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RESUMO 

 

O crescimento desordenado da capital piauiense, marcado sobretudo pela ocupação 

habitacional às margens do rio Poti e pela existência de ligações clandestinas de 

esgoto bruto nas tubulações de drenagem pluvial, tem contribuído significativamente 

para a poluição das águas da bacia hidrográfica do rio Parnaíba (região semiárida 

do Brasil). A presente pesquisa consiste na realização de campanhas de medição da 

qualidade da água no rio Poti e dos esgotos lançados no mesmo, via galeria de 

águas pluviais, com foco em um trecho do rio de 36,8 km de extensão, localizado na 

cidade de Teresina/PI, bem como na modelagem matemática da qualidade da água 

deste rio com base na plataforma QUAL-UFMG. A pesquisa apresenta-se como o 

primeiro estudo envolvendo modelagem da qualidade da água em um corpo hídrico 

do estado do Piauí. Os componentes modelados foram: oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e coliformes termotolerantes (CT). Os 

resultados das medições de campo indicaram desconformidades do parâmetro CT 

com relação à Resolução CONAMA nº 357/2005. A calibração dos coeficientes de 

decaimento para cada parâmetro resultou em desvios entre dados medidos e 

modelados de até 20%, o que mostra que o QUAL-UFMG pode ser utilizado como 

base para predição da qualidade da água em rios localizados em regiões 

semiáridas. O modelo calibrado também foi comparado a dados de campo obtidos 

na literatura. Finalmente, foram realizadas simulações para diferentes cenários de 

vazão (Q10, Q90 e Q7,10), apresentando resultados coerentes e que podem ser 

utilizados para a gestão dos recursos hídricos do estado do Piauí.   

 

Palavras-chave: Modelagem da qualidade da água, QUAL-UFMG, rio Poti, 

semiárido 
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ABSTRACT 

 

The disorderly growth of the capital of Piauí, marked mainly by housing occupancy 

on the banks of river Poti and the existence of clandestine connections of raw 

sewage in rainwater drainage pipes, has contributed significantly to the pollution of 

the waters of the river basin of the Parnaíba River (semiarid region Brazil). This 

research consists of making water quality measuring campaigns in Poti river and 

sewage released that, via gallery rainwater, focusing on a river stretch of 36.8 km 

long, located in the city of Teresina / PI, as well as mathematical modeling of water 

quality of the river based on WHAT-UFMG platform. The research is presented as 

the first study involving modeling of water quality in a water body of the state of Piauí. 

Modeled components were: dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand 

(BOD) and thermotolerant coliform (TC). The results of field measurements indicated 

TC parameter discontinuities with respect to CONAMA Resolution n° 357/2005. The 

calibration of the decay coefficients for each parameter resulting in deviations 

between measured and modeled data of up to 20%, which shows that the QUAL-

UFMG can be used as a basis for predicting the quality of water in rivers located in 

semiarid regions. The calibrated model was also compared to field data from the 

literature. Finally, simulations were performed for different flow scenarios (Q10, Q90 

and Q7,10), with consistent results and that can be used for the management of water 

resources in the state of Piauí. 

 

Keywords : Modeling of water quality, QUAL-UFMG, river Poti, semiarid 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A água constitui um dos principais elementos para a existência de vida no 

planeta Terra. Contudo, seu suprimento quantitativo e qualitativo vem sofrendo 

intervenções antrópicas, contribuindo para a degradação dos recursos hídricos. 

Sendo assim, a crescente demanda por água potável, consequente do aumento da 

população mundial, revelam constantes preocupações na sociedade 

contemporânea, objetivando amenizar os impactos ambientais decorrentes da 

poluição aquática. 

Damasceno (2005) afirma que em regiões onde a atuação humana é bem 

definida, a qualidade dos corpos d’água deixa de ser alterada exclusivamente por 

fatores naturais, onde o crescimento desordenado e acelerado das cidades, sem 

saneamento básico apropriado, contribui para a deterioração dos mananciais. 

Situada entre dois rios federais (Poti e Parnaíba), Teresina/PI vem 

apresentando um crescimento urbano acentuado, porém desprovido de um 

planejamento criterioso. Isso pode ser observado pelas ocupações habitacionais às 

margens dos rios e ligações clandestinas de esgoto bruto nas tubulações de 

drenagem pluvial. As implicações disso somadas a uma gestão ambiental incipiente 

vêm provocando diversos impactos socioeconômicos e ambientais na região, já que 

o baixo atendimento da população teresinense pelo sistema público de esgotamento 

sanitário resulta em graves consequências para a saúde humana, sobretudo nas 

áreas mais carentes de infraestrutura básica.  

A bacia hidrográfica do rio Poti possui maior densidade demográfica na 

cidade de Teresina. Portanto, a avaliação da qualidade da água do referido rio, no 

trecho que corta a capital piauiense, é de suma importância para a gestão dos 

recursos hídricos da região. Mendes-Câmara (2011) e Oliveira (2012) avaliaram a 

qualidade da água do rio Poti nos períodos de estiagem e cheia, no município de 

Teresina, analisando parâmetros físico-químicos e biológicos deste rio, visando sua 

classificação de acordo com a resolução CONAMA nº 357/2007, bem como sua 

adequação aos diversos usos. Ambos estudos apontaram desconformidades com 

relação à resolução supracitada. Por outro lado, o estado do Piauí ainda carece de 

estudos envolvendo modelagem matemática da qualidade da água dos seus corpos 
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hídricos, que possam servir como base para a previsão de diferentes cenários 

ambientais para a região.    

Diante destas situações, comumente apresentadas em diversas regiões do 

Brasil e do mundo, o aparecimento de modelos matemáticos de qualidade de água, 

mostra-se como importante instrumento para gestão e gerenciamento dos rios. 

Esses modelos objetivam diagnosticar, representar e realizar prognósticos do 

desempenho das bacias hidrográficas, diante do lançamento de cargas poluidoras 

no corpo hídrico.  

O programa QUAL-UFMG, utilizado para esta pesquisa, foi desenvolvido por 

Von Sperling (2007), a partir de uma adaptação do modelo QUAL2E, permitindo 

analisar a autodepuração de um trecho do rio Poti, com base na alimentação 

simples e rápida de dados de entrada. 

Os resultados da modelagem podem ser facilmente visualizados nos gráficos 

inclusos nas planilhas do programa QUAL-UFMG, possuindo as porcentagens de 

atendimento às determinações da legislação vigente, para cada parâmetro de 

qualidade de água simulado (VON SPERLING, 2007). 

 

1.1 – OBJETIVOS  

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral calibrar e testar a plataforma QUAL-

UFMG para modelagem da qualidade da água do rio Poti, na cidade de Teresina/PI, 

bem como simular diferentes cenários de vazão (máximas e mínimas) inerentes ao 

semiárido. Além de configurar-se como o primeiro estudo de modelagem da 

qualidade da água no referido rio, não foram encontrados trabalhos na literatura que 

utilizassem o QUAL-UFMG para modelagem da qualidade da água em rios 

localizados em regiões semiáridas, ou ainda em trechos de rios urbanos sujeitos a 

múltiplas descargas de esgotos ao longo de seu trajeto, como é o caso do rio Poti 

em Teresina/PI.  

Sendo assim, os objetivos específicos destacam-se como: 

a) Monitorar os pontos de galerias pluviais (denominados de pontos de 

esgotos) que deságuam no trecho estudado do rio Poti; 

b) Monitorar pontos no decorrer do trecho estudado do rio Poti, para 

obtenção dos dados de entrada do programa e calibração; 
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c) Ajustar os coeficientes das equações integrantes do modelo (calibração); 

d) Apresentação dos resultados, comparando com os limites dos padrões 

ambientais vigentes; 

e) Simular diferentes cenários de vazões (Q10, Q90 e Q7,10) inerentes ao 

semiárido, tendo por finalidade, auxiliar a gestão e gerenciamento dos recursos 

hídricos. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - A BACIA HIDROGRÁFICA 

2.1.1 - Aspectos Gerais 

 

Segundo a Lei n.º 9.433, instituída em 08 de janeiro de 1997, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos reúne normas e princípios para desempenho do 

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, objetivando assegurar 

a época contemporânea e às futuras gerações, a disponibilidade da água em 

padrões de qualidade para os respectivos usos, a utilização racional e integrada, 

bem como sua prevenção e defesa contra eventos hidrológicos de origem natural ou 

antrópica.  Sendo assim, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, 

devendo contar com a participação favorável dos usuários e do poder público 

(BRASIL, 1997). 

Segundo Mota (2008), a bacia hidrográfica é definida como a área geográfica 

drenada por águas superficiais para as partes mais baixas topograficamente, 

podendo associar sub-bacias, onde escoam integrando um corpo d’água principal. 

Possuem características definidas através de diversos parâmetros como: disposição 

do recurso hídrico, vegetação, solo, influências antrôpicas e outros componentes do 

ecossistema.  

Definem-se micro-bacias como as áreas afluentes dos tributários do curso 

d’água principal. Segundo Faustino (1996), compreende áreas no intervalo de 100 a 

700 Km². Para Martins (2005), importam áreas entre 20 a 30 mil há (hectares), ou 

seja, entre 200 a 300 Km2. 

O território brasileiro foi dividido em doze regiões hidrográficas com base na 

Resolução nº 32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 2003), 

justificadas tanto pelas diferenças sociais, econômicas e culturais, quanto pelos 

ecossistemas de cada região. 
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Figura 2.1– Regiões hidrográficas do Brasil 

 
 

Fonte: Almanaque Abril 2007. São Paulo: Abril, 2007. p. 639 (conforme Resolução n. 32, de 
15 de outubro de 2003  
  

O conhecimento das características físicas da bacia hidrográfica, tais como o 

sistema de drenagem, área, relevo e forma da bacia, são condições essenciais ao 

gerenciamento das bacias hidrográficas, permitindo o registro de informações 

substanciais dos elementos do regime hidrológico (VILLENA; MATOS, 1975). 

Além disso, informações relevantes podem ser adquiridas através de técnicas 

de geoprocessamento, subdividindo a bacia hidrográfica, favorecendo assim uma 

melhor eficiência na interatividade de informações, tendo em vista a padronização 

de subsídios para os sistemas de dados adquiridos (VERDIN E VERDIN, 1999; 

TAVARES ET AL., 2003).  

Mota (2008) afirma que a utilização do solo da Bacia Hidrográfica, implica em 

consequências na quantidade e qualidade dos corpos d’água a que pertencem. 
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Entretanto, as características hídricas como vazão, escoamento, afluentes 

tributários, capacidade de assimilação de esgotos, dentre outros, são precursores 

para o incremento das atividades a serem empregadas para a utilização da Bacia 

Hidrográfica.  

 

2.1.2- A Bacia do Rio Poti 

 

Pertencente à bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a bacia do rio Poti nasce 

sobre rochas cristalinas, pré-cambrianas, no estado do Ceará, nas proximidades da 

cidade de Algodões, pela junção dos riachos Santa Maria e Algodões. Percorre ao 

norte até a cidade de Crateús (CE), num percurso de 105 km. Em seguida cursa em 

direção a Serra da Ibiapaba, até chegar à fronteira entre os estados do Ceará e 

Piauí (SEMAR, 2004). A partir daí muda de direção, estendendo-se até o município 

de Prata do Piauí, onde passa por uma inflexão de 45° na direção nordeste, até o 

encontro com o rio Parnaíba, na cidade de Teresina (PMT, 2002). 

A bacia do rio Poti abrange uma área de 52.370 Km², onde 38.797 Km² 

encontram-se no Estado do Piauí. Está localizada entre as coordenadas 4° 06’ e 6° 

56’ de latitude sul, e entre 40° 00’ e 42° 50’ de longitude a oeste de Greenwich 

(SEMAR, 2004). É formada pelo rio Poti e seus principais afluentes: à direita pelos 

rios Canudos e Capivara e à margem esquerda pelos rios Sambito e Berlenga 

(SEMAR, 2004). 

O rio Poti é considerado em regime perene apenas entre os municípios de 

Prata do Piauí até o deságue no rio Parnaíba, compreendendo 100 km dos seus 538 

km de extensão total.  
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Figura 2.2- Bacia do rio Poti 

 
Fonte: CODEVASF, 2006. Adaptação: o autor 
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2.1.2.1- Clima 

 

Na bacia do rio Poti, o clima predominante com base na classificação 

internacional de Köppen é o tropical quente e úmido (Aw’), apresentando maiores 

índices pluviométricos nas estações de verão e outono (LIMA et al., 2002). A área da 

referida bacia abrange 38 (trinta e oito) municípios do Estado do Piauí, dentre eles: 

Agricolândia, Água Branca, Alto Longá, Aroazes, Assunção do Piauí, Barra 

d’Alcântara, Barro Duro, Beneditinos, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Demerval 

Lobão, Elesbão Veloso, Francinópolis, Inhuma, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Piauí, 

Lagoa do Sítio, Lagoinha do Piauí, Milton Brandão, Monsenhor Gil, Novo Oriente do 

Piauí, Novo Santo Antônio, Olho d’Água do Piauí, Passagem Franca do Piauí, Pau 

d’Arco do Piauí, Pimenteiras, Prata do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, São Félix do 

Piauí, São Gonçalo do Piauí, São João da Serra, São Miguel da Baixa Grande, São 

Miguel do Tapuio, São Pedro do Piauí, Sigefredo Pacheco, Valença do Piauí, Pedro 

II e Várzea Grande (SEMAR, 2010). 

A região nordeste recebe influências para a determinação do regime de 

chuvas, tais como: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), eventos El Niño-

Oscilação Sul (ENOS), ventos alísios, frentes frias, pressão ao nível do mar (PNM), 

temperatura da superfície do mar (TSM) no oceano Atlântico, bem como a atuação 

das linhas de instabilidade (LI), dos complexos convectivos de mesoescala (CCM). O 

fenômeno El Niño representa o aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico 

Equatorial, sendo responsável por anos consideráveis muito secos (FERREIRA; 

MELO, 2005). 

 

2.1.2.2- Situação Geomorfológica 

 

Lima (1982) afirma que a situação prejudicial do rio Poti, na cidade de 

Teresina, é o fato do mesmo ser represado pelo rio Parnaíba, no encontro de suas 

águas. Isso ocorre pelo rio Parnaíba ser mais elevado topograficamente em relação 

ao seu nível, trazendo consequências de diminuição da velocidade de escoamento e 

grande acumulação do volume de águas do rio Poti. 

Segundo Mendes-Câmara (2011), o rio Poti apresenta diversas sinuosidades 

na capital piauiense, em que adjunto da sua declividade e baixa vazão na estiagem, 
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favorece o aparecimento de bancos de areia, extremamente dragados para 

utilização na construção civil.  

 

2.1.2.3 - Consequências da Variação Sazonal da Qualidade das Águas no Rio Poti  

 

 A água é de extrema importância para os seres vivos, representando vários 

desígnios de utilização para o homem no planeta, destacando-se a subsistência, 

navegação, produção de energia elétrica, paisagismo e irrigação. (SPERLING, 

1993). Entretanto, mediante as ações antrópicas, nos últimos anos, esse recurso 

vem se deteriorando no que diz respeito a fatores quantitativos e qualitativos. 

Segundo Hespanhol (2006), as condições de uso da água estão relacionadas 

a alguns limites ligados diretamente ou indiretamente à presença de substâncias ou 

microorganismos que possam afetar o corpo hídrico em relação a sua aparência e 

higiene. 

 Os efluentes industriais despejados nos rios comprometem o meio ambiente e 

a saúde humana. Os efeitos no homem abrangem sintomas como náuseas, 

cefaléias, problemas de pele e diminuição das funções hepáticas e neurológicas.  

Além disso, os casos de doenças gastrointestinais e anormalidades de formação do 

feto têm sido descobertos em comunidades que habitam próximo a esses despejos 

(HOUK, 1992). 

 Os esgotos urbanos proveniente de diferentes cidades são obviamente 

variados, podendo conter metais pesados, matéria orgânica e inorgânica em 

suspensão e até mesmo em determinados períodos, cloro consequente da 

disseminação de sais nas vias de tráfego (MASON, 1980). Os metais são 

fluentemente aglomerados aos sistemas hídricos através de meios geoquímicos. 

Entretanto, em virtude dos processos de industrialização e urbanização, ocorreu 

intensa relação ao aumento de concentração desses metais, provocando assim 

alterações no meio ambiente (RODRIGUEZ, 1998). 

 Foram diagnosticadas frequentes anormalidades de neoplasias nos peixes 

provenientes de águas próximas às indústrias (WHITE et. al., 1996). Houk (1992) 

afirma que plantas recolhidas de regiões próximas de um rio contaminado, 

apresentaram transformação cromossômica alterada, se comparando com plantas 

de lugares não corrompidas com a poluição. 
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Segundo Damasceno et al.(2008) o consumo de água potável é indispensável 

para a saúde humana. As bactérias patogênicas são os principais agentes biológicos 

das águas poluídas, causadoras de epidemias tais como a febre tifóide, bem como, 

enterites e diarréias. Dentre os parasitas achados em águas impuras destacam-se o 

determinante da amebíase (Entamoeba histolytica). Em se tratando de vírus, os da 

poliomielite e hepatite infecciosa são usualmente encontrados. 

 Para Sperling (1996), os principais indicadores de contaminação fecais 

frequentemente encontrados são: 

a) Coliformes totais (CT): constitui em elevado grupo de bactérias 

destacado de amostras de água e solos poluídos, bem como fezes humanas e 

outros animais de sangue quente. 

b) Coliformes fecais (CF): grupo de bactérias indicadoras de organismos do 

trato intestinal humano e outros animais. O teste para CF é realizado a uma 

temperatura elevada, na qual o crescimento de bactérias de origem não fecal é 

suprimido (THOMANN e MUELLER, 1987). A Escherichia coli é uma bactéria 

pertencente a esse grupo. 

c) Estreptococos fecais (EF): representados por várias espécies de 

estreptococos, existentes no intestino humano e outros animais. Fazem parte deste 

grupo os Streptococcus faecalis (contaminação fecal humana), e Streptococcus 

bovis e Streptococcus equinus, que representam respectivamente bactérias 

encontradas em fezes de bois e cavalos. 

 Nos países em processo de desenvolvimento, cerca de 80% das doenças ou 

um terço das mortalidades estão relacionados à poluição das águas. A seriedade do 

problema à falta de saneamento se dá ao abastecimento através de águas não 

potáveis (CSILLAG, 2000).  

 Monteiro (2004) afirma que a ineficiente política no âmbito de saneamento 

público, associada à diminuição da qualidade do tratamento dos esgotos, favorecerá 

o aumento da poluição hídrica, podendo levar a inutilização do rio Poti para seus 

diversos desígnios, em decorrência da proliferação de doenças de veiculação das 

águas do referido rio. 
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2.2 – A CIDADE DE TERESINA 

 

Localizada na região nordeste do Brasil e no estado do Piauí, Teresina 

encontra-se situada nas coordenadas geográficas 05° 05’ de latitude sul e 42° 48’ de 

longitude oeste, possuindo altitude média de 74 (setenta e quatro) metros acima do 

nível do mar (BASTOS; ANDRADE JÚNIOR, 2008). Ocupa área de 

aproximadamente 1.392 Km², representando 0,55% da área total do estado do Piauí 

(IBGE,2013). 

 

Figura 2.3 - Mapa de limites da cidade de Teresina 

 
 
Fonte: AMORIN, 2010. Adaptação: o autor  
 

Destacam-se na definição do clima de uma região, valores decorrentes dos 

elementos meteorológicos, observados em um sistema cíclico, de modo que cada 

elemento influencia outros. A elevação de uma determinada região em relação ao 
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nível do mar, ao qual denominamos de altitude, também exerce correlações sobre a 

temperatura. Quanto mais alto for a altitude, mais rarefeito será o ar e mais fria será 

a sensação térmica (TUBELIS, A; NASCIMENTO, FJ.L., 1992); (VAREJÃO-SILVA, 

M.A., 2001). Teresina possui altas temperaturas por se localizar próximo à linha do 

Equador, onde recebe grande quantidade de radiação solar. Aliado a isso possui 

baixa altitude e níveis de urbanização que contribuírem para o aumento da 

temperatura (BASTOS; ANDRADE JÚNIOR, 2008). 

 Possui clima de influência tropical, de alternância úmida e seca, possuindo no 

verão uma estação chuvosa e no inverno uma estação seca. Observa-se ainda um 

aumento da umidade no período de menores temperaturas, fato este que descreve a 

umidade do ar ser opostamente proporcional à temperatura. Sendo assim, verifica-

se uma diminuição da umidade em temporada de altas temperaturas, em que a taxa 

de evaporação é maior que a precipitação, ocorrendo déficit hídrico atmosférico na 

cidade (ANDRADE, 2000).  

Através da construção de rodovias nas décadas de 1950 e 1960, a cidade de 

Teresina obteve acelerada urbanização nas áreas de comércio e serviços na região 

sul da cidade. Fato ocorreu devido à localização de Teresina em relação à malha 

rodoviária do país, onde as rodovias interligaram cidades do Norte e Nordeste do 

Brasil, intensificando a imigração e o processo de urbanização (BATISTA, 2006). 

Mendes-Câmara (2011) afirma, através de dados analisados recentemente, 

que a cidade de Teresina se expandiu em todas as vertentes, sobretudo na região 

Norte, que por volta da década de 1980, ainda não apresentava marcantes 

possibilidades de crescimento. Uma melhor definição de progresso dessa 

região,veio a partir da construção da Ponte Mariano Gaioso Castelo Branco, sobre o 

rio Poti, no bairro Poti Velho.   

Com base nos dados do IBGE (2010), a cidade de Teresina possui uma 

população estimada em 814.230 habitantes, tendo uma densidade demográfica de 

584,94 hab./km². A população rural compreende 5,75% dos habitantes, enquanto 

que 94,27% vivem na zona urbana (IBGE, 2010).  

De acordo com a Secretaria de Planejamento do Município (PMT, 2007), 

Teresina é subdividida em quatro administrações regionais, denominadas de 

Superintendências de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDU’s), com o 

objetivo de descentralizar a política governamental, de modo a resolver problemas 

específicos da cidade, que vão desde a infra-estrutura até problemas ambientais. 



 

 

30

Segundo Monteiro (2004), o crescimento populacional da cidade de Teresina 

de forma desordenada, sem obras de infra-estrutura social para a população, 

caracterizou-se pela ocupação habitacional em áreas às margens dos rios, encostas 

e lagoas. Este fato trouxe consequências à bacia hidrográfica regional como a 

intensificação do assoreamento, a dispersão do lixo nas águas, bem como a erosão 

do solo e problemas de drenagem das águas pluviais. 

 

2.2.1 – O Sistema de Esgotamento Sanitário e  a Drenagem Urbana da Cidade 

de Teresina 

 

Apenas 13 % da população da cidade de Teresina são atendidas pelo sistema 

público de esgotamento sanitário (SEMPLAN, 2004), o que implica em outras 

soluções como a construção de fossas sépticas ou até mesmo o despejo do esgoto 

a céu aberto e/ou conectados à drenagem pluvial, ao qual se lançam em destino 

final ao encontro dos rios. Pelo percentual apresentado, observa-se a necessidade 

de maiores investimentos nos âmbitos de infraestrutura urbana, objetivando uma 

diminuição dos impactos decorrentes dos efluentes sanitários do município. 

A primeira lagoa de estabilização municipal foi implantada em 1974, no bairro 

Pirajá. Essa ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) foi construída para atender a 

1.200 ligações domiciliares. O sistema de coleta de esgoto do conjunto Morada 

Nova, mais conhecida como ETE da Alegria, foi inaugurado em 1995. Por volta do 

ano de 1997, os esgotos tratados do município de Teresina atendiam 4% da 

população total, retratando graves riscos à população da cidade. No ano de 1998 a 

cidade de Teresina ganhou uma nova estação de tratamento, a ETE Leste, onde o 

sistema de esgotos municipal atingiu 200 km de rede sanitária. Em meados do ano 

de 2002 passou a 325 km, satisfazendo aos 13% da população da cidade (PMT, 

2002). 

São de responsabilidades da concessionária estadual AGESPISA (Águas e 

Esgotos do Piauí S.A), a operacionalização, conservação e manutenção do 

esgotamento sanitário de Teresina. A mesma inclusive possui laudos técnicos da 

contaminação dos esgotos sobre os rios Poti e Parnaíba (MONTEIRO, 2004). 
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Figura 2.4 – Zonas da cidade de Teresina atendidas pelo sistema de esgoto sanitário 

 
Fonte: Monteiro, 2004  
 

Segundo Monteiro (2004), a prática de moradores em remover os esgotos das 

fossas sépticas e depositar os efluentes nas sarjetas, tornou-se fato bastante 

comum na cidade. Essas ações tomaram impulso mediante a construção de muitos 

loteamentos habitacionais, de modo que, quando os sumidouros das casas estavam 

no limite máximo, as sarjetas passaram a ser o encaminhamento cômodo dos 

esgotos (MONTEIRO, 2004). Sendo assim, as ligações clandestinas do esgoto 

doméstico diretamente no sistema de drenagem pluvial de Teresina, tornaram 

pontos indiretos de contribuição de poluentes no rio Poti. Desse modo, para essa 
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pesquisa chamaremos os pontos monitorados do despejo da drenagem pluvial no rio 

Poti com a denominação de pontos de esgotos. 

 Outros problemas podem ser descritos decorrentes do envolvimento antrópico 

na capital piauiense, sendo eles caracterizados pela ocupação inadequada e 

desordenada do solo, tais como: construção de residências às margens dos rios; 

construção de edificações abaixo dos níveis de inundações dos mananciais; 

aterramento total ou parcial de lagoas para funcionamentos de lotes habitacionais; 

desmatamento em grande escala; viabilização de vias públicas sem estudos 

adequados para o escoamento superficial (PMT, 2012).  

  

2.2.2 - Aspectos Econômicos e Sociais do Uso das Águas do Rio Poti em 

Teresina 

  

 No que diz respeito às discussões sobre a crise dos recursos hídricos no 

presente século, especialistas afirmam serem mais problemas de gerenciamento, do 

que insuficiência (ROGERS et at., 2006). Para outros, são consequências de 

problemas ambientais, potencialmente relacionados à urbanização e a economia 

local (GLEICK, 2000). 

 Segundo Tundisi et al. (2003), reportando-se às situações econômicas, 

sociais e ambientais, a problemática  da água baseia-se nos seguintes fatos: 

 - Áreas urbanas com infra-estrutura em péssimo estado de conservação ou 

suficiência; 

 - Falta de interesse governamental em propor ações de gerenciamento e 

sustentabilidade ambiental; 

 - Dificuldades advindas da insuficiência de água causada por mudanças 

gerais de eventos hidrológicos, comprometendo a subsistência humana e a saúde 

alimentar. 

 As consequências disso impactam em problemas que vão desde uma região 

setorial até o âmbito global do planeta Terra, tais como: aumento das fontes de 

contaminação, alteração dos mananciais, com redução da disponibilidade hídrica e 

vulnerabilidade humana em virtude da escassez de água nos padrões de 

potabilidade. 
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A região Nordeste é caracterizada por registrar altas temperaturas em 

determinadas épocas do ano. Em virtude disso, torna-se atrativo o uso dos rios 

Parnaíba e Poti para as práticas de lazer durante o período de estiagem. 

 Entretanto, afirma Morais (2012), que a carência de informações sobre a 

qualidade das águas desses rios oferece riscos para o aparecimento de várias 

doenças aos usuários em contato direto com as águas dos rios de Teresina, o que 

observa-se em grande relevância, a importância da implantação de programas de 

monitoramento e divulgação de informações de dados referentes à qualidade das 

águas. 

Segundo a Resolução CONAMA n° 357/05, a utilização dos recursos hídricos 

para atividades recreativas de contato primário, só é consentido para os rios que 

condizem dentro dos parâmetros das classes n° 01 e 02, devendo ser vistas as 

condições sobre a qualidade das águas. 

Na capital piauiense, a utilização do rio Poti para a prática de lazer com 

contato primário, ocorre densamente na região sudeste da cidade, conhecido como 

balneário Curva São Paulo, apresentando edificações permanentes, construídas 

pela prefeitura municipal de Teresina, objetivando a firmação do local como ponto de 

lazer e turismo (MORAIS, 2012). 

 

Foto 2.1 – Balneário Curva São Paulo 

 
Fonte: Mendes-Câmara (2011) 
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De acordo com a Resolução CONAMA n° 274/00, a disposição da 

balneabilidade dos rios, bem como suas classes de uso, onde são ditas como 

“própria” ou “imprópria”, para cumprimentos de atividades de lazer, são 

apresentadas conforme quadro abaixo:  

 
Quadro 2.1 - Classificação da balneabilidade por categorias de qualidade e os respectivos 

limites para a concentração de organismos indicadores, segundo a Resolução CONAMA nº 274/00  

 
 
NMP/100 mL: número mais provável por 100 mL, em 80% ou mais de um conjunto de amostras 
obtidas em cada uma das 5 semanas anteriores  
Fonte: Brasil, 2000. 
 

 Ainda são avaliadas como “impróprias” quando há comparecimento de 

resíduos externos, líquido ou sólidos, inclusive graxas, óleos e esgotos; 

aparecimento excessivo de algas, bem como outros organismos, até que demonstre 

não apresentarem perigos à saúde pública; apresentar pH inferior a 6,0 ou acima de 

9,0 em condições não naturais, assim como outros determinantes que contradizem 

permanente ou transitoriamente as condições de lazer em contato primário (BRASIL, 

2000).   

 Eiger (1999) afirma que o aumento da concentração dos organismos 

patogênicos favorece maior probabilidade de um banhista contrair problemas de 

saúde, valendo em consideração o seu estado de imunidade e o tempo de 

exposição. 

 Segundo Oliveira (2012), o parque ambiental denominado de Encontro dos 

Rios, localizado na zona norte da capital piauiense, bairro Poty Velho, compreende 

outro ponto de lazer que o rio Poti oferece à cidade de Teresina. O mesmo foi criado 

objetivando promover o turismo e a cultura (artesanato) regional, além de 

proporcionar atividades educativas e admiração da natureza. O mais novo ponto 

turístico da cidade localizado à margem direita do rio Poti é a Ponte Estaiada Mestre 

João Isidoro França, onde possui um mirante de 95 metros de altura e capacidade 

para 100 pessoas. 
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Foto 2.2 – Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França 

 

Fonte: Google Earth  

2.3 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Mota (2008) afirma que o gerenciamento dos recursos hídricos é 

conceitualizado como o conjunto de medidas que visam o controle dos recursos 

hídricos naturais e artificiais, em proveito humano, com referência aos objetivos de 

controle ambiental.    

 A Agência Nacional de Águas (ANA) é o órgão federal atuante na efetivação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, desenvolvendo inter-relação com outros 

órgãos públicos ou privados participantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, objetivando resultados sustentáveis de uso da água (OLIVEIRA, 

2012).  

 De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 2012): 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

 As limitações de impurezas da água são estabelecidas para cada utilização 

hídrica, estabelecido por órgãos competentes, ao qual prescrevem os padrões de 
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qualidade da água na melhor forma de obter um desenvolvimento sustentável 

(MOTA, 2008).      

 A utilização preeminente dos recursos hídricos está estabelecida na 

Resolução CONAMA n° 430 (BRASIL, 2011) ao qual complementa e altera a 

Resolução CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005). As mesmas estabelecem regras e 

classificações ambientais para disposição das águas superficiais e lançamento de 

efluentes, juntamente com a determinação de classes de qualidade das águas.  

 Oliveira (2012) afirma que a determinação da classe de um rio é instituída 

pela função de utilização do mesmo, e se postula ao conhecimento de seu estado 

físico-químico e biológico. Entretanto, em decorrência da falta de informações na 

grande maioria dos rios brasileiros, a Resolução CONAMA n° 357/2005 afirma que 

na inexistência de dados, as águas doces deverão ser enquadradas na classe 2, 

garantindo assim as diretrizes de qualidade para usos gerais dos corpos d’água.  
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Quadro 2.2- Classificação dos rios segundo normas da Resolução CONAMA nº 357/2005     

 
Fonte: Brasil, 2005  
 

 Monteiro (2004) afirma que apesar de estudos realizados nas águas do rio 

Poti apresentarem características físico-químicas e bacteriológicas condizentes com 

a classe 3 de acordo com a Resolução CONAMA, a Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Piauí (SEMAR) interpreta que as águas do rio Poti devem ser 

categorizadas na classe 2, sendo necessário recuperar a qualidade das águas para 

o enquadramento desta classificação.  

 O quadro 2.3 apresenta o limite dos parâmetros de qualidade de água doce 

para as diferentes classes, de acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005: 
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 Quadro 2.3- Limite dos parâmetros de qualidade das classes -  Resolução CONAMA nº 

357/2005     

 
 Fonte: Brasil, 2005 

 

2.4 - MODELAGEM MATEMÁTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RIOS 

2.4.1 – Aspectos Gerais 

 

Segundo Matos (2012), muitos acontecimentos naturais podem ser simulados 

através de expressões matemáticas, evoluindo nas áreas de recursos hídricos a 

partir do início do século XX. Isso ocorre em virtude da necessidade de 

entendimento, prevenção e abrandamento dos diversos problemas associados ao 

meio ambiente. O progresso das equações, cada vez mais complexas, promoveram 

o surgimento de modelos de qualidade de água.  

Streeter e Phelps foram os precursores nos estudos de qualidade de água, 

desenvolvidos no Rio Ohio, nos Estados Unidos. Os mesmos analisaram os 

impactos do oxigênio dissolvido no rio devido ao despejo de matéria orgânica 

(esgoto doméstico). O modelo considerava a decomposição da matéria orgânica 

(desoxigenação) e a reareação, no balanço do oxigênio (CHAPRA, 1997; 

THOMANN, 1998). 

Nessa época, as atenções se voltavam para o planejamento e projetos de 

estações de tratamento de esgotos lançados nos mananciais.  Após a revolução 

industrial, os elementos que levaram o desenvolvimento das práticas de modelagem 

das águas, foram o surgimento do movimento ecológico e as sucessivas precauções 

com o meio ambiente (THOMANN, 1998). 
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Nos anos entre 1980 a 1995, foi observado um extenso desenvolvimento do 

numero de modelos, devido ao crescimento da informática, sendo possível analisar 

cinéticas e sistemas geométricos mais complexos, podendo inserir um maior número 

de variáveis e obter melhores resultados finais. Sendo assim, foi possível obter uma 

visão mais aprimorada das bacias hidrográficas como um todo (CHAPRA, 1997). 

Os procedimentos de modelagem podem ocasionar dúvida nos resultados 

gerados, que por sua vez, devem estar dentro de parâmetros aceitáveis para uma 

boa representação dos recintos analisados. Portanto, é de suma importância o 

conhecimento das reações dos processos envolvidos e simulados, para a 

minimização dos erros e insegurança nos resultados (TUCCI, 1987; TUCCI, 2005). 

Segundo Mourão Junior (2010), o modelo QUAL2E constitui uma versão 

atualizada do modelo QUALII, desenvolvido pela NCASI (National Council for Air and 

Stream Improvement), juntamente com o Center for Water Quality Modeling (CWQM) 

da EPA (U.S.Environmental Protection Agency). 

O QUAL2E é um modelo clássico largamente utilizado para simulação do 

impacto de cargas de efluentes em cursos de água, bem como para definição de 

cargas permissíveis e demais considerações associadas à qualidade das águas 

(SILVA, 2007; Mourão Junior, 2010; SABÓIA, 2011). Esse modelo é bastante 

versátil e possibilita avaliar processos que envolvem vários constituintes ao decorrer 

de um curso de água: oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

concentração de biomassa algal, nitrogênio orgânico, amônia, nitrito, nitrato, fósforo 

orgânico, fósforo dissolvido e coliformes. O modelo QUAL2K surgiu como sucessor 

do QUAL2E. As principais diferenças entre os modelos supracitados são discutidas 

por Porto et al. (2011). 

 

2.4.2 – Modelo QUAL-UFMG 

 

A plataforma QUAL-UFMG foi desenvolvido por Von Sperling (2007) a partir 

de simplificações do modelo QUAL2E e adaptação das equações para planilhas 

eletrônicas. Mourão Junior (2010) pesquisou sobre a aplicação e calibração do 

QUAL-UFMG na bacia do Rio Piracicaba/MG, avaliando os parâmetros OD, DBO, 

nitrogênio, fósforo e coliformes termotolerantes, e comparando os resultados com os 

padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005. Salla et al.(2013) 
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avaliaram a capacidade de autodepuração do Rio Jordão/MG, considerando as 

contribuições do córrego Brejo Alegre no período de estiagem, além de dois 

cenários que levam em conta as cargas poluidoras estimadas da estação de 

tratamento de esgoto e a baixa capacidade de diluição do rio para a vazão crítica, 

através do modelo QUAL-UFMG. 

Von Sperling (2007) afirma que a simplificação do modelo QUAL-UFMG em 

relação ao QUAL2E constitui na desconsideração das algas e todas as suas inter-

relações, integração pelo método de Euler e não consideração da dispersão 

longitudinal. 

O programa é composto por quatro planilhas descritas abaixo: 

- FórmulasCoefic: contém todas as fórmulas utilizadas na modelagem, bem 

como os intervalos de valores dos coeficientes das equações; 

- DiagramaUnifilar: destinada ao detalhamento do diagrama unifilar do rio, 

objetivando auxiliar na compreensão do objeto de estudo. 

- RioPrincipal: planilha que contém a modelagem do rio principal, onde são 

apresentados todos os gráficos e valores processados nos cálculos do modelo. 

- Tributário1: planilha opcional correspondente a simulação de algum tributário 

caso exista no sistema a ser modelado. Na ocorrência de mais tributários esta 

planilha deverá ser copiada de acordo com a sua quantidade.      
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Figura 2.5 – Planilha do Programa QUAL-UFMG 

 
Fonte: Von Sperling (2007) 

 

PLANILHAS DO PROGRAMA 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS 
(CÉLULAS AMARELAS) 
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2.4.2.1 - Contextualização para os Dados de Entrada  

2.4.2.1.1 – Equação da Mistura Esgoto-Rio 

 

 A partir do ponto de lançamento do esgoto ou tributário no rio, o QUAL-UFMG 

calcula as reações físico-químicas, admitindo uma mistura imediata no ponto 

contribuinte.  Constitui a média ponderada das concentrações com as vazões dos 

elementos que se agregam, podendo se tratar do oxigênio dissolvido, DBO, 

nitrogênio, fósforo e coliformes.  

ER

EERR

QQ

CQCQ
C

+

⋅+⋅
=0                                                                                             (2.1) 

Sendo que: C0 = concentração na mistura (mg/L), CR = concentração no rio a 

montante do ponto de mistura (mg/L), CE = concentração do esgoto a montante do 

ponto de mistura (mg/L), QR = vazão do rio (L/s) e QE = vazão do esgoto (L/s). 

 

2.4.2.1.2 - Cinética dos Coliformes Termotolerantes 

 

O fator higiênico é certamente um dos importantes aspectos relacionados 

com a qualidade das águas, sendo vinculado com doenças associadas a poluição 

hídrica.  

As bactérias do grupo coliformes são relacionadas como indicadoras de 

contaminação fecal. As grandes incidências nos corpos hídricos, indicam 

possibilidades de transmissão de doenças.   

O decaimento bacteriano é geralmente estimado pela lei de Chick, em que a 

taxa de remoção é diretamente proporcional à concentração de bactérias, 

correspondendo a uma reação de 1ª ordem, como mostra a equação abaixo:                              

NKbdtdN ⋅−=                                                                                                      (2.2) 

Onde: N = número de coliformes (org/100 mL ou NMP – Número Mais 

Provável – por 100mL); t= tempo (dia) e Kb = coeficiente de decaimento bacteriano 

(dia-1) 

A mortalidade bacteriana está associada a diferentes valores de Kb, 

dependendo das condições do meio aquático e da natureza dos organismos. Os 
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valores de Kb obtidos em diversos estudos em rios, variam entre 0,5 a 1,5 d-1 (base 

e, 20° C).     

Mourão Junior (2010) afirma que o efeito da temperatura pode ser formulado 

através da equação 2.3: 
)20(

20
−⋅= T

bbT KK φ                                                                                                     (2.3) 

Onde: KbT= Kb a uma temperatura T qualquer (d-1); Kb20= Kb a uma 

temperatura T=20ºC (d-1); T = temperatura da água (ºC) e φ = coeficiente de 

temperatura.  

Um valor médio para φ  pode ser 1,07 (ARCEIVALA,1981; EPA,1985; 

THOMANN E MUELLER, 1987). 

 

2.4.2.1.3 - Cinética do Fósforo Orgânico e Inorgânico 

 

O fósforo encontra-se geralmente em baixa disponibilidade nos rios, se 

comparando com outros nutrientes, pois não é abundante na crosta terrestre; não 

existe na forma gasosa; e tende a se sedimentar com a união de partículas 

finamente granuladas (CHAPRA, 1997).  

Apesar da sua carência natural, as atividades antrópicas levam o aporte deste 

nutriente aos corpos d’água, através da drenagem de fertilizantes agrícolas ou de 

produtos químicos das áreas urbanas, como também ao despejo de esgotos 

domésticos provenientes de fertilizantes ou de atividades fisiológicas.     

O fósforo nos esgotos domésticos está disponível na forma de fosfatos nos 

seguintes aspectos (IAWQ, 1995): 

- inorgânico (polifosfatos e ortofosfatos): procedente dos detergentes e outros 

produtos químicos domésticos; 

- orgânico (compostos orgânicos): de origem fisiológica. 

Na modelagem do fósforo são representados os processos de sedimentação 

do fósforo orgânico particulado, conversão do fósforo orgânico particulado a fósforo 

inorgânico dissolvido e liberação de fósforo inorgânico dissolvido pelo sedimento de 

fundo. 

As seguintes equações descrevem a modelagem: 

a)  Fósforo orgânico: 
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orgspoorgoi
org PKPK

dt

dP
⋅−⋅−=                                                                                  (2.4) 

b) Fósforo inorgânico:  

H

S
PK

dt

dP pinorg

orgoi
inorg +⋅=                                                                                       (2.5) 

Onde: Porg= concentração de fósforo orgânico (mg/L); Pinorg = concentração 

de fósforo inorgânico (mg/L); Kspo = coeficiente de remoção do fósforo orgânico por 

sedimentação (d-1); Koi= coeficiente de conversão do fósforo orgânico a fósforo 

inorgânico (d-1); SPinorg = coeficiente de liberação do fósforo inorgânico pelo 

sedimento de fundo (gO2/m².d); H= profundidade do curso de água (m). 

O quadro 2.4 apresenta os valores típicos dos coeficientes (20°C) do modelo 

do fósforo em rios (EPA, 1985, 1987; COSTA VAL, 2001): 

 

Quadro 2.4 – Valores dos coeficientes do modelo do fósforo em rios 

 

 

 

2.4.2.1.4 – Cinética do Nitrogênio 

 

O nitrogênio pode ser encontrado em diversas formas ou estados de 

oxidação. No meio aquático as formas predominantes são: nitrogênio molecular, 

nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato. Von Sperling (2007) afirma que a forma 

predominante do nitrogênio pode determinar o grau de poluição ocasionada pelo 

lançamento de esgotos. Se a poluição é recente, o nitrogênio estará basicamente na 

forma orgânica ou amônia. Se a poluição for tida como antiga estará em maior 

concentração na forma de nitrato. Normalmente as concentrações de nitrito são mais 

reduzidas. 

Nos cursos d’água o nitrogênio orgânico é convertido à amônia 

(amonificação). Essa transformação não implica na alteração da quantidade de 

Valores dos coeficientes do modelo de fósforo em rios 
Símbolo Símbolo 

no 
QUAL2E 

Descrição Unidade Valores 
intermediários 
do coeficiente 

(20º C) 

Faixa de 
valores aceita 
pelo QUAL2E 

Coeficiente de 
temperatura θ 
(adimensional) 

Kspo σ5 Coef. de sedimentação do P 
orgânico 

d-1 0,02 a 0,05 0,001 a 0,1 1,024 

Koi β4 Coef. de conversão do P orgânico 
a P inorgânico 

d-1 0,2 a 0,3 0,01 a 0,7 1,047 

SPinorg σ2 Fluxo de liberação de P inorgânico 
pelo sedimento de fundo 

g/m2.d 0,0 a 0,2 Variável 1,074 
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nitrogênio no corpo d’água, não implicando no consumo de oxigênio dissolvido nos 

rios. 

Chamamos de nitrificação a transformação oxidada da amônia a nitritos e 

estes a nitratos. É importante observar, que na nitrificação não ocorre a remoção de 

nitrogênio total, sendo apenas a conversão de suas formas, implicando no consumo 

de oxigênio no meio líquido. 

Em resumo, os valores usuais da relação de consumo de oxigênio na 

nitrificação encontram-se na seguinte faixa (EPA, 1985): 

- Oxidação de 1 mg/L de amônia-N a nitrito-N: consumo de 3,2 mg/L de 

oxigênio; 

- Oxidação de 1 mg/L de nitrito-N a nitrato-N: consumo de 1,1 mg/L de 

oxigênio; 

- Oxidação de 1 mg/L de amônia-N a nitrato-N (reação global): consumo de 

4,3 mg/L de oxigênio. 

As equações pertinentes à modelagem do nitrogênio são apresentadas 

abaixo: 

- Nitrogênio Orgânico: 

orgsoorgoa

org
NKNK

dt

dN
⋅−⋅−=                                                                                   (2.6) 

- Amônia: 

H

S
NKNK

dt

dN Namon

amonanorgoa

amon +⋅−⋅=                                                                    (2.7) 

As condições ambientais, especialmente na nitrificação, são influenciadoras 

da conversão do nitrogênio, dentre elas: a temperatura, o pH, o oxigênio dissolvido e 

as substâncias tóxicas ou inibidoras. É importante destacar a redução da taxa de 

nitrificação em decorrência das baixas concentrações de OD (oxigênio dissolvido) no 

curso d’água, que decorrem na limitação, ao crescimento das bactérias nitrificantes. 

Chapra (1997) descreve o fator de correção da nitrificação em função da 

concentração de OD: 

ODK

nitr
nitrODef

⋅−
−=1                                                                                               (2.8) 

Onde: fnitr =fator de correção do coeficiente de nitrificação em função do OD; 

KnitroOD = coeficiente de inibição da nitrificação por baixo OD. 
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- Nitrito: 

nitrinnamonan

nitri NKNK
dt

dN
⋅−⋅=                                                                                  (2.9) 

- Nitrato:  

nitrinn

nitra NK
dt

dN
⋅=                                                                                                  (2.10) 

- Nitrogênio Total: 

nitranitriamonorgtot NNNNN +++=                                                                             (2.11) 

Onde: Ntotal = nitrogênio total (mgN/L); Norg = nitrogênio orgânico (mgN/L); 

Namon = amônia (mgN/L); Nnitri = nitrito (mgN/L); Nnitra = nitrato (mgN/L); Kso = 

coeficiente de remoção do nitrogênio orgânico por sedimentação (d-1); Koa = 

coeficiente de conversão do nitrogênio orgânico a amônia (d-1); Kan = coeficiente de 

conversão da amônia a nitrito (coeficiente de nitrificação) (d-1); Knn = coeficiente de 

conversão de nitrito a nitrato (coeficiente de nitrificação) (d-1); SNamon =coeficiente de 

liberação de amônia pelo sedimento de fundo (gO2/m2.d); H = profundidade do curso 

de água (m). 

Os coeficientes Koa e Kan devem ser corrigidos pela temperatura, seguindo 

mesmo critério da equação (2.3): 

- Koa: φ  = 1,047 (EPA, 1987) 

- Kan: φ  = 1,080 (Thomann e Mueller, 1985) 

O quadro 2.5 apresenta os valores usualmente empregados para a 

modelagem do nitrogênio: 
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Quadro 2.5 - Valores usuais dos coeficientes do modelo de nitrogênio em rios 
 

 

2.4.2.1.5 – Cinética da Desoxigenação - DBO 

  

 O decaimento dos teores de oxigênio dissolvido é evidenciado como o 

principal efeito ecológico da poluição orgânica em um curso d’água. Essa redução 

está associada à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), sendo expresso pela 

DBO padrão, medida a 05 dias, a uma temperatura de 20° C. Seu conceito refere-se 

a mensuração do oxigênio consumido após 05 dias pelos microorganismos, na 

estabilização bioquímica da matéria orgânica (SPERLING, 1996).   

A equação da DBO pode ser expressa de acordo com a seguinte equação 

diferencial:  

 rdsd LLKLK
dt

dL
+⋅−⋅−=                                                                                      (2.12) 

Símbolo Símbolo 
no 

QUAL2E 

Descrição Unidade Valores usuais do coeficiente 
(20º C) 

Faixa de 
valores 
aceita 
pelo 

QUAL2E 

Coeficiente de 
temperatura θ 
(adimensional) 

Kso σ4 Coef. de sedimentação 
do N orgânico 

d-1 • Remansos: 0,10 d-1 
• Rios lentos: águas naturais a 

moderadamente poluídas: 0,05 
d-1; águas fortemente poluídas: 
0,10 d-1  

• Rios rápidos: águas naturais: 
0,02 d-1; águas moderadamente 
poluídas: 0,05 d-1; águas 
fortemente poluídas: 0,10 d-1 

• Corredeiras: 0,00 d-1 

0,001 a 
0,1 

1,024 

Koa β3 Coef. de conversão do 
N orgânico a amônia 

d-1 0,20 a 0,25 0,02 a 
0,40 

1,047 

Kan β1 Coef. de conversão da 
amônia a nitrito 

d-1 0,15 a 0,25 0,10 a 
1,00 

1,080 

Knn β2 Coef. de conversão do 
nitrito a nitrato 

 • Cursos d’água profundos: 
0,10 a 0,50 d-1 

• Cursos d’água rasos: 0,20 a 
1,00 d-1 ou mais 

• Segundo Thomann e Mueller: 
os valores de Kan são similares 
aos do coeficiente Kd 
(decomposição da DBO), 
incluindo a distinção entre rios 
rasos e profundos 

0,20 a 
2,00 

1,047 

Samon σ3 Fluxo de liberação de 
amônia pelo sedimento 
de fundo 

g/m2.d 0,00 a 0,50 (menores valores para 
rios rápidos e limpos) 

Variável 1,074 

fnitr CORDO Fator de correção do 
coeficiente de 
nitrificação em função 
do OD 

- OD.K
nitr

nitrODe1f −
−=  - - 

KnitrOD KNITRF Coeficiente de inibição 
da nitrificação por 
baixo OD (equação de 
fnitr) 

L/mg 0,60 0,00 a 
1,00 

- 

RO2amon α5 Relação entre o 
oxigênio consumido 
por cada unidade de 
amônia oxidada a 
nitrito 

mgO2/mg
Namon 

3,2 - - 

RO2nitri α6 Relação entre o 
oxigênio consumido 
por cada unidade de 
nitrito oxidado a 
nitrato 

mgO2/mg
Nnitri 

1,1 - - 
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Onde: L = concentração de DBO remanescente (mg/L); t= tempo (dia); Kd = 

coeficiente de remoção de DBO (dia-1); Ks= coeficiente de sedimentação (d-1); Lrd = 

taxa de entrada de DBO última difusa (g/m³.d) 

 Comparando o coeficiente de desoxigenação através do teste da DBO em 

laboratório (K1), com os valores verificados a partir do curso d’água, denominado de 

Kd, observa-se a desigualdade dos respectivos valores, podendo ser similares em 

ambientes hídricos profundos e lentos (CHAPRA, 1997). Em geral, as taxas de 

remoção ou oxidação da DBO no rio (Kd) tendem a ser maiores que a oxidação da 

DBO nas garrafas de laboratório (K1). 

O quadro abaixo apresenta uma síntese das faixas dos valores de K1, Kd e Ks 

associados às condições dos rios (VON SPERLING, 2007): 

 

Quadro 2.6- Valores típicos dos coeficientes de remoção de DBO  

 

 

Segundo Mourão Junior (2010), o metabolismo microbiano é amplamente 

alterado por influência da temperatura. A equação empírica (2.13) mostra a relação 

entre o coeficiente de remoção de DBO  e a temperatura:  
)20(

)20(11
−⋅= T

T
KK φ                                                                                                  (2.13) 

Onde: K1T= K1 a uma temperatura T qualquer (d-1); K1(20)= K1 à temperatura 

T=20ºC (d-1); T = temperatura da água (ºC) e φ  = coeficiente de temperatura. 

O coeficiente φ  tem o valor usualmente utilizado de 1,047. A equação (2.13) 

também é válida para o coeficiente Kd (EPA,1987). 

Valores típicos dos coeficientes de remoção de DBO (K1, Ks, Kd e Kr) (base e, 20°C) 
Rios rasos Rios profundos Origem K1 

(laborat) Decomp. 
Kd 

Sediment. 
Ks 

Remoção 
Kr 

(=Ks+Kd) 

Decomp. 
Kd 

Sediment. 
Ks 

Remoção 
Kr 

(=Ks+Kd) 
Curso d´água recebendo esgoto 
bruto concentrado 

0,35-0,45 0,50-1,00 0,10-0,35 0,60-1,35 0,35-0,50 0,05-0,20 0,40-0,70 

Curso d´água recebendo esgoto 
bruto de baixa concentração 

0,30-0,40 0,40-0,80 0,05-0,25 0,45-1,05 0,30-0,45 0,00-0,15 0,30-0,60 

Curso d´água recebendo efluente 
primário 

0,30-0,40 0,40-0,80 0,05-0,10 0,45-0,90 0,30-0,45 0,00-0,05 0,30-0,50 

Curso d´água recebendo efluente 
secundário 

0,12-0,24 0,12-0,24 - 0,12-0,24 0,12-0,24 - 0,12-0,24 

Curso d´água com águas limpas 
 

0,08-0,20 0,08-0,20 - 0,08-0,20 0,08-0,20 - 0,08-0,20 

Nota: rios rasos: profundidade inferior a cerca de 1,0 ou 1,5 m; rios profundos: profundidade superior a cerca de 1,0 ou 1,5 m  
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Assim como K1 e Kd, o coeficiente de remoção de DBO por sedimentação 

também é influenciado pela temperatura, podendo usar a equação (2.13) e adotando 

φ  igual a  1,024 (EPA, 1987). 

2.4.2.1.6 – Cinética do Oxigênio Dissolvido – OD 

 

Von Sperling (2007) afirma que a exposição da água a um determinado gás, 

ocorre um intercâmbio de moléculas da fase líquida para a gasosa, havendo 

reciprocidade. A concentração de saturação (Cs) é definida como o equilíbrio 

dinâmico do fluxo do gás na fase líquida.  Havendo por algum motivo um consumo 

de gás dissolvido na fase líquida, a transferência mais relevante é no sentido gás- 

líquido, a fim de assegurar o equilíbrio. 

 

Figura 2.6: Trocas gasosas em um sistema em equilíbrio e em um sistema com o líquido com 

deficiência do gás dissolvido (Von Sperling, 2007) 

 

Constituem essenciais fontes de propagação de oxigênio no meio líquido: a 

própria reareação atmosférica, a fotossíntese das algas e o oxigênio contido no fluxo 

de entrada. Para a diminuição de oxigênio destaca-se a respiração das algas, a 

oxidação da matéria orgânica e a ressuspensão do material sedimentado, com 

reintrodução de DBO na água sobrenadante (PALMIERI, 2003). 

A cinética do OD pode ser demonstrada como na equação abaixo: 

amonannitranonOdds NKfRRFSLKCCK
dt

dC
⋅⋅−−+−⋅−−= ).()( 22                             (2.14) 

Sendo que:  

� =
dt

dC
 Acumulação; 

� =− )(2 CCK s Reareaçao; =−= CCD s déficit de oxigênio; 
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� =⋅ LK d Decomposição; 

� =dS Demanda do Sedimento; 

� =F Fotossíntese; 

� =R Respiração;  

� =⋅⋅⋅ amonannitramonO NKfR )(2 Nitrificação 

 

Onde: C = concentração de OD em tempo t (mg/L), Cs= concentração de 

saturação de OD em tempo t (mg/L), D= déficit de oxigênio dissolvido no dado 

instante t  (mg/L), t = tempo (dia), K2 = coeficiente de reaeração (dia-1), RO2amon = 

relação entre o oxigênio consumido por cada unidade de amônia oxidada a nitrito 

(mgO2/mgNamon), F = taxa de produção de oxigênio por fotossíntese por algas e 

macrófitas (mgO2/L.d) e R = taxa de consumo de oxigênio pela respiração de algas 

e macrófitas (mgO2/L.d). 

As formas de determinação de K2 para modelagem do oxigênio dissolvido em 

rios podem ser: através de valores médios tabelados; em função das características 

hidráulicas do corpo d’água ou em valores associados com a vazão do curso d’água 

(VON SPERLING, 2007).  

Estudiosos na área de recursos hídricos obtiveram valores médios de K2 para 

corços d’água, apresentados no quadro 2.7. 

 

Quadro 2.7 - Valores típicos de K2 (base e, 20°C) 

 

Fonte: Fair et al (1973), Arceivala(1981) 

 

A literatura cita várias fórmulas empíricas relacionando K2 com as 

características hidráulicas de profundidade e vazão dos corpos d’água. O modelo 
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QUAL2E, apesar de apresentar 17 equações, relata que nenhuma é universal, 

sendo usadas de acordo com a conveniência e situação. O quadro 2.8 apresenta as 

três fórmulas frequentemente utilizadas, contendo entradas de dados de fácil 

obtenção. 

 

Quadro 2.8 - Valores de K2 (d-1) segundo modelos baseados em dados hidráulicos do curso 

d’água (base e, 20ºC) 

 

A influência da temperatura no coeficiente de reareação (K2) pode ser 

representada na equação abaixo: 
)20(

)20(22
−⋅= T

T
KK φ                                                                                                (2.15) 

Onde : K2T= K2 a uma temperatura T qualquer (d-1); K2(20)= K2 a uma 

temperatura T=20ºC (d-1); T = temperatura da água (ºC); φ  = coeficiente de 

temperatura. 

Um valor bastante utilizado do coeficiente de temperatura φ  é 1,047 

(EPA,1987). 

 

2.4.2.1.7 – Relações Empíricas do Modelo 

 

As características hidráulicas do rio e o coeficiente de reaeração K2 a serem 

usados em cada trecho da modelagem são obtidos com base em equações 

ajustadas a partir de dados de campo: 
b

RQau ⋅=                                                                                                                (2.16)      
d

RQcy ⋅=                                                                                                                (2.17) 
n

RQmK ⋅=2                                                                                                              (2.18) 
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Sendo: QR = vazão no rio (m³/s), y = profundidade da água (m) e “a”, “b”, “c”, 

“d”, “m” e “n”, constantes empíricas. Ressalta-se que os valores de K2 utilizados para 

o ajuste da equação (2.18) podem ser calculados com base nas equações do 

quadro 2.8. 
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3 - METODOLOGIA 

3.1 –  ÁREA DE ESTUDOS 

 

Para a modelagem da qualidade da água do rio Poti, com a utilização do 

programa QUAL-UFMG, fizeram parte dos objetivos desta pesquisa, o estudo de 

36,8 quilômetros de extensão no referido rio. Esta extensão compreende trechos 

que abrangem tanto áreas rurais quanto urbanas, na cidade de Teresina, tendo 

como percurso final o encontro das águas dos rios Poti e Parnaíba. 

Foram coletadas amostras (abril/2014) para realização de análises físico-

químicas e bacteriológicas em 13 (treze) pontos de galerias pluviais que deságuam 

no rio Poti, denominadas para esta pesquisa de pontos de esgotos, pela 

contaminação através de ligações clandestinas de esgotamento sanitário, e mais 04 

(quatro) pontos ao longo do rio, objetivando obter dados de entrada na plataforma 

QUAL-UFMG e calibrar o modelo através de ajuste dos coeficientes de decaimento 

para os parâmetros oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) e coliformes termotolerantes (CT). Os resultados das análises do rio foram 

cedidos pelo Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí - UFPI, que 

avalia mensalmente a qualidade da água do rio Poti, através do Índice de Qualidade 

da Água (IQA). As análises nos 13 (treze) pontos de esgotos, em relação aos 

mesmos parâmetros analisados no rio, foram realizadas pela concessionária Águas 

e Esgotos do Piauí S. A. (AGESPISA), exclusivamente para esta pesquisa. 
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Figura 3.1 - Localização dos pontos monitorados    

 
Fonte: O autor 

 

As localizações geográficas dos pontos monitorados nos esgotos e no rio 

estão apresentadas no quadro abaixo: 
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Quadro 3.1 - Localização dos pontos monitorados 

 

 

3.2 – PARÂMETROS ANALISADOS NO RIO 

 

As características físicas do rio no início do trecho da modelagem, como 

vazão, altitude acima do nível do mar e temperatura, são necessárias para obtenção 

dos dados de entrada iniciais do Programa QUAL-UFMG.  

Para a obtenção da vazão no rio foram utilizados os dados históricos de 

vazão e altura da água no rio Poti, através do site da Agência Nacional de Águas 

(ANA), da Estação Fluviométrica Fazenda Cantinho II, por estar localizada próxima 

ao ponto inicial do trecho desta pesquisa. Sendo assim, foi obtida a curva-chave 

relacionando vazão do rio à altura da água por meio de curvas de potência, com 

coeficientes de determinação (r²) superior a 0,90. Com os dados de altura do rio 

(abril/2014) fornecidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), foi possível 

determinar a vazão através da curva-chave supracitada. Esse procedimento foi 



 

 

56

necessário devido à inexistência de dados de vazões atuais até o momento da 

elaboração desta pesquisa. 

 

Gráfico 3.1 - Vazões e alturas da água observadas no rio Poti em Teresina/PI entre 2002 e 

2007 (dados obtidos da Agência Nacional de Águas - ANA) 
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Na determinação do gráfico “vazão x velocidade”, objetivando a definição dos 

coeficientes da equação 2.16, foram utilizados novamente os dados históricos de 

vazão e altura do rio. Admitindo uma seção trapezoidal do rio Poti, foi utilizada a 

fórmula de Manning para obtenção da largura de fundo “b” para posterior 

determinação dos parâmetros de área e velocidade, de acordo com as equações 

abaixo: 

( )[ ]

( )[ ]
21

32
2

35

12

1
i

Zyb

yyZb

n
Q ⋅

++

⋅⋅+
⋅=                                                                                 (3.1) 

( ) yyZbA ⋅⋅+=                                                                                                        (3.2) 

A

Q
u =                                                                                                                       (3.3) 

Onde: Q = vazão do rio (m³/s), n = coeficiente de rugosidade, b = largura de 

fundo (m), Z= declividade da parede lateral, y = profundidade do rio (m), A = área da 

seção transversal ocupada pelo rio (m²), u = velocidade do rio (m//s) e i = declividade 

(m/m). 
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Para esta pesquisa foi admitido Z = 30 e utilizado n = 0,030, de acordo com a 

faixa de valores usuais de cursos d’água para o coeficiente de rugosidade citados 

por Chow (1959). 

 Através do programa Google Earth foi evidenciado um desnível total de 10 

metros para o trecho estudado do rio Poti. Desse modo, foi possível a determinação 

da declividade, como sendo a razão entre o desnível total e a distância monitorada 

do rio.  

O valor da altitude acima do nível do mar para o trecho inicial foi considerada 

a mesma da revisão bibliográfica desta pesquisa, para a cidade de Teresina (74 

metros). 

A medição da temperatura do rio foi feita através de termômetro específico 

para este propósito, no mesmo período da coleta dos pontos de esgotos. 

 

3.3 – PARÂMETROS ANALISADOS NOS PONTOS DE ESGOTOS 

  

Para obtenção dos dados do QUAL-UFMG, havendo contribuição de esgoto 

no rio, é necessária a introdução das características físicas e biológicas desses 

efluentes no programa. Para isso, foram realizadas vistorias in loco, para medição 

das cargas hidráulicas e coleta das amostras para análises químicas e 

bacteriológicas. 

As características físicas dos bueiros são descritas no quadro abaixo, em 

referência aos respectivos relatórios fotográficos posteriores: 
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Quadro 3.2 – Características dos bueiros 

 

 
 
Foto 3.1: Ponto PE 01                                                Foto 3.2: Ponto PE 02 

            
Fonte: O autor                                                                Fonte: O autor                    
 
Foto 3.3: Ponto PE 03                                                Foto 3.4: Ponto PE 04 

               
Fonte: O autor                                                            Fonte: O autor    
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Foto 3.5: Ponto PE 05                                               Foto 3.6: Ponto PE 06 

           
Fonte: O autor                                                           Fonte: O autor                                                                              
 
 
Foto 3.7: Ponto PE 07                                               Foto 3.8: Ponto PE 08 

           
Fonte: O autor                                                           Fonte: O autor                                                                                
 
 
Foto 3.9: Ponto PE 09                                               Foto 3.10: Ponto PE 10 

           
Fonte: O autor                                                               Fonte: O autor 
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Foto 3.11: Ponto PE 11                                                  Foto 3.12: Ponto PE 12 

               
Fonte: O autor                                                                Fonte: O autor 
 
 
Foto 3.13: Ponto PE 13 

 
Fonte: O autor 

 

Para a determinação das vazões dos bueiros foi utilizado o princípio da 

energia específica, onde foram determinadas as vazões unitárias, considerando 

regime crítico no ponto de queda da água (PORTO, 2006). Posteriormente foram 

calculadas as vazões dos esgotos pelo produto da vazão específica e a largura do 

canal. Nos bueiros circulares foram feitas equivalências de áreas para escoamentos 

retangulares. O monitoramento das alturas críticas (in loco) foi realizado entre as 08 

e 16 horas durante o mês de abril de 2014. 

A figura 3.2 mostra o diagrama unifilar da área de estudo, identificando as 

distâncias entre os pontos de esgotos monitorados. 
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Figura 3.2 - Diagrama unifilar da área de estudo 

 

  

3.4 – SIMPLIFICAÇÃO DO MODELO QUAL-UFMG PARA ESTA PESQUISA 

 

Por falta de dados de campo, não foi possível modelar os parâmetros de 

nitrogênio e fósforo, simplificando o programa QUAL-UFMG na modelagem do 

oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e coliformes termotolerantes. A 

resolução numérica das equações (2.2), (2.12) e (2.14), é obtida pelo esquema de 

diferenças finitas e usando o método de Euler.  

3.4.1 – Coliformes Termotolerantes (CT) 

  

Reescrevendo a equação (2.2), onde o decaimento bacteriano é estimado 

pela equação unidimensional de transporte de massa (desprezando os termos 

transiente e de difusão/dispersão), em que o termo de advecção pode ser 

considerado diretamente proporcional a um termo de reação de 1ª ordem que 

representa o decaimento de bactérias, obtém-se a seguinte expressão algébrica: 

)(1
u

x
NKNN ibii

∆
⋅⋅−=+

                                                                                         (3.4) 

Onde: u = velocidade média da água no trecho em estudo, x = coordenada ao 

longo da trajetória do rio. 
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3.4.2 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)  

 

Considerando que os efeitos de remoção e sedimentação de DBO, assim 

como a demanda de oxigênio do sedimento, poderiam ser englobados em um único 

processo de decaimento, representado pelo lado direito da equação (2.12), temos: 

)(1
u

x
LKLL idii

∆
⋅⋅−=+                                                                                             (3.5) 

Cabe salientar que na presente pesquisa não foi considerada a introdução de 

DBO no meio líquido advindo de fonte interna (Lrd). 

3.4.3 – Oxigênio Dissolvido (OD)  

 

Devido à ausência de dados, os termos referentes à fotossíntese, respiração 

algal e nitrificação da equação (2.14), foram desconsiderados neste estudo. Logo, o 

balanço de OD pode ser descrito pela equação numérica abaixo: 

[ ] )()( ,,21
u

x
LKCCKCC idiisiii

∆
⋅⋅−−+=+                                                                    (3.6)        

 

3.5 – CALIBRAÇÃO / SIMULAÇÃO DO MODELO QUAL-UFMG 

 

 Mourão Júnior (2010) afirma que calibrar um modelo significa regular o critério 

das equações matemáticas, de modo a apresentar uma maneira mais veraz ou 

precisa entre os dados medidos (observados), com os estimados (calculados) pelo 

modelo, objetivando a minimização das diferenças entre eles.  

 Denomina-se “desvio”, a diversidade entre os valores medidos e os valores 

calculados pelo modelo. Para um ajuste ser considerado perfeito, os valores 

medidos e estimados deverão ser idênticos.  

 A calibração pode ser feita de duas maneiras: manualmente ou automatizada. 

Pela maneira manual significa variar os valores dos parâmetros informalmente, de 

forma que o “desvio” diminua, até atingir um valor considerado satisfatório pelo 

analista do modelo. A calibração automatizada, compreende a utilização de algum 

recurso de otimização, que faça modificar os intervalos dos coeficientes do modelo, 

de modo a garantir melhor precisão dos resultados.  
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Os coeficientes calibrados na modelagem da qualidade da água do rio Poti 

foram Kb e Kd, conforme mostrado no quadro 3.3. Cabe salientar que tais 

coeficientes foram calibrados usando a ferramenta “solver” do Excel (calibração 

automatizada), obedecendo as faixas de valores fornecidas por Von Sperling (2007). 

Por outro lado, os valores para K2 ao longo do trecho estudado foram obtidos 

através da equação (2.18).  

 

Quadro 3.3 – Valores de referência (Von Sperling, 2007) e coeficientes calibrados nesta 

pesquisa 

 
* Valor médio obtido através da aplicação da Equação (2.18). 

 

Após a calibração do modelo, foram realizadas simulações para comparação 

dos resultados com dados de campo obtidos na literatura. Além disso, foram 

simulados diferentes cenários de vazão no rio Poti, inerentes às variabilidades do 

semiárido: Q10 (vazão superada em 10% do tempo), Q90 (vazão superada em 90% 

do tempo) e Q7,10 (valor anual da menor média de 07 vazões diárias consecutivas 

em um período de retorno de 10 anos). 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 – CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DO RIO 

 

De posse dos dados históricos de vazões (Q) e alturas (Y) de água no rio 

Poti, nos anos de 2006 e 2007, através do site da Agência Nacional de Águas (ANA) 

e utilizando a equação (3.1), obteve-se a vazão Q’, arbitrando o valor da largura de 

fundo de modo que o erro absoluto entre Q e Q’ se tornasse o mínimo possível. 

Sendo assim, foi possível calcular as áreas e velocidades do corpo d’água para cada 

dado histórico de acordo com as equações (3.2) e (3.3). Desse modo, as curvas-

chave “vazão-altura do rio” e “vazão-velocidade”, foram determinadas como mostra o 

quadro 4.1 abaixo: 

 

Quadro 4.1 – Determinação das curvas chave: vazão-altura e vazão-velocidade 

 

  

Monteiro (2004) afirma que o barramento natural do rio Poti em relação ao rio 

Parnaíba provoca uma diminuição da velocidade do rio Poti nos períodos de 

estiagem, apresentando até refluxo junto à foz. Isso pode ser observado nas baixas 

velocidades do quadro 4.1, nos meses de setembro a novembro. 
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Nos gráficos 4.1 e 4.2, as linhas de tendência sob forma de potência 

determinam os coeficientes das equações (2.17) e (2.16). 

 

 Gráfico 4.1 – Gráfico vazão x altura do rio 

 

 

 Gráfico 4.2 – Gráfico vazão x velocidade 

 

 

 Na determinação da vazão inicial do rio a montante dos lançamentos de 

esgoto foi utilizada a curva chave “vazão-altura” e dados de altura do rio no mês de 

abril de 2014, fornecidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), como mostra o 

quadro 4.2. A altura da água no rio Poti, utilizada para determinação da vazão inicial 

foi a do dia 07 de abril, correspondendo à data dos dados para calibração, 

fornecidos pela Universidade Federal do Piauí.   
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Quadro 4.2 – Altura média do rio Poti no mês de Abril de 2014  

 

 Fonte: Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

 

4.2 – VAZÕES DOS LANÇAMENTOS DE ESGOTOS NO RIO 

 

 Através do princípio da energia foram determinadas as vazões dos 13 

(treze) pontos monitorados de lançamentos de esgotos, como mostra o quadro 4.3 

abaixo: 
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Quadro 4.3 – Vazão dos pontos monitorados (abril/2014) 

PONTOS 
MONITORADOS  

VAZÃO DE ESGOTO (m³/s) 

PE 01 0,210 

PE 02 0,021 

PE 03 0,100 

PE 04 0,084 

PE 05 0,040 

PE 06 0,082 

PE 07 0,170 

PE 08 0,010 

PE 09 0,213 

PE 10 0,021 

PE 11 0,129 

PE 12 0,040 

PE 13 0,156 

 

 

O Ponto PE11 corresponde ao despejo de efluente tratado da estação de 

tratamento de esgoto (ETE-LESTE) da cidade de Teresina. As informações da 

vazão do referido ponto foram fornecidas pela AGESPISA, sendo a atual 

responsável pelo gerenciamento da ETE-LESTE. 

 

4.3 – COEFICIENTE DE REAREAÇÃO 

 

 Com a utilização do quadro 2.8, foram determinados os coeficientes de 

reareação (K2), de acordo com as características de profundidade e velocidade do 

rio, de acordo com o quadro 4.4:  
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Quadro 4.4 – Determinação de K2  

 
 

A curva chave “vazão x K2” abaixo determinam os coeficientes da equação 

(2.18). 

 

Gráfico 4.3 – Gráfico vazão x K2 
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4.4 – RESULTADOS DOS PARÂMETROS ANALISADOS: OD, DBO E CT 

 

 Realizada a calibração automatizada através da ferramenta “solver” do Excel, 

para minimização do “desvio” entre os valores medidos e os valores calculados pelo 

modelo, obtivemos uma melhor coerência nos resultados para OD, DBO e CT. Os 

coeficientes variáveis do programa QUAL-UFMG foram alterados de acordo com sua 

faixa de valores permissíveis, como observadas nas figuras abaixo, apresentando os 

dados de entrada, referentes à modelagem do rio Poti. 
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Figura 4.1 – Dados do Rio a Montante dos Lançamentos de Esgotos 
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Figura 4.2 – Coeficientes Variáveis do Modelo QUAL-UFMG adotados para o rio Poti 
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Para toda a modelagem da qualidade da água do rio Poti, foi utilizado o delta da distância para integração do comprimento 

de cada segmento igual a 0,1 km, observado na figura abaixo:  

 

Figura 4.3 – Coeficientes Variáveis do Modelo / Delta de distância para integração do comprimento de cada segmento 
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4.4.1 – Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

 O gráfico 4.4 apresenta os resultados da calibração do modelo com relação 

ao oxigênio dissolvido ao longo do rio Poti em Teresina/PI. Ressalva-se que a vazão 

de referência adotada nos cálculos foi de 39 m³/s. A faixa de variação dos 

coeficientes K2 usados na modelagem (assim como os demais coeficientes Kb e Kd) 

é  apresentada no quadro 3.3. Nota-se uma excelente aderência do modelo aos 

dados de campo, com desvios inferiores a 7%. Isto indica que os processos 

referentes à fotossíntese, respiração algal e nitrificação representam termos de 

segunda ordem e que podem ser desconsiderados (em uma primeira aproximação) 

na modelagem do balanço de OD. A tendência clara de decaimento progressivo do 

OD justifica-se pela contribuição de matéria orgânica ao longo do trecho estudado, 

originária dos lançamentos clandestinos de esgotos domésticos interligados à 

drenagem pluvial da cidade de Teresina/PI. Percebe-se, porém, que as 

concentrações de OD em toda extensão do rio (36,8 km), estão em conformidade 

com as determinações mínimas da Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 

2 (OD superior a 5 mg/L).  

 

Gráfico 4.4 - Calibração da curva de oxigênio dissolvido (OD) e comparação com o limite 

estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2 
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4.4.2 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 

 

 O gráfico 4.5 mostra a calibração da curva de demanda bioquímica de 

oxigênio. Os resultados foram considerados satisfatórios, uma vez que os desvios 

entre os valores estimados e medidos foram inferiores a 15%. Observa-se que o 

trecho estudado encontra-se novamente em conformidade com os limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2 (DBO inferior a 

5 mg/L). A calibração gerou um coeficiente global de remoção da DBO (Kd) de 0,85 

d-1 (ver quadro 3.3).  

 

Gráfico 4.5 - Calibração da curva de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e comparação 

com o limite estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2. 

 
 As concentrações de DBO atingem seu pico em localização de intensas 

contribuições de esgotos no corpo d’água (análise do ponto PR 02), como mostra a 

figura 4.4: 
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Figura 4.4 – Região de maior concentração de DBO no trecho estudado 

 
Fonte: Google Earth, 2013 

4.4.3 – Coliformes Termotolerantes (CT) 

 

O gráfico 4.6 apresenta a calibração do modelo com relação a coliformes 

termotolerantes. O coeficiente de decaimento bacteriano calibrado (Kb) foi de      

0,50 d-1 (ver quadro 3.3). Os resultados podem ser considerados novamente 

satisfatórios, já que os desvios foram inferiores a 20%. Ainda em observância à 

figura, pode-se afirmar que rio Poti apresenta na maior parte de sua extensão 

(56,2% do trecho estudado), concentrações de coliformes termotolerantes fora dos 

limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2 (CT 

inferior a 1000 NMP/100 ml).  
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Gráfico 4.6 - Calibração da curva de coliformes termotolerantes (CT) e comparação com o 

limite estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2 

 

4.4.4 – Síntese dos Resultados 

 

O gráfico 4.7 mostra uma síntese dos resultados obtidos, o que indica que em 

abril de 2014, quando a vazão QR do rio Poti em Teresina/PI era de 39 m³/s, os 

parâmetros OD e DBO estavam em conformidade com a Resolução CONAMA nº 

357/2005 (Classe 2) em toda a extensão do trecho estudado (36,8 km), enquanto o 

parâmetro CT esteve em conformidade em apenas 43,8% do trecho.  

 
Gráfico 4.7 - Percentagem da extensão do trecho estudado (36,8 km) em conformidade com a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) (Q = 39 m³/s) 
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4.4.5 - Comparação com Dados Disponíveis na Literatura  

  

Os gráficos 4.8, 4.9 e 4.10 mostram simulações do modelo calibrado em 

comparação com os dados obtidos por Oliveira (2012) (Q = 20 m3/s) e com os limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2). Percebe-se que o 

modelo apresenta resultados semelhantes aos produzidos por Oliveira (2012), 

mesmo considerando as mesmas cargas de esgotos obtidas no presente estudo.  

 

Gráfico 4.8 - Comparação do modelo calibrado com dados de OD obtidos por Oliveira (2012) 

e com o limite estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2    

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

O
D

 (m
g/

l)

Distância (km)

Modelagem

Oliveira (2012)

Conama 357/2005 (Classe 2)

 
Gráfico 4.9 - Comparação do modelo calibrado com dados de DBO obtidos por Oliveira 

(2012) e com o limite estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2 
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Gráfico 4.10 - Comparação do modelo calibrado com dados de CT obtidos por Oliveira (2012) 

e com o limite estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2 
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Por outro lado, os gráficos 4.11 e 4.12 simulam o modelo calibrado 

comparado com os dados obtidos por Mendes-Câmara (2011) (Q = 240 m3/s) e 

Monteiro (2004) (Q = 191 m3/s), respectivamente. Observa-se novamente que o 

modelo reproduz bem os dados de campo, havendo pouca divergência entre a 

modelagem e resultados das análises de laboratório.  

     
Gráfico 4.11 - Comparação do modelo calibrado com dados de OD obtidos por Mendes-

Câmara (2011) e com o limite estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2
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Gráfico 4.12 - Comparação do modelo calibrado com dados de OD obtidos por Monteiro 

(2004) e com o limite estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005 para a Classe 2 
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Portanto, pode-se afirmar que as cargas obtidas nesta pesquisa podem ser 

utilizadas como referência para avaliar de forma aproximada, o comportamento dos 

parâmetros OD, DBO e CT no rio Poti em Teresina/PI.     

 

4.5 – SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS 

4.5.1 – Simulação para Q10 

 

Considerando a vazão superada em 10% do tempo (Q10 = 304 m³/s), 

associada ao período chuvoso, na bacia do rio Poti, percebe-se que para elevadas 

vazões, os parâmetros de OD e DBO permanecem em conformidade com a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) em toda a extensão do trecho estudado 

(36,8 km), enquanto o parâmetro CT passa a estar em conformidade em 58,4% do 

trecho, como mostrado nos gráficos 4.13 a 4.16. 
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Gráfico 4.13 – Simulação do OD, admitindo o cenário de vazão superada em 10% do tempo 

(Q10 = 304m³/s) 

 
Gráfico 4.14 – Simulação do DBO, para o cenário de vazão superada em 10% do tempo   

(Q10 = 304m³/s) 

 
Gráfico 4.15 – Simulação de CT, para o cenário de vazão superada em 10% do tempo      

(Q10 = 304m³/s) 
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Gráfico 4.16 - Percentagem da extensão do trecho estudado (36,8 km) em conformidade com 

a Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) para vazão superada em 10% do tempo                 

(Q10 = 304 m³/s)  

 

 

4.5.2 – Simulação para Q90 

 

Os seguintes gráficos mostram as simulações utilizando o modelo calibrado, 

considerando a vazão inicial do trecho estudado, como superada em 90% do tempo 

(Q90 = 1,9 m3/s), correspondendo à ocorrência de estiagem na bacia do rio Poti.  

 

Gráfico 4.17 – Simulação do OD, admitindo o cenário de vazão superada em 90% do tempo 

(Q90 = 1,90m³/s) 
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Gráfico 4.18 – Simulação do DBO, para o cenário de vazão superada em 90% do tempo   

(Q90 = 1,90m³/s) 

 
Gráfico 4.19 – Simulação de CT, para o cenário de vazão superada em 90% do tempo      

(Q90 = 1,90m³/s) 

 
Gráfico 4.20 - Percentagem da extensão do trecho estudado (36,8 km) em conformidade com 

a Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) para vazão superada em 90% do tempo                 

(Q90 = 1,9 m³/s) 
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Em comparação com a vazão de referência Q = 39 m3/s, utilizada na 

calibração do modelo (ver gráfico 4.7), percebe-se que para baixas vazões (Q90 = 

1,9 m3/s), todos os parâmetros (OD, DBO e CT) passam a estar em 

desconformidade com relação à Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) no 

trecho estudado.   

4.5.3 – Simulação para Q7,10 
 

 Para a simulação correspondente ao valor anual da menor média de 07 

vazões diárias consecutivas em um período de retorno de 10 anos (Q7,10 = 0,82 

m³/s), observa-se novamente que todos os parâmetros de OD, DBO e CT 

permanecem em desconformidade com a Resolução CONAMA nº 357/2005   

(Classe 2), como demonstrado nos gráficos 4.21 a 4.24. 
 

Gráfico 4.21 – Simulação do OD, admitindo o cenário de vazão Q7,10 = 0,82m³/s 

 
Nessa simulação o curso d’água passa a ficar em condições anaeróbias entre 

as distâncias de 1,2 a 2,4 km em relação ao ponto inicial modelado do rio. O modelo 

QUAL-UFMG não tem validade sob condições totalmente anaeróbias, pois seus 

resultados igualam a zero nos trechos sem valores positivos para OD. Contudo, a 

simulação da vazão Q7,10 é considerada válida por se tratar de um pequeno trecho 

em condições sem a presença de oxigênio, sendo importante para esta pesquisa, o 

destaque das regiões críticas na modelagem do oxigênio dissolvido no rio Poti. 
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Gráfico 4.22 – Simulação do DBO, admitindo o cenário de vazão Q7,10 = 0,82m³/s 

 
Gráfico 4.23 – Simulação do CT, admitindo o cenário de vazão Q7,10 = 0,82m³/s 

 

 
Gráfico 4.24 - Percentagem da extensão do trecho estudado (36,8 km) em conformidade com 

a Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2) para vazão Q7,10 = 0,82m³/s 
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5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

  

 Os modelos matemáticos de qualidade de águas constituem como eminentes 

mecanismos para a gestão e gerenciamento dos rios, pois permitem um melhor 

diagnóstico da autodepuração dos corpos d’água, mediante o lançamento de cargas 

poluidoras. Além disso, a possibilidade de realização de prognósticos através de 

simulações de cenários, oportuniza as possibilidades das gestões governamentais 

analisarem situações reais da poluição dos rios. 

 Esta pesquisa apresentou uma aplicação da plataforma QUAL-UFMG para 

modelagem da qualidade da água em um rio localizado na região semiárida do 

Brasil e com múltiplos lançamentos de esgotos clandestinos ao longo de sua 

extensão. A calibração dos coeficientes do modelo referentes aos parâmetros 

oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e coliformes termotolerantes 

resultou em desvios entre dados medidos e modelados de até 20%, o que mostra 

que o QUAL-UFMG pode ser utilizado para tal propósito. Os resultados indicaram 

ainda desconformidades do parâmetro coliformes termotolerantes com relação à 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (Classe 2). 

O modelo calibrado também foi comparado a dados de campo, obtidos na 

literatura, demonstrando boa reprodutibilidade do comportamento dos três 

parâmetros supracitados.  

Finalmente, foram realizadas simulações do modelo para diferentes cenários 

de vazão do rio (Q10, Q90 e Q7,10) inerentes ao semiárido. Verificou-se que mesmo 

para elevadas vazões do rio, o parâmetro coliformes termotolerantes ainda 

apresenta desconformidade quanto à resolução. Por outro lado, para baixas vazões, 

os três parâmetros analisados apresentam desconformidades no trecho estudado.  

  Mediante as conclusões apresentadas nesta pesquisa, atesta-se a 

importância de ações que promovam conter os impactos relacionados à poluição 

das águas dos mananciais da cidade de Teresina. As seguintes recomendações 

tratam de procedimentos e propósitos para a conscientização pública e/ou 

governamental, tais como: 

 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário e drenagem urbana da 

cidade de Teresina, pois hoje atende apenas 13% da população da capital 

piauiense; 
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 - Divulgações de campanhas nas comunidades residentes próximas as 

regiões ribeirinhas, quanto aos propósitos das gestões ambientais; 

 - Implantação de setores administrativos públicos que possam atender em 

situações de emergência às circunstâncias potencialmente poluidoras no meio 

hídrico; 

  - Incentivo a capacitação dos gestores públicos nos âmbitos ambientais.  

 No que se refere à utilização de programas computacionais para a 

modelagem da qualidade das águas nos rios da cidade de Teresina, recomendamos 

novas situações para o monitoramento de autodepuração dos mananciais 

pertencentes à bacia hidrográfica do Parnaíba: 

a) Simulações de cargas de contribuições de esgoto de modo que atendam 

todos os parâmetros de OD, DBO, Nitrogênio, Fósforo e CT, dentro dos padrões 

ambientais, objetivando determinar os limites de poluentes para que o rio Poti 

permaneça totalmente enquadrado na Classe 2 da Resolução CONAMA vigente;  

b) Modelagem do rio Parnaíba, em Teresina, considerando as contribuições 

tributárias do rio Poti; 

c) Monitoramento dos pontos de drenagem pluvial que deságuam no rio Poti, 

no período de estiagem da cidade de Teresina, para estudos futuros de modelagem 

da qualidade da água no referido rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMORIM, A. N. Etnobiologia da comunidade de pescadores artesanais urbanos 
do bairro Poti Velho, Teresina/PI, Brasil. Dissertação do Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2010. 
 
ANDRADE, C. S. P. de. Representação do calor em Teresina-PI. Dissertação de 
mestradoem Geografia. UFPE, 2000. 174p. 
 
ARCEIVALA, S. J. (1981). Wastewater treatment and disposal. Engineering and 
ecology in pollution control. New York, Marcel Deker. 892p. 

 
BASTOS, A. E.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. Boletim agrometeorológico de 2007 
para o Município de Teresina, PI. Embrapa Meio-Norte. Documentos, 132. 
Teresina, 2008. 
 
BATISTA, M. G. Degradação ambiental urbana: uma análise de bairros da zona 
norte de Teresina. Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
UFPI, 2006.141p. 
 
BRASIL. Presidência da república. Lei n° 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Institui a 
Política Nacional dos Recursos Hídricos, cria o Sistema nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos. Brasília, 8 de janeiro de 1997. Disponível 
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9433.htm>. Acesso em 11 de nov. de 
2013. 
 
BRASIL (2000) Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 274, Diário 
Oficial da União de 29 de novembro de 2000. 
 
BRASIL (2005) Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357, Diário 
Oficial da União, de 17 de março de 2005.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 35ª Edição. 2012. Texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas 
pelas Emendas Constitucionais nos 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto Legislativo no 
186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n° 1 a 6/1994. 
 
CHAPRA, S. C., (1997). Surface Water–Quality Modeling. McGraw–Hill, Nova 
Iorque, EUA,844p. 
 
CHOW, V. T. (1959). Open channel hydraulics. New York : McGraw-Hill, 680p. 
 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA (CODEVASF). Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da 
Bacia do Parnaíba (PLANAP): Atlas da Bacia do Parnaíba. Brasília, DF: TDA 
Desenho & Arte Ltda., 2006.  
 
COSTA VAL, MM., VON SPERLING, M., NASCIMMENTO, N. O. (2001).  Aplicação 
do modelo de simulação da qualidade da água em rios – QUAL2E: Análise do 



 

 

88

Balanço do Oxigênio Dissolvido em um Trecho da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraopeba em Minas Gerais. Relatório para o projeto REHIDRO. 
 
CSILLAG, C. (2000) Environmental health in Brazil. Environmental Health 
Perspectives. 108(11): 505-511.  
 
DAMASCENO, L. M. O. Avaliação e monitoramento da qualidade da água do rio 
Poti na região de Teresina, PI. Monografia do curso de graduação em Tecnólogo 
em Meio Ambiente. Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí. Teresina, 
2005. 
 
DAMASCENO, L. M. O.; ANDRADE JÚNIOR, A. S.; DIAS, N. S. ; FRANCO, L. J. 
D.; SILVA, E. F. F. Qualidade da água do rio Poty para consumo humano, na região 
de Teresina, PI. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, 
v. 3, p. 116-130, 2008. 
 
EIGER, S. (1999) Comentários sobre a avaliação da balneabilidade de águas 
litorâneas. Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 4, n. 1, p. 
16-28.   
 
EPA, United States Environmental Protection Agency, Athens (1985). Rates, 
constants, and kinetics formulations in surface water quality modeling. 2. ed, 455p. 
 
EPA, United States Environmental Protection Agency, Athens (1987). The enhanced 
stream water quality models QUAL2E and QUAL2EUNCAS. Documentation and user 
model. 189p 
 
FAIR, G. M.; GEYER, J. C.; OKUN, D. A. Purificaión de aguas y tratamiento y 
remoción de aguas residuales [Water and wastewater engineering]. Trad. 
Salvador Ayanegui. México, Editorial Limusa, v.2. 764 p.air et al, 1973 
 
FAUSTINO, J. Planificación y gestión de manejo de cuencas. Turrialba:  CATIE, 
1996. 90p. 
 
FERREIRA, A. G. F.; MELLO, N. G. da S. Principais sistemas atmosféricos atuantes 
sobre a Região Nordeste do Brasil e a influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico 
no clima da região. Revista Brasileira de Climatologia, Vol. 1, N° 1. Ceará, 2005. 
 
GLEICK, P. H. The world’s water. 2000-2001. Report on Freshwater Resources. 
Island Press, 2000. 315p. 
 
HESPANHOL, I. Água e saneamento básico. In: REBOLÇAS, A. C. (Org.). Águas 
doces no Brasil. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. p. 269-324. 
 
HOUK, V. S. The genotoxicity of industrial wastes and effluents: a review. Mutat 
Res 1992;277:91-138. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2010. 
Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=221100 >. 
Acessado em 28 de janeiro de 2014.  



 

 

89

 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2013. 
Disponível em: < http: //cidades.ibge.gov.br / xtras / perfil.php ? lang = & codmun = 
221100& search = piaui |  teresina >. Acesso em 15 de janeiro de 2014. 
 
IAWQ (1995). Activated sludge model No. 2. IAWQ Scientific and Technical Reports. 
 
LIMA, I. M. M. F. Caracterização Geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Poti. 
Tese de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro,1982. 
 
LIMA, I. M. M. F.; OLIVEIRA, A. L.; FÉ, C. A. M. A cidade que queremos. 
Diagnósticos e Cenários: Meio Ambiente. 1. ed. Teresina: Prefeitura de Teresina, 
2002, 121p. 
 
MARQUES, N. G. S. Modelagem da Qualidade de Água no Trecho de Vazão 
Redu-zida (TVR) do Aproveitamento Hidrelétrico de Capim Branco I do Rio 
Araguari-MG. Mestrado –Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas 
Gerais; Belo Horizonte 2007. 

 
MARTINS, F.B. et al. Zoneamento Ambiental da sub – bacia hidrográfica do Arroio 
Cadena, Santa Maria (RS). Estudo de caso. Cerne, Lavras, v.11, n.3, p.315-322, 
jul./set. 2005. 
 
MASON, C.F. Biología de la contaminación del agua dulce. S.l.:s.n. 1980. 
 
MATOS, L. L. Estudo preliminar da qualidade da água do lago Paranoá, Brasília 
– DF, utilizando um modelo de qualidade da água bidimensional. Brasília/DF, 
outubro de 2012. 

 
MENDES-CÂMARA, F. M. Avaliação da qualidade da água no rio Poti na cidade 
de Teresina, Piauí. Tese de Doutorado. UNESP/Rio Claro, 2011. 
 
MONTEIRO, C. A. B. Caracterização do Esgotamento Sanitário de Teresina: 
Eficiência, Restrições e Aspectos Condicionantes. Teresina, 2004. 233p. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Piauí. Programa Regional de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
 
MORAIS, R. C. de S. Diagnóstico Socioambiental do Balneário Curva São 
Paulo- Teresina-Pi. Dissertação do Mestrado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente. Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2012. 
 
MOTA, S. Gestão ambiental de recursos hídricos. 3ª ed. atual. e rev. Rio de 
Janeiro: ABES, 2008.  
 
MOURÃO JUNIOR, P. R. Aplicação do modelo de autodepuração de qualidade 
das águas QUAL-UFMG: Estudo de caso sub-bacia do rio Piracicaba. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Ouro Preto. 2010.  
 



 

 

90

OLIVEIRA, L. N. Estudo da variabilidade sazonal da qualidade da água do rio 
Poti em Teresina e suas implicações na população local. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal do Piauí. 2012.  
 
PALMIERI, V. Calibração do Modelo QUAL2E para o Rio Corumbataí (SP). Rio 
de Janeiro, 2003. 81p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Ciência dos 
Materiais e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA (PMT). Teresina Agenda 2015. A cidade 
que queremos. Diagnóstico de cenários: meio ambiente. Teresina, 2002. 
 
PORTO, R. M. Hidráulica Básica. 4ª edição, Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, 2006, São Carlos-SP. 
 
PORTO, M. F. A.; KNAPIK, H. G.; FERNANDES, C. V. S.; BASSANESI, K. 
Qualidade da Água da Bacia do Rio Iguaçu: Diferenças Conceituais entre os 
Modelos QUAL2E e QUAL2K. Artigo submetido a RBRH — Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos. Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 75-88. Universidade Federal do 
Paraná. Universidade de São Paulo. Recebido: 01/02/10 - revisado: 14/10/10 - 
aceito: 17/02/11. 13p. 
 
PORTO, M. F. A.; KNAPIK, H. G.; FERNANDES, C. V. S.; BASSANESI, K. 
Qualidade da Água da Bacia do Rio Iguaçu: Diferenças Conceituais entre os 
Modelos QUAL2E e QUAL2K. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 16 (2), 75-
88, 2011. 
 
RODRIGUEZ, A.F. Os caminhos das águas. Agroanalysis 1998;18:22-6. 
 
ROGERS, P. P. et al. (Ed.) Water crisis: myth or reality? London: Fundación. 
Marcelino Botín, Taylor & Francis, 2006. 331p. 
 
SABÓIA, M. A. M. Desenvolvimento do Modelo de Qualidade da Água em Rios 
com Vistas a Avaliação Custo-Efetividade do Enquadramento dos Corpos 
d’Água. Dissertação de Mestrado. UFC, 2011.  
 
SALLA, M. R.; PEREIRA, C. E.; ALAMY FILHO, J. E.; PAULA, L. M.; PINHEIRO, A. 
M. Estudo da autodepuração do Rio Jordão, localizado na bacia hidrográfica do Rio 
Dourados. Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, 1-10, 2013. 
 
SEMAR. Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Piauí. Relatório síntese. 
Piauí.2010. 
 
SEMAR. Bacia do rio Poti. Atlas de abastecimento de água do Estado do Piauí, 
2004. CDROM 1. 
 
SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento – CD Teresina em Dados - 
http://semplan.teresina.pi.gov.br:85/semplan/Teresinaemdados.asp  
 
SILVA, N. G. M. Modelagem da Qualidade de Água no Trecho de Vazão 
Reduzida (TVR) do Aproveitamento Hidrelétrico de Capim Branco I do Rio 



 

 

91

Araguari-MG. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, 
2007. 
 
Sperling EV. Considerações sobre a saúde de ambientes aquáticos. Bio 
1993;2(3):53-6 
 
SPERLING, M. V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 
esgotos. 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 1996, 243p. 
 
TALBOT, C. e HOLE, R. 1994 Fish diets and the control of eutrophication 
resulting from aquaculture. Journal of Applied Ichthyology, Germany, 10: 258-270. 
 
TAVARES, A. C. F., MORAES, J. F. L. de; ADAMI, S. F.; LOMBARDI NETO, F.; 
VALERIANO, M. de M. Expectativa de degradação dos recursos hídricos em 
microbacias hidrográficas com auxílio de sistemas de informação geográfica. 
Acta Scientiarum Agronomy, Maringá, v. 25, n. 2, p. 417-424, 2003. 
 
THOMANN, R. (1998). “The future “Golden Age” of predictive Models for surface 
water quality and ecosystem management”. Journal of Enviromental 
Engineering,Fevereiro de 1998, 94–103. 
 
THOMANN, R.V.  & MUELLER, J.A. (1987) Principles of surface water quality 
modeling and control. Harper International Edition. 644p. 
 
TUBELIS, A.; NASCIMENTO, F. J. L. Meteorologia descritiva. Nobel, São Paulo, 
1992. 
 
TUCCI, C. E. M., (1987).”Modelos determinísticos” in Barth, F. T., Pompeu, C. T., 
Fill, H.D., Tucci, C. E. M., Kelman, J., Braga Jr., B. P. F. Modelos para 
gerenciamento de recursos hídricos. Nobel / ABRH, São Paulo – SP, 526. 
 
TUCCI, C. M., (2005). Modelos hidrológicos. 2ª edição, Editora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, 678p. 
 
TUCCI, C. E. M. Águas urbanas. Estudos Avançados, v.22, n.63, p.1-16, 2008. 
 
TUNDISI, J.G. 2003 A crise da água: eutrofização e suas consequências. In. 
TUNDISI, J.G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. Rima, IIE, São Carlos. 
247p. 
 
VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e climatologia. INMET. Brasília, DF: Pax, 
2001. 
 
VERDIN, K. L.; VERDIN, J. P. A topological system for delineation and 
codification of the Earth´s river basins. Journal of Hydrology, Amsterdam, v. 218, 
n. 1, p. 1-12,1999. 
 
VILLELA, S.M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill do 
Brasil, 1975. 245p 
 



 

 

92

VON SPERLING, M. Estudos e Modelagem da qualidade da água dos rios. Belo 
Horizonte: UFMG, 2007, 588p.  
 
WHITE, P. A, Rasmussen JB, Blaise C. Comparing the presence, potency, and 
potencial hazard of genotoxins extracted from a broad range of industrial effluents. 
Environ Mol Mutag 1996;27:116-39. 


