) 

substituirá o pior conjunto da iteração anterior. 

 Durante o procedimento de calibração automática uma nova rodada do modelo é 

executada a cada verificação dos passos de reflexão, expansão e contração do simplex, e a 

função objetivo de cada rodada é computada. Cada uma destas rodadas pressupõe a 

multiplicação das variáveis velocidade, coeficiente de dispersão longitudinal e coeficiente 

de decaimento pelo conjunto C1, C2 e C3 testado. 
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 O grande número de rodadas do modelo necessário para a calibração automatizada 

sugere um benefício contido na utilização do método analítico de solução da equação de 

advecção-dispersão, que possui tempo de simulação reduzido. 

 Após o número definido de iterações, o valor do conjunto C1, C2 e C3 que minimiza 

a função objetivo para estas iterações é dado. O resultado de uma calibração automática 

para o caso hipotético dado pela Figura 52 é apresentado na Figura 53. 

 

 
Figura 53– Resultado da calibração automática do SIAQUA-IPH para o caso hipotético. 

 

4.11 Integração do SIAQUA-IPH com SIG 

 Como parte do objetivo deste trabalho, o desenvolvimento do SIAQUA-IPH foi 

planejado para ser plenamente integrado a Sistemas de Informações Geográficas. A 

integração do modelo de qualidade da água se deu através de duas vias: 

1. Utilização de ferramentas e funções de geoprocessamento para preparação 

automática dos dados de entrada do modelo, ou auxílio na preparação manual; 

2. Integração plena com a plataforma MapWindow GIS® para utilização do modelo de 

forma operacional. Este acoplamento visa ampliar e simplificar a utilização do 

modelo, uma vez que permite a verificação dos dados de entrada e a visualização 

dos resultados gerados diretamente sobre um sistema de mapas georreferenciados. 

 Na exposição dos resultados deste trabalho são apresentados estes acoplamentos 

desenvolvidos para o SIAQUA-IPH, expondo as ferramentas criadas e a aplicação das 

mesmas.  
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4.12 Uso de resultados gerados pelo modelo MGB-IPH 

 O SIAQUA-IPH funciona com uma topologia igual à utilizada pelo modelo 

hidrológico MGB-IPH.  Ainda, atualmente o modelo MGB-IPH também possui uma 

interface de utilização acoplada ao MapWindow GIS® (Fan, 2011).   

 Assim, o MGB-IPH gera saídas que são compatíveis e servem diretamente para o 

SIAQUA-IPH. Esta integração é útil por que permite mais uma alternativa fácil de 

obtenção de dados hidráulicos para o SIAQUA-IPH, aumentando a aplicabilidade do 

mesmo. Na exposição dos resultados deste trabalho são apresentados exemplos com uso 

desta integração. 

4.13 Arquitetura Computacional do SIAQUA-IPH 

 Um ponto importante do desenvolvimento do SIAQUA-IPH é que o modelo não foi 

pensado e desenvolvido para ter um fim em sua versão atual. O modelo foi criado seguindo 

o preceito de que estará disponível para ser amplamente disponibilizado e continuar sendo 

atualizado. 

 Desta forma, a arquitetura de programação do modelo foi baseada no 

desenvolvimento de uma série de diferentes módulos que se intercomunicam, mas são 

controlados por uma rotina central. Isto possibilita que alterações sejam feitas, por 

exemplo, nas rotinas de propagação do modelo, sem a necessidade de alteração de outras 

partes do programa. 

 A Figura 54 apresenta um esquema geral de como o SIAQUA-IPH foi arquitetado 

computacionalmente. Modificações podem ser realizadas em qualquer uma das pontas do 

fluxograma (ou módulos do modelo), sem prejuízo às demais funções. 
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Figura 54 – Arquitetura computacional do SIAQUA-IPH. 

4.14 Testes propostos para avaliação do SIAQUA-IPH 

 Para a avaliação do modelo de qualidade da água desenvolvido são propostos alguns 

testes relacionados à validação do princípio da superposição utilizado, relacionados ao 

funcionamento operacional do SIAQUA-IPH, e verificação de seus resultados. Os testes 

propostos são descritos a seguir. 

 

4.14.1 Linearidade e o princípio da sobreposição 

 Uma das ferramentas mais úteis para um hidrólogo estimar o escoamento gerado por 

uma precipitação sobre uma bacia hidrográfica é o método do hidrogramam unitário. Na 

teoria do hidrograma unitário se assume que a resposta de escoamento gerado é linear, e 

assim que os hidrogramas podem ser somados para sintetizar o efeito combinado das 

respostas de diferentes chuvas. Esta aproximação é chamada de princípio da sobreposição. 

 Segundo Jobson (1996) e Chanson (2004), é possível utilizar o princípio da 

sobreposição para estimar o efeito combinado de uma série de diferentes lançamentos de 

poluentes em cursos de água. Ou seja, uma forma de simular plumas intermitentes e 
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contínuas é o uso da sobreposição de lançamentos instantâneos. A Figura 55 apresenta a 

aplicação do princípio da superposição para a simulação de um lançamento. 

 

 

Figura 55 – Somatório de lançamentos instantâneos representando um lançamento contínuo. 

 

 Existem alguns trabalhos na literatura que relatam a utilização desta técnica. Por 

exemplo, dentre as experiências disponíveis Kilpatrick e Cobb (1985) ao realizarem 

trabalhos de campo com traçadores relatam a viabilidade da utilização desta aproximação. 

Ribeiro et al (2011) também utilizam este princípio para o cálculo de plumas. 

 Para o desenvolvimento do SIAQUA-IPH este princípio foi considerado como 

válido, devido a estes relatos encontrados na literatura, onde se assumiu que a utilização da 

soma de polutogramas não resulta em perdas de massa no sistema, erros nas aproximações, 

ou em dispersão artificial. 

 Contudo, um teste simples que pode ser aplicado para a verificação da linearidade da 

equação da dispersão longitudinal, e consequentemente da possibilidade de utilização da 

soma de polutogramas, é comparar se os resultados gerados pelo princípio da sobreposição 

são iguais aos valores encontrados com o uso da equação para representação de um 

lançamento permanente. Este teste foi realizado como parte deste trabalho para confirmar a 

possibilidade de utilização do princípio da superposição, e os resultados são apresentados 

no Capítulo 5. 

 Outros possíveis problemas relacionados ao uso da técnica proposta de convolução 

de polutogramas são: (i) erros introduzidos ao se assumir que a concentração de um 

constituinte é constante ao longo de um passo de tempo (quando é realizada a discretização 

temporal); e (ii) Introdução de erros de truncamento devido à precisão das variáveis 

calculadas pelo modelo, o que é especialmente importante no trabalho com concentrações 

baixas. 
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 Desta forma, um segundo teste de verificação foi realizado para a comparação entre 

os resultados obtidos com a aplicação direta da solução analítica para um único trecho 

linear de rio, e o resultado obtido com o uso da convolução de polutogramas a partir de um 

trecho linear de rio composto uma sequência de segmentos. Os resultados são também 

apresentados no Capítulo 5. 

 

4.14.2 Testes de Propagação de Plumas Hipotéticas 

 Como testes preliminares do funcionamento do modelo, buscando testar a 

aplicabilidade e o funcionamento de toda a estrutura do SIAQUA-IPH, são propostos testes 

preliminares em duas bacias hidrográficas diferentes, ambas simuladas previamente com o 

modelo hidrológico MGB-IPH para a obtenção das informações hidráulicas dos rios. 

 Os testes preliminares de funcionamento propostos foram realizados respectivamente 

na bacia do rio Ijuí, localizada no estado do Rio Grande do Sul e na bacia do rio são 

Francisco até a confluência com o rio das Velhas, localizada no estado de Minas Gerais. 

Ambas no Brasil. 

 Estas bacias foram escolhidas como áreas de teste de funcionamento do modelo por 

que os dados de calibração do modelo MGB-IPH para ambas encontram-se 

disponibilizados no trabalho de Fan (2011). A seguir, as bacias e os dados utilizados para 

cada uma delas são apresentados com maior detalhe.  

Bacia do Rio Ijuí 

 A Bacia Hidrográfica do rio Ijuí situa-se a norte-noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, entre as coordenadas geográficas 28° 00' a 29° 05' de latitude Sul e 53° 11' a 55° 

21' de longitude Oeste. Ela possui área de aproximadamente 10.704 km², abrangendo 

municípios como Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo e Tupanciretã, com população estimada em 

341.569 habitantes (SEMA-RS, 2010). Os principais cursos de água da bacia hidrográfica 

são os rios Caxambu, Potiribu, Conceição, Ijuizinhu e o Rio Ijuí. A Figura 56 apresenta a 

localização da bacia hidrográfica. 
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Figura 56 - Localização da bacia Ijuí, com seus principais municípios. 

 

 Para a aplicação do MGB-IPH e do SIAQUA-IPH, a bacia foi discretizada em 522 

trechos de rio (minibacias), onde o comprimento médio resultante de cada trecho foi de 

5km. As etapas de discretização da bacia são as mesmas apresentas na Figura 63. A Figura 

57 apresenta com maior detalhe a divisão em trechos de rio. 

 A divisão em URHs da bacia hidrográfica e os valores dos parâmetros para a 

aplicação do modelo hidrológico MGB-IPH foram retirados do trabalhado de Fan (2011), 

que calibrou a bacia entre o período de 01/01/1980 à 31/12/2009 utilizando os dados de 6 

postos fluviométricos e de 36 postos pluviométricos, obtendo resultados satisfatórios (boa 

representação das vazões observadas). 

 

Figura 57 - Divisão em trechos de rio (minibacias) da bacia do rio Ijuí. 
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  A Figura 58 apresenta o resultado da aplicação do modelo hidrológico para a bacia 

em comparação com os valores de vazão observados no posto fluviométrico 75205000, 

utilizado na calibração do modelo hidrológico para a bacia. A figura evidencia a 

adequabilidade da calibração do modelo para a aplicação do SIAQUA-IPH, uma vez que a 

curva de permanência e o hidrograma são bem representados.  

 

Figura 58 - Resultados da simulação da bacia do rio Ijuí comparados aos dados observados no 

posto fluviométrico 75205000, utilizado na calibração do modelo hidrológico para a bacia. 

 

Bacia do Rio São Francisco 

 A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco até a confluência com o Rio das Velhas 

se situa no centro do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas geográficas 17° 19' a 

21° 93' de latitude Sul e 43° 63' a 46° 67' de longitude Oeste. Ela possui área de drenagem 

de aproximadamente 60.000 km², abrangendo municípios como Pirapora, Três Marias, 

Bambuí, Itaúna, Paraopeba e Iguatama. Os principais cursos de água da bacia hidrográfica 

são os rios São Francisco, Borrachudo, Paraopeba, Abaeté e Rio Indaiá. A Figura 

59apresenta a localização da bacia hidrográfica. 
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Figura 59 - Localização da bacia do rio São Francisco até a confluência com o Rio das velhas. 

 

 Para a aplicação do MGB-IPH e do SIAQUA-IPH, a bacia foi discretizada em 246 

trechos de rio (minibacias), onde o comprimento médio resultante de cada trecho foi de 

19km. A Figura 60 apresenta com maior detalhe a divisão em trechos de rio. 

 A divisão em URHs da bacia hidrográfica e os valores dos parâmetros para a 

aplicação do modelo hidrológico MGB-IPH também foram retirados do trabalhado de Fan 

(2011), que calibrou a bacia entre o período de 01/01/1975 à 31/12/2006 utilizando os 

dados de 20 postos fluviométricos e de 370 postos pluviométricos, obtendo resultados 

satisfatórios (boa representação das vazões observadas). 
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Figura 60 - Divisão em trechos de rio (minibacias) da bacia do Rio São Francisco até a confluência 

com o Rio das Velhas. 

  

 A Figura 61 apresenta o resultado da aplicação do modelo hidrológico para a bacia 

em comparação com os valores de vazão observados no posto fluviométrico 40850000, 

utilizado na calibração do modelo hidrológico. A figura evidencia a adequabilidade da 

calibração do modelo para a aplicação do SIAQUA-IPH, uma vez que a curva de 

permanência e o hidrograma são bem representados.  
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Figura 61 - Resultados da simulação da bacia do rio São Francisco comparados aos dados 

observados no posto fluviométrico 40850000, utilizado na calibração do modelo hidrológico para a 

bacia. 

 

4.14.3 Reprodução de evento observado 

 Como teste final para o SIAQUA-IPH é proposta a avaliação dos resultados do 

modelo em comparação com concentrações observadas em uma situação de trabalho de 

campo com traçadores, com a quantificação dos erros relativos às estimativas inicias do 

modelo. 

 O objetivo dos testes seria verificar e apresentar quais os erros cometidos em 

condições pretendidas para a aplicação do SIAQUA-IPH, onde geralmente se tem poucos 

dados detalhados disponíveis, qual o benefício da realização de ensaios de campo para os 

resultados, e como o modelo pode ser ajustado aos mesmos, incluindo o uso da calibração 

automática. 

 Para tanto, foi selecionado um trabalho de determinação de curvas de passagem 

encontrado na literatura e tentou-se reproduzir as concentrações observadas através da 

aplicação do SIAQUA-IPH. O teste de campo escolhido é apresentado a seguir e os 

resultados obtidos são apresentados no Capítulo 5. 
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Seleção do evento de campo 

 Dentre os diversos trabalhos de determinação de curvas de passagem utilizando 

traçadores em rios descritos na literatura, alguns apresentados no capítulo de revisão 

bibliográfica desta pesquisa, foi selecionado o trabalho de Rigo (1992), que disponibiliza 

informações detalhadas sobre os seus ensaios na bacia do Rio Paraíba do Sul, um dos quais 

se pretende reproduzir os resultados aqui utilizando o modelo de qualidade da água 

proposto. 

 A bacia do rio Paraíba do Sul está situada no sudeste do Brasil, inclui territórios dos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ela é marcada por uma situação de 

diversificado uso da água, incluindo abastecimento público, geração de energia elétrica, 

destinação de esgotos e de efluentes industriais e irrigação. Portanto, ela é de muita 

importância para o Brasil. 

 Dentre outros ensaios de dispersão, o autor Rigo (1992) apresenta em seu trabalho de 

pesquisa a determinação de curvas de passagens no Rio Paraíba do Sul para quatro 

lançamentos diferentes, em quatro distintas condições de vazão, utilizando o traçador 

Uranina (Fluoresceína Sódica). As curvas de passagem foram, então, monitoradas em seis 

locais a jusante do lançamento.  

 O uso destas curvas de passagem e reprodução dos dados para representação pelo 

SIAQUA-IPH foi permitido pelo autor original dos ensaios a partir de contato via 

correspondência eletrônica. 

 Uma visão geral das curvas de passagem obtidas por Rigo (1992) já foi apresentada 

na Figura 19 (Capítulo 2), na revisão bibliográfica da presente pesquisa. Os detalhes dos 

lançamentos são descritos na Tabela 23 e a Figura 62 apresenta os pontos de 

monitoramento no rio Paraíba do Sul, ambos adaptados de Rigo (1992). 

 

 Tabela 23. Detalhes dos lançamentos efetuados por Rigo (1992). 

Ponto, Hora e Data 

da Injeção 
Localização 

Vazão 

(m³/s) 
Traçador 

Massa 

(kg) 

S0; 6:35h 09/09/86 Rio Paraíba do Sul 272 Uranina 10,0 

S0; 6:15h 08/01/87 Rio Paraíba do Sul 342 Uranina 5,0 

S0; 7:00h 29/01/87 Rio Paraíba do Sul 639 Uranina 5,0 

S0; 7:00h 15/12/87 Rio Paraíba do Sul 294 Uranina 5,0 

 

 



4.14 Testes propostos para avaliação do SIAQUA-IPH 

 

140 

 
Figura 62 - Pontos de monitoramento no rio Paraíba do Sul no trabalho de Rigo (1992). Adaptado 

de Rigo (1992). 

 De uma forma geral, os ensaios consistiram no lançamento de uma quantidade 

conhecida do traçador Uranina no ponto S0, e posterior monitoramento das curvas de 

passagem nos demais pontos (S1 até S6). 

 É importante destacar que o autor não identificou mistura completa dos constituintes 

no curso de água no ponto S1 em suas análises, cerca de 3,6km do local de lançamento, ao 

fazer a medição de concentrações em diferentes verticais. Desta forma, não são esperadas 

boas representações das plumas observadas neste ponto. 
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Capitulo 5  

Resultados

5.1 Introdução 

 Este capítulo apresenta os resultados deste trabalho de pesquisa. Inicialmente são 

apresentadas as soluções de integração com SIG desenvolvidas para o modelo de qualidade 

da água. Em seguida é apresentada a definição da matriz de decisão para a escolha das 

equações para cálculo do coeficiente de dispersão longitudinal utilizadas pelo modelo.  

 Posteriormente, são apresentados os resultados do teste de verificação da linearidade 

da solução analítica da equação de advecção-dispersão. Depois, são apresentados os 

resultados dos testes hipotéticos de dispersão de poluentes nas bacias do rio Ijuí e do rio 

São Francisco. 

 Ao final, são mostrados e discutidos os resultados dos ensaios de reprodução de 

eventos observados. 

5.2 Acoplamento com SIG e preparação de dados espaciais 

 O primeiro fator de acoplamento com SIG do SIAQUA-IPH é relacionado à 

preparação dos dados de entrada do modelo, para que as informações espaciais da bacia 

possam ser preparadas diretamente através da aplicação de técnicas de geoprocessamento.  

 Para representação do sistema simulado, adotou-se para o SIAQUA-IPH o uso de 

uma estrutura de discretização da hidrografia em pequenos trechos de rio. Estes dados de 

representação da bacia devem ser informados ao modelo de qualidade da água através de 

um conjunto de dados denominados de “geometria da bacia hidrográfica”. 

 Este conjunto de dados se constitui de (i) um arquivo tabular com as informações 

identificadas no Quadro 17 (Capítulo 4) e de (ii) uma camada espacial de informação 

digital da bacia (shapefile) com os trechos de rio que a compõem. 

  Estes arquivos de entrada do modelo podem ser preparados através da aplicação de 

técnicas de geoprocessamento, ou de forma manual dentro de um programa de SIG. As 

soluções desenvolvidas para estas formas de preparação dos dados de entrada são 

explicitadas a seguir. 
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5.2.1 Discretização automática da bacia 

 Para a discretização automática de uma bacia hidrográfica de interesse visando sua 

utilização no modelo SIAQUA-IPH, é necessário um Modelo Digital de Elevação (MDE). 

Os MDE são dados digitais espaciais na forma de matrizes (formato raster), com valores 

de elevação do terreno em cada uma das células (ou pixels) que representam o espaço. 

 Existem vários MDEs disponíveis para serem utilizados em ferramentas de SIG. Um 

dos mais famosos é o SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), descrito em Farr et. al 

(2007) e em Lehner et. al (2006), e disponível em diversos portais de distribuição de dados 

espaciais com uma resolução de 90m (tamanho do pixel). Um MDE da bacia do Rio Ijuí é 

apresentado na Figura 63a. 

 A partir do MDE, devem ser utilizadas as funções do pacote ArcHydro Tools, que é 

uma caixa de ferramentas de geoprocessamento presente no software ArcGIS®, seguindo 

uma sequencia típica que envolve a obtenção de diversos planos de informações digitais 

como direções de escoamento; área de drenagem acumulada; rede de drenagem; 

delimitação da bacia; e definição das minibacias por trecho de rio.  

 Estas etapas, que podem ser consideradas corriqueiras em trabalhos de hidrologia, 

são apresentadas de forma sumarizada a seguir, junto aos resultados de sua aplicação para 

a bacia do rio Ijuí. Detalhes das mesmas podem ser encontradas em Fan et al. (2011) e 

Buarque et al. (2011). 

Determinação de direções de fluxo 

 O primeiro passo da discretização de uma bacia é a determinação das direções de 

fluxo de cada célula que constitui o MDE. O procedimento mais comum consiste em 

considerar uma única direção de fluxo para cada pixel do MDE, sendo essa direção 

atribuída para um de seus 8 vizinhos (tomando uma janela 3x3). A determinação de qual 

direção de fluxo atribuir é feita escolhendo a direção que proporcione a maior declividade, 

calculada como sendo a diferença de elevação entre o pixel vizinho e o pixel central 

dividida pela distância entre eles (Paz & Collischonn, 2008). O resultado desta operação 

para a bacia Ijuí é apresentado na Figura 63b. 

Determinação de área de drenagem acumulada 

 Com base exclusivamente nas direções de fluxo, pode-se determinar um plano de 

informações que representa as áreas de drenagem acumuladas. Gera-se uma nova imagem 

raster onde cada pixel tem como atributo o valor correspondente ao somatório das áreas 

superficiais de todos os pixels cujo escoamento contribui para o pixel em questão. O 

resultado desta operação para a bacia Ijuí é apresentado na Figura 63c. 
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Definição da rede de drenagem 

 Supondo que existe um limite mínimo de área de drenagem, Amin, que caracteriza o 

início da formação de cursos d’água, é gerado automaticamente um plano de informações 

referente à rede de drenagem, a partir do raster de áreas acumuladas. Isto é feito através de 

uma reclassificação da imagem de áreas acumuladas, considerando que todos os pixels 

cuja área de drenagem, Ai, seja inferior a Amin recebem valor 0 e aqueles com área superior 

a esse limite mínimo ficam com valor 1. Ou seja, nesta operação se obtém um raster cujos 

pixels pertencentes à rede de drenagem têm atributo 1 e os demais têm atributo 0. O 

resultado desta operação para a bacia Ijuí é apresentado na Figura 63d. 

Individualização dos trechos da rede de drenagem 

 Um trecho individual é definido como um trecho da drenagem que une duas 

confluências ou um trecho que parte do início da drenagem e chega até a primeira 

confluência subsequente. O produto desta etapa é um arquivo raster em que todas as 

células pertencentes a um mesmo trecho têm o mesmo valor do atributo, e trechos 

diferentes tem valores diferentes, ou seja, ela gera a enumeração de trechos de rio utilizada 

pelo SIAQUA-IPH. O resultado desta operação para a bacia Ijuí é apresentado na Figura 

63d. 

Definição das minibacias incrementais 

 A partir dos trechos individualizados são identificadas todas as células que drenam 

para um mesmo trecho, e a estas células é atribuído o mesmo valor dos trechos. O produto 

é um arquivo raster com células identificadas pelo atributo do segmento individual para o 

qual drenam. Em outras palavras é um arquivo raster de minibacias incrementais. O 

resultado desta operação para a bacia Ijuí é apresentado na Figura 63f. Ao total, a bacia foi 

dividida em 532 minibacias. 
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Figura 63 – Resultados das etapas de discretização da bacia do Ijuí: a) MDE; b) Determinação da 

direção de fluxo; c) Determinação das áreas de drenagem acumuladas; d) Definição da rede de 

drenagem; e) Determinação dos trechos de drenagem individuais; e) Determinação das áreas de 

drenagem incrementais (minibacias). Fonte: Adaptado de Fan (2011). 

 

 Esta mesma sequência de operações pode ser realizada com o conjunto de 

ferramentas denominado TauDEM Tools, que é uma caixa de ferramentas de 

geoprocessamento presente no software MapWindow GIS®. A Figura 64 apresenta um 

exemplo de discretização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul utilizando o conjunto 

de ferramentas TauDEM Tools. 
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Figura 64 – Resultados das etapas de discretização da bacia do rio Paraíba do Sul utilizando as 

ferramentas TauDEM Tools. 

 

 Após a obtenção de todos os planos de informação necessários, as informações de 

entrada necessárias ao modelo SIAQUA-IPH, como comprimentos e declividades dos 

trechos, devem ser calculadas. Especificamente para a realização desta tarefa, ferramentas 

de SIG não estão disponíveis. 

 Conforme explicado na revisão bibliográfica deste trabalho, para a aplicação do 

modelo MGB-IPH informações como estas são obtidas através da aplicação de um 

processador de dados espaciais denominado PrePro_MGB, desenvolvido por Buarque et 

al. (2011). 

 Desta forma, para a preparação automática do arquivo de entrada do SIAQUA-IPH 

foi também desenvolvido um processador de dados espaciais. A rotina foi desenvolvida em 

linguagem FORTRAN 90 a partir de modificações da versão original do PrePro_MGB. 

Este processador desenvolvido foi denominado de PrePro_SIAQUA-IPH e é capaz de 

calcular as informações de entrada do modelo a partir dos dados advindos do ArcHydro 

Tools ou do TauDEM Tools.  

 Como dados de entrada do PrePro_SIAQUA-IPH devem ser fornecidos os planos de  

informação de: (i) relevo (MDE), (ii) direções de fluxo, (iii) rede de drenagem e (iv) 

minibacias. Todos já apresentados na Figura 63 
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 O uso do PrePro_SIAQUA-IPH resulta em um arquivo com o resumo de todas 

informações espaciais da bacia, denominado de “geometria da bacia”. Este arquivo é 

utilizado pelo SIAQUA-IPH como dado de entrada da topologia da bacia. As principais 

informações contidas no arquivo de entrada são: 

1. Código identificador de cada trecho de rio; 

2. Comprimento de cada trecho de rio; 

3. Declividade de cada trecho de rio; 

4. Identificador do trecho logo à jusante de cada trecho de rio; e 

5. Ordem sequencial de cada trecho de rio (0= cabeceira, 1= jusante da cabeceira, 

2= jusante de jusante da cabeceira...) 

 Para operacionalização do PrePro_SIAQUA-IPH também foi desenvolvida uma 

interface para a ferramenta dentro do MapWindow GIS®. Ela é apresentada na Figura 65. 

  

 

Figura 65 – Interface do PrePro_SIAQUA-IPH. 

 Adicionalmente ao arquivo de geometria, o SIAQUA-IPH também utiliza a camada 

de informação (shapefile) com a rede de drenagem individualizada, que é automaticamente 

gerada durante os procedimentos de discretização da bacia, para a localização dos 

lançamentos de poluentes.   
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5.2.2 Discretização manual da bacia 

 Quando o esforço de obtenção manual das informações dos trechos de rio desejados 

for considerado pequeno, ou quando ferramentas avançadas de geoprocessamento não 

estão disponíveis, os dados geométricos de entrada do SIAQUA-IPH podem ser preparados 

manualmente.  

 Para tanto, basta que uma tabela contendo as informações listadas no Quadro 17 seja 

criada como arquivo de entrada do modelo. A tabela deve conter o mesmo formato e a 

mesma sequência de colunas geradas pelo PrePro_SIAQUA-IPH. Na interface operacional 

de integração com SIG buscou-se o desenvolvimento de ferramentas específicas para esta 

tarefa. Além disto, o fato de o modelo trabalhar integrado ao SIG permite que informações 

físicas da bacia sejam facilmente obtidas de forma manual (extração dos mapas). 

 Em relação à definição da rede de drenagem para o modelo, os rios podem ser 

desenhados manualmente (digitalizados) aproveitando a integração com SIG do SIAQUA-

IPH. A Figura 66 apresenta o processo de digitalização da rede de drenagem no 

MapWindow GIS®, que é o eixo de pontos azuis sendo desenhados sobre o rio. 

 

 

Figura 66 - Processo de digitalização da rede de drenagem no MapWindow GIS. 
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5.3 Acoplamento com o MapWindow GIS
®
 

5.3.1 Introdução  

 Como parte dos objetivos da presente pesquisa, o SIAQUA-IPH foi desenvolvido em 

acoplamento pleno com o MapWindow GIS
®

, programa de SIG apresentado no Capítulo 

03. O modelo foi inteiramente desenvolvido na linguagem de programação VB. NET, na 

forma de um plugin, que funciona dentro do SIG. 

 Desta forma, a aplicação do modelo de qualidade da água se dá através do SIG, onde 

suas funcionalidades são acessadas de forma interativa com os mapas e menus presentes no 

programa. A seguir, são apresentadas as ferramentas desenvolvidas como solução de 

acoplamento com o SIG. 

 A Figura 67 e a Figura 68 apresentam o menu principal e a barra de ferramentas 

desenvolvidas para o SIAQUA-IPH, que é a forma como o modelo é acessado via 

MapWindow GIS
®

. 

 

 

Figura 67 – Menu principal de acesso ao SIAQUA-IPH via MapWindow GIS
®
. 

 

 

Figura 68 – Barra de ferramentas do SIAQUA-IPH no MapWindow GIS
®
. 
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5.3.2 Criação e edição dos dados de entrada 

 Os dados de entrada de geometria e de informações hidráulicas da bacia estudada 

podem ser preparados ou editados através de ferramentas desenvolvidas integradas ao 

MapWindow GIS
®

. Estas ferramentas são acessadas através do menu principal do 

SIAQUA-IPH (Figura 69). 

 

Figura 69 – Menu de criação/edição dos dados de entrada do SIAQUA-IPH no MapWindow GIS
®
. 

 

 A Figura 70 e a Figura 71 apresentam as ferramentas de criação e edição de dados 

hidráulicos e geométricos, para serem utilizados no modelo. Na Figura 72 é apresentada a 

ferramenta de regionalização de dados hidráulicos, onde é possível utilizar a informação de 

um posto fluviométrico para a estimativa da vazão nos demais trechos de rio da bacia 

através de uma relação simples de área de drenagem. Neste caso, as informações 

geométricas da calha do rio são aproximadas através de relações de regionalização 

informadas. 

 

 

Figura 70 – Ferramenta de edição de geometria da bacia do SIAQUA-IPH no MapWindow GIS
®
. 
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Figura 71 – Ferramenta de edição das informações hidráulicas da bacia do SIAQUA-IPH no 

MapWindow GIS
®
. 

 

 

Figura 72 – Ferramenta de regionalização das informações hidráulicas da bacia do SIAQUA-IPH 

no MapWindow GIS
®
. 

 

 

 



5.3 Acoplamento com o MapWindow GIS® 

 

151 

5.3.3 Entrada de dados e condições da bacia 

 Antes da realização de simulações de qualidade da água com o SIAQUA-IPH, é 

necessário que sejam carregados os arquivos com as informações hidráulicas e de 

geometria da bacia. A Figura 73 apresenta a ferramenta de definição entrada das 

informações de geometria da bacia (acessada via menu principal e via barra de 

ferramentas). Quando o arquivo é carregado automaticamente algumas estatísticas dos 

dados são mostradas. 

 

 

 Figura 73 – Entrada de informações geométricas da bacia do SIAQUA-IPH no MapWindow 

GIS
®
. 

 

 Da mesma forma que o arquivo de geometria da bacia, o arquivo de informações 

hidráulicas com a vazão, velocidade da água e largura média da calha do rio deve ser 

informado ao SIAQUA-IPH através da ferramenta apresentada na Figura 74. Nesta janela, 

além de introduzir o arquivo com os dados, é possível definir a condição de vazão do rio 

em função das vazões de referência informadas (por exemplo: Q90, Q70, Q50, Q30 ou Q10) e 

alterar a forma de cálculo da seção transversal do rio. 

 O arquivo com as informações hidráulicas do rio que é dado como entrada pode ser 

preparado manualmente, através de regionalização, ou utilizando algum modelo 

hidrológico, com a possibilidade de aplicação direta dos dados do modelo MGB-IPH. 

Adicionalmente, este arquivo pode ser modificado com a ferramenta apresentada na Figura 

71. 
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Figura 74 – Entrada de informações hidráulicas da bacia do SIAQUA-IPH no MapWindow GIS
®
. 

  

 Além destas informações, é possível informar ao SIAQUA-IPH quais são os limites 

de referência das substâncias despejadas na água que serão simuladas (Figura 75), e qual é 

a coluna com a numeração dos trechos de rio do shapefile (arquivo digital de informação 

espacial) dos trechos de rio (Figura 76). 

 

 

Figura 75 – Limites de referências das substâncias simuladas pelo SIAQUA-IPH. 
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Figura 76 – Definição da coluna onde estão localizados os códigos identificadores no shapefile de 

trechos de rio que compõem a bacia. 

 

5.3.4 Inserção de um Lançamento  

 Após os dados de entrada de geometria e hidráulicos estarem carregados no modelo, 

podem ser inseridos os lançamentos de poluentes nos trechos de rio da bacia hidrográfica, 

para a simulação dos impactos na qualidade da água. 

 O grande benefício do SIAQUA-IPH funcionar acoplado ao MapWindow GIS®  é a 

possibilidade de interação entre os elementos espaciais representados pelo software e a 

simulação de qualidade da água. Isto facilita o uso do modelo, a visualização e 

apresentação dos resultados, e as análises dos impactos dos lançamentos de poluentes nas 

bacias hidrográficas estudadas. 

 No caso do SIAQUA-IPH, os locais onde os lançamentos de poluentes são efetuados 

são indicados diretamente na tela do MapWindow GIS
®

, clicando sobre o trecho de rio 

onde o despejo ocorreu.  

 Quando o trecho onde ocorreu o lançamento é clicado, uma janela pedindo as 

informações do lançamento (tipo de constituinte, duração do lançamento, se ocorreu no 

centro ou na margem do rio, e alguns coeficientes cinéticos) é aberta.  

 A Figura 77 e a Figura 78 apresentam a forma como são inseridos os lançamentos na 

bacia hidrográfica. 
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Figura 77 – Inserção de lançamento de constituinte em um trecho de rio através da interface do 

MapWindow GIS
®
. O ponto de lançamento é informado clicando sobre o trecho de rio no ponto em 

que ocorreu o lançamento. 

 

 

Figura 78 – Janela de inserção de lançamento de constituinte em um trecho de rio através da 

interface do MapWindow GIS
®
. Após informar o ponto de lançamento, é necessário inserir os 

dados referentes ao lançamento. 

 

 Após a definição das informações do lançamento, o modelo executa suas rotinas de 

cálculo e gera os resultados da simulação, que ficam gravados na memória do computador 
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para posterior visualização através da interface de mapas ou exportação através de arquivos 

de saída. 

 

5.3.5 Visualização dos resultados 

 Os resultados do modelo, como os gráficos de dispersão longitudinal dos poluentes 

ao longo do curso de água , bem como os valores de concentração de pico, são acessados 

da mesma forma que os lançamentos são inseridos, clicando sobre os trechos de rio que 

compõem a bacia. 

 A Figura 79 apresenta os resultados de dispersão gerados pelo modelo para um 

trecho de rio. 

 

Figura 79 – Resultados de dispersão longitudinal gerados pelo SIAQUA-IPH, acessados via 

MapWindow GIS®. 

 

 Além das janelas com gráficos e informações sobre a concentração de pico do 

constituinte despejado no curso de água, os trechos de rio por onde a poluição se propaga 

passam a ser representados no mapa com uma escala de cores, denotando o grau de 

poluição de cada trecho em função da concentração máxima desejada para a substância.  

 A Figura 80 apresenta um exemplo hipotético de um lançamento por uma indústria 

em um rio, onde a referida escala de cores é mostrada. 
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Figura 80 – Representação da paleta de cores é utilizada, da mais alta concentração, para a mais 

baixa: preto, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. 

 

 Esta forma de inserção de lançamentos e visualização dos resultados aproveita a 

capacidade do MapWindow GIS® de trabalhar online com o download e apresentação de 

imagens de satélite e mapas temáticos atualizados. Isto facilita a identificação dos pontos 

onde ocorrem os lançamentos de poluentes e amplia a capacidade de um usuário em avaliar 

os impactos. A Figura 81 apresenta um exemplo onde os impactos de lançamentos são 

avaliados com a ferramenta de visualização de imagens de satélite do MapWindow GIS® 

acionada. 

 

Figura 81 – Impactos de lançamentos avaliados com o uso da ferramenta de visualização de 

imagens de satélite do MapWindow GIS®. 
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 Uma terceira ferramenta gráfica de visualização de resultados do SIAQUA-IPH 

acoplado com SIG é a possibilidade de se gerar gráficos com o perfil longitudinal dos 

cursos de água em um tempo pré-definido, clicando sobre o trecho de rio desejado. A 

Figura 82 apresenta um perfil longitudinal gerado para um poluente com decaimento de 

primeira ordem lançado de forma permanente em um rio. A Figura 83 apresenta o perfil 

longitudinal para um lançamento de matéria orgânica (DBO). 

 

 

Figura 82 – Perfil longitudinal gerado para um poluente com decaimento de primeira ordem 

lançado de forma permanente em um rio. 

 

 

Figura 83 – Perfil longitudinal para um lançamento de matéria orgânica (DBO). 
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5.3.6 Inserção de Múltiplos Lançamentos 

 O SIAQUA-IPH permite a inserção de múltiplos lançamentos em uma bacia 

hidrográfica, no mesmo ou em diferentes trechos de rio. Quando isto ocorre, os despejos 

são avaliados de forma conjunta e os cálculos são refeitos para a estimativa das 

concentrações geradas pelos diferentes despejos e obtenção do polutograma final. 

 A Figura 84 e a Figura 85 apresentam um exemplo hipotético de dois lançamentos 

simulados utilizando o SIAQUA-IPH em uma bacia. A primeira figura apresenta a 

visualização da bacia com as cores indicando o grau de impacto, e a segunda o 

polutograma do ponto onde os dois lançamentos (um permanente e o outro instantâneo) se 

encontram. 

 

 

Figura 84 - Exemplo hipotético de dois lançamentos simulados pelo SIAQUA-IPH em uma bacia. 

Visualização da bacia com as cores indicando o grau de impacto. 
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Figura 85 - Exemplo hipotético de dois lançamentos simulados pelo SIAQUA-IPH em uma bacia. 

Esta figura mostra um local impactado por um lançamento permanente e um lançamento 

instantâneo. 

 

 Isto permite, por exemplo, gerar cenários com todos os lançamentos permanentes 

existentes em uma bacia (como esgotos e efluentes industriais) e depois verificar as 

alterações causadas por um novo lançamento (de qualquer tipo) na mesma bacia, 

considerando o cenário local. 

 A Figura 86 e a Figura 87 apresentam, como exemplo, os resultados de dois 

lançamentos. A primeira figura apresenta a avaliação de resultados de múltiplos 

lançamentos sobre a imagem de satélite e a segunda apresenta um perfil de múltiplos 

lançamentos de DBO. 
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Figura 86 – Avaliação do impacto de múltiplos lançamentos sobre a imagem de satélite carregada 

online. 

 

 

Figura 87 – Perfil longitudinal de múltiplos lançamentos de DBO. 

 

5.3.7 Outras Ferramentas 

 Além das ferramentas apresentadas, outras foram desenvolvidas na integração do 

SIAQUA-IPH com o SIG. Neste sentido, foram criadas opções de geração dos resultados 

em forma tabular, para serem pós-processado em outros ambientes. A Figura 88 apresenta 

o acesso a estas opções no menu principal do MapWindow GIS®. 
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Figura 88 – Acesso às opções de geração de resultados na forma tabular. 

 

 Como o objetivo final da integração com SIG é o desenvolvimento de um ambiente 

operacional para o SIAQUA-IPH, também foram desenvolvidas opções para que os 

cenários simulados sejam salvos, recarregados e resimulados, conforme apresentado na 

Figura 89. 

 

 

Figura 89 – Acesso às opções para que os cenários simulados sejam salvos, recarregados e 

resimulados. 

 

 Finalmente, foi desenvolvido um ambiente que possibilita ao usuário do SIAQUA-

IPH alterar configurações do modelo, como o tempo total simulado ou qual equação 

empírica deve ser utilizada para o cálculo do coeficiente de dispersão longitudinal dos 

trechos (também é possível inserir os valores manualmente). A ferramenta possibilita 

também que sejam alterados manualmente coeficientes cinéticos e parâmetros das 
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equações de modelagem de qualidade da água, como a concentração de saturação de OD 

nos rios. A ferramenta é mostrada na Figura 90. 

 

 

Figura 90 – Ambiente para alteração de configurações do modelo e de parâmetros utilizados para a 

simulação da qualidade da água. 
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5.4 Desenvolvimento de método de seleção para formulações empíricas de 

dispersão longitudinal  

 Conforme apresentado no Capítulo 2, existe uma série de formulações empíricas, 

desenvolvidas por diferentes pesquisadores, para o cálculo da dispersão longitudinal em 

cursos de água, onde cada uma das equações foi criada baseada em estudos de campo para 

diferentes cursos de água, com diferentes condições de escoamento.  

 A escolha da equação que melhor representa a dispersão longitudinal deve ser, 

portanto, baseada nas características hidráulicas do curso de água que será modelado, 

buscando compatibilidade com as características para as quais a equação foi desenvolvida 

e testada.   

 Contudo, conforme pode ser observado no Erro! Fonte de referência não 

encontrada. (Capítulo 2), algumas equações foram desenvolvidas em condições de 

escoamento que se sobrepõe, o que gera dúvidas no processo de decisão sobre qual 

fórmula deve ser utilizada. Além disso, alguns autores sugerem um benefício na utilização 

de uma ou outra equação, conforme seus testes. 

 Assumindo que duas equações resultem em valores com pouca diferença, existe 

ainda a dúvida de qual é o valor em que se opta mais pela segurança. Caso a concentração 

despejada do poluente seja muito elevada, um valor mais elevado de dispersão é o que 

resultaria em valores mais seguros, já que a pluma demoraria mais tempo passando pelo 

ponto de interesse (como uma captação) com valores acima do limite proposto. Já, caso as 

concentrações do poluente sejam pequenas, um valor mais seguro seria aquele em que a 

dispersão é pequena, e o poluente ainda passa em valores acima dos limites propostos no 

ponto de interesse. A Figura 91 ilustra os efeitos da escolha do coeficiente de dispersão. 
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Figura 91 – Efeitos da escolha do coeficiente de dispersão longitudinal sobre a propagação da 

pluma de contaminação. Dependendo do valor limite para o constituinte, o valor de EL mais seguro 

varia.  

 Desta forma, uma das etapas do presente trabalho foi buscar a definição de um 

método de escolha a ser aplicada para a definição da equação de cálculo do coeficiente de 

dispersão longitudinal. Com uma regra de seleção da equação definida, é possível acoplá-la 

ao modelo de qualidade da água desenvolvido, bem como a mesma ficar disponível para 

ser utilizada como guia para a escolha da equação a ser utilizada em estudos de dispersão 

de poluentes. 

 Para a concretização desta etapa de estudo, foram realizados vários testes 

comparativos de resultados obtidos utilizando as equações apresentadas no Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. Além disso, foram levadas em consideração as experiências e 

resultados de experimentos relatados por pesquisadores sobre os resultados obtidos com a 

aplicação das fórmulas empíricas. 

 Para a realização dos testes, as informações hidráulicas de cursos de água utilizadas 

para a aplicação das diferentes formulações empíricas foram obtidas a partir de simulações 

utilizando o modelo hidrológico distribuído MGB-IPH. 

 A bacia utilizada nos testes foi a bacia hidrográfica do rio Ibicuí, que é uma sub-

bacia do rio Uruguai, localizada no Rio grande do Sul (Brasil). Para a aplicação do modelo, 

a bacia foi dividida em 1159 trechos de rio, onde as informações hidráulicas de cada trecho 

(velocidade, área da seção, raio hidráulico, declividade e outras) foram calculadas para 

duas condições de vazão (estiagem e cheia). Isto resultou em um total de 2318 conjuntos 

de dados hidráulicos para a realização de testes com as fórmulas empíricas. 

 A opção de se utilizar os resultados de um modelo hidrológico para uma bacia real, 

em detrimento da utilização de uma série de dados gerados artificialmente (i.é. diferentes 

combinações de dados hidráulicos aleatórios) foi feita devido ao fato de se esperar que os 

dados de uma bacia real representem de forma mais apropriada a combinação de dados 

hidráulicos e morfológicos que efetivamente ocorrem na natureza.  

 A bacia do rio Ibicuí foi escolhida porque apresenta uma grande variedade de 

características geomorfológicas nos seus trechos de rio, com áreas planas e áreas de grande 

declividade, além de larguras e profundidades diversas. A Figura 92 apresenta a bacia do 

rio Ibicuí, e  a Tabela 24 apresenta um sumário dos dados hidráulicos calculados para os 

trechos de rio que compõem a bacia. 
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Figura 92 – Localização e delimitação da bacia do Ibicuí. 

 

  Tabela 24. Sumário dos dados hidráulicos estimados utilizando o modelo hidrológico para os 

trechos de rio que compõem a bacia do rio Ibicuí, utilizados para os testes com as formulações 

empíricas. 

Informação Maior Menor  

Comprimento (km) 47.60 0.08 

Declividade (m/km) 42.996 0.010 

Vazão (m³/s) 2645.1 0.004 

Velocidade (m/s) 3.001 0.017 

Raio Hidráulico (m) 14.03 0.007 

Altura Lâmina de Água (m) 15.79 0.007 

Largura da Seção (m) 252.7 4.5 

u* (m/s) 0.14 0.0014 

 

 Com o conjunto completo de dados hidráulicos obtidos a partir do modelo 

hidrológico, foram calculados os respectivos coeficientes de dispersão longitudinal para 

cada trecho de rio que compõem a bacia, para cada condição de vazão, com cada uma das 

equações apresentadas no Erro! Fonte de referência não encontrada. (Capítulo 2). 

 Para a comparação entre os resultados das formulações empíricas, procurando 

simplificar a análise e o processo de criação de uma metodologia de seleção da equação 

mais apropriado, foi definido que seriam analisadas três variáveis hidráulicas para a 

comparação dos valores obtidos: vazão, velocidade média e altura da lâmina de água. 
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 Estas variáveis foram escolhidas como os fatores a serem analisados para a seleção 

da formulação empírica, pois aparecem como fatores em muitos dos diferentes trabalhos de 

desenvolvimento de equações existentes, possibilitando assim a verificação se a 

formulação empírica testada está dentro dos limites para os quais foi desenvolvida. 

 A partir disto, o seguinte procedimento de análise e comparação dos resultados das 

formulações empíricas foi executado: 

1. Predeterminação de uma faixa de vazão (por exemplo: 1m³/s a 10m³/s); 

2. Dentro desta faixa de vazão, determinação de várias faixas de velocidade (variando 

de 0,25 em 0,25m/s) e várias faixas de altura de lâmina de água (variando de 0,5 

em 0,5m); 

3. Verificação dos resultados do coeficiente de dispersão longitudinal, calculados 

através das formulações práticas, para cada combinação de faixa de velocidade com 

faixa de altura de lâmina de água; 

4. Todas as equações empíricas que resultaram em valores próximos (mesma ordem de 

grandeza) foram selecionadas como possivelmente corretas para a respectiva faixa 

testada. Assumiu-se, assim, que o valor calculado pela maioria das equações é o 

mais próximo da realidade para a faixa testada. 

5. Verificação da etapa anterior com resultados apresentados na literatura, visando 

evitar que formulações empíricas que não foram desenvolvidas (ou apresentam 

resultados diferentes) para as características hidráulicas próximas das testadas 

fossem selecionadas, ou influenciassem no processo decisório da etapa 4. 

  O procedimento de análise foi executado várias vezes, para diversas faixas de 

vazão, gerando uma matriz de decisão para a seleção da formulação empírica mais 

apropriada para cada caso. Sendo que, as equações selecionadas para cada caso foram 

aquelas cujos valores calculados ficaram mais próximos da maioria. 

 Esta matriz foi posteriormente verificada e generalizada, com a união de algumas 

faixas de fatores que resultaram na escolha de um mesmo conjunto de equações. A matriz 

de decisão final, resultante dos procedimentos apresentados, é exposta na Figura 93.  

 As equações foram organizadas dentro da matriz na ordem de cima para baixo 

propositalmente, onde a equação mais acima resultou em valores de EL ligeiramente 

menores que os valores calculados pela mais abaixo (ou seja, está organizada de menor 

para maior). Muito embora todas as equações dentro de uma faixa de parâmetros 

apresentem a mesma ordem de grandeza, elas resultaram em valores ligeiramente 

diferentes, e esta organização possibilita a consideração disto no momento da escolha da 

equação a ser utilizada. 
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 A suposição de que as equações corretas são aquelas cujo valor é próximo da maioria 

dos valores calculados pode incutir em um erro na análise de seleção da equação, uma vez 

que várias equações podem resultar em valores errados, enquanto apenas uma resulta em 

valores corretos. Contudo, uma vez que a criação da matriz foi também baseada em uma 

análise das condições para as quais as equações foram geradas e na análise de resultados 

encontrados na literatura para a aplicação das fórmulas empíricas, não se espera a 

ocorrência deste fato.  

 Por exemplo, para rios muito pequenos, com vazões muito baixas, apenas a equação 

de Devens et al. (2006) foi desenvolvida para tais condições, e os autores da equação 

relatam que outras equações não resultam em boas avaliações de EL para estas condições 

hidráulicas. Desta forma, apenas esta equação foi indicada na matriz para faixas de valores 

hidráulicos muito pequenos. 

 
Figura 93 – Matriz de decisão da equação a ser utilizada para o cálculo da dispersão longitudinal. 
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 O uso da matriz de decisão é simples, no momento em que se deseja saber qual 

formulação empírica é apropriada para o caso em estudo, primeiro devem ser verificados 

os valores de vazão. Após isto, basta verificar em qual faixa de “velocidade x altura de 

lâmina de água” se encontra o curso de água, e assim selecionar a equação mais adequada. 

 Com esta matriz de decisão, o processo de seleção da melhor formulação empírica a 

ser utilizada passa a ser simples e rápido, além de evitar que possíveis erros de escolha de 

equações que resultem em valores muito diferentes da realidade aconteçam.  

 A matriz de decisão foi posteriormente implantada no modelo de qualidade da água 

desenvolvido, possibilitando ao modelo uma forma automatizada de seleção da 

formulação, onde o modelo sempre escolhe a equação marcada em negrito na matriz. Para 

casos onde não existe equação selecionada dentro da matriz o modelo utiliza por padrão a 

equação de Kasherfipour e Falconer (2002). 

5.5 Testando a linearidade e o princípio da sobreposição 

  O teste aplicado para a verificação da linearidade da equação de cálculo da 

dispersão longitudinal, e consequentemente da possibilidade de utilização da soma de 

polutogramas, consistiu na comparação dos resultados gerados pelo princípio da 

sobreposição (soma de infinitos lançamentos instantâneos) com os valores encontrados 

com o uso da equação de um lançamento permanente e de um lançamento contínuo. 

 O teste comparativo foi realizado considerando uma carga constante de poluente 

sendo despejada em um rio (dados na Tabela 25). A Figura 94 apresenta os resultados 

obtidos comparando os valores encontrados pela equação do decaimento exponencial 

(lançamento permanente), a equação para lançamentos contínuos, e a equação da 

advecção-dispersão utilizando o princípio da sobreposição de lançamentos para simular um 

lançamento contínuo através de uma sequência infinita de lançamentos instantâneos 

sequenciais. 

Tabela 25. Dados do teste de comparação. 

Parâmetro Valor Unidade 

Vazão do rio 400 m³/min 

Velocidade da água 90 m/min 

Largura do rio 4 m 

EL 3500 m²/min 

Área da seção do rio 4 m² 

Distância Observador 5 Km 

Carga Lançada 6 kg/min 
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Figura 94 – Comparação de equações para representação da dispersão longitudinal: a) 

Polutogramas no local de lançamento, resultantes da sequência de lançamentos instantâneos 

utilizados para simular um lançamento contínuo; b) Polutogramas no local de lançamento, 

resultantes de um despejo contínuo; c) Resultados da comparação dos três tipos de despejo 

(instantâneo sobreposto, contínuo e permanente), para uma mesma carga lançada, para um 

observador em um ponto fixo 5km à jusante do lançamento.  
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 Conforme pode ser observado na Figura 94, os resultados obtidos com o princípio da 

sobreposição (equação de lançamentos instantâneos) e com o uso da equação de 

lançamento contínuo são exatamente iguais para uma mesma carga lançada, onde ambas as 

metodologias tendem para um patamar de concentrações equivalente ao valor encontrado 

para a equação de lançamentos permanentes (onde a dispersão é desconsiderada). 

 Os resultados confirmam a consideração que o processo é linear e a viabilidade da 

utilização de técnicas de soma de polutogramas para a representação de lançamentos de 

poluentes. 

 O segundo teste realizado para verificação das técnicas utilizadas no 

desenvolvimento do SIAQUA-IPH foi a comparação entre os resultados obtidos com o uso 

da solução analítica da equação de advecção-dispersão para um trecho único de rio, e para 

uma sequência de trechos de rio cujo comprimento total corresponde ao comprimento do 

trecho único testado (95). No segundo caso, as concentrações são calculadas através do 

método de convolução de polutogramas. 

 

Figura 95 – Sequência de trechos de rio onde foi testado o cálculo de polutogramas através de 

convolução.  

 

 O teste consistiu na comparação entre os resultados de uma determinada quantidade 

de Massa (M) ao final das duas representações um trecho de rio. Os dados do lançamento e 

dos trechos testados são apresentados na Tabela 26. Os resultados encontrados são 

apresentados na Figura 96. 
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Tabela 26. Dados do teste de verificação da estabilidade da convolução. 

Parâmetro Valor Unidade 

Massa Lançada  60 g 

Vazão do rio 400 m³/min 

Velocidade da água 90 m/min 

Largura da Seção 4 m 

EL 3500 m²/min 

Comprimento Total  5000 m 

 

 

Figura 96 – Resultado do teste de verificação da convolução.  

 

  Os resultados evidenciam que o uso da técnica proposta de convolução não está 

isento de diferenças em comparação com o resultado analítico para um único trecho de rio, 

onde a pluma resultante é mais dispersa para a solução por vários trechos. Acredita-se que 

estas diferenças ocorram fundamentalmente devido ao fato de a discretização temporal do 

polutograma assumir que a concentração é igual dentro de um passo de tempo e devido à 

erros de arredondamento na simulação de concentrações muito pequenas. 

 Com isto, é possível assumir que a convolução, apesar de trabalhar com soluções 

analíticas, não elimina completamente problemas relacionados a este tipo de dispersão 

numérica. Contudo, o uso da estratégia de convolução é eficiente computacionalmente, 

principalmente para o trabalho com grandes bacias, com vários trechos de rio, já que não 

necessita da discretização espacial dos trechos e necessita de reduzido número de 

operações e de memória alocada. 

 Todavia, testes relacionados com o uso da estratégia de convolução são 

recomendados sempre que ela for utilizada, onde se espera que o uso de um passo de 

tempo reduzido tenda a diminuir erros relativos à dispersão artificial.   
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5.6 Resultados de simulação de lançamentos hipotéticos 

5.6.1 Testes Bacia do Rio Ijuí 

 Para testar o SIAQUA-IPH na bacia do rio Ijuí, foi simulado um lançamento 

instantâneo a montante da cidade de Ijuí, com uma massa despejada de 50kg de um 

pesticida solúvel, com coeficiente de decaimento de 0,0355 (conforme Quadro 6, Capítulo 

2). A condição inicial de vazão do rio foi considerada de estiagem (Q90). 

 Os resultados deste teste são apresentados na sequência da Figura 97, até o trecho de 

rio a 15 km do lançamento, onde fica a cidade de Ijuí. O mapa de concentrações é 

apresentado na Figura 98. 

 Segundo os resultados da simulação, pode-se verificar que a pluma de pesticida 

demora cerca de 3 horas para chegar até o trecho de rio que banha a cidade e por lá 

permanece até 4 horas depois do lançamento, atingindo uma concentração de pico de 

aproximadamente 13mg/l. 
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Figura 97 – Plumas resultantes do ensaio de propagação de um lançamento de pesticida em pontos 

intermediários até a cidade de Ijuí (último gráfico) em um cenário de vazão de estiagem. 
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Figura 98 – Mapa de concentrações resultante do ensaio de propagação de um lançamento de 

pesticida deste o trecho de lançamento até a cidade de Ijuí. 

 

 Considerando um cenário em que a vazão do rio é maior, correspondendo a uma 

pequena cheia (adotando a vazão Q30), obtêm-se os resultados apresentados na Figura 99 e 

na Figura 100. É possível notar que com uma vazão maior existe mais diluição do 

poluente. Contudo, a maior velocidade da água fez a pluma trafegar mais rápido pela bacia, 

levando menos de 2,5 horas para atingir a cidade de Ijuí. 
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Figura 99 – Plumas resultantes do ensaio de propagação de um lançamento de pesticida deste o 

trecho de lançamento em pontos intermediários até a cidade de Ijuí (último gráfico) com vazão dos 

rios correspondente  a uma vazão Q30. 
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Figura 100 – Mapa de concentrações resultante do ensaio de propagação de um lançamento de 

pesticida deste o trecho de lançamento até a cidade de Ijuí com vazão de cheia. 

 

 Como um segundo teste, na mesma bacia, foram simulados lançamentos de esgoto 

hipotéticos de algumas das cidades existentes na bacia, conforme apresentado na Tabela 

27, com as cargas consideradas para os ensaios também apresentadas no quadro. A vazão 

de referência utilizada foi a Q90. 

 A Figura 101 apresenta o mapa de concentrações de DBO gerados, onde a escala de 

cores representa o grau de impacto dos lançamentos com base em limites de referência 

definidos. A Figura 102 apresenta o perfil longitudinal de DBO/OD calculado para o rio 

Ijuí até o exutório da bacia.  
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Tabela 27. Ensaios de lançamento de esgoto na bacia do rio Ijuí. 

Cidade 
Habitantes (IBGE, 

2010) 
Vazão (m³/s) 

DBO 

(mg/l) 
OD (mg/L) 

Ajuricaba 7255 0.01344 350 0 

Bozano 2200 0.00407 350 0 

Ijui 79159 0.14659 350 0 

Catuipe 9323 0.01726 350 0 

Coronel 

Barros 
2459 0.00455 350 0 

Santo 

Ângelo 
76304 0.14130 350 0 

Panambi 38068 0.07050 350 0 

 

 

Figura 101 – Mapa de concentrações resultante do ensaio de lançamentos de esgoto na bacia do rio 

Ijuí. 
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Figura 102 – Perfil longitudinal do rio Ijuí resultante do ensaio de lançamentos de esgoto na bacia 

do rio Ijuí. 

 

 Conforme apresentado pelas figuras, o modelo apresentou resultado de 

funcionamento satisfatório nos testes hipotéticos realizados para a bacia do rio Ijuí, onde 

todos os lançamentos foram simulados com sucesso, embora não existam dados 

observados que permitam verificar quantitativamente os valores calculados. 

  

5.6.2 Testes Bacia do Rio São Francisco 

 Para testar o SIAQUA-IPH na bacia do Rio São Francisco foi simulado um 

vazamento de Benzeno acontecendo na cidade de Belo Vale em Minas Gerais. O despejo 

de Benzeno ocorreu de maneira transiente com uma duração de 40 minutos e a mistura 

inicial na água do rio gerou uma concentração de aproximadamente 1,8 mg/L. O gráfico 

que representa o vazamento é na Figura 103.  
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Figura 103 – Impacto no local de lançamento de Benzeno simulado. 

 

 Deseja-se saber a concentração de benzeno na água do rio nas cidades de 

Brumadinho e Juatuna, respectivamente a 85km e 125km a jusante do vazamento, para fins 

de proteção das captações locais. 

 Para a simulação o rio foi considerado em condição de estiagem e o coeficiente de 

decaimento do Benzeno foi calculado segundo a metodologia apresentada no Capítulo 2 

para decaimento de compostos orgânicos voláteis, resultando em um valor de 

aproximadamente 0,2 dia
-1

.  

 A Figura 104 apresenta o mapa de concentrações calculado para a região utilizando o 

SIAQUA-IPH. A Figura 105 apresenta a sequência de plumas para os trechos de rio 

intermediários até a cidade de Brumadinho.  

 Segundo os resultados do modelo a pluma deve chegar na cidade cerca de 20 horas 

após o despejo, atingindo uma concentração máxima de aproximadamente 0,06mg/L cerca 

de 28 horas após o despejo, e só deve sair totalmente do local depois de 50 horas após o 

despejo. 
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Figura 104 – Mapa de concentrações do Benzeno simulado. 
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Figura 105 – Plumas resultantes do ensaio de propagação de benzeno nos três trechos de rio que 

separam as duas cidades, desde o lançamento até a cidade de Brumadinho. 

 

 Para a cidade de Juatuna, os resultados são apresentados na Figura 106. Segundo os 

cálculos do modelo a pluma deve chegar na cidade cerca de 32 horas após o despejo, 

atingindo uma concentração máxima de aproximadamente 0,04mg/L cerca de 44 horas 

após o despejo, e só deve sair totalmente do local depois de 65 horas após o derramamento. 

 



5.7 Resultados de reprodução de um teste com traçadores 

 

182 

 

Figura 106 – Pluma resultante do ensaio de propagação de benzeno para a cidade de Juatuna na tela 

do SIAQUA-IPH. 

  

 Dado o exposto, o modelo também apresentou resultado de funcionamento 

satisfatório nos testes realizados para a bacia do rio São Francisco, onde o lançamento 

teórico estudado foi simulado com sucesso e os seus impactos puderam ser avaliados 

através da utilização do SIAQUA-IPH, correspondendo a uma situação real. 

5.7 Resultados de reprodução de um teste com traçadores 

 A seguir, são apresentados os resultados obtidos de aplicação do SIAQUA-IPH para 

reprodução de curvas de passagem obtidas com testes de traçadores, onde se tentou 

reproduzir os dados apresentados por Rigo (1992) no rio Paraíba do Sul, conforme descrito 

no Capítulo 04.  

 São apresentadas todas as etapas de aplicação do modelo, desde a obtenção dos 

dados de entrada até a realização das simulações, como referência completa de utilização 

do sistema desenvolvido.  

 O objetivo dos testes é verificar os erros cometidos em condições pretendidas para a 

aplicação do SIAQUA-IPH, e o benefício da realização de ensaios de campo para os 

resultados, onde o modelo pode ser ajustado aos mesmos. 
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5.7.1 Preparação dos dados espaciais do SIAQUA-IPH 

 São necessários dois arquivos de entrada para aplicação do SIAQUA-IPH: dados 

espaciais (geométricos) da bacia e dados hidráulicos. Os dados espaciais podem ser 

preparados manualmente ou de forma automática utilizando funções disponíveis em 

plataformas SIG. Para a representação dos eventos que se têm dados observados no Rio 

Paraíba do Sul optou-se pela discretização automática da bacia através do pacote TauDEM 

Tools, disponível no MapWindow GIS®. 

 A área total da bacia do Rio Paraíba do Sul é de aproximadamente 55400km². 

Através da aplicação do conjunto de ferramentas, a bacia foi discretizada  em13878 trechos 

de rio e suas respectivas minibacias, com um comprimento médio de trecho de rio de 2km. 

Após esta discretização da bacia, o arquivo de entrada para o modelo de qualidade da água 

foi preparado utilizando a ferramenta Prepro_SIAQUA-IPH. A Figura 107 apresenta a 

configuração final da discretização da bacia para a área de interesse, bem como os pontos 

de amostragem do trabalho de Rigo (1992). 

 

 

Figura 107 – Discretização da bacia do Rio Paraíba do Sul para aplicação do SIAQUA-IPH. 
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5.7.2 Preparação dos dados hidráulicos do SIAQUA-IPH 

 Os dados hidráulicos de entrada do SIAQUA-IPH podem ser inseridos manualmente, 

aproximados através de regionalização ou estimados a partir da aplicação de um modelo 

hidrológico. Para o estudo de caso apresentado optou-se pelo uso do modelo MGB-IPH na 

bacia. 

 O modelo hidrológico foi calibrado para a região de estudo, com dados observados 

de vazão, utilizando a informação de 6 estações fluviométricas listadas na Tabela 28. Para 

representar o efeito dos reservatórios existentes na bacia (principalmente da UHE Funil, 

que fica cerca de 80km a montante da área de estudo) as vazões calculadas pelo modelo 

foram substituídas pelos valores observados na região à montante da área de interesse, 

utilizando os postos de vazão substituída apresentados também no Quadro 27. Maiores 

detalhes sobre a aplicação do modelo para  bacia podem ser encontrados no Anexo A.  

 Os resultados da calibração do modelo podem ser considerados satisfatórios, onde a 

Figura 108 apresenta os resultados para o posto fluviométrico 58305001, que fica dentro 

no centro da região de interesse. 

 

Tabela 28. Postos fluviométricos utilizados no ajuste do modelo hidrológico para a bacia do rio 

Paraíba do Sul. 

Posto 

Fluviométrico 

Nome Rio Área de 

Drenagem (km²) 

Uso 

58270000 Glicério Turvo 407 Observação 

58300001 Barra Mansa V1-034 Paraíba do Sul 15800 Observação 

58300000 Barra Mansa Ana Paraíba do Sul 15800 Observação 

58305001 Volta Redonda Paraíba do Sul 16000 Observação 

58321000 Barra Do Piraí Paraíba do Sul 19800 Observação 

58359000 Santanésia Piraí 1060 Observação 

58235000 Queluz Paraíba do Sul 12800 Substituição 

58242000 Itatiaia Paraíba do Sul 13400 Substituição 

58250000 Resende Paraíba do Sul 14000 Substituição 
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Figura 108 – Resultados da calibração do modelo hidrológico para a bacia do Rio Paraíba do Sul 

no ponto do posto fluviométrico 58305001. 

 

 As informações hidráulicas de entrada do SIAQUA-IPH foram preparadas, então, a 

partir dos resultados do MGB-IPH. 

 

5.7.3 Simulação dos eventos observados 

 Os quatro eventos relatados foram simulados utilizando os dados de entrada 

preparados para o SIAQUA-IPH. Os polutogramas obtidos em cada ensaio são 

apresentados na Figura 109 até a Figura 112. 

 Os resultados em S1 são apresentados nas figuras somente como referência, pois 

assim como verificado por Rigo (1992), este trecho também foi identificado como estando 

dentro da zona de mistura. Para os lançamentos dos dias 08/01/1987 e 21/01/1987 não foi 

monitorada a estação S3, e em nenhum dos ensaios Rigo (1992) apresentada resultados 

para a estação S5, devido à proximidade com a estação S4. 

 Observa-se nas figuras que o processo de transporte é relativamente bem 

representado pelo modelo, embora as velocidades de transporte tenham sido 

sistematicamente superestimadas. Como resultado, os polutogramas calculados estão 

adiantados no tempo em todos os gráficos.  
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 Outro resultado que chama a atenção é a tendência do modelo em atenuar 

exageradamente os polutogramas. Isto pode estar relacionado a uma superestimativa do 

coeficiente de dispersão longitudinal, ou a uma superestimativa das vazões afluentes nos 

trechos de rio. 

 Na Tabela 29 é apresentado um resumo das diferenças entre as concentrações de pico 

e tempos de pico encontrados entre as plumas observadas e as simuladas para os pontos 

onde se têm dados obsevados.  
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S1 
(mistura 
completa 

inacabada) 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S6 

 

Figura 109 – Resultados da reprodução do lançamento de 10kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 09 de Setembro de 1986 por Rigo (1992), adotando os valores padrão de velocidade e 

coeficiente de dispersão longitudinal do modelo SIAQUA-IPH. 
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S1 
(mistura 
completa 

inacabada) 

 

S2 

 

S4 

 

S6 

 

Figura 110 – Resultados da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 08 de Janeiro de 1987 por Rigo (1992) adotando os valores padrão de velocidade e coeficiente 

de dispersão longitudinal do modelo SIAQUA-IPH. 
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S1 
(mistura 
completa 

inacabada) 
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S4 

 

S6 

 

Figura 111 – Resultados da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 29 de Janeiro de 1987 por Rigo (1992) adotando os valores padrão de velocidade e coeficiente 

de dispersão longitudinal do modelo SIAQUA-IPH. 
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S1 
(mistura 
completa 

inacabada) 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S6 

 

Figura 112 – Resultados da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 15 de Dezembro de 1987 por Rigo (1992) adotando os valores padrão de velocidade e 

coeficiente de dispersão longitudinal do modelo SIAQUA-IPH. 
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Tabela 29. Resumo das diferenças entre as concentrações de pico e tempos de pico encontradas 

entre as plumas observadas e as simuladas para os pontos onde se têm dados observados. 

Lançamento 
Vazão 

(m³/s) 
Ponto 

Diferença 

concentração 

de pico (ug/L) 

Erro na 

concentração 

de pico (%) 

Diferença 

tempo de 

pico (h) 

Erro tempo 

de pico (%) 

10kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

27/09/86 

272 

S2 -7.46 -58 -0.3 -9 

S3 -0.55 -15 -1.1 -13 

S4 -0.40 -16 -1.2 -10 

S6 -0.45 -23 -2.9 -17 

5kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

08/01/87 

342 

S2 -2.02 -29 -0.1 -5 

S4 -1.22 -46 0.1 1 

S6 -0.95 -50 -0.4 -3 

5kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

29/01/87 

639 

S2 -0.55 -11 -0.3 -10 

S4 -0.55 -25 -0.1 -2 

S6 -0.75 -41 -0.6 -5 

5kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

15/12/87 

294 

S2 -4.20 -49 -0.1 -2 

S3 -1.86 -43 -0.8 -11 

S4 -1.99 -55 -0.3 -3 

S6 -1.10 -50 -1.2 -9 

 

 De uma forma geral pode-se afirmar que as plumas simuladas utilizando as 

condições iniciais do SIAQUA-IPH apresentaram um pequeno atraso na chegada do pico e 

uma dispersão maior que a observada em campo, resultando em polutogramas mais 

amortecidos, com menos concentração de pico. A diferença média entre a concentração de 

pico calculada e observada foi de 36%, e a defasagem no tempo de pico em torno de 

40min.   

 Estas diferenças podem estar relacionadas com o fato das velocidades calculadas 

inicialmente estarem um pouco superestimadas, e com o uso de um coeficiente de 

dispersão longitudinal (também calculado) muito elevado e/ou a um pequeno erro na vazão 

que está entrando lateralmente. 

 Estes resultados apresentados na Figura 109 à Figura 112 e no Quadro 28 

correspondem a uma aplicação do modelo sem nenhuma informação detalhada do rio e da 

bacia, e, portanto, podem ser considerados muito bons. Os erros encontrados nesta 

comparação permitem estimar, ainda que de forma aproximada, os erros típicos que podem 

ser cometidos quando o modelo é aplicado nestas condições. 
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5.7.4 Calibração Manual do SIAQUA-IPH 

 É possível aperfeiçoar a representação das curvas de passagem observadas através da 

calibração dos parâmetros do SIAQUA-IPH, e assim obter-se um sistema mais confiável 

na representação de plumas de poluentes lançados na região de estudo. 

 Uma estratégia de calibração manual que poderia ser abordada seria o levantamento 

de mais informações de campo dos trechos de rio simulados, como seções transversais e 

informações de velocidade da água, e a substituição das estimativas iniciais do modelo por 

estes valores. Ou a alteração do formato da calha assumida pelo modelo por uma mais 

próxima da verificada em campo.  

 Outra estratégia de calibração manual que poderia ser utilizada seria a alteração 

manual de cada uma das velocidades e/ou coeficientes de dispersão longitudinal e de 

decaimento, de cada um dos trechos de rio simulados, para cada um dos lançamentos, 

visando representar melhor a pluma em cada um dos pontos com dados observados. 

 Partindo do mesmo princípio que esta segunda alternativa, e uma vez que seja 

identificada uma tendência geral de alterações nos valores a serem corrigidos, uma terceira 

opção de calibração seria a utilização dos coeficientes C1 (correção de velocidades), C2 

(correção da dispersão) e C3 (correção do decaimento) para a alteração simultânea de 

todos os valores calculados para a bacia. 

 O uso dos coeficientes C1, C2 e C3 tem a vantagem em relação às demais técnicas 

por ser facilmente transportável para diferentes condições de vazões diversas, uma vez que 

seja identificado um viés geral nos resultados, que é o caso do observado nestes testes 

realizados. Além disto, é uma técnica mais simples e rápida de ser aplicada. 

 Assim, optou-se por calibrar os parâmetros C1 e C2 visando corrigir as diferenças 

entre as velocidades e a dispersão verificadas. Os dois parâmetros foram calibrados de 

forma independente a partir dos valores iniciais dados pelo modelo. 

 Após um procedimento de tentativa e erro chegou-se a valores de C1 = 0,9 e C2 = 

0,2 para os coeficientes como sendo os melhores resultados visualmente verificados dentre 

os testados. Em outras palavras, comparando os resultados do modelo com os ensaios 

descritos por Rigo (1992) no rio Paraiba do Sul, concluiu-se que era necessário reduzir as 

velocidades da água estimadas de forma automática em cerca de 10% (C1=0,9).  Da 

mesma forma, o coeficiente de dispersão longitudinal que melhor reproduziu os resultados 

observados tem um valor 5 vezes menor do que o originalmente estimado a partir das 

variáveis vazão, velocidade e profundidade, conforme o método descrito no item 5.3.  

 A Figura 113 até a Figura 116 apresentam alguns resultados obtidos com a utilização 

destes valores para um mesmo ponto (S2, que é o primeiro ponto onde se tem mistura 

completa), para exemplificar a melhoria que a aplicação dos coeficientes pode trazer para a 

representação dos polutogramas. 
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Figura 113 – Resultados no ponto S2 da reprodução do lançamento de 10kg de Uranina no ponto 

S0, realizado em 09 de Setembro de 1986 por Rigo (1992), após calibração manual do SIAQUA-

IPH. 

 

 
Figura 114 – Resultados no ponto S2 da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, 

realizado em 08 de Janeiro de 1987 por Rigo (1992), após calibração manual do SIAQUA-IPH. 

 

 
Figura 115 – Resultados no ponto S2 da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, 

realizado em 29 de Janeiro de 1987 por Rigo (1992), após calibração manual do SIAQUA-IPH. 
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Figura 116 – Resultados no ponto S2 da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, 

realizado em 12 de Dezembro de 1987 por Rigo (1992), após calibração manual do SIAQUA-IPH. 

 

  Com a calibração manual dos parâmetros C1 e C2, verifica-se que é possível uma 

melhora no desempenho do modelo na representação das plumas, incluindo a concentração 

e o tempo de ocorrência de pico, e o espalhamento das curvas. Este aprimoramento é 

desejável sempre que dados deste tipo estiverem disponíveis. 

 

5.7.5 Calibração Automática do SIAQUA-IPH 

 Os parâmetros C1 e C2 calibrados manualmente para aperfeiçoar os resultados do 

SIAQUA-IPH podem, ainda, ser ajustados automaticamente através da aplicação do 

algoritmo de calibração automática implementado no modelo.  

 Desta forma, os parâmetros foram otimizados, tendo como estimativa inicial o 

conjunto de valores apresentados na Tabela 30. O critério de parada do método foi de 500 

iterações. 

 
 Tabela 30. Conjunto de valores inciais do procedimento de calibração automática. 

Estimativa C1 C2 

1 0.9 0.2 

2 0.8 0.1 

3 0.95 0.3 

  

 Cada um dos quatro eventos simulados foi ajustado separadamente, resultando em 

um par de valores ótimos C1, C2 para cada ensaio com traçador.  Adotou-se como valor 

final, então, a média destes parâmetros. Os coeficientes finais encontrados foram: C1 = 0, 

0,9357 e C2 = 0, 2572.  

 Os resultados de comparação com os dados observados encontrados após a 

calibração dos coeficientes são apresentados na Figura 117 até a Figura 120, e na Tabela 

31.   
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Figura 117 – Resultados da reprodução do lançamento de 10kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 09 de Setembro de 1986 por Rigo (1992), após calibração automática. 
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Figura 118 – Resultados da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 08 de Janeiro de 1987 por Rigo (1992), após calibração automática. 
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Figura 119 – Resultados da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 29 de Janeiro de 1987 por Rigo (1992), após calibração automática. 
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S1 
(mistura 
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Figura 120 – Resultados da reprodução do lançamento de 5kg de Uranina no ponto S0, realizado 

em 15 de Dezembro de 1987 por Rigo (1992), após calibração automática. 
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Tabela 31. Resumo das diferenças entre as concentrações de pico e tempos de pico encontradas 

entre as plumas observadas e as simuladas para os pontos onde se têm dados obsevados, após a 

calibração automática do SIAQUA-IPH. 

Lançamento 
Vazão 

(m³/s) 
Ponto 

Diferença 

concentração 

de pico (ug/L) 

Erro na 

concentração 

de pico (%) 

Diferença 

tempo de 

pico (h) 

Erro tempo 

de pico (%) 

10kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

27/09/86 

272 

S2 1.61 32 0.2 6 

S3 0.37 17 -0.1 -1 

S4 -0.13 -7 0.3 2 

S6 -6.50 -51 0.03 -1 

5kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

08/01/87 

342 

S2 -0.16 -4 0.6 7 

S4 -0.14 -6 0.3 3 

S6 -0.39 -20 1.7 10 

5kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

29/01/87 

639 

S2 -2.55 -30 -0.2 -6 

S4 -0.50 -12 0.4 5 

S6 -0.98 -27 -0.3 -3 

5kg de 

Uranina no 

ponto S0 em 

15/12/87 

294 

S2 -0.35 -16 0.6 4 

S3 -1.49 -22 -0.1 -4 

S4 -0.31 -12 -0.7 -7 

S6 -0.24 -13 -0.2 -2 

 

 De uma forma geral, com o procedimento de calibração automática na maioria dos 

pontos foram obtidas melhoras na representação das plumas de traçadores simuladas. 

Pode-se afirmar que os erros de estimativa do modelo diminuíram com a aplicação dos 

coeficientes otimizados, o que significa um benefício na utilização do autoajuste.  

 Somente em alguns locais, como no ponto S2 do lançamento de Setembro de 86, a 

calibração automática não melhorou os resultados. Mas, isto aconteceu em detrimento de 

uma melhora nos demais pontos da simulação.   

 Todavia, em relação às plumas representadas, podem-se considerar os resultados 

obtidos como muito satisfatórios, onde apesar das simplificações adotadas nas simulações, 

todas as plumas foram representadas de forma bem aproximada.  A diferença média entre a 

concentração de pico calculada e observada foi de 20%, e a defasagem no tempo de pico 

em torno de 30min.   

 Assim, com as informações calculadas e sabendo os erros usuais nas estimativas do 

modelo, como as apresentadas aqui, um usuário poderia tomar decisões relativamente 

seguras quanto à utilização da água de corpos hídricos analisados. 

 Acredita-se que com informações mais detalhadas das características físicas e 

hidráulicas dos rios, seria possível uma representação ainda melhor das plumas testadas. 

Entretanto, o principal objetivo do modelo é a representação de situações em que existem 
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poucos dados. Neste sentido, os resultados apresentados aqui permitem estimar os erros de 

uma aplicação típica do modelo proposto. 
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Capitulo 6  

Conclusão 

6.1 Conclusões Gerais 

 O presente trabalho teve como objetivo contribuir para o gerenciamento da qualidade 

da água de bacias hidrográficas através da proposição de um modelo integrado com SIG 

que pode se aplicado com baixa disponibilidade de informação.  

 O modelo proposto, denominado SIAQUA-IPH, utiliza as soluções analíticas da 

equação de advecção-dispersão para simular o impacto de lançamentos com duração 

variável em cursos de água, onde é adotado um esquema de convolução dos polutogramas, 

baseado no princípio da sobreposição, para a representação de lançamentos múltiplos e de 

confluências existentes na bacia. As soluções analíticas foram adotadas por serem mais 

eficientes computacionalmente na simulação de bacias e acredita-se que possam estar 

menos sujeitas a efeitos de erros numéricos. 

   

 Ainda, para a simulação de constituintes comumente encontrados em esgotos (DBO, 

OD, Nitrogênio, Fósforo e Coliformes) o modelo permite utilizar soluções conhecidas de 

sequências de reações de primeira ordem, como a equação de Streeter-Phelps. 

  A topologia adotada para o modelo consiste na subdivisão da bacia hidrográfica em 

um grande número de pequenos trechos de rio, onde os resultados são calculados para cada 

trecho. Esta subdivisão pode ser executada automaticamente através de ferramentas 

existentes em plataformas de geoprocessamento, o que constitui o primeiro fator de 

integração com SIG do SIAQUA-IPH. Também, como esta é a mesma topologia utilizada 

pelo modelo MGB-IPH, os resultados do modelo hidrológico podem ser utilizados 

diretamente pelo modelo de qualidade da água proposto, criando uma via simples para a 

obtenção dos dados hidráulicos da bacia simulada. 

 Como segundo fator de integração com SIG, todo o SIAQUA-IPH foi desenvolvido 

plenamente acoplado à plataforma MapWindow GIS®, de uso livre, o que amplia a 

funcionalidade e a aplicabilidade do modelo no sentido de facilitar a preparação de 

informações de entrada, inserção de informações de lançamentos e interpretação de 

resultados. 
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 Em relação à calibração dos parâmetros do modelo de qualidade da água, esta 

atividade pode ser executada manualmente através da alteração direta dos parâmetros e de 

coeficientes implementados, ou pode ser executada através do algoritmo de calibração 

automática de Nelder-Mead, que foi programado no modelo.  

 A adoção das soluções analíticas foi possível graças às características lineares do 

problema, que foi verificada aqui através da realização de um teste de comparação entre os 

resultados obtidos por convolução e os obtidos diretamente pela aplicação de equações de 

simulação de lançamentos permanentes e contínuos. Os resultados encontrados indicaram 

aplicabilidade da convolução, muito embora o método ainda resulte em alguma dispersão 

artificial relacionada à discretização temporal e truncamento computacional. 

 Especificamente para a representação da dispersão de lançamentos um dos 

obstáculos encontrados foi como estimar de forma automatizada o coeficiente de dispersão 

longitudinal dos rios simulados. Para tanto, foi desenvolvida uma matriz de seleção de 

formulações práticas para o cálculo do coeficiente de dispersão longitudinal com base nas 

características do corpo hídrico. Esta matriz de seleção foi incorporada ao modelo, como 

alternativa à seleção manual de equações. 

 Para a verificação do funcionamento do modelo e de todas as soluções desenvolvidas 

foi proposta a realização de alguns testes de lançamentos hipotéticos nas bacias do rio Ijuí 

(RS) e São Francisco (MG) e um teste de representação de dados de um ensaio com 

traçadores realizado por Rigo (1992) no rio Paraíba do Sul (RJ). 

 Os testes de funcionamento do sistema desenvolvido com a representação de eventos 

hipotéticos (Rios Ijuí e São Francisco) evidenciaram um desempenho pleno de todas as 

soluções adotadas, onde foi possível executar todas as tarefas propostas.  No ensaio de 

representação de dados de traçadores, em condições de aplicação direta do modelo (sem 

calibração), foi possível verificar que o modelo representou de forma aproximada as 

plumas observadas, com um pequeno atraso na chegada do pico e uma dispersão maior que 

a observada em campo. Os erros encontrados nesta comparação podem servir como 

referência para os possíveis erros que um usuário do modelo estaria cometendo em 

aplicações em bacias sem dados detalhados.  

 Com a calibração manual e posteriormente automática do modelo foram obtidas 

melhoras na representação das plumas de traçadores simuladas. Podem-se considerar os 

resultados obtidos nestes casos como  satisfatórios, onde apesar das simplificações 

adotadas, a maioria das plumas foram representadas de forma bem aproximada. Ainda, 

com as informações calculadas e sabendo os erros usuais nas estimativas, um usuário 

poderia tomar decisões relativamente seguras quanto à utilização da água de corpos 

hídricos analisados com o modelo. 
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 De uma forma geral, considera-se que o desenvolvimento do modelo de qualidade da 

água apresentado neste trabalho foi bem sucedido, onde todas as metodologias e soluções 

propostas, tanto de cálculo de concentrações de poluentes, quanto de integração com 

Sistemas de Informações Geográficas, mostraram-se aplicáveis e com resultados 

satisfatórios.  Com isto, acredita-se que o objetivo geral do trabalho tenha sido cumprido. 

Assim, espera-se que as soluções adotadas no desenvolvimento do modelo proposto sirvam 

como base para outras aplicações diversas. 

 A seguir, são discutidas as conclusões relativas aos usos esperados para o SIAQUA-

IPH e recomendações para trabalhos futuros. 

6.2 Uso Esperado do SIAQUA-IPH 

 O SIAQUA-IPH foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para ogerenciamento 

da poluição em bacias hidrográficas em de estudos de modelagem de qualidade da água, 

onde ao mesmo tempo em que agrega algumas técnicas convencionais de simulação (por 

exemplo, as equações de Streeter-Phelps), ele representa lançamentos de durações diversas 

a partir do princípio da superposição, e também busca a inovação ao ser integrado a um 

SIG e a um modelo hidrológico (o que amplia a realização de estudos para grandes bacias).  

 O SIAQUA-IPH foi desenvolvido objetivando ser de aplicação simples para a 

simulação de despejos em uma bacia hidrográfica. Com a utilização de mapas e gráficos 

automaticamente gerados busca-se que os resultados do modelo sejam facilmente 

interpretáveis e que estes forneçam informações úteis para trabalhos relacionados à 

qualidade da água em rios.  

 Em relação à escala, o modelo pode ser utilizado tanto para a simulação de regiões 

pequenas, como pequenos trechos de rio com área de interesse limitada, quanto para a 

simulação de grandes bacias hidrográficas, tendo toda a área da bacia como abrangência. A 

delimitação da área a ser simulada depende apenas da aplicação desejada, não existindo 

restrições no modelo. 

 Assim, espera-se que o modelo sirva para várias aplicações, incluindo desde estudos 

prévios sobre o impacto causado por possíveis lançamentos em rios, avaliações posteriores 

a despejos ocorridos, e até para suporte à decisão em tempo real, no caso de 

derramamentos acidentais. A seguir, estão listadas algumas das possíveis aplicações 

pretendidas para o SIAQUA-IPH: 

1. Avaliação de impactos ambientais causados por lançamentos de poluentes, que já 

aconteceram ou que possam vir a ocorrer; 

2. Estudos de perícia sobre potenciais impactos devidos a derramamentos; 
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3. Suporte a decisão para o licenciamento de descargas de efluentes em rios (inclusive 

de efluentes de processos que ocorrem em batelada); 

4. Sistemas de proteção de captações (em tempo real ou não); 

5. Análises de risco; e 

6. Avaliação de cenários de qualidade da água em uma bacia hidrográfica, como os 

executados em planos de bacia. 

 

 Especialmente sobre o uso do modelo para proteção de captações, que é uma das 

principais aplicações para as simulações de lançamentos transientes, isto pode ser feito de 

duas formas:  

(i) Através de estudos de prévios de avaliação de cenários de possíveis acidentes, 

sabendo-se que derramamentos em rios geralmente ocorrem em pontos críticos 

como pontes e barragens de rejeitos. A partir destes resultados é construída uma 

base de dados que é consultada quando ocorre algum derramamento. 

(ii) Como um sistema de suporte à decisão para proteção de captações em tempo 

real, onde o modelo é preparado para simular toda uma região de interesse e é 

prontamente acionado quando algum derramamento é notificado. 

 A segunda opção, de funcionamento em tempo real, é principalmente útil para bacias 

densamente industrializadas, onde podem existir diversos pontos de possíveis 

derramamentos de poluentes e riscos para a população local. Segundo Mays (2004) e 

Grayman at al. (2001), um sistema avançado de proteção de captações deve incluir 

ferramentas de modelagem de contaminantes, além de tecnologias de monitoramento e 

comunicação, para assegurar a qualidade das fontes de água. Existem vários sistemas deste 

tipo ao redor do mundo, onde se pode citar o sistema da Ohio River Valley Water 

Sanitation Commission (ORSANCO), que opera para proteger o Rio Ohio e seus principais 

tributários, nos Estados Unidos (Greyman et al., 2000 apud Mays, 2004). Quando o evento 

é detectado, a ORSANCO realiza a modelagem matemática do movimento da pluma de 

contaminação e dissemina a informação para todos os usuários de água à jusante. Outros 

sistemas de proteção de captações ao redor do mundo, que podem ser citados como 

exemplos, existem nos rios Reno (Alemanha), Yodo (Japão), Trent (Reino Unido) e St. 

Clair (Canadá), entre outros (Martin et al., 2004; Jobson, 1997; Mays, 2004; Grayman et 

al. 2001; Samuels et al., 2004; Ribeiro et al., 2011). 
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6.3 Recomendações e Referências para Aprimoramento do SIAQUA-IPH 

 O SIAQUA-IPH, como todo modelo matemático que pretende representar o 

funcionamento do mundo real, possui limitações que podem causar diferenças entre o que 

ocorre na natureza e o previsto/calculado pelo modelo. 

 Uma das limitações do modelo é que ele trabalha em regime permanente (vazões são 

consideradas constantes durante o período simulado). Para estes casos existem alguns 

modelos, como o IPH-MGBq (que simula qualidade da água e regime hidrológico 

simultaneamente) desenvolvido por Larentis (2004), Larentis et al. (2009). 

 Contudo, nesta pesquisa, este não é o escopo inicial do SIAQUA-IPH, que tem por 

objetivo ser uma ferramenta externa a um modelo hidrológico com aplicabilidade facilitada 

e representação do efeito de lançamentos transientes. Apesar disto, pode-se pensar que uma 

evolução do SIAQUA-IPH inclua a simulação em regime não permanente, talvez até 

mesmo integrando-se com a estrutura desenvolvida por Larentis (2004), Larentis et al. 

(2009). 

 Outro ponto de possível melhoria para o modelo de qualidade da água é a adição de 

equações para modelagem de plumas térmicas, já que este parâmetro de qualidade da água 

é de interesse para o licenciamento de lançamento de efluentes e enquadramento de corpos 

hídricos, por exemplo. 

 Por fim, o trabalho com modelagem geralmente envolve incertezas, associadas tanto 

ao modelo quanto aos dados de entrada. Uma forma de contornar estas incertezas, focando 

na segurança, é gerar um conjunto de resultados através de sucessivas simulações com 

pequenas alterações nos parâmetros do modelo, dentro das faixas consideradas aceitáveis 

na literatura. Este conjunto de resultados pode, então, ser interpretado como um só 

resultado probabilístico e a partir dele as decisões serem tomadas com a partir dos cenários 

mais críticos (por exemplo, envoltória das plumas). Assim, uma estrutura que de análise de 

incertezas poderia ser adicionada ao SIAQUA-IPH. 

 Desta forma, as principais possíveis melhorias para o modelo são listadas na Tabela . 

Como referência para trabalhos futuros, as ações que devem ser tomadas para o 

aprimoramento do modelo são também deflagradas. 
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 Tabela 32. Possíveis melhorias e referências para trabalhos futuros de aprimoramento no 

SIAQUA-IPH. 

Possível Melhoria Aprimoramento Planejado 

Representar a presença de reservatórios nos 

trechos de rio. 

Incluir no modelo um módulo de modelagem de 

poluentes em reservatórios. 

Não utilizar somente regime permanente 

Atualizar o modelo para funcionar com vazões 

variáveis no tempo, calculadas a partir de modelagem 

hidrológica. Possível integração com a estrutura 

desenvolvida por Larentis et al. (2009). 

Simulação de temperatura. 
Inserir os equacionamentos para simulação de efluentes 

térmicos e temperatura dos cursos de água. 

Características do rio são consideras de 

forma simplificada (ex.: calha retangular). 

Incluir módulos de inserção de formatos de calha 

indicados pelo usuário. Incluir também a opção de 

utilização de dados de batimetria. 

Representação de zonas mortas (Dead Zones) 

nos cursos de água, que podem aprisionar 

concentrações de contaminantes ao longo do 

rio, e afetar a dispersão longitudinal. 

Existem alguns equacionamentos para a representação 

de trechos com zonas mortas ao longo dos rios que 

podem ser testados e implementados no SIAQUA-IPH, 

conforme descrito em Czernuszenko & Rowinski 

(1997) e Davis e Atkinson (2000). Outra alternativa é o 

modelo apresentado por Beltaos (1980) apud Eiger 

(1991). 

Testar outros algoritmos de calibração 

automática além do SIMPLEX de Nelder-

Mead. 

Implantar outro algoritmo, como o SCE-UA, para a 

calibração do modelo, descrito em Duan et al (1993) e 

Sorooshian, & Gupta (1995). 

Desenvolver uma estrutura de análises de 

incertezas. 

Criar uma opção de cálculo de múltiplas plumas de 

contaminação baseadas em múltiplos valores dos 

parâmetros de entrada, gerando assim um resultado 

probabilístico. 

Simulação de cargas difusas 
Incluir rotinas para a simulação de cargas difusas em 

bacias hidrográficas. 

Testes no Método de Convolução de 

Polutogramas 

Determinação da relação entre passo de tempo utilizado 

no modelo e dispersão do método de convolução 
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 Para o correto entendimento do presente trabalho, é importante que alguns conceitos 

recorrentes em textos sobre qualidade da água estejam esclarecidos. Adaptados de Eiger 

(1991), Chapra (1997), Von Sperling (2005), Chin (2006), Devens (2006) e CETESB 

(2009), são eles: 

 Constituinte: substância despejada. É o poluente ou traçador lançado no corpo de 

água; 

 Corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente. 

Neste trabalho, que foca na simulação de lançamento de poluentes em cursos de água, o 

local tratado como corpo receptor é comumente um rio; 

 Concentração: quantidade de massa de uma substância por unidade de volume. 

Quando se trata da concentração de substâncias em corpos hídricos ou efluentes, os valores 

são geralmente expressos em µg/L ou mg/L. Para poluição por coliformes a unidade é 

geralmente NMP/100mL, onde NMP significa Número Mais Provável ; 

 Carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em 

um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo, são unidades como 

g/min ou mg/s; 

 Emissão instantânea: Lançamento de uma substância em um corpo de água, através 

de uma única fonte, que se dá por alguns segundos (ou minutos). Podendo, para efeitos 

práticos, ser considerado como momentâneo. 

 Polutograma: Gráfico que relaciona a concentração de um poluente ou constituinte 

com o tempo, para um determinado local. Também é chamado de Curva de Passagem, 

especialmente quando o constituinte se tratar de um traçador. 

 Constituinte conservativo e não conservativo: constituintes conservativos são aqueles 

cuja distribuição espacial e temporal não é afetada por reações químicas, físicas e 

biológicas, exceto a mistura a e a dispersão, durante o transporte. Substâncias não 

conservativas têm a sua distribuição espacial e temporal afetadas por reações com outros 

constituintes ou com o meio fluido envolvente. As substâncias não conservativas podem 

alterar sua concentração por processos como reações químicas, consumo na cadeia trófica, 

sedimentação, e trocas com a atmosfera. 

 Advecção: transporte de um lugar para outro de uma substância pelo campo de 

velocidade do meio fluido que a contém. A Figura A ajuda a elucidar o conceito de 

advecção em um rio. 

 Convecção: transporte vertical de uma substância decorrente de gradientes verticais 

de densidade. 

 Difusão Molecular: é o processo no qual os constituintes se movem sob a influência 

da energia cinética na direção do gradiente de concentração. As moléculas e íons tendem a 
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se deslocar das regiões de maior concentração para as de menor, visando o equilíbrio. 

Acontece mesmo que o meio não apresente campo de velocidade. O processo é regido pela 

lei de Fick (1855). 

 Difusão Turbulenta: é o transporte de massa dentro de um sistema devido ao 

movimento aleatório e caótico no fluído, como turbilhões e orientações existentes no 

escoamento. Ocorre muito mais rapidamente que a difusão molecular e por isso é 

extremamente importante para problemas relacionados com a mistura e transporte de 

contaminantes.  

 Advecção Diferenciada: conceito relativo à ocorrência do fenômeno do 

cisalhamento, ou seja, quando camadas adjacentes de um fluido apresentam deslocamento 

relativo entre si (existência de gradientes transversais de velocidade). 

 Dispersão: efeito resultante da ação conjunta da difusão molecular e/ou turbulenta e 

da advecção diferenciada. A Figura A ajuda a elucidar o conceito de dispersão em um rio. 

 Traçador: Substância, partícula ou entidade, usada para seguir, quer pontualmente ou 

de forma contínua, o comportamento de um determinado sistema ou de um componente de 

um sistema, tal como um volume de água. Estudos com traçadores são comumente usados 

para a estimativa da diluição de descargas em locais de lançamento de efluentes e para 

estimar o tempo de viagem e a dispersão de derramamentos (i.é. tempo de chegada até um 

lugar em particular, tempo de passagem e concentração de pico). 

 

 

Figura A - Termos e conceitos básicos de transporte de poluentes: a) constituínte sendo 

transportado apenas por advecção; e b) constituinte sendo transportado por advecção e dispersão. 
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APÊNDICE B 

Informações adicionais sobre a calibração do MGB-IPH 

na região de interesse da bacia do rio Paraíba do Sul  
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 A Figura B apresenta é apresentado com mais detalhe a divisão em minibacias, os 

postos fluviométricos e os reservatórios próximos da região de interesse na bacia do Rio 

Paraíba do Sul. 

 

 
Figura B - Postos fluviométricos utilizados na calibração do modelo MGB-IPH e reservatórios 

próximos da região de interesse na bacia do Rio Paraíba do Sul 

 

 Na Figura C é apresentado o mapa de Unidades de Resposta Hidrológica utilizado 

para a calibração do modelo hidrológico na bacia do Rio Paraíba do Sul. O mapa foi obtido 

com base na combinação de informações diversas de vegetação e uso do solo. 
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Figura C– Unidades de Resposta Hidrológica utilizadas na calibração da baia do Rio Paraíba do 

Sul. 

 

 O Quadro A apresenta o conjunto de parâmetros adotados na a calibração do modelo 

MGB-IPH para a área de estudo, à jusante da UHE Funil. O Quadro B apresenta todos os 

postos pluviométricos utilizados na calibração. 

Quadro A - Conjunto de parâmetros adotados na a calibração do modelo MGB-IPH para a área de 

estudo. 

URH Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

Flor_raso 100 0.12 0.03 2 0.67 0 0.1 

Flor_prof 300 0.12 1 10 0.67 0 0.1 

Agri_raso 100 0.12 0.03 2 0.67 0 0.1 

Agri_prof 300 0.12 1 10 0.67 0 0.1 

Camp_raso 100 0.12 0.03 2 0.67 0 0.1 

Camp_prof 300 0.12 1 10 0.67 0 0.1 

Várzeas 400 0.12 2 2 0.67 0 0.1 

Semi_Imp 50 0.12 0 2 0.67 0 0.1 

Água 0 0 0 0 0 0 0 

CS 5       

CI 80       

CB 800       

QB_M3/SKM2 0.01       
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Quadro B - Conjunto de dados pluviométricos utilizados. 

ID Posto Long Lat 

1 02040000 -40.662 -20.364 

2 02040001 -40.485 -20.415 

3 02040002 -40.75 -20.633 

4 02040003 -40.319 -20.19 

5 02040004 -40.509 -20.652 

6 02040005 -40.826 -20.784 

7 02040006 -40.953 -20.953 

8 02040007 -40.743 -20.028 

9 02040008 -40.975 -20.143 

10 02040009 -40.656 -20.804 

11 02040010 -40.528 -20.1 

12 02040011 -40.811 -20.557 

13 02040012 -40.682 -20.412 

14 02040013 -40.943 -20.881 

15 02040014 -40.479 -20.261 

16 02040015 -40.783 -20.284 

17 02040017 -40.883 -20.728 

18 02040018 -40.607 -20.079 

19 02040020 -40.949 -20.588 

20 02040022 -40.364 -20.516 

21 02040023 -40.934 -20.296 

22 02040035 -40.333 -20.317 

23 02041000 -41.195 -20.913 

24 02041001 -41.682 -20.774 

25 02041002 -41.2 -20.606 

26 02041003 -41.466 -20.747 

27 02041005 -41.922 -20.694 

28 02041008 -41.728 -20.108 

29 02041010 -41.016 -20.702 

30 02041011 -41.239 -20.352 

31 02041012 -41.4 -20.45 

32 02041013 -41.538 -20.346 

33 02041014 -41.846 -20.686 

34 02041015 -41.401 -20.945 

35 02041016 -41.666 -20.541 

36 02041017 -41.704 -20.323 

37 02041018 -41.409 -20.371 

38 02041019 -41.511 -20.528 

39 02041020 -41.061 -20.367 

40 02041021 -41.348 -20.681 

41 02041023 -41.121 -20.079 

42 02041045 -41.1 -20.85 

43 02041046 -41.85 -20.931 

44 02041048 -41.961 -20.183 

45 02042000 -42.024 -20.74 

46 02042002 -42.033 -20.25 

47 02042008 -42.44 -20.104 

48 02042010 -42.478 -20.299 

49 02042011 -42.65 -20.226 

50 02042014 -42.301 -20.769 

51 02042015 -42.917 -20.726 

52 02042016 -42.807 -20.683 

53 02042017 -42.326 -20.277 

54 02042018 -42.903 -20.385 

55 02042027 -42.037 -20.963 

56 02042031 -42.674 -20.011 

57 02043009 -43.144 -20.363 

58 02043010 -43.299 -20.691 

59 02043011 -43.18 -20.39 

60 02043014 -43.088 -20.67 

61 02043025 -43.017 -20.517 

62 02043026 -43.242 -20.848 

63 02043027 -43.099 -20.286 

64 02043059 -43.488 -20.097 

65 02140000 -40.835 -21.008 

66 02141001 -41.103 -21.483 

67 02141002 -41.3 -21.753 

68 02141003 -41.614 -21.492 

69 02141004 -41.907 -21.205 

70 02141005 -41.752 -21.645 

71 02141006 -41.859 -21.643 

72 02141007 -41.886 -21.627 

73 02141014 -41.463 -21.206 

74 02141015 -41.363 -21.065 

75 02141016 -41.652 -21.037 

76 02141017 -41.241 -21.063 

77 02141022 -41.333 -21.75 

78 02141044 -41.333 -21.75 

79 02141045 -41.9 -21.2 

80 02142000 -42.861 -21.307 

81 02142001 -42.696 -21.389 

82 02142002 -42.216 -21.149 

83 02142004 -42.516 -21.05 

84 02142006 -42.813 -21.471 

85 02142007 -42.343 -21.658 
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86 02142008 -42.54 -21.769 

87 02142009 -42.349 -21.911 

88 02142014 -42.642 -21.878 

89 02142015 -42.988 -21.742 

90 02142022 -42.356 -21.953 

91 02142049 -42.181 -21.542 

92 02142051 -42.017 -21.95 

93 02142053 -42.617 -21.933 

94 02142058 -42.183 -21.542 

95 02142059 -42.578 -21.843 

96 02143000 -43.202 -21.309 

97 02143001 -43.05 -21.356 

98 02143003 -43.52 -21.149 

99 02143011 -43.918 -21.758 

100 02143013 -43.041 -21.896 

101 02143015 -43.367 -21.917 

102 02143016 -43.556 -21.869 

103 02143017 -43.247 -21.355 

104 02143018 -43.121 -21.473 

105 02143019 -43.886 -21.856 

106 02143020 -43.505 -21.594 

107 02143021 -43.373 -21.966 

108 02143022 -43.154 -21.499 

109 02143056 -43.314 -21.767 

110 02241001 -41.056 -22.043 

111 02241002 -41.471 -22.106 

112 02241003 -41.709 -22.078 

113 02241004 -41.984 -22.259 

114 02241010 -41.467 -22.1 

115 02242001 -42.044 -22.043 

116 02242002 -42.164 -22.186 

117 02242003 -42.339 -22.405 

118 02242004 -42.381 -22.364 

119 02242005 -42.5 -22.389 

120 02242006 -42.085 -22.476 

121 02242007 -42.312 -22.463 

122 02242008 -42.546 -22.549 

123 02242010 -42.732 -22.907 

124 02242011 -42.949 -22.68 

125 02242012 -42.911 -22.499 

126 02242013 -42.768 -22.438 

127 02242014 -42.699 -22.559 

128 02242015 -42.65 -22.467 

129 02242016 -42.622 -22.441 

130 02242017 -42.16 -22.068 

131 02242018 -42.286 -22.236 

132 02242019 -42.4 -22.301 

133 02242020 -42.502 -22.277 

134 02242021 -42.416 -22.157 

135 02242022 -42.66 -22.286 

136 02242023 -42.517 -22.217 

137 02242024 -42.554 -22.379 

138 02242025 -42.567 -22.35 

139 02242026 -42.795 -22.271 

140 02242027 -42.9 -22.201 

141 02242028 -42.991 -22.035 

142 02242029 -42.678 -22.05 

143 02242051 -42.85 -22.733 

144 02242067 -42.033 -22.883 

145 02242070 -42.533 -22.283 

146 02242077 -42.993 -22.034 

147 02243001 -43.05 -22.533 

148 02243002 -43.799 -22.449 

149 02243003 -43.285 -22.158 

150 02243004 -43.929 -22.288 

151 02243005 -43.704 -22.219 

152 02243006 -43.755 -22.155 

153 02243007 -43.623 -22.209 

154 02243008 -43.557 -22.086 

155 02243009 -43.171 -22.512 

156 02243010 -43.149 -22.485 

157 02243011 -43.17 -22.438 

158 02243012 -43.136 -22.333 

159 02243013 -43.104 -22.242 

160 02243014 -43.178 -22.3 

161 02243015 -43.152 -22.127 

162 02243016 -43.027 -22.201 

163 02243076 -43.234 -22.936 

164 02243083 -43.42 -22.922 

165 02243086 -43.329 -22.831 

166 02243088 -43.426 -22.866 

167 02243089 -43.545 -22.918 

168 02243092 -43.249 -22.888 

169 02243141 -43.45 -22.867 

170 02243149 -43.267 -22.95 

171 02243151 -43.667 -22.417 

172 02243186 -43.683 -22.767 

173 02243202 -43.875 -22.012 
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174 02243205 -43.839 -22.482 

175 02243206 -43.213 -22.113 

176 02243207 -43.872 -22.696 

177 02243208 -43.3 -22.021 

178 02243209 -43.873 -22.687 

179 02243211 -43.878 -22.701 

180 02243212 -43.809 -22.343 

181 02243213 -43.931 -22.501 

182 02243214 -43.619 -22.209 

183 02243216 -43.896 -22.629 

184 02244001 -44.781 -22.548 

185 02244002 -44.767 -22.533 

186 02244003 -44.956 -22.589 

187 02244004 -44.965 -22.581 

188 02244005 -44.983 -22.583 

189 02244006 -44.583 -22.65 

190 02244007 -44.85 -22.667 

191 02244009 -44.45 -22.667 

192 02244010 -44.975 -22.692 

193 02244012 -44.917 -22.733 

194 02244013 -44.867 -22.817 

195 02244014 -44.783 -22.85 

196 02244015 -44.817 -22.917 

197 02244024 -44.7 -22.583 

198 02244025 -44.7 -22.767 

199 02244026 -44.917 -22.933 

200 02244028 -44.561 -22.958 

201 02244030 -44.616 -22.503 

202 02244031 -44.554 -22.5 

203 02244032 -44.445 -22.466 

204 02244033 -44.065 -22.231 

205 02244034 -44.229 -22.474 

206 02244035 -44.09 -22.151 

207 02244036 -44.264 -22.243 

208 02244037 -44.311 -22.298 

209 02244038 -44.392 -22.271 

210 02244039 -44.591 -22.339 

211 02244040 -44.199 -22.832 

212 02244041 -44.092 -22.501 

213 02244042 -44.175 -22.538 

214 02244043 -44.269 -22.577 

215 02244044 -44.229 -22.474 

216 02244045 -44.108 -22.386 

217 02244046 -44.4 -22.333 

218 02244047 -44.538 -22.33 

219 02244048 -44.822 -22.921 

220 02244058 -44.591 -22.339 

221 02244092 -44.445 -22.483 

222 02244096 -44.82 -22.92 

223 02244097 -44.09 -22.773 

224 02244098 -43.995 -22.852 

225 02244099 -44.194 -22.833 

226 02244100 -44.581 -22.644 

227 02244101 -44.094 -22.513 

228 02244104 -44.304 -22.447 

229 02244105 -44.558 -22.497 

230 02244106 -44.178 -22.541 

231 02244124 -44.916 -22.729 

232 02244127 -44.983 -22.483 

233 02244133 -44.317 -22.683 

234 02244135 -44.627 -22.736 

235 02245002 -45.017 -22.5 

236 02245003 -45.217 -22.6 

237 02245007 -45.013 -22.662 

238 02245008 -45.017 -22.667 

239 02245014 -45.25 -22.717 

240 02245015 -45.283 -22.7 

241 02245020 -45.083 -22.733 

242 02245021 -45.2 -22.733 

243 02245024 -45.233 -22.75 

244 02245025 -45.35 -22.717 

245 02245027 -45.117 -22.767 

246 02245028 -45.517 -22.767 

247 02245030 -45.35 -22.783 

248 02245031 -45.45 -22.767 

249 02245032 -45.183 -22.812 

250 02245035 -45.367 -22.817 

251 02245036 -45.633 -22.833 

252 02245038 -45.067 -22.85 

253 02245039 -45.167 -22.833 

254 02245041 -45.233 -22.817 

255 02245042 -45.483 -22.9 

256 02245043 -45.583 -22.85 

257 02245045 -45.783 -22.867 

258 02245046 -45.15 -22.9 

259 02245047 -45.433 -22.9 

260 02245048 -45.47 -22.911 

261 02245049 -45.467 -22.917 
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262 02245050 -45.967 -22.917 

263 02245052 -45.383 -22.983 

264 02245053 -45.25 -22.95 

265 02245054 -45.833 -22.933 

266 02245055 -45.042 -22.996 

267 02245057 -45.417 -22.967 

268 02245059 -45.083 -22.9 

269 02245060 -45.05 -22.75 

270 02245061 -45.317 -22.933 

271 02245062 -45.183 -22.6 

272 02245122 -45.309 -22.664 

273 02245123 -45.253 -22.868 

274 02245124 -45.361 -22.917 

275 02245125 -45.188 -22.809 

276 02245126 -45.325 -22.658 

277 02245128 -45.102 -22.748 

278 02245129 -45.447 -22.753 

279 02245131 -45.455 -22.73 

280 02245135 -45.456 -22.923 

281 02245136 -45.426 -22.827 

282 02245157 -45.05 -22.55 

283 02245158 -45.033 -22.6 

284 02245165 -45.183 -22.983 

285 02245168 -45 -22.8 

286 02246086 -46.033 -23 

287 02344001 -44.9 -23.083 

288 02344003 -44.85 -23.117 

289 02344006 -44.722 -23.317 

290 02344007 -44.764 -23.224 

291 02344008 -44.698 -23.072 

292 02344009 -44.859 -23.154 

293 02344012 -44.983 -23.183 

294 02344015 -44.959 -23.079 

295 02344016 -44.518 -23.026 

296 02345001 -45.567 -23.033 

297 02345004 -45.783 -23.033 

298 02345005 -45.067 -23.067 

299 02345006 -45.2 -23.117 

300 02345007 -45.2 -23.083 

301 02345008 -45.667 -23.083 

302 02345009 -45.383 -23.15 

303 02345010 -45.417 -23.133 

304 02345012 -45.717 -23.133 

305 02345013 -45.75 -23.133 

306 02345015 -45.533 -23.2 

307 02345017 -45.3 -23.233 

308 02345018 -45.733 -23.217 

309 02345019 -45.883 -23.183 

310 02345020 -45.783 -23.217 

311 02345021 -45.2 -23.25 

312 02345022 -45.683 -23.25 

313 02345023 -45.533 -23.283 

314 02345024 -45.95 -23.283 

315 02345025 -45.783 -23.283 

316 02345026 -45.967 -23.3 

317 02345029 -45.883 -23.317 

318 02345031 -45.367 -23.367 

319 02345032 -45.45 -23.383 

320 02345033 -45.6 -23.067 

321 02345034 -45.683 -23.367 

322 02345037 -45.883 -23.4 

323 02345041 -45.35 -23.467 

324 02345042 -45.55 -23.5 

325 02345046 -45.6 -23.55 

326 02345062 -45.559 -23.039 

327 02345063 -45.71 -23.078 

328 02345065 -45.305 -23.239 

329 02345067 -45.144 -23.329 

330 02345071 -45.9 -23.369 

331 02345102 -45.661 -23.393 

332 02345103 -45.56 -23.02 

333 02345104 -45.306 -23.237 

334 02345105 -45.691 -23.254 

335 02345106 -45.876 -23.371 

336 02345110 -45.952 -23.298 

337 02345111 -45.888 -23.2 

338 02345113 -45.535 -23.279 

339 02345114 -45.565 -23.019 

340 02345115 -45.707 -23.102 

341 02345116 -45.45 -23.546 

342 02345117 -45.192 -23.005 

343 02345118 -45.145 -23.326 

344 02345148 -45.633 -23.2 

345 02345152 -45.9 -23.05 

346 02345154 -45.583 -23.45 

347 02345156 -45.833 -23.283 

348 02345159 -45.467 -23.2 

349 02345161 -45.5 -23.067 
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350 02345163 -45.5 -23.133 

351 02345164 -45.8 -23.183 

352 02345166 -45.533 -23.15 

353 02345170 -45.367 -23.05 

354 02345171 -45.217 -23.283 

355 02345172 -45.683 -23.533 

356 02345175 -45.2 -23.367 

357 02345176 -45.45 -23.567 

358 02346006 -46.033 -23.1 

359 02346018 -46.117 -23.317 

360 02346019 -46.233 -23.333 

361 02346099 -46.024 -23.419 

362 02346195 -46.05 -23.419 

363 02346315 -46.067 -23.383 

364 02346336 -46.183 -23.417 

365 02346344 -46.15 -23.2 

 

 


