
 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

UTILIZAÇÃO DE MODELO MATEMÁTICO DE QUALIDADE DE ÁGUA 
PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ASSIMILAÇÃO DE 

EFLUENTES DOMÉSTICOS EM CURSO D’ÁGUA SUPERFICIAL – 
ESTUDO DE CASO DO RIO JUCU.  

  
  

 Rafael Inácio Rodrigues1 ; Adriana de Oliveira Pereira dos Reis2 
1,2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Colatina, 
Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Av. Arino Gomes Leal, 1700 - Santa Margarida - CEP: 
29700-558 – Colatina – ES – rafaelir_07@hotmail.com  
 
Resumo: Este trabalho teve por objetivo analisar a capacidade de assimilação de efluentes 
domésticos no trecho final do rio Jucu, localizado no município de Vila Velha - ES, a partir de 
simulações computacionais da variação das concentrações de oxigênio dissolvido (OD) e demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), utilizando dois modelos matemáticos de qualidade de água, um 
unidimensional e um bidimensional. Foram considerados três cenários de análise quanto à vazão de 
esgotos lançados no rio Jucu, proporcionais a 1%, 5% e 10% da Q7,10 do respectivo corpo d’água, 
considerando para cada carga de esgotos três alternativas de tratamento: sem tratamento, tratamento 
primário com eficiência de remoção de DBO de 40% e tratamento secundário com eficiência de 85%. 
Os resultados apresentados pelos modelos utilizados apontaram que, no trecho do rio analisado, na 
maioria dos cenários as concentrações de OD atenderiam a Resolução CONAMA no 357/2005, 
enquanto que para as concentrações de DBO a maioria dos cenários estaria em desacordo com a 
norma.   
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 INTRODUÇÃO 
 
A água recobre cerca de 70% da superfície do 
planeta, mas desconsiderando as águas de 
difícil acesso e as degradadas pela poluição, 
em especial por matéria orgânica, restam para 
utilização direta apenas 0,003% do total 
existente (BRAGA et al, 2005). A maioria dos 
rios que atravessam as cidades brasileiras 
estão deteriorados devido à falta de coleta e 
tratamento dos esgotos domésticos, sendo o 
lançamento de esgotos in natura em corpos 
d’água o maior problema ambiental brasileiro 
(TUCCI, HESPANHOL & CORDEIRO NETTO, 
2001). Situação semelhante acomete o rio 
Jucu, que responde por 75% do 
abastecimento urbano de água do município 
de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. 
 
O despejo de esgotos domésticos acarreta a 
inserção de matéria orgânica nos corpos 
d’água, acelera a ação metabólica dos 
microrganismos decompositores e tem como 
consequência direta mais importante a 
diminuição dos níveis OD e o 
comprometimento da vida aeróbia. Para von 
Sperling (2005) compreender esse fenômeno 
é importante na determinação da qualidade 
que é permitida para o lançamento efluente, 
incluindo o nível de tratamento necessário e a 

eficiência requerida na remoção satisfatória de 
DBO.  
 
Nesse aspecto, os modelos matemáticos de 
simulação da qualidade da água têm auxiliado 
na tomada de decisões referentes à gestão 
dos recursos hídricos, respondendo mais 
rapidamente às variações de concentrações 
dos efluentes do que as medições analíticas 
feitas em laboratório (CUNHA, ROSMAN & 
MONTEIRO, 2003). Proporcionam a 
simulação de eventos identificando os fatores 
que afetam a qualidade da água como 
simulam condições futuras, propondo 
alternativas de gestão antecipadas para o 
corpo de água estudado, auxiliando na sua 
administração (MENDONÇA, TEIXEIRA & 
GASTALDINI, 2003). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na aplicação do modelo unidimensional, as 
concentrações de OD no rio Jucu apontam 
para o não atendimento da Resolução 
CONAMA no 357/2005, na hipótese de 
lançamento de esgotos brutos equivalente a 
5% da Q7,10, a partir do km 12 a jusante do 
lançamento, e para o lançamento de esgoto 
bruto, a partir do km 5 e/ou submetido ao 
tratamento primário, a partir do km 10, na 
hipótese de vazão de esgotos igual a 10% da 



 

 

vazão de referência. Quanto a DBO, para a 
vazão de esgotos de 1% da Q7,10, apenas na 
hipótese de esgoto bruto as concentrações 
não atenderiam a resolução, pelo menos até o 
km 18, enquanto que considerando uma vazão 
de esgotos equivalente a 5% e a 10% da Q7,10, 
para todos os níveis de tratamento propostos 
a concentração de DBO permaneceria acima 
do permitido em todo o trecho analisado.  

Para as simulações com o modelo 
bidimensional, apenas quando considerado o 
esgoto bruto, para a vazão de esgotos 
equivalente a 10% da Q7,10, os níveis de OD 
seriam menores que 5 mg/l, a partir do km 18. 
Em relação à DBO, para a vazão de efluentes 
igual a 5% da Q7,10, as concentrações seriam 
maiores que o permitido quando do 
lançamento de esgotos brutos e submetidos 
ao tratamento primário. Para a vazão de 
esgotos igual a 10% da Q7,10, a concentração 
de DBO seria maior que 5 mg/l em todos os 
cenários de tratamento considerados. 

Os resultados das simulações apresentaram 
distribuições de concentrações de OD em 
acordo com os limites propostos pelos 
padrões ambientais para maioria dos cenários, 
enquanto que para as concentrações de DBO 
os resultados apresentaram distribuições de 
concentrações em desacordo para maioria dos 
cenários. Os resultados obtidos com o modelo 
bidimensional foram os que apresentaram 
maior número de resultados em acordo com a 
norma, tanto para OD como para DBO.  
 
CONCLUSÃO 
 
Para o despejo de pequenas vazões de 
esgotos domésticos o trecho analisado do rio 
Jucu responde satisfatoriamente quanto à 
manutenção dos níveis mínimos de OD. As 
maiores perturbações são decorrentes de 
lançamentos mais expressivos de esgotos, em 
especial no estado bruto. Quando há o 
tratamento as alterações são 
significativamente mais reduzidas. Dessa 
forma, se planejado o uso do rio para a 
diluição de efluentes, deve-se ter a 
preocupação em fazer o prévio tratamento 
destes. O fato da maioria dos cenários para 
DBO não atenderem aos padrões ambientais 
vigentes deve-se, também, ao tamanho do 
trecho estudado, que não é suficiente para 
que haja a depuração satisfatória da matéria 
orgânica antes que esse alcance o mar. 
Assim, uma alternativa possível é submeter os 
esgotos a um nível de tratamento com 
eficiência superior aos propostos neste 
trabalho. Verificou-se que a utilização do 

modelo bidimensional pode proporcionar uma 
maior variedade de alternativas de uso do 
corpo hídrico, apesar de sua maior 
complexidade de utilização se comparado ao 
uso do modelo unidimensional. 
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