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Resumo: O forte crescimento populacional, das atividades industriais e das atividades agrícolas, tem 
aumentado de maneira significativa a demanda por água. Como reflexo dessa crescente demanda, 
conflitos e crises de escassez com conseqüentes perturbações sociais, têm ocorrido em diversas 
regiões do país e do globo. Desta forma, tem aumentado a necessidade de gerenciamento quali-
quantitativo dos recursos hídricos, impondo-se a criação de instrumentos que garantam a proteção, 
conservação e recuperação dos corpos d’água naturais. Este projeto de pesquisa tem como objetivo 
geral o desenvolvimento de um sistema computacional voltado para a simulação e avaliação das 
condições de qualidade e de disponibilidade de água em diferentes corpos d’água. A modelagem 
matemática e a aplicação da linguagem computacional php constituiram as principais ferramentas 
metodológicas empregadas na pesquisa. O sistema compuacional produzido permite a simulação do 
processo de autodeputação em rios, considerados os parâmetros oxigênio dissolvido, demanda 
bioquímica de oxigênio e coliformes termotolerantes, e o processo de eutrofização em lagos.  
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INTRODUÇÃO 
 
O uso dos recursos hídricos envolve 
modificações das condições de disponibilidade 
e/ou qualidade dos corpos d’água, resultado 
de interferências diretas na massa líquida 
(captações ou disposição final de efluentes) ou 
de alterações na bacia hidrográfica produzidas 
por diferentes formas de uso e ocupação do 
solo. 
Segundo Tucci (1998), o controle da água e 
da sua distribuição, para diferentes usos, com 
o menor dano possível ao ambiente, constitui 
questão central de todos os projetos de 
gerenciamento de recursos hídricos. 
Neste contexto surgem os modelos 
matemáticos, ferramentas que permitem 
simular o comportamento de um determinado 
sistema (um rio, por exemplo), diante de 
possíveis interferências ou intervenções. 
O trabalho de simulação, no entanto, deve 
considerar certa faixa de incertezas inerentes 
ao conhecimento técnico-científico para a 
ocorrência dos fenômenos simulados. Desta 
forma, as respostas produzidas são mais 
consistentes na medida em que se aumenta o 
conhecimento do comportamento dos 
sistemas simulados (Tucci, 1998). 
O fenômeno de autodepuração pode ser 
definido como o conjunto de processos físicos, 
químicos e bioquímicos, essencialmente 
naturais, que buscam o restabelecimento do 

equilibrio do meio aquático, após alterações 
produzidas pelos despejos afluentes. Desta 
forma, habitualmente considera-se que um 
corpo d’água autodepurou-se quando suas 
características de qualidade estão adequadas 
aos usos que lhe são associados. 
Segundo Von Sperling (1995), o conhecimento 
e a quantificação do fenômeno de 
autodepuração são importantes para que se 
possa utilizar a capacidade de assimilação dos 
rios e impedir o lançamento de despejos 
acima da capacidade dos cursos d’água. Até 
um determinado limite, os cursos d’água 
podem assimilar os despejos afluentes sem 
comprometimento do ponto de vista ambiental; 
esta capacidade deve ser entendida como um 
recurso natural e utilizada (dentro de 
conservadores critérios técnicos) como forma 
de complementação dos processos de 
tratamento de esgotos. 
Já o fenômeno de eutrofização é definido 
como o enriquecimento natural ou artificial da 
água por nutrientes, não sendo 
exclusivamente associado à poluição. No 
entanto, em muitos casos está intimamente 
relacionada ao processo de poluição 
desencadeado pelo desenvolvimento de 
atividades agrícolas ou pela urbanização 
acelerada. A principal característica do 
fenômeno em lagos e reservatórios é o 
crescimento exagerado do fitoplâncton e das 
macrófitas aquáticas. 
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Segundo Thomann e Mueller (1987), as 
principais conseqüências da intensa produção 
fitoplactônica são a) aumento da dificuldade 
no tratamento da água para abastecimento, b) 
comprometimento da utilização do lago para 
recreação, navegação e outros usos, c) 
severas flutuações dos níveis de oxigênio 
dissolvido e d) estabelecimento de condições 
anaeróbias no fundo do corpo d’água, função 
do aumento da carga orgânica com a 
deposição de algas mortas e da ausência de 
fotossíntese. 
O presente trabalho teve como principal 
finalidade desenvolver um ambiente 
computacional cujos processos de 
autodepuração e de eutrofização possam ser 
simulados a partir da aplicação de modelos 
matemáticos sobre a qualidade de água. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a seleção de modelos matemáticos 
aplicáveis à simulação dos processos de 
autodepuração e de eutrofização, foram 
construídos diferentes programas 
computacionais voltados para a simulação dos 
referidos processos. Os programas 
computacionais foram desenvolvidos na 
linguagem php, uma combinação de 
programação e servidor de aplicações, 
permitindo o desenvolvimento de sítios para 
internet e o estabelecimento de programas 
que funcionam em computadores que 
possuam algum navegador padrão.  
Os programas permitiram simular a variação 
das concentrações de oxigênio dissolvido 
(OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 
e coliformes termotolerantes ao longo de um 
curso d’água e o grau de trofia de um 
reservatório com base na concentração de 
fósforo. 
Para a avaliação das respostas produzidas 
pelos modelos foi empregado estudo de caso 
apresentado por Von Sperling (2007), a partir 
do qual são apresentadas as concentrações 
de OD e DBO num rio, à jusante do ponto de 
lançamento contínuo de um efluente com 
características domésticas. Um particular 
aspecto do referido estudo de caso é a 
identificação de um trecho de anaerobiose à 
jusante do lançamento, também simulado 
pelos programas desenvolvidos no presente 
trabalho. 
Um outro estudo de caso apresentado por Von 
Sperling (2007), relacionado com a 
determinação do nível trófico de um lago com 
base nas contribuições de fósforo pela 
drenagem e lançamento de efluentes, foi 
utilizado para a análise dos resultados 
encontrados nas simulações do grau de trofia. 

Todos os programas reproduziram fielmente 
os resultados originalmente apresentados por 
Von Sperling (2007) nos diferentes estudos de 
caso anteriormente mencionados. 

 
CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho produziu um sistema 
computacional aplicável a simulação de 
qualidade de água em rios e reservatórios com 
linguagem simples e interface gráfica de fácil 
entendimento e manuseio. Adicionalmente, o 
sistema conta com um suporte teórico sobre 
os processos simulados, informações sobre 
valores de referência de qualidade da água e 
valores típicos de eficiência dos diferentes 
sistemas de tratamentos de efluentes. 
O sistema desenvolvido permite a avaliação 
de diferentes parâmetros na qualidade em rios 
e lagos, constituindo material de consulta e 
apoio para estudantes interessados nos 
processos de autodepuração e de 
eutrofização. 
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