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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma adaptação do modelo clássico de Streeter-Phelps para 

modelagem de Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

na bacia do Alto Jaguaribe (área de 25.000 km2), Estado do Ceará, Brasil. A 

adaptação do modelo consistiu na resolução numérica das equações diferenciais de 

Streeter-Phelps, considerando o efeito de vazões incrementais e lançamentos de 

esgoto ao longo dos trechos, assim como a variabilidade das seções dos rios e 

tributários. Para calibração do modelo, incluindo o ajuste dos coeficientes de 

reaeração (K2) e remoção de DBO (Kd), foram utilizados os dados do Plano de 

Gerenciamento das Águas da Bacia do Rio Jaguaribe. Os resultados da calibração 

mostraram que esse modelo simplificado representou bem o balanço entre OD e DBO 

em uma grande bacia semiárida, apresentando um bom ajuste para os dois 

parâmetros. Para OD, o desvio médio foi de 8,44% e 6,04% para o fim e início da 

estação chuvosa, respectivamente. Já para DBO, os desvios foram de 18,51% e 

30,43% para as duas estações, respectivamente. Nos dois períodos, o OD manteve-

se dentro dos padrões para Classe 2 da resolução CONAMA 357/2005 em todo o 

trecho e a DBO infringiu este limite em um pequeno trecho próximo à cidade de Tauá. 

Com o modelo já calibrado, foram simulados três cenários: uma grande cheia, 

utilizando como vazão de referência o Q10 de uma série histórica do Jaguaribe; 

estiagem, utilizando o Q50 da série histórica; e, implantação de uma ETE com remoção 

de 80% de DBO em todas as sedes. As simulações apresentaram resultados 

coerentes e que servem como base para o gerenciamento dos recursos hídricos da 

bacia estudada. 

 

Palavras-chave: Grandes bacias hidrográficas; Modelagem da qualidade da água; 

Regiões semiáridas, Streeter-Phelps. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study presents an adaptation of the classic Streeter-Phelps model for modeling 

Dissolved Oxygen (DO) and Biochemical Oxygen Demand (BOD) in the Upper 

Jaguaribe basin (area of 25,000 km2), State of Ceará, Brazil. The adaptation of the 

model consisted of the numerical solution of the differential equations of Streeter-

Phelps, considering the effect of incremental flows and releases of sewage along the 

river reaches, as well as the variability of the transections of rivers and tributaries. Data 

from the Water Management Plan for Jaguaribe River Basin was used for model 

calibration, including the adjustment of the reaeration coefficient (K2) and BOD removal 

(Kd). Calibration results showed that this simplified model represented well the balance 

between DO and BOD in a large semiarid basin, showing a good fit for both 

parameters. For DO, the average desvior was 8.44% and 6.04% for the end and 

beginning of the rainy season respectively. As for BOD, errors were 18.51% and 

30.43% for the two seasons, respectively. In both periods, the DO remained within the 

standards for Class 2 CONAMA Resolution 357/2005 on the entire stretch and BOD 

breached this limit on a short stretch near the city of Tauá. With the calibrated model, 

three scenarios were simulated: a large flood, using as reference flow Q10 of a historical 

series of Jaguaribe; drought, using the Q50 of the series; and, implementation of 

wastewater treatment plants with 80% removal of BOD in all municipalities. The 

simulations showed consistent results and that serve as a basis for management of 

water resources of the studied basin. 

 

Keywords: Large river basins; Water quality modeling; Semiarid regions; Streeter-

Phelps. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A água é fundamental para a manutenção da vida. Ela abrange cerca de 

quatro quintos da superfície terrestre, mas apenas 0,3% do volume total de água do 

planeta pode ser aproveitado para o consumo humano, sendo que deste total, cerca 

de 97% encontram-se em fontes subterrâneas e apenas 3% em fontes superficiais, 

como rios e lagos (FUNASA, 2007). 

A água é utilizada pelo homem para diversos fins, tais como: abastecimento 

doméstico, abastecimento de indústria, irrigação, geração de energia, recreação e 

lazer e diluição de despejos. Dentre as diversas destinações da água, o 

abastecimento doméstico pode ser considerado o uso mais nobre, o qual requer o 

atendimento a vários critérios de qualidade (VON SPERLING, 2007). 

O homem necessita de água em quantidade e qualidade adequada para o 

seu uso, neste contexto, a poluição de rios e lagos é um grande problema que aflige 

a sociedade na atualidade, visto que grande parte dos efluentes das cidades é lançada 

diretamente nos corpos hídricos sem o tratamento adequado. 

A qualidade da água está diretamente relacionada à destinação do seu uso. 

A legislação determina um conjunto de características químicas, físicas e biológicas 

que a água deve possuir de acordo com o uso a que se destina (BENETTI E BIDONE, 

2001). Nesse sentido, a modelagem da qualidade das águas destaca-se como uma 

importante ferramenta no auxílio à gestão dos recursos hídricos, pois possibilita 

avaliar matematicamente vários parâmetros de qualidade da água e estimar a 

capacidade de autodepuração dos corpos hídricos. 

Este trabalho fez uma adaptação do modelo clássico de Streeter-Phelps 

para aplicação na bacia do Alto Jaguaribe, no Estado do Ceará. A adaptação consistiu 

na resolução numérica das equações diferenciais de Streeter-Phelps. Assim, as duas 

equações que descrevem o balanço entre OD e DBO foram resolvidas utilizando o 

esquema explícito de diferenças finitas (método de Euler). O objetivo do estudo foi a 

aplicação de um modelo simplificado que representasse bem o balanço entre OD e 

DBO em uma grande bacia semiárida.  
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O Jaguaribe é o principal rio do estado do Ceará, sua região Hidrográfica 

abrange uma área de 74 000 km2, correspondendo a 50% da área do Estado. O rio é 

intermitente, secando em média seis meses por ano, sendo que o pico de sua vazão 

se dá entre os meses de março e abril (LIMA NETO et al, 2011). Mesmo sendo o mais 

importante rio do estado, há uma carência de estudos voltados para a modelagem da 

sua bacia. 

De um modo geral, os estudos voltados para modelagem de grandes 

bacias utilizam-se de modelos mais completos, que necessitam de um maior número 

de dados de entrada. No entanto, no caso das bacias semiáridas, a falta de dados 

inviabiliza a validação desses modelos, o que de certo modo ressalta a necessidade 

de desenvolver estudos que utilize modelos simples, com menor necessidade de 

parâmetros e dados de entrada para a modelagem dessas bacias. 

Este estudo envolveu toda a complexidade de uma grande bacia semiárida, 

com seus tributários, populações, bem como as adaptações causadas pela escassez 

de dados. Ele visa auxiliar na busca por possíveis soluções gerenciais sobre a melhor 

forma de utilização dos recursos hídricos da bacia, minimizando possíveis impactos 

ambientais. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Desenvolver uma metodologia com base no modelo de Streeter-Phelps 

que permita modelar o Oxigênio Dissolvido e a Demanda Bioquímica de 

Oxigênio no rio Jaguaribe à montante do Açude Orós. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Estudar o modelo de Streeter-Phelps e propor alterações que permitam 

avaliar a qualidade da água no rio Jaguaribe; 
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 Determinar a fórmula do coeficiente reaeração K2 e calibrar o coeficiente 

de remoção de DBO (Kd); 

 Calibrar o modelo para diferentes períodos (início e fim do período 

úmido); 

 Simular, com o modelo calibrado, diferentes cenários ambientais 

hipotéticos na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Qualidade da água 

 

Por centenas de anos, apenas os sentidos da visão, sabor e olfato eram 

determinantes na avaliação da qualidade da água. Com a evolução das técnicas de 

detecção e medidas de poluentes, foram estabelecidos padrões de qualidade para a 

água, isto é, a máxima concentração de elementos ou compostos que poderiam estar 

presentes na água, de modo a ser compatível com a sua utilização para determinadas 

finalidades. Esses padrões foram estabelecidos, usualmente a partir de experimentos 

realizados em centros de pesquisa de países desenvolvidos (BENETTI e BIDONE, 

2001). 

Hoje, sabe-se que “a qualidade da água é resultante de fenômenos 

naturais e da atuação do homem. De maneira geral, pode-se dizer que a qualidade da 

água é função do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica” (VON SPERLING, 

1996). 

A inter-relação entre o uso da água e a qualidade requerida para a mesma 

é direta. Porém, apesar da extensa lista de utilização da água pelo homem, apenas 

duas estão frequentemente associadas a um tratamento prévio da água: o 

abastecimento doméstico e o abastecimento industrial. Destes, “Pode-se considerar 

que o uso mais nobre seja representado pelo abastecimento de água doméstico, o 

qual requer a satisfação de diversos critérios de qualidade” (VON SPERLING, 1996). 

Na literatura, existe o consenso de que os diversos componentes que 

alteram o grau de pureza da água podem ser retratados, de forma ampla e geral, em 

termos de suas características físicas, químicas e biológicas (BENETTI e BIDONE, 

2001). Para Von Sperling, são essas características que traduzem os parâmetros de 

qualidade da água. 

Mota (2006) identifica essas características da seguinte forma: 

 Indicadores de qualidade física: cor, turbidez, sólidos, temperatura, 

sabor e odor. 
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 Indicadores de qualidade química: pH, alcalinidade, dureza, cloretos, 

ferro e manganês, nitrogênio, fósforo, fluoretos, matéria orgânica, 

componentes orgânicos, componentes inorgânicos, metais pesados, 

DQO, DBO e OD. 

 Indicadores de qualidade biológica: coliformes e algas.  

 Além dos requisitos de qualidade, que traduzem de uma forma 

generalizada e conceitual a qualidade desejada para água, há a necessidade de se 

estabelecer também padrões de qualidade, embasados por um suporte legal.  No 

Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelece uma classificação das 

águas do território nacional em doces, salobras e salinas e, para cada uma, classes, 

segundo os usos predominantes. (BENETTI e BIDONE, 2001). 

Os padrões de qualidade citados como referência na legislação, direcionam 

os estudos de modelagem da qualidade da água que buscam avaliar medidas de 

controle ou cenários causados pelo homem. 

As características físicas, químicas e biológicas da água são expressas por 

diversos parâmetros, que indicam sua qualidade.  “Ao se fazer uma análise de água, 

deve-se selecionar os parâmetros a serem investigados pela análise. Deve-se lembrar 

de que o conhecimento das particularidades de cada situação é que define os 

parâmetros a serem incluídos na análise” (VON SPERLING, 1996). 

Outra preocupação em relação à qualidade da água é determinar a 

presença e o nível de organismos patogênicos. Devido à dificuldade de medir esses 

organismos, os estudos de qualidade da água buscam medir os níveis de um grupo 

de organismos mais conveniente de serem medidos, os chamados organismos 

indicadores, que estão presentes, em grandes quantidades, nos dejetos humanos e 

de animais. A presença desses organismos na água indica que também há a presença 

de patogênicos (CHAPRA, 1997). 

 

2.2 Modelagem da qualidade da água 

 

Na literatura há várias definições de modelagem da água. Chapra (1997) 

define modelagem como formulações idealizadas que representam a resposta de um 
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sistema receptor a um determinado estímulo externo (efluente). Para Park e Lee 

(2002), modelo é uma tradução simplificada e generalizada das características 

principais de uma situação real. 

Para Sabóia (2011)  

a modelagem da qualidade da água consiste em determinar 

matematicamente, através de simulações computacionais, os níveis de 

parâmetros que estão presentes em corpos hídricos, tais como: Oxigênio 

Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), concentração de 

coliformes, concentração de nitrogênio, concentração de fósforo, entre 

outros.  

O que existe em comum nestas, e em outras definições, é a ideia de que 

um modelo se constitui numa aproximação do mundo real, onde há uma simplificação 

da realidade — reduzindo sua variedade e complexidade — a fim de que se torne um 

instrumento de fácil entendimento para utilização no gerenciamento dos recursos 

hídricos. 

Os modelos matemáticos de modelagem da água são utilizados como 

ferramenta de auxílio à gestão de recursos hídricos desde o desenvolvimento do 

modelo clássico de Streeter e Phelps, em 1925. Porém, apenas no final da década de 

1950, com o desenvolvimento dos métodos numéricos para solução de equações 

diferenciais com o uso de computadores, é que foi possível aumentar a complexidade 

dos modelos (CHAPRA, 1997). 

A partir daí, surgiram vários outros modelos. Estes começaram a se 

aprimorar, tornaram-se mais complexos, aumentando o número de variáveis 

modeladas. Entre os modelos mais recentes podemos destacar: QUAL2E, QUAL2K e 

QUAL-UFMG. 

Desenvolvido pelo United States Environmental Protection Agency em 

1985, o QUAL2E é um modelo unidimensional e não uniforme baseado na solução de 

equações diferenciais de advecção e dispersão, que “permite a incorporação de 

descargas pontuais, tributários, captações, incrementos de vazão e poluentes 

relacionados às fontes difusas” (PORTO et al, 2011). 
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Utilizando equações de escoamentos e de transportes de massa para 

retratar a qualidade da água, o QUAL2E permite a simulação de até 15 constituintes, 

tais como: Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, temperatura, 

clorofila, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, fósforo orgânico, 

fósforo dissolvido, coliformes, um constituinte não-conservativo e três constituintes 

conservativos (PORTO et al, 2011). 

Distribuído gratuitamente na internet, o QUAL2E tem sido mundialmente 

usado e aperfeiçoado por pesquisadores. Entre suas versões posteriores destaca-se 

o QUAL2K, modelo unidimensional de regime permanente e não uniforme de 

simulação da qualidade da água. Lançado no ano 2000 pela U.S.Environmental 

Protection Agency, o QUAL2K permite a simulação dos mesmos constituintes do 

QUAL2E, mas se diferencia por permitir ainda a simulação da autodepuração em 

condições anóxicas (sem presença de oxigênio), além da simulação da alcalinidade e 

das algas provenientes do fundo dos rios (PORTO et al, 2011). 

Também baseado no QUAL2E, a plataforma QUAL-UFMG foi desenvolvida 

por Von Sperling, com o objetivo de tornar possível uma simulação rápida e simples 

para modelagem da qualidade da água em rios (VON SPERLING, 2007). 

O QUAL-UFMG se diferencia do QUAL2E por não considerar as algas e 

todas as suas inter-relações com os demais constituintes e por utilizar a integração 

pelo método de Euler, mais simples e de fácil compreensão. (VON SPERLING, 2007). 

O modelo de Von Sperling permite a modelagem dos seguintes 

constituintes: 

 Oxigênio Dissolvido;  

 Demanda Bioquímica de Oxigênio;  

 Nitrogênio total e suas frações (orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato); 

 Fósforo total e suas frações (orgânico e inorgânico);  

 Coliformes termotolerantes (fecais) ou E. coli  

Muitos trabalhos tem sido desenvolvidos sobre a aplicação dos modelos 

matemáticos para modelagem de qualidade da água. 
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Sabóia (2011) desenvolveu um modelo (QUAL2BR) de qualidade de água 

em rios baseado na estrutura do QUAL-2E e fez simulações no rio Jaguaribe (Estado 

do Ceará) à jusante do açude Orós até foz, no oceano atlântico. O objetivo do trabalho 

foi a quantificação dos custos de instalações das estações de tratamento de água e 

esgoto para manter o corpo hídrico em padrões de qualidade desejados. As 

simulações feitas com o QUAL2BR apresentou resultados compatíveis com as 

simulações feitas com o QUAL-2E. O autor destacou que o modelo desenvolvido 

possui algumas limitações em comparação com o QUAL-2E, como o fato de operar 

apenas com regime permanente, mas concluiu que o programa possui vantagens, 

como maior liberdade de escolha de número de trechos e flexibilidade na escolha das 

seções. 

Mourão Júnior (2010) fez a aplicação do modelo QUAL-UFMG na sub-bacia 

do rio Piracicaba, em Minas Gerais, modelando OD, DBO, série nitrogenada, fósforos 

e coliformes termotolerantes. Utilizando dados de doze estações de monitoramento 

de qualidade de água, foi feita a calibração dos cinco parâmetros e validação do 

modelo para OD e DBO. A autora concluiu que os valores de fósforo, coliformes, 

nitrogênios e suas demais fórmulas não apresentaram resultados satisfatórios 

atribuindo isso à não modelagem da poluição devido à atividade de silvicultura 

desenvolvida na região. 

Bárbara (2006) aplicou o modelo QUAL-2E no estudo da qualidade da água 

e da capacidade de autodepuração do rio Araguari, principal corpo-hídrico do estado 

do Amapá situado dento dos limites da floresta amazônica. O autor fez expedições de 

campo por um ano e meio para caracterizar os parâmetros hidráulicos, cinéticos e de 

qualidade da água. Posteriormente fez a calibração do modelo e a simulação de 

cenários e comparou os resultados com os parâmetros da resolução CONAMA 

357/2005. O estudo concluiu que os parâmetros que mais infligiram esse instrumento 

jurídico foram potencial hidrogeniônico, coliformes termotolerantes, nitrato e DBO. 

Lima (2011) desenvolveu uma metodologia com base no Streeter-Phelps 

para calcular e avaliar a vazão de diluição necessária para neutralizar uma carga 

poluente em um rio natural. A autora fez um conjunto de várias simulações dos 

parâmetros do modelo, testando vários cenário, com o objetivo de estabelecer critérios 

para concessão de outorgas. No trabalho, Lima conclui que “rios em regiões 



23 
 

temperadas são mais resistentes do que rios em regiões equatoriais, com as mesmas 

características”. O estudo mostrou que os rios de regiões semiáridas possuem vazões 

aquém da necessária para a diluição de uma dada concentração de efluentes, sendo 

necessário um tratamento prévio desses efluentes nos rios cujos usos serão 

outorgados para este fim. 

Porto et al (2011) fizeram uma análise conceitual dos modelos QUAL-2E e 

QUAL-2K, com ênfase principal nas diferenças de conceitos entres os dois modelos 

em relação as equações do balanço de massa. O estudo de caso foi feito na água do 

rio Iguaçu, na região metropolitana de Curitiba, com a modelagem de OD, nitrogênio, 

fósforo e matéria orgânica. O estudo conclui que o modelo QUAL-2E possui limitações 

em comparação ao QUAL-2K, mas mostra-se mais eficaz para a gestão de recursos 

hídricos por requerer menos parâmetros para sua utilização.    

Diversos outros estudos de modelagem da qualidade de águas foram 

desenvolvidos nas últimas décadas, buscando aperfeiçoamento os modelos 

existentes e desenvolver novas metodologias de estudos de qualidade de água. Hoje, 

é possível se construírem distintos modelos representando um mesmo fenômeno. 

Mas, como mostram a compilação dos trabalhos acima, os estudos voltados para 

modelagem de grandes bacias, de um modo geral, utilizam-se de modelos mais 

completos, que necessitam de um maior número de dados de entrada. No entanto, no 

caso das bacias semiáridas, a falta de dados inviabiliza a validação desses modelos, 

o que de certo modo ressalta a necessidade de desenvolver estudos que utilizem 

modelos simples, com menor necessidade de parâmetros e dados de entrada para a 

modelagem dessas bacias. 

 

2.3 Parâmetros de qualidade  

 

Várias características físicas, químicas e biológicas podem ser 

consideradas importantes no meio aquático. A condição do meio ambiente aquático é 

identificada por essas características denominadas, muitas vezes, de parâmetros 

ambientais ou de qualidade de água (BENETTI e BIDONE, 2001). 
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Os objetivos do monitoramento determinam os parâmetros a serem 

observados na análise de qualidade de água. Neste item, iremos abordar o Oxigênio 

Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio, que são os dois indicadores 

modelados neste trabalho.  Abordaremos também a temperatura, devido sua 

influência nos dois parâmetros modelados. 

 

2.3.1 Oxigênio Dissolvido 

 

Tem como origem natural a dissolução do oxigênio atmosférico e a 

produção pelos organismos fotossintéticos, mas pode ser introduzido no meio por 

aeração artificial. O Oxigênio Dissolvido é essencial para os organismos aeróbios. É 

o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição das águas por 

despejos orgânicos. Tem seu uso mais frequente no controle operacional de estações 

de tratamento de esgotos e na caracterização de corpos d’água. Durante a 

estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus 

processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução da sua concentração no 

meio (VON SPERLING, 1996). 

Em termos dos corpos d´água, a solubilidade do OD varia com a altitude e 

a temperatura. Segundo Sperling, ao nível do mar, na temperatura de 20ºC, a 

concentração de saturação é igual a 9,2 mg/L. Quando os valores de OD são 

superiores à saturação temos indicativo da presença de algas. Quando bem inferiores 

à saturação, tem-se indicativos da presença de matéria orgânica, provavelmente 

esgotos. 

A variação do OD influencia na vida aquática, quando o OD fica em torno 

de 4 a 5 mg/L morrem os peixes mais exigentes; quando está em torno de 2 mg/L 

praticamente todos os peixes estão mortos; com OD igual a zero tem-se condições de 

anaerobiose (ausência de oxigênio), com possível geração de mal odores (VON 

SPERLING, 2007). 
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2.3.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A DBO é um parâmetro de fundamental importância na caracterização do 

grau de poluição de um corpo d´água. Ela retrata de uma forma indireta, o teor de 

matéria orgânica nos esgotos ou nos corpos d´água, sendo, portanto, uma indicação 

do potencial do consumo de Oxigênio Dissolvido. Ou seja, o conceito de DBO é 

definido como sendo a quantidade de oxigênio necessária para que os 

microrganismos presentes na amostra oxidem a matéria orgânica para uma forma 

inorgânica estável (TEXEIRA, 2004). 

 

2.3.3 Temperatura 

 

BENETTI e BIDONE (2001) consideram a temperatura como a 

característica mais importante do meio aquático, influenciando grande parte dos 

outros parâmetros físicos da água: densidade, viscosidade, pressão de vapor e 

solubilidade dos gases dissolvidos. Já nas características químicas, ela influencia as 

reações químicas que ocorrem na água, duplicando a velocidade destas reações para 

cada 10 ºC de aumento da temperatura. 

Ainda segundo os autores, a temperatura determina a existência e 

interdependência dos organismos e espécies aquáticas (bactérias, peixes, algas e 

plantas aquáticas, entre outros). O seu efeito não pode ser considerado isoladamente 

de outros fatores ambientais. Além disso, nas ETAs (Estação de Tratamento de Água), 

a temperatura influencia as unidades de floculação/ sedimentação, deposição de 

lodos e estratificação térmica em reservatórios e diminuição da solubilidade do 

oxigênio. 

 

2.4 Transporte de massas em rios 

 

Os modelos matemáticos para qualidade de águas de rios utilizam a 

aproximação de transporte unidimensional, ou seja, os mecanismos de transporte de 

massa são considerados significantes apenas ao longo do sentido do escoamento 
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principal do rio, visto que a largura de um rio é insignificante se comparada ao seu 

comprimento. “Tal simplificação não prejudica a modelagem já que a própria natureza 

do fluxo de águas dos rios se dá ao longo do sentido longitudinal” (MOURÃO JÚNIOR, 

2010). 

As concentrações dos constituintes em um corpo d’água são alteradas 

devido aos seguintes processos: Advecção, Difusão e Conversões. Estes processos 

ocorrem nos corpos d’água através da sua profundidade, largura e comprimento, 

sendo que nos rios o eixo predominante é o comprimento. 

A Advecção é um processo físico que se refere ao transporte do constituinte 

no meio fluido ocasionado pelo escoamento unidirecional. Nos rios, a advecção é o 

principal mecanismo de transporte de constituintes, movendo-os de montante para 

jusante, como resultado do movimento do próprio liquido (VON SPERLING, 2007).   

A Difusão é um processo físico de transporte de massa que altera a 

concentração dos constituintes através do espalhamento das suas partículas 

provocado pela agitação do líquido. Este transporte causa o espalhamento e diluição 

do constituinte ao longo do tempo, com desprezível movimento do seu centro de 

massa (VON SPERLING, 2007).  

As Conversões são processos lentos de reações biológicas, físicas e 

químicas que ocorrem com os constituintes ao longo dos cursos d’água. O decaimento 

ou a produção de um constituinte é descrito pela seguinte Equação:  

nKCr                       (2.1) 

Onde: 

r  taxa da reação; 

K  constante da reação; 

C  concentração do reagente; 

n  ordem de reação; 

A ordem das reações vai relacionar a proporcionalidade entre a taxa de 

reação e a concentração do reagente. Assim, para: 
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 0n , tem-se uma reação de ordem zero, cuja taxa de reação será a mesma 

para qualquer concentração do reagente; 

 1n , tem-se uma reação de primeira ordem, onde a taxa de reação é 

diretamente proporcional à concentração do reagente; 

 2n , tem-se uma reação de segunda ordem, em que a taxa de reação é 

proporcional ao quadrado da concentração do reagente. 

Ainda segundo o autor, a concentração dos constituintes em um 

determinado ponto do rio é o resultado dos mecanismos de transporte – entrada e 

saída – e das reações bioquímicas. A descrição quantitativa da concentração destes 

constituintes em um determinado volume do rio pode ser igual à quantidade do 

material que entra mais a quantidade que é gerada menos a quantidade que sai 

menos a quantidade que é consumida. 

Assim, a Equação do transporte de massa pode ser expressa, 

matematicamente, pela seguinte fórmula:  

R
X

C
D

X

C
u

t

C















2

2

                  (2.2) 

Onde: 

t

C




 refere-se à alteração do constituinte, podendo ser o crescimento ou o decaimento 

da concentração; 

X

C
u



 é a adveção do constituinte, ou seja, o transporte do constituinte no campo de 

velocidades do meio fluido; 

2

2

X

C
D



 é a difusão, que é o espalhamento das partículas do constituinte devido à 

agitação; 

R  são os processos de conversão por fatores biológicos, físicos e químicos. 
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2.5 Equação de mistura em lançamentos pontuais 

 

Segundo Sperling (2007), na modelagem da qualidade da água, os cálculos 

das reações físicas, químicas e biológicas se iniciam quando há o lançamento de 

esgoto em um rio ou quando há o encontro do rio tributário com o rio principal. Nestes 

pontos assume-se que as misturas esgoto/rio ou tributário/rio principal são perfeitas e 

instantâneas. 

A Equação geral da mistura que representa a concentração de um 

constituinte qualquer é expressa por: 

21

2211
0

QQ

CQCQ
C




                    (2.3) 

Onde: 

0C  concentração do constituinte na mistura (mg/L); 

1C  concentração do constituinte  no rio, imediatamente à montante do ponto de 

mistura (mg/L); 

2C  concentração do constituinte  esgoto ou tributário, imediatamente à montante 

do ponto de mistura (mg/L); 

1Q  vazão do rio (m³/s); 

2Q  vazão do esgoto ou do tributário (m³/s). 

 

2.6 Dados físicos do rio 

 

A determinação dos dados físicos de um rio - profundidade, velocidade, 

largura, dentre outros, - tem grande importância nos modelos matemáticos para 

qualidade de águas (CHAPRA, 1997). 
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As Equações abaixo são utilizadas para a determinação da profundidade 

média e velocidade média. 

bQaV                       (2.4) 

dQcH                       (2.5) 

Onde: 

V  velocidade média do rio (m/s); 

Q  vazão (m³/s); 

H  profundidade média (m); 

Para determinação da largura média L  (m), o modelo utiliza a seguinte 

Equação: 

HV

Q
L


                      (2.6) 

 

2.7 Modelo clássico de Streeter-Phelps 

 

Desenvolvido por Streeter e Phelps, em 1925, para o rio Ohio, nos Estados 

Unidos, este é um modelo clássico cuja estrutura serviu de base para a maioria dos 

modelos mais avançados disponíveis hoje em dia. A sua simplicidade conceitual e a 

menor necessidade de parâmetros e dados de entrada faz desse modelo o mais 

utilizado no Brasil para as simulações de Oxigênio Dissolvido (VON SPERLING, 

2007). 

O modelo de Streeter-Phelps mostra o comportamento do Oxigênio 

Dissolvido e da Demanda Bioquímica de Oxigênio ao longo de um rio, permitindo 

avaliar os impactos ambientais provocados pelos lançamentos de cargas poluidoras. 

A Figura 2-1 mostra o Perfil de OD ao longo de um curso d´água após o 

lançamento de esgoto em função da distância. 
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Figura 2-1 Perfil de OD em função da distância. 

 

Fonte: Lima, apud Calado (2005). 

 

Von Sperling (2007), classifica as zonas de autodepuraçao em quatro 

estágios principais: 

 Zona de degradação (parte 2 da Figura): inicia logo após o lançamento 

de esgoto no curso d’água e tem alta concentração de matéria orgânica; 

 Zona de decomposição ativa (parte 3 da Figura): nesta zona a qualidade 

da água apresenta-se em seu estado mais deteriorado; 

 Zona de recuperação (parte 4 da Figura): inicia-se a etapa de 

recuperação logo após a fase de intenso consumo de matéria orgânica 

e de degradação do ambiente aquático; 

 Zona de águas limpas (parte 1 da Figura): as águas apresentam-se 

novamente limpas, voltando a ter as mesmas condições normais 

anteriores à poluição. 

 

No estudo da cinética do Oxigênio Dissolvido, destacam-se dois fenômenos 

interagentes: a desoxigenação e a reaeração. 
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2.7.1 Cinética da desoxigenação 

 

Conforme Von Sperling (2007), “[...] o principal efeito ecológico da poluição 

orgânica em um curso d’água é o decréscimo de Oxigênio Dissolvido. Este 

decréscimo está associado à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) [...]”. 

A DBO é a quantidade de oxigênio necessária para que os micro-

organismos presentes na amostra oxidem a matéria orgânica para uma forma 

inorgânica estável (TEIXEIRA, 2004). 

Von Sperling (2007) esclarece que a DBO pode representar tanto a 

concentração de matéria orgânica remanescente na massa líquida em um dado 

instante (DBO remanescente) quanto representar o oxigênio consumido para 

estabilizar a matéria orgânica até este instante (DBO exercida). 

 [...] No tempo igual a zero, a matéria orgânica se apresenta em sua 

concentração total, enquanto o oxigênio consumido é zero. Com o passar do 
tempo, a matéria orgânica remanescente vai se reduzindo, implicando no 
aumento do consumo acumulado de oxigênio. Após um período de vários 
dias, a matéria orgânica está praticamente toda estabilizada (DBO 
remanescente igual à zero), ao passo que o consumo de oxigênio está 
praticamente todo exercido (DBO totalmente exercida) [...] (VON SPERLING, 
2007). 

A cinética da reação da DBO remanescente é uma reação de primeira 

ordem, ou seja, sua taxa de reação é diretamente proporcional à concentração do 

reagente, assim “quanto maior a concentração de DBO, mais rapidamente se 

processará a desoxigenação” (VON SPERLING, 2007). 

Matematicamente, a progressão da DBO remanescente é representada 

por:  

LK
dt

dL
 1                     (2.7) 

Onde: 

L  concentração de DBO remanescente (mg/L); 

t  tempo (dia); 
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1K  coeficiente de desoxigenação (dia-1). 

 A solução analítica para a Equação 2.7 é: 

tK
eLL


 1

0                     (2.8) 

Onde 0L  é a concentração de DBO inicial. 

K1 representa os efeitos da desoxigenação causada pela sedimentação e 

decomposição da matéria orgânica, assim ele depende das características desta 

matéria orgânica (NUVOLARI, 2003). 

Outro fator que influencia no valor de K1 é a temperatura. Ela é 

determinante no metabolismo dos microorganismos, alterando por consequência o 

consumo de oxigênio no processo conversão da matéria orgânica.  

A relação do coeficiente de desoxigenação com a temperatura é 

representada pela Equação 2.9: 

 20

11 20

 TKK
T

                     (2.9) 

Onde: 


T

K1  K1 a uma temperatura T qualquer (d-1); 


201K  K1 a uma temperatura de 20 ºC (d-1); 

T  temperatura do líquido (ºC); 

  coeficiente de temperatura (-). 

Os valores de K1 são determinados em laboratório e são diretamente 

proporcionais à velocidade de consumo do oxigênio, desta forma, quanto maior o valor 

de K1, mais rápida será este consumo. Porém, quando o coeficiente de desoxigenação 

é determinado diretamente no curso d’água, tem-se o coeficiente de remoção de DBO 

(Kd). Geralmente os valores de K1 são menores que os de Kd, essas diferenças 

ocorrem principalmente devido à sedimentação e a remoção de DBO pelo lodo de 

fundo (CHAPRA, 1997). 
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Valores típicos de K1 e Kd são apresentados na Tabela 2-1 (base e, 20ºC): 

Tabela 2-1 Valores típicos de K1 e Kd. 

 
Fonte: Von Sperling (2007). 
 

2.7.2 Cinética da reaeração 

 

A cinética da reaeração se caracteriza pela transferência do oxigênio 

atmosférico para a massa líquida no sentido de compensar o oxigênio que foi 

consumido nos processos de estabilização da matéria orgânica. 

Figura 2-2 Troca de gases na interface gás-líquido. 

 

Fonte: Von Sperling (2007). 

  

Quando a concentração de solubilidade é atingida, o sistema de troca de 

gases do meio líquido para o gasoso (e vice-versa) entra em equilíbrio. Este equilíbrio 

é denominado concentração de saturação (Cs). Quando a concentração do Oxigênio 

Dissolvido está abaixo da concentração de saturação tem-se um déficit de oxigênio 

(D) (VON SPERLING, 2007). 
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Assim: 

CCD s                     (2.10) 

Onde: 

D  déficit de oxigênio dissolvido (mg/L); 

sC  concentração de saturação (mg/L); 

C  concentração de oxigênio existente em um tempo t qualquer (mg/L). 

  

A Equação que define a cinética da reaeração é: 

)(2 CCKLK
dx

dC
u sd                  (2.11) 

Onde: 

2K  coeficiente de reaeração (dia-1). 

A solução analítica para a Equação 2.11 é: 

 












































u

x
K

s
u

x
K

u

x
K

d

d
st eCCee

KK

LK
CC

d 22

0

2

0
           (2.12) 

Para Von Sperling (2007), os valores de K2 (d-1) podem ser estimados, 

numa faixa restrita de aplicação, em função da velocidade do fluxo no rio (m/s) e da 

altura (m) pelas seguintes equações dadas no Quadro 2-1: 
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Quadro 2-1 Valores de K2 em função de velocidade e altura. 

 

Fonte: Von Sperling (2007). 

 

2.8 RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 

 

Em muitos casos, o monitoramento da qualidade da água tem como 

objetivo a avaliação quanto ao atendimento aos parâmetros estabelecidos na 

legislação para determinação do uso da água. Portanto, os parâmetros a serem 

monitorados devem ser sempre consultados na legislação específica. 

No Brasil, a resolução 357/2005, criada pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 

de lançamento de efluentes. Esta resolução norteia a legislação ambiental sobre o 

tema, é através dela que se verifica se os resultados obtidos nos estudos de 

modelagem da qualidade da água estão de acordo com os padrões legais. 

Os padrões de qualidade das águas determinados pela resolução 

CONAMA 357/2005 estabelecem limites individuais para cada substância em cada 

classe. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada 

uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão 

de referência. 

Os corpos hídricos do território nacional foram divididos pela resolução 

CONAMA em: águas doces (salinidade ≤ 0,05%), águas salobras (0,05% < salinidade 

< 3,00%) e águas salinas (salinidade ≥ 3,00%), sendo que cada tipo possui 

subdivisões em função dos usos previstos. O enquadramento do corpo hídrico será 

definido pelos usos preponderantes mais restritivos da água, naturais ou pretendidos. 
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 As águas doces são classificadas, pela resolução CONAMA, em:  

 Classe especial: águas destinadas para consumo humano; à 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, à 

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

 Classe 1: águas que podem ser destinadas para consumo humano à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; 

à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas; e, à proteção das 

comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 Classe 2: águas que podem ser destinadas ao abastecimento para 

consumo humano; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação 

de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer; e, à aquicultura e à 

atividade de pesca. 

 Classe 3: águas que podem ser destinadas ao consumo humano; à 

irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca 

amadora; à recreação de contato secundário; e, à dessedentação de 

animais. 

 Classe 4: águas que podem ser destinadas à navegação; e, à harmonia 

paisagística. 

O Quadro 2-2 resume as classes de águas doces e seus usos 

preponderantes. 
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Quadro 2-2 Classe de águas doces e seus usos preponderantes. 

 

Fonte: Lima apud ANA (2005). 

 

A Tabela 2-2 apresenta os padrões de qualidade associados à classe 2, de 

interesse para este modelo de qualidade, por ser a classe de rio predominante na área 

de estudo, requerendo apenas tratamento convencional para o consumo humano. 

Tabela 2-2 Padrões de qualidade para classe 2. 

Classe 2 - Águas doces 

Padrões 

Parâmetro Valor máximo 

DBO5 5 mg/L 

OD ≥ 5 mg/L 

Turbidez 100 UNT 

Clorofila a 30 µg/L 

Cor verdadeira 75 mg Pt/L 

N amoniacal total (pH≤7,5) 3,7 mgN/L 

N amoniacal total (7,5<pH≤8,0) 2,0 mgN/L 

N amoniacal total (8,0<pH≤8,5) 1,0 mgN/L 

N amoniacal total (pH≤7,5) 0,5 mgN/L 

Nitrato 10,0 mgN/L 

Nitrito 1,0 mgN/L 

Fonte: resolução CONAMA  357/2005 (2005). 
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Também se aplicam às águas doces de classe 2 as seguintes condições e 

padrões: 

 

 Não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes 

antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, 

sedimentação e filtração convencionais; 

 Coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário 

deverá ser obedecida a resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para os 

demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 

(seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência 

bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao 

parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

 Densidade de cianobactérias: até 50.000 cel/mL ou 5 mm3/L; 

 Fósforo total: até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; até 0,050 mg/L, 

em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 

dias, e tributários diretos de ambiente lentico. 

Além dos padrões de qualidade dos corpos receptores, a resolução 

CONAMA apresenta ainda padrões para o lançamento de efluentes nos corpos 

d’águas. Ambos os padrões estão inter-relacionados, isso porque o atendimento aos 

padrões de lançamento deve garantir simultaneamente o atendimento aos padrões do 

corpo receptor (VON SPERLING, 2007). 
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 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 Bacia do rio Jaguaribe 

 

Região Hidrográfica do Jaguaribe configura-se como a mais importante do 

estado do Ceará. Abrange uma área de 74 000 km2, correspondendo a praticamente 

50% do Estado do Ceará (Lima Neto et al, 2011). A bacia tem uma forma bastante 

irregular, apresentando nos altos e médios cursos uma largura média de 220 km, 

enquanto que no baixo curso passa a ter uma largura de 80 km, diminuindo 

gradativamente até sua foz (IBGE, 1996).   

O rio Jaguaribe recebe essa nomenclatura a partir da junção dos rios Trici 

e Carrepeteiras na Serra da Joaninha, município de Tauá, sul do estado do Ceará. 

Percorre um trajeto de aproximadamente 610 km até desemborcar em sua foz no 

oceano Atlântico, na cidade de Fortim. Dentre os principais afluentes destacam-se os 

rios Banabuiú, Palhano e Riacho do Sangue, na margem esquerda; e os rios Salgado 

e Cariús, na margem direita.  

A bacia do rio Jaguaribe apresenta uma elevada importância econômica e 

estratégica, sobretudo em função do potencial de solos agricultáveis e da 

disponibilidade de recursos hídricos e minerais, bem como por concentrar também 

uma parcela significativa da população do estado, aproximadamente 29,7% da 

população do estado do Ceará (IBGE, 1996). 

A Figura 3-1 apresenta a localização da bacia hidrográfica do Rio 

Jaguaribe. 
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Figura 3-1 Bacia Hidrográfica do Jaguaribe. 

 

Fonte: PGABRJ (1997). 

 

Os recursos hídricos da bacia do Jaguaribe são compostos por reservas 

hídricas superficiais e subterrâneas.  Formada principalmente por açudes, as reservas 

superficiais servem como reservatórios anuais ou interanuais dependendo do porte 

desses açudes. Já as reservas subterrâneas asseguram, principalmente, o 

abastecimento dos núcleos urbanos da região.   
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3.2 Sub-bacias do Jaguaribe 

 

Conforme dados obtidos no Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia 

do Rio Jaguaribe - PGABRJ, a bacia do Jaguaribe é dividida, segundo características 

locais, em cinco sub-bacias principais, quais sejam: 

 Sub-bacia do Alto Jaguaribe: inicia-se nas nascentes do rio Jaguaribe, 

representada pela junção dos rios Trici e Carrapateiras, e se estende 

até o açude Orós, drenando uma área de 24.636 km2. Dentre os 

principais afluentes do rio Jaguaribe nesta região, destacam-se os rios: 

Carrapateiras, Trici, Puiú, Condado, Conceição e Cariús. Nesta região 

estão inseridos 24 (vinte e quatro) municípios; 

 Sub-bacia do Salgado: o rio Salgado é o principal afluente da margem 

direita do rio Jaguaribe, encontra-se com Jaguaribe logo à jusante do 

açude de Orós. Drena uma área de 12.865 km2, onde estão inseridos 

23 (vinte e três) municípios; 

 Sub-bacia do Médio Jaguaribe: fica compreendida entre o açude Orós 

e a ponte de Peixe Gordo, na BR-116. Esta bacia drena uma área de 

10.376 km2, ao longo da qual ficam inseridos 13 (treze) municípios; 

 Sub-bacia do Banabuiú: o rio Banabuiú é o mais importante tributário do 

rio Jaguaribe, desaguando neste rio na cidade de Limoeiro do Norte. 

Drenando uma área de 19.316 km2, o rio Banabuiú possui uma intensa 

área de drenagem sendo seus principais afluentes na margem esquerda 

os rios Patu, Quixeramobim e Sitiá e pela margem direita o riacho 

Livramento. Ao longo desta sub-bacia estão inseridos 12 (doze) 

municípios. 

 Sub-bacia do Baixo Jaguaribe: esta sub-bacia estende-se desde a 

localidade de Peixe Gordo, na BR-116, até a foz do rio Jaguaribe na 

cidade de Fortim. Tem como principal tributário o rio Palhano e drena 

uma área de 5.452 km2, onde ficam localizados 9 (nove) municípios.  
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A configuração das sub-bacias que compõem a bacia do Jaguaribe e seus 

principais tributários está apresentada na Figura 3-2. 

Figura 3-2 localização das sub-bacias do Jaguaribe. 

 

Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 

 

3.3 Demografia 

 

De acordo com dados do IBGE de 1996, a bacia hidrográfica do rio 

Jaguaribe compreende 80 municípios com um total de 2.025.133 habitantes, o que 

representava 29,7% da população do estado do Ceará para aquele ano. Esses 

municípios ocupam cerca 55% do território do estado, que corresponde a uma área 

de 80.547 km². 
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 A distribuição espacial da população na região da bacia do Jaguaribe 

possui grande variação, apresentando em alguns municípios baixíssimas densidades, 

a exemplo de Ibicicuitinga com 3,4 hab/km2 e em outros, altos índices de densidade, 

como Iguatu, com 100 hab/km². Em seu conjunto, a densidade demográfica da região 

é de 25,1 hab/km², inferior à densidade média do estado, que é de 46,5 hab/km2. “Essa 

diversificação na distribuição espacial da população está diretamente vinculada à 

variedade de condições geo-econômicas ocorrentes na bacia”  

Ainda segundo dados do IBGE, 53,6% da população da bacia, residem na 

zona urbana. Além de uma maior concentração populacional nas áreas urbanas, o 

IBGE constatou uma redução da população rural, com taxa de crescimento negativa 

de 1,3% a.a, em contraste com o crescimento anual da população urbana em torno 

de 2,7%. 

 

3.4 Esgotamento sanitário 

 

 Um grande percentual dos domicílios do municípios da bacia do rio 

Jaguaribe não apresentam qualquer tipo de tratamento dos dejetos. “O sistema de 

esgotamento sanitário é muito deficitário na bacia do rio Jaguaribe, o que apresenta-

se como um dos indicadores da baixa qualidade da saúde pública na área” (IBGE, 

1999). 

Ainda segundo o IBGE, nos domicílios que apresentam esgotamento 

sanitário, predominam as fossas rudimentares, sendo encontrado também, em partes 

desses domicílios, fossas sépticas sem escoadouro.  

 

3.5 Local de aplicação 

 

O objetivo deste estudo é a adaptação e aplicação do modelo de Streeter-

Phelps a uma grande bacia hidrográfica semi-árida, levando-se em conta toda a 

complexidade de uma bacia: rio principal, rios tributários, fontes poluidoras, cidades, 

etc. Por isso, o local escolhido foi a bacia hidrográfica do Jaguaribe, mais 

especificamente o trecho da sub-bacia do Alto Jaguaribe, desde a nascente do rio 

Jaguaribe na junção do rio Trici e Carrapeteiras até à montante do açude de Orós, na 
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confluência do rio Jaguaribe com o riacho Faé (Figura 3-3). A escolha da sub-bacia 

do Alto Jaguaribe se deu pela sua importância para o estado do Ceará e por não haver 

nenhum estudo com este grau de complexidade para este trecho. 

Figura 3-3 Trecho do rio Jaguaribe modelado no estudo. 

 

Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 
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 METODOLOGIA 

 

4.1 Adaptação do modelo 

 

Neste trabalho, utilizou-se como base a planilha do QUAL-UFMG (VON 

SPERLING, 2007) atribuindo a todos os parâmetros e coeficientes de Nitrogênio, 

Fósforo e Coliformes o valor zero. Desta forma, o modelo foi reduzido para o Streeter-

Phelps, mas ao invés de utilizar a resolução analítica do modelo clássico, as duas 

equações que descrevem o balanço entre OD e DBO foram resolvidas numericamente 

utilizando o esquema explícito de diferenças finitas (método de Euler), considerando 

o efeito de vazões incrementais e lançamentos de esgoto ao longo dos trechos, assim 

como a variabilidade das seções dos rios e tributários. 

Assim, para a modelagem da Demanda Bioquímica de Oxigênio, tem-se: 

d

dL
K L

dt
                       (4.1) 

Onde: 


dt

dL
 acumulação da DBO; 

LKd  decaimento; 

Utilizando a resolução numérica das diferenças finitas para a Equação 4.1, 

tem-se: 

LK
dt

dL
d    0LK

t

L
d 




 

Onde, 0LLL   e 0ttt  : 

0

0

0 LK
tt

LL
d 




 

 000 ttLKLL d   
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Assumindo que o rio se comporta como um regime permanente com 

variações apenas na direção X, e não no tempo, tem-se: 

u

X
t   

Onde: 

X um espaço do trecho; 

u velocidade do rio nesse trecho. 

Então: 











u

X

u

X
LKLL d

0
00  








 


u

XX
LKLL d

0
00  








 


u

X
LKLL d 00                   (4.2) 

Utilizando o mesmo método para a modelagem do Oxigênio Dissolvido, 

temos: 

  LKCCK
dt

dC
ds  2                   (4.3) 

Onde: 


dt

dC
 acumulação de Oxigênio Dissolvido; 

 CCK s2  reaeração; 

LKd  decomposição; 

Análoga à Equação de desoxigenação, a Equação que descreve a cinética 

da reaeração também é uma reação de primeira ordem e também pode ser resolvida 

numericamente pelo esquema de diferenças finitas e método de Euler. Assim: 
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  LKCCK
dt

dC
ds  2    LKCCK

t

C
ds 




2  

Onde, 0CCC   e 0ttt  : 

  LKCCK
tt

CC
ds 




2

0

0
 

    020 ttLKCCKCC ds   

 

Assumindo que o rio se comporta como um regime permanente com 

variações apenas na direção X, e não no tempo, tem-se: 

 

u

X
t   

Onde: 

X é um espaço do trecho; 

u é a velocidade do rio nesse trecho. 

Então: 

   






 


u

XX
LKCCKCC ds

0
20  

   






 


u

X
LKCCKCC ds20                 (4.4) 
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4.2 Diagrama Unifilar 

Figura 4-1 Diagrama Unifilar. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

Para definição do diagrama unifilar mostrado na Figura 4-1, utilizaram-se 

os mapas fornecidos pelo Sistema de Informações dos Recursos Hídricos do Ceará – 
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SIRH/Ce. Com base nessas informações definiram-se os rios tributários e as cidades 

que fariam parte do diagrama. 

 

4.3 Largura e extensão dos trechos 

 

As larguras dos trechos foram definidas a partir das seções transversais 

fornecidas pelo PGABRJ. Os demais trechos onde não tinham estações fluviométricas 

as larguras foram arbitradas através de comparações entre rios feitas por imagens de 

satélite obtidas no programa Google Earth.  

Os rios foram considerados como canais retangulares por apresentar uma 

largura maior que 10 vezes a sua profundidade. Para os rios tributários foi adotada 

uma largura constante. O Jaguaribe, por ser muito extenso e o por se tratar do rio a 

ser modelado, foi dividido em cinco trechos, para viabilizar a obtenção de dados mais 

condizentes com a realidade. O primeiro trecho inicia na nascente do Jaguaribe e vai 

até a confluência com o riacho Puiú, perfazendo 46,6 km. O segundo trecho tem 36,7 

km e vai do final do primeiro trecho até o encontro com o riacho Condado.  O terceiro 

trecho segue até o riacho da Conceição, totalizando 31,7 km. O quarto trecho é o mais 

longo, com 60,5 km finalizando no encontro do rio Cariús com o rio Jaguaribe. O último 

trecho tem 40,2 km e finaliza imediatamente à montante da confluência do riacho Faé 

com o Jaguaribe. 

As larguras obtidas para cada trecho encontram-se no capítulo Resultados 

e discussões. 

As extensões de cada trecho foram obtidas no SIRH/Ce, através da 

ferramenta Medir distância/Área. As larguras e extensões de cada trecho são 

apresentadas no diagrama unifilar da Figura 4-1. 

As Figuras 4-2 a 4-6 mostram as seções utilizadas como base para 

definição da largura dos trechos. 
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Figura 4-2 Seção transversal do rio Jaguaribe em Arneiroz.  

 
Fonte: PGABRJ (1997). 

 

Figura 4-3 Seção transversal do riacho da Conceição. 

 
Fonte: PGABRJ (1997). 
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Figura 4-4 Seção transversal do rio Bastiões. 

 
Fonte: PGABRJ (1997). 

 
Figura 4-5 Seção transversal do rio Cariús. 

 
Fonte: PGABRJ (1997). 
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Figura 4-6 Seção transversal do rio Jaguaribe em Iguatu. 

 
Fonte: PGABRJ (1997). 

 

4.4 Vazões 

 

De todas as variáveis que influenciam na modelagem matemática de um 

rio a vazão é a mais importante. Ela é determinante na capacidade de assimilação de 

poluentes, ou seja, está diretamente ligada à capacidade de diluição dos dejetos 

afluentes, exercendo assim importante influência no comportamento hidráulico de um 

rio (VON SPERLING, 2007).  

Por falta de registros fluviométricos para todos os trechos onde foi realizado 

esse estudo, usou-se o método de regionalização de vazões e descargas específicas 

para a estimativa das vazões de cabeceiras de cada rio. O registro que serviu de base 

foi o da estação fluviométrica de Iguatú, no rio Jaguaribe, disponíveis no PGABRJ, 

para ano de 1995. Os dados utilizados foram os seguintes: 

 Área de drenagem: 21.000 km2; 

 Vazão: 21,2 m3/s. 

A partir desses dados, foi possível calcular a descarga específica q , 

dividindo-se a vazão pela área de drenagem: 
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23

2

3

/0010,0
000.21

/2,21
kmsm

Km

sm
q    

Para se obter a vazão de um ponto específico em um curso d’água através 

do método de regionalização, é necessário, além da descarga específica, conhecer 

sua área de drenagem. Como o objetivo era determinar a vazão de cabeceira dos rios, 

foi preciso estimar a área de drenagem do início de cada trecho. 

A estimativa de área foi feita através de imagens disponibilizadas no 

SIRH/Ce. Estas imagens foram copiadas para o programa Autocad e através de 

fatores de escala adequados e de ferramentas de desenho e de área calculou-se cada 

área de drenagem de interesse para o nosso estudo. As áreas de drenagem de cada 

rio são mostradas nas Figuras 4-7 a 4-12. 

 

Figura 4-7 Área de drenagem do riacho Puiú. 

 

Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 
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Figura 4-8 Área de drenagem do riacho Condado. 

 

Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 
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Figura 4-9 Área de drenagem do riacho Umbuzeiro. 

 

Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 

 
Para o riacho da Conceição, por conta da confluência deste com o riacho 

Umbuzeiro, foram necessários os traçados de várias áreas de drenagens: no ponto 
de jusante, montante e no encontro dos dois riachos. 
 
Figura 4-10 Área de drenagem do riacho da Conceição. 

 
Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 
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Figura 4-11 Área de drenagem do rio dos Bastiões. 

 

Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 

 

Para o rio Cariús foi necessário o traçado de várias áreas de drenagem: na 

confluência com o rio Jaguaribe (traçado verde); à jusante (azul) e à montante 

(vermelho) da confluência com o rio dos Bastiões; além do ponto de cabeceira do 

trecho (traçado vermelho). 
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Figura 4-12 Área de drenagem do rio Cariús. 

 

Fonte: Adaptado do SIRH/Ce (2014). 

 

Os valores obtidos através desse método foram comparados com os do 

PGABRJ nos pontos em que havia essa informação. A comparação mostrou que o 

método adotado apresentou resultados satisfatórios. No rio Cariús, por exemplo, a 

área estimada pelo método acima foi de 5.520 km2, bem próximo do 5.718 km2 

apresentado no Plano de Gerenciamento. 

Conhecidas as áreas de drenagem nos pontos iniciais dos trechos e o valor 

da descarga específica – advinda dos estudos de regionalização -, o produto de 

ambos resulta na vazão de cabeceira dos rios. 
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4.5 Vazões incrementais 

 

Para o cálculo das vazões incrementais, repetiu-se o método de 

regionalização e descargas específicas – descrito do tópico 4.4 – para estimar a vazão 

em outro ponto do rio. Conhecidas as vazões de dois pontos, a distância entre eles e 

as vazões de esgoto doméstico nesse trecho, calcula-se a vazão incremental pela 

Equação 4.5: 

d

QQQ
Q

emj

i


                     (4.5) 

Onde: 

iQ  vazão incremental, em m³/s.km; 

jQ  vazão à jusante no trecho, em m³/s; 

mQ  vazão à montante no trecho, em m³/s; 

eQ  vazão de esgoto doméstico no trecho, em m³/s; 

d  distância entre os pontos, em km. 

Os resultados do cálculo das vazões são mostrados no capítulo Resultados 

e discussões. 

 

4.6 População das cidades e lançamento de esgotos domésticos 

 

Os dados de população das cidades para o ano de 1995, ano base para 

calibração do modelo, foram obtidos no site do IBGE. A escolha deste ano se deu pela 

disponibilidade de dados, constantes no PGABRJ. 

A Tabela 4-1 apresenta os valores típicos de consumo de água per capita 

dados por Von Sperling (1995). 
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Tabela 4-1 Valores típicos de consumo de água per capita. 

Porte da comunidade Faixa da população 
Consumo per capita 

(L/hab.d) 

Povoado rural < 5.000 90 - 140 

Vila 5.000 - 10.000 100 - 160 

Pequena localidade 10.000 - 50.000 110 - 180 

Cidade média 50.000 - 250.000 120 - 220 

Cidade grande > 250.000 150 - 300 

Fonte:  Von Speerling (2006). 

Optou-se por adotar neste trabalho o valor médio de consumo per capita 

Qpc de 150 L/hab.d. e taxa de retorno Ret de 80% para todas as populações – valor 

usualmente adotado (VON SPERLING, 1995). A Tabela 4-2 resume a população 

usada para cada cidade e seus respectivos lançamentos de esgoto. 

Tabela 4-2 Populações e lançamentos de esgoto. 

Cidades 
População - 

P (hab) 

Vazão de esgoto - 

Qdmédio (m³/s) 

Consumo - Qpc 

(L/hab.d) 

Taxa de Retorno – 

Ret (%) 

Tauá 50.258,00 0,0698 150,00 80,00% 

Parambú 30.948,00 0,0430 150,00 80,00% 

Arneiróz 7.128,00 0,0099 150,00 80,00% 

Catarina 12.508,00 0,0174 150,00 80,00% 

Saboeiro 16.344,00 0,0227 150,00 80,00% 

Aiuaba 13.763,00 0,0191 150,00 80,00% 

Campo Sales 23.964,00 0,0333 150,00 80,00% 

Jucás 20.724,00 0,0288 150,00 80,00% 

Tarrafas 7.880,00 0,0109 150,00 80,00% 

Nova Olinda 11.303,00 0,0157 150,00 80,00% 

Farias Brito 19.450,00 0,0270 150,00 80,00% 

Cariús 17.479,00 0,0243 150,00 80,00% 

Iguatú 78.220,00 0,1086 150,00 80,00% 

Fonte: IBGE, 1996 e Von Sperling (1995). 

A partir dos dados adotados, foi possível calcular as vazões domésticas 

médias de esgoto para cada cidade através da fórmula: 

400.86

10 3

etPC
dméd

RQP
Q






                   (4.6) 
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Onde: 

dmédQ  vazão doméstica média de esgoto (m³/s); 

PCQ  cota per capita de água (L/hab.d); 

etR  coeficiente de retorno esgoto/água. 

Com base nas informações obtidas no SIRH/Ce, todo lançamento de 

esgoto foi considerado como não tratado, conforme Figura 4-13. 

Figura 4-13 Domicílios com Esgoto doméstico. 

 

Fonte: SIRH/Ce (2014). 

  

As características químicas para esgotos domésticos brutos adotadas 

neste trabalho são mostradas na Tabela 4-3. Tais dados foram atribuídos conforme 

faixa de valores típicos para esgotos domésticos brutos definidos por Von Sperling 

(1995). 
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Tabela 4-3 Características química para esgoto doméstico. 

Parâmetros Concentrações 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 300,00 mg/L 

Oxigênio Dissolvido 0,00 mg/L 

Fonte: Von Sperling, 1995. 

 

4.7 Coeficientes do modelo 

 

Para determinação dos coeficientes dos dados físicos utilizados no modelo 

foi montado uma tabela para cada trecho do diagrama relacionando altura (H), largura 

(L), área da seção transversal (A), vazão (Q), velocidade (V) e coeficiente de 

reaeração (K2). A Tabela 4-4 foi utilizada no Trecho 01 do rio Jaguaribe. As tabelas 

utilizadas para os demais trechos encontram-se no Anexo 01. 

 

Tabela 4-4 Tabela usada no Trecho 01 do rio Jaguaribe. 

Rio Jaguaribe - Trecho 01 

H (m) Lm (m) A (m2) Q (m³/s) V (m/s) K2 

2,70 120,00 324,00 300,42 0,93 0,88 

2,78 120,00 333,00 317,60 0,95 0,87 

2,85 120,00 342,00 335,27 0,98 0,85 

2,93 120,00 351,00 353,42 1,01 0,84 

3,00 120,00 360,00 372,06 1,03 0,82 

3,08 120,00 369,00 391,19 1,06 0,81 

3,15 120,00 378,00 410,80 1,09 0,80 

3,23 120,00 387,00 430,90 1,11 0,79 

3,30 120,00 396,00 451,48 1,14 0,77 

3,38 120,00 405,00 472,56 1,17 0,76 

3,45 120,00 414,00 494,12 1,19 0,75 

3,53 120,00 423,00 516,17 1,22 0,74 

3,60 120,00 432,00 538,71 1,25 0,73 

3,68 120,00 441,00 561,74 1,27 0,72 

3,75 120,00 450,00 585,25 1,30 0,71 

3,83 120,00 459,00 609,26 1,33 0,70 

3,90 120,00 468,00 633,75 1,35 0,69 

3,98 120,00 477,00 658,74 1,38 0,68 

Fonte: O autor (2014). 
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O método utilizado na determinação dos valores das Larguras médias Lm 

já foi descrito no tópico 4.3. Os valores de K2 foram determinados conforme as 

fórmulas descritas no Quadro 2-1. 

Conforme explicado, todos os trechos foram considerados como canais 

retangulares, então, cada área A foi calculada pelo produto da altura H pela largura 

Lm. Já a velocidade V foi calculada pela relação da vazão Q pela área A. 

Os valores das vazões Q em função das alturas H foram calculados de acordo 

com as curvas-chaves de vazão e altura disponíveis no PGABRJ. 

Para a coluna H foram arbitrados valores de altura da seção transversal 

compreendidos entre o nível máximo e mínimo registrados no PGABRJ. A Figura 4-

14 mostra os níveis máximo e mínimo registrados em uma seção transversal do rio 

Jaguaribe.  

 

Figura 4-14 Variação de altura no rio Jaguaribe. 

 

Fonte: PGABRJ (1997). 

 

Para a obtenção dos coeficientes “a” e “b” da Equação de velocidade 2.4, 

montou-se um gráfico com a curva-chave VxQ relacionando velocidade e vazão. As 

linhas de tendência sob a forma de potência determinaram os valores destes 

coeficientes. 
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Os coeficientes “c” e “d” da Equação de profundidade 2.5, foram obtidos a 

partir do gráfico da curva-chave HxQ, que relaciona profundidade e vazão. Os valores 

destes coeficientes, também foram determinados a partir de linhas de tendência sob 

a forma de potência.  

As curvas-chaves VxQ e HxQ são mostradas no capítulo Resultados e 

discussões.  

A mesma metodologia foi utilizada para determinar os coeficientes m e n, 

da Equação 4.7 do coeficiente de reaeração K2.  

nQmK 2                      (4.7) 

As curvas-chaves relacionando K2 e vazão são mostradas no capítulo 

Resultados e discussões. 

 

4.8 Calibração 

 

A calibração consiste em ajustar os parâmetros do modelo para que os 

valores estimados pelo programa se aproximem ao máximo dos resultados 

observados in loco. É uma parte essencial do desenvolvimento de qualquer modelo 

matemático, onde se avalia “quão bom é o ajuste do modelo” (VON SPERLING, 2007). 

Na literatura, a diferença entre os valores estimados e os observados é 

denominada erro, ou desvio. Para Sperling, um modelo estará tão bem ajustado 

quanto menor for essa diferença. Na prática, é difícil se chegar a um nível de 

calibração onde o desvio seja igual a zero, principalmente em modelos ambientais, 

portanto é usual que haja desvios. 

Neste trabalho, a calibração foi realizada de forma automatizada através 

da ferramenta solver do programa Excel. Esta ferramenta faz uma busca, dentro de 

uma faixa de valores admissíveis para cada coeficiente, da melhor combinação de 

valores para que os resultados do programa convirjam ao menor desvio. 
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A calibração dos parâmetros do modelo foi realizada em dois períodos 

distintos associados ao regime climático do estado do Ceará, sendo o primeiro no mês 

de janeiro, relativo ao início da estação úmida (período chuvoso); e o segundo, no 

mês de maio, relativo ao fim da estação úmida. 

Os valores que serviram de base para a calibração foram retirados do 

PGABRJ para os meses de janeiro e maio de 1995. São dados de Oxigênio Dissolvido 

e Demanda Bioquímica de Oxigênio coletados em cinco pontos espacialmente 

distribuídos nas seções ao longo do rio Jaguaribe, quais sejam: 

 

Tabela 4-5 Pontos de monitoramento ao longo do Jaguaribe. 

Local Distância (Km) Dia Hora DBO (mg/L) OD (mg/L) 

Tauá 21,00 03/05/1995 14:00 3,40 6,10 

Arneiroz 73,00 23/01/1995 16:55 2,30 6,30 

Saboeiro 111,00 03/05/1995 08:45 2,50 7,30 

Jucás 173,00 03/05/1995 07:45 1,70 6,30 

Iguatu 205,00 03/05/1995 06:30 2,80 7,40 

Fonte: PGABRJ (1997). 

 

O parâmetro calibrado nesta modelagem foi: o coeficiente de remoção de 

DBO Kd.  A faixa de valores admissíveis para este coeficiente é apresentada na tabela 

abaixo: 

 
Tabela 4-6 Valores admissíveis de Kd. 

Coeficientes calibrados Faixa de valores admissíveis no modelo 

Kd 0,08 – 0,80 

Fonte: Von Sperling (2007). 

Os resultados da calibração do modelo são apresentados e discutidos no 

capítulo 5. 
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4.9 Simulação 

 

Com o modelo calibrado é possível realizar simulações para várias 

situações diferentes, de acordo com o interesse. Neste trabalho, foram atualizados os 

dados com a estimativa do IBGE para a população de 2014 e calculado a vazão Q10 

e Q50 utilizando uma série histórica do Rio Jaguaribe entre os anos de 1984 e 2008. 

Com estes dados foram simulados três cenários: enchente, utilizando a vazão Q10; 

estiagem utilizando a vazão Q50; e implantação de uma ETE com remoção de 80% de 

DBO em todas as sedes, utilizando as vazões usadas na calibração. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Largura dos trecho 

 

As larguras obtidas para cada trecho do foram: 

 Rio Jaguaribe Trecho 01: 120 metros; 

 Rio Jaguaribe Trecho 02: 130 metros; 

 Rio Jaguaribe Trecho 03: 150 metros; 

 Rio Jaguaribe Trecho 04: 170 metros; 

 Rio Jaguaribe Trecho 05: 180 metros; 

 Riacho Puiú: 80 metros; 

 Riacho Condado: 100 metros; 

 Riacho Umbuzeiro: 80 metros; 

 Riacho da Conceição: 100 metros; 

 Rio dos Bastiões: 110 metros; 

 Rio Cariús: 110 metros. 

5.2 Vazões 

As Tabelas a seguir mostram os valores encontrados nos trechos 

estudados a partir da metodologia utilizada: 

 
Tabela 5-1 Vazões para o riacho Puiú. 

Rch Puiú 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0022 0,0216 59,10 0,190 1,510 0,043 

Fonte: O autor (2014). 

 

Tabela 5-2 Vazões para o riacho Condado. 

Rch Condado 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0009 0,0085 76,70 0,037 0,707 0,017 

Fonte: O autor (2014). 
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Tabela 5-3 Vazões para o riacho Umbuzeiro. 

Rch Umbuzeiro 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0013 0,0132 28,70 1,038 1,436 0,019 

Fonte: O autor (2014). 

 

Tabela 5-4 Vazões para o riacho da Conceição. 

Rch da Conceição 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0010 0,0097 118,60 0,952 3,578 1,470 

Fonte: O autor (2014). 

 
Tabela 5-5 Vazões para o rio dos Bastiões. 

Rio dos Bastiões 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0023 0,0231 37,50 2,823 3,700 0,011 

Fonte: O autor (2014). 

 
Tabela 5-6 Vazões para o rio Cariús. 

Rio Cariús 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0012 0,0117 110,00 0,660 5,718 3,767 

Fonte: O autor (2014). 

 

Tabela 5-7 Vazões para o rio Jaguaribe. 

Rio Jaguaribe 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0021 0,0213 134,00 7,980 21,000 10,163 

Fonte: O autor (2014). 

 Aqui, a vazão incremental Qi em m³/s é obtida multiplicando q (m³/s.km) 

por 0,1 km, que é o delta da distância para a integração do comprimento de cada 

segmento utilizado no modelo adotado neste trabalho. 
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5.3 Curvas-chaves de velocidade e vazão 

 

As Figura 5-1 a 5-5 mostram as curvas-chaves VxQ obtidas para todos os 

trechos do modelo. O R² igual a 1 em todas as curvas-chaves mostra que o ajuste 

para velocidade e vazão foi excelente. 

 

Figura 5-1 Curva-chave de VxQ para o Trecho 01 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014).   

 

Figura 5-2 Curva-chave de VxQ para o Trecho 02 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 

  

y = 0,0513x0,5074

R² = 1

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0 200 400 600 800

V
 (

m
/s

)

Q (m³/s)

CURVA-CHAVE - TRECHO 01

VxQ

Potência (VxQ)

y = 0,0473x0,5074

R² = 1

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0 200 400 600 800

V
 (

m
/s

)

Q (m³/s)

CURVA-CHAVE - TRECHO 02

VxQ

Potência (VxQ)



69 
 

Figura 5-3 Curva-chave de VxQ para o Trecho 03 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

Figura 5-4 Curva-chave de VxQ para o Trecho 04 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 
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Figura 5-5 Curva-chave de VxQ para o Trecho 05 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

5.4 Curvas-chaves de profundidade e vazão 

 

As curvas-chaves de HxQ obtidas para todos os trechos do modelo são 

mostradas nas Figuras 5-6 a 5-10. O R² igual a 1 em todas as curvas-chaves mostra 

que o ajuste para altura e vazão foi excelente. 

 

Figura 5-6 Curva-chave de HxQ para o Trecho 01 do rio Jaguaribe. 

 

Fonte: O autor (2014). 

y = 0,0342x0,5074

R² = 1

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

0 200 400 600 800

V
 (

m
/s

)

Q (m³/s)

CURVA-CHAVE - TRECHO 05

VxQ

Potência (VxQ)

y = 0,1625x0,4926

R² = 1

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0 200 400 600 800

H
 (

m
)

Q (m³/s)

CURVA-CHAVE - TRECHO 01

HxQ

Potência (HxQ)



71 
 

Figura 5-7 Curva-chave de HxQ para o Trecho 02 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

Figura 5-8 Curva-chave de HxQ para o Trecho 03 do rio Jaguaribe. 

 

Fonte: O autor (2014). 
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Figura 5-9 Curva-chave de HxQ para o Trecho 04 do rio Jaguaribe. 

 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

Figura 5-10 Curva-chave de HxQ para o Trecho 05 do rio Jaguaribe. 

 

Fonte: O autor (2014). 
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5.5 Curvas-chaves de K2 e vazão 

 

As Figura 5-11 a 5-15 mostram as curvas-chaves K2xQ obtidas para todos 

os trechos do modelo. O R² acima de 0,99 em todas as curvas-chaves mostra que o 

ajuste para o coeficiente de reaeração e vazão foi excelente. 

 

Figura 5-11 Curva-chave de K2xQ para o Trecho 01 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

Figura 5-12 Curva-chave de K2xQ para o Trecho 02 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 
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Figura 5-13 Curva-chave de K2xQ para o Trecho 03 do rio Jaguaribe. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

Figura 5-14 Curva-chave de K2xQ para o Trecho 04 do rio Jaguaribe. 

 
Fonte: O autor (2014). 
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Figura 5-15 Curva-chave de K2xQ para o Trecho 05 do rio Jaguaribe. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

A Tabela 5-8 mostra os valores dos coeficientes encontrados para todos os 

trechos do Jaguaribe. 

 

Tabela 5-8 Resumo dos coeficientes do modelo. 

Rios 
Coeficientes 

a b c d m n 

Rio Jaguaribe - Trecho 01 0,0513 0,5074 0,1625 0,4926 5,8295 0,3300 

Rio Jaguaribe - Trecho 02 0,0473 0,5074 0,1625 0,4926 5,3940 0,3300 

Rio Jaguaribe - Trecho 03 0,0410 0,5074 0,1625 0,4926 13,6620 0,5110 

Rio Jaguaribe - Trecho 04 0,0362 0,5074 0,1625 0,4926 13,1690 0,5200 

Rio Jaguaribe - Trecho 05 0,0342 0,5074 0,1625 0,4926 12,9110 0,5220 

Fonte: O autor (2014). 

 

5.6 Coeficiente de reaeração (K2) 

 

A partir dos coeficientes da Tabela 5-8, as equações de K2 para todos os 

Trechos passaram a ser:  
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Tabela 5-9 Valores de K2 no rio Jaguaribe. 

 

Trecho Equação 

Trecho 01 
33,0

2 8295,5  QK  

Trecho 02 
33,0

2 3940,5  QK  

Trecho 03 
34,0

2 9675,4  QK  

Trecho 04 
431,0

2 8486,7  QK  

Trecho 05 
478,0

2 096,10  QK  

Fonte: O autor (2014). 

 

5.7 Coeficiente de remoção de DBO (Kd) 

 

O resultado da calibração para o coeficiente de remoção de DBO Kd foi 

obtido através da ferramenta solver do programa Excel, utilizando como referência os 

desvios obtidos para OD e DBO. A Tabela 5-10 apresenta o resultado de Kd. 

Tabela 5-10 Valor de Kd. 

Coeficiente (1/d) 

Kd 0,09 

Fonte: O autor (2014). 

 

5.8 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

A utilização de OD para calibração de Kd foi feita primeiro com os dados do 

fim da estação úmida, devido a este período apresentar mais registros de dados 

medidos, possibilitando um melhor ajuste da calibração e favorecendo assim a 

comparação dos resultados. 

 



77 
 

5.8.1 Relativo ao fim da estação úmida (maio/95)  

 

O resultado da modelagem do Oxigênio Dissolvido para o fim da estação 

úmida é apresentado no gráfico da Figura 5-16. 

 

Figura 5-16 Oxigênio Dissolvido no fim da estação úmida. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

Da análise do gráfico, percebe-se um bom ajuste dos dados modelados 

aos dados de campo. A simulação conseguiu representar adequadamente os 

resultados apresentados no PGABRJ. O maior desvio foi de 9,66% registrado na 

estação de monitoramento de Iguatú, onde o valor medido foi 7,40 mg/L e o estimado 

foi 6,69 mg/L. Já o menor desvio foi de 6,77% em Jucás, onde o valor de OD medido 

foi 6,30 mg/L e o estimado foi 6,73 mg/L. 

A Tabela 5-11 resume os desvios obtidos pelo modelo para OD no fim da 

estação úmida. 

 

Tabela 5-11 Desvios de OD no fim da estação úmida. 

CIDADES DESVIO (OD) 

Tauá 9,02% 

Saboeiro 8,33% 

Jucás 6,77% 

Iguatu 9,66% 

Fonte: O autor (2014). 
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O Quadro 5-1 mostra os valores estimados e medidos de Oxigênio 

Dissolvido para o fim da estação úmida. 

 

Quadro 5-1 Valores de OD estimados e medidos no fim da estação úmida. 

  Tauá Saboeiro Jucás Iguatú 

OD medida (mg/L) 6,10 7,30 6,30 7,40 

OD estimada (mg/L) 6,65 6,69 6,73 6,69 

Fonte: O autor (2014). 

De uma maneira geral, nota-se que, ao longo do rio, a oscilação dos níveis 

de OD apresentados no gráfico dos dados modelados acompanha a dos gráfico dos 

dados medidos, ou seja, as variações seguem uma mesma tendência. Observa-se 

que o Oxigênio Dissolvido no trecho modelado apresenta pequenas variações de 

valores tanto para os dados medidos quanto para os dados modelados. 

Outra informação extraída do gráfico é que todos os valores de Oxigênio 

Dissolvido do trecho modelado estão acima de 5,00 mg/L, o que enquadra o rio como 

um curso d´agua de Classe 2, conforme parâmetro definido na resolução 357/2005 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

 

5.8.2 Relativo ao início da estação úmida (janeiro/95) 

 

A Figura 5-17 mostra o gráfico resultante da modelagem do OD para o início 

da estação úmida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Figura 5-17 Oxigênio Dissolvido no início da estação úmida. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

Analisando o gráfico, observa-se que o resultado da modelagem para 

Oxigênio Dissolvido foi bastante próximo do valor medido na estação de Arneiroz para 

o início do período chuvoso. Para este período o desvio foi de apenas 6,04%, 

repetindo o bom resultado apresentado no fim do período chuvoso. 

 

5.9 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A calibração do modelo para o parâmetro DBO também foi feita primeiro 

com os dados do fim da estação úmida, devido ao mesmo motivo apresentado para 

Oxigênio Dissolvido: maior disponibilidade de dados. 

 

5.9.1 Relativo ao fim da estação úmida (maio/95) 

 

A Figura 5-18 apresenta os valores da Demanda Bioquímica de Oxigênio 

ao longo do trecho modelado do rio Jaguaribe. 
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Figura 5-18 Demanda Bioquímica de Oxigênio no início da estação úmida. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

A modelagem da DBO também apresentou um bom ajuste aos dados de 

campo. Todavia, o primeiro ponto de medição não apresentou um ajuste satisfatório, 

a simulação não conseguiu representar adequadamente o dado registrado no 

PGABRJ para Tauá. O desvio neste ponto foi de 68,63%, o que destoou 

significativamente dos resultados dos outros três pontos monitorados, que juntos, 

apresentaram desvio médio de apenas 1,81%, sendo que em Saboeiro o desvio foi 

de 0,00% e em Jucás 0,50%. 

Os desvios obtidos pelo modelo para DBO no fim da estação úmida são 

mostrados na Tabela 5-12. 

 

Tabela 5-12 Desvios de DBO no fim da estação úmida. 

CIDADES DESVIO (DBO) 

Tauá 68,64% 

Saboeiro 0,00% 

Jucás 0,44% 

Iguatu 4,98% 

Fonte: O autor (2014). 
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Os valores medidos e estimados de Demanda Bioquímica de Oxigênio para 

o fim da estação úmida são mostrados no Quadro 5-2. 

 

Quadro 5-2 Valores de DBO medidos e estimados no fim da estação úmida. 

  Tauá Saboeiro Jucás Iguatú 

DBO medida (mg/L) 3,40 2,50 1,70 2,80 

DBO estimada (mg/L) 5,73 2,50 1,69 2,94 

Fonte: O autor (2014). 

Considerando os resultados obtidos nas estações de Saboeiro, Jucás e 

Iguatu, conclui-se que a modelagem para DBO foi ajustada de forma satisfatória, visto 

que, o desvio médio de todo o trecho modeldo foi de 18,51%, mesmo com o resultado 

de Tauá. 

No que tange ao resultado obtido em Tauá, observa-se que o valor da DBO 

medido está bem abaixo do modelado (cerca de 68,00%). Provavelmente foi devido 

ao fato de a medição ter sido feita logo após o ponto de lançamento, não havendo 

tempo (distância) suficiente para que ocorresse mistura completa na seção. Portanto, 

as medições podem ter sido feitas perto da borda da pluma de esgoto (que leva uma 

certa distância para misturar completamente na lateral do rio através de difusão 

turbulenta), resultando em um menor valor de DBO que no centro da pluma. Em teoria, 

a pluma tem concentração maior no centro e vai decaindo para a lateral seguindo uma 

curva normal (Gaussiana). 

Analisando o limite estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005 para 

DBO, que é de até 5,00mg/L para cursos d’água de classe 2, observa-se que os 

valores da DBO do Rio Jaguaribe – para aquelas vazões de maio de 1995 - 

mantiveram-se de um modo geral abaixo do limite estabelecido pela resolução. Cerca 

de 95,7% da extensão do trecho modelado fica dentro destes padrões. 
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5.9.2 Relativo ao início da estação úmida (janeiro/95) 

 

A Figura 5-19 mostra o resultado da modelagem da Demanda Bioquímica 

de Oxigênio para o início do período chuvoso. 

 

Figura 5-19 Modelagem de DBO para o início do período chuvoso. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

O resultado da modelagem da Demanda Bioquímica de Oxigênio realizada 

para o início do período chuvoso aponta que 95,00% do trecho modelado está dentro 

dos padrões estabelecidos pela legislação para Classe 2. A modelagem de DBO para 

este período também apresentou um desvio de 30,43%, o que ficou acima do desvio 

obtido na modelagem para o fim do período chuvoso, o qual foi 18,51%. Contudo, o 

resultado mostrou-se satifatório por se tratar de uma modelagem em macro-escala. 

 

5.10 Simulações 

Com o modelo já calibrado, é possível alterar os dados de entrada, fazer 

atualizações, bem como simular diferentes cenários, de acordo com o interesse. Para 

simular cenários de seca e enchente, utilizou-se uma série histórica do rio Jaguaribe 

na estação fluviométrica de Iguatú. Neste caso, usou-se o Q10 como cenário de 

enchente e Q50 como cenário de estiagem já que a série histórica mostrou um Q90 e o 

Q7,10 praticamente iguais a zero. 
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A tabela 5-13 mostra as principais vazões obtidas com a série histórica. 

Tabela 5-13 Vazões principais 

Principais vazões 

Maior descarga média mensal da série: 6380,65 m³/s 

Menor descarga média mensal da série: 0,01 m³/s 

Q90: 0,02 m³/s 

Q7,10: 0,02 m³/s 

Q10: 86,42 m³/s 

Q50: 1,58 m³/s 

Fonte: Lima Neto et al (2011). 

A Figura 5-20 mostra a permanência das vazões para Iguatú. 

Figura 5-20 Permanência das vazões em Iguatú. 

 

Fonte: Lima Neto et al (2011). 

 

Assim, foram simulados três cenários: 

 Cenário 1: Simulação de uma grande cheia na bacia utilizando como 

vazão de referência o Q10 (86,42 m³/s); atualização da população de 

todos os municípios com os dado da estimativa do IBGE para 2014 e 

considerando que os efluentes domésticos seriam lançados no rio sem 

nenhum tipo de tratamento. 

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

V
a

zã
o

 (m
3 /

s)

Percentagem do tempo em que a vazão é superada



84 
 

 Cenário 2: Simulação de uma grande estiagem na bacia utilizando 

como vazão de referência o Q50 (1,58 m³/s); população estimada de 

2014 e efluentes domésticos sem tratamento. 

 Cenário 3: Simulação com a implantação de uma ETE de lagoas de 

estabilização com remoção média de DBO de 80% para todas as sedes 

municipais que efetuam seu lançamento no rio, considerando as vazões 

usadas na calibração. 

O balanço de Oxigênio Dissolvido e de Demanda Bioquímica de Oxigênio 

obtidos no cenário 1 são mostrados nas Figuras 5-21 e 5-22. 

 

Figura 5-21 Balanço de OD para o Cenário 1. 

 

Fonte: O autor (2014). 
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Figura 5-22 Balanço de DBO para o Cenário 2. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

Percebe-se que no cenário de uma grande enchente há uma melhora nos 

níveis da DBO, com 100% do trecho modelado dentro dos padrões de Classe 2 da 

resolução CONAMA 357/2005. 

As Figuras 5-23 e 5-24 mostram os resultados obtidos ao longo do trecho 

modelado para o Cenário 2 - simulação de uma grande estiagem na bacia. 

 

Figura 5-23 Balanço de OD para o Cenário 2. 

 

Fonte: O autor (2014). 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

D
B

O
5
 (

m
g

/l
)

Distância (km)

DBO5

DBO ESTIMADA

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

O
D

 (
m

g
/l
)

Distância (km)

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

OD ESTIMADO



86 
 

Figura 5-24 Balanço de DBO para o Cenário 2. 

 

Fonte: O autor (2014). 

 

Na simulação desse cenário, o Oxigênio Dissolvido permaneceu, ao longo 

de todo o trecho, dentro dos padrões Classe 2 da resolução CONAMA 357/2005. Já 

a DBO ficou dentro desses padrões em apenas 50% do trecho. Este foi o pior 

resultado para DBO, em comparação com os períodos modelados e os cenários 

simulados. 

Os resultados da simulação do Cenário 3 são apresentados nas Figuras 5-

25 e 5-26. 

Figura 5-25 Balanço de OD para o Cenário 2. 

 

 

Fonte: O autor (2014). 
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Figura 5-26 Balanço de DBO para o Cenário 2. 

 
Fonte: O autor (2014). 

 

Neste cenário, percebe-se que a implantação de um sistema de tratamento 

de esgoto com remoção de 80% da DBO é suficiente para manter os níveis de 

Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação para a Classe 2 em todo o trecho modelado. 
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 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A modelagem matemática da qualidade da água é uma importante 

ferramenta utilizada para subsidiar os órgãos de gestão de recursos hídricos. Ela 

possibilita simular diferentes cenários de desenvolvimento em uma bacia e analisar 

os impactos provocados pelo uso dos corpos d’água pelo homem. O baixo custo 

operacional e os resultados satisfatórios fazem com que os modelos de qualidade de 

água sejam cada vez mais utilizados na gestão dos recursos hídricos (SOUZA, 2006). 

Diante disso, este trabalho visa contribuir com o desenvolvimento de uma ferramenta 

que viabilize a gestão de recursos hídricos para a bacia do rio Jaguaribe. 

O objetivo principal do trabalho foi a adaptação do modelo clássico de 

Streeter-Phelps para a modelagem da qualidade de água na bacia do rio Jaguaribe 

visando a avaliação dos dois principais parâmetros de qualidade: Oxigênio Dissolvido 

e Demanda Bioquímica de Oxigênio. Os resultados expostos acima mostram que o 

objetivo foi alcançado de forma satisfatória para ambos os parâmetros. 

Após a calibração do modelo, os valores estimados de OD e DBO ficaram 

dentro da margem visada pela pesquisa nos dois períodos modelados, apresentando 

desvio total médio de 13,48% para o fim da estação úmida e 18,23% para o início da 

estação úmida, em comparação aos dados apresentados no PGABRJ. 

Quando comparados à Resolução CONAMA 357/2005, foi constado que os 

valores estimados do OD estiveram sempre dentro dos padrões estabelecidos pela 

resolução, já os valores DBO infringiram esse instrumento jurídico em apenas um 

trecho do rio próximo à cidade de Tauá no fim do período úmido. Todavia, para todos 

os outros trechos, a DBO permaneceu dentro dos padrões estabelecidos, o que 

evidencia o bom estado de conservação do rio. 

Após a calibração do modelo, foram simulados três cenários diferentes: 

uma grande cheia, utilizando como vazão de referência o Q10 de uma série histórica 

do Jaguaribe; estiagem, utilizando o Q50 da série histórica; e, implantação de uma ETE 

com remoção de 80% de DBO em todas as sedes. Para simulação dos cenários foi 

feita a atualização da população de todos os municípios com os dados da estimativa 

do IBGE para 2014. 
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Nos três cenários os níveis de OD se mantiveram dentro dos padrões 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2, em todo o trecho 

modelado. Para DBO, houve uma piora dos níveis na simulação da estiagem, 

aumentando a extensão do trecho fora dos padrões estabelecidos pela resolução. Em 

contrapartida, a simulação do cenário 3, mostrou que a implantação de uma ETE com 

remoção de 80% de DBO em todas as sedes é suficiente para manter os níveis da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. 

Os resultados alertam para o problema dos lançamentos de efluentes não 

tradados no rio, mostrando que o aumento desses lançamentos pode prejudicar a 

capacidade natural de autodepuração do Jaguaribe. 

Tendo em vista a utilização da modelagem matemática para otimizar o 

aproveitamento dos recursos hídricos e os resultados alcançados nesta pesquisa, 

sugere-se as seguintes proposições para o aperfeiçoamento do modelo aqui 

adaptado: modelar os principais tributários para melhorar as equações de K2; 

incorporar as contribuições das atividades de irrigação e indústria desenvolvidas na 

região; e, incluir os efeitos de açudagem ao longo do rio Jaguaribe. 
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ANEXO 01 

Tabelas usadas para determinação dos coeficientes dos dados físicos 

utilizados no modelo 
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Tabela usada no Trecho 01 do rio Jaguaribe para determinação dos coeficientes. 

Rio Jaguaribe - Trecho 01 

H (m) Lm (m) A (m2) Q (m³/s) V (m/s) K2 

2,70 120,00 324,00 300,42 0,93 0,88 

2,78 120,00 333,00 317,60 0,95 0,87 

2,85 120,00 342,00 335,27 0,98 0,85 

2,93 120,00 351,00 353,42 1,01 0,84 

3,00 120,00 360,00 372,06 1,03 0,82 

3,08 120,00 369,00 391,19 1,06 0,81 

3,15 120,00 378,00 410,80 1,09 0,80 

3,23 120,00 387,00 430,90 1,11 0,79 

3,30 120,00 396,00 451,48 1,14 0,77 

3,38 120,00 405,00 472,56 1,17 0,76 

3,45 120,00 414,00 494,12 1,19 0,75 

3,53 120,00 423,00 516,17 1,22 0,74 

3,60 120,00 432,00 538,71 1,25 0,73 

3,68 120,00 441,00 561,74 1,27 0,72 

3,75 120,00 450,00 585,25 1,30 0,71 

3,83 120,00 459,00 609,26 1,33 0,70 

3,90 120,00 468,00 633,75 1,35 0,69 

3,98 120,00 477,00 658,74 1,38 0,68 
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Tabela usada no Trecho 02 do rio Jaguaribe para determinação dos coeficientes. 

Rio Jaguaribe - Trecho 02 

H (m) Lm (m) A (m²) Q (m³/s) V (m/s) K2 (1/d) 

2,70 130,00 351,00 300,42 0,86 0,82 

2,78 130,00 360,75 317,60 0,88 0,80 

2,85 130,00 370,50 335,27 0,90 0,79 

2,93 130,00 380,25 353,42 0,93 0,78 

3,00 130,00 390,00 372,06 0,95 0,76 

3,08 130,00 399,75 391,19 0,98 0,75 

3,15 130,00 409,50 410,80 1,00 0,74 

3,23 130,00 419,25 430,90 1,03 0,73 

3,30 130,00 429,00 451,48 1,05 0,72 

3,38 130,00 438,75 472,56 1,08 0,70 

3,45 130,00 448,50 494,12 1,10 0,69 

3,53 130,00 458,25 516,17 1,13 0,68 

3,60 130,00 468,00 538,71 1,15 0,67 

3,68 130,00 477,75 561,74 1,18 0,67 

3,75 130,00 487,50 585,25 1,20 0,66 

3,83 130,00 497,25 609,26 1,23 0,65 

3,90 130,00 507,00 633,75 1,25 0,64 

3,98 130,00 516,75 658,74 1,27 0,63 
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Tabela usada no Trecho 03 do rio Jaguaribe para determinação dos coeficientes. 

Rio Jaguaribe - Trecho 03 

H (m) Lm (m) A (m²) Q (m³/s) V (m/s) K2 (1/d) 

2,70 150,00 405,00 300,42 0,74 0,72 

2,78 150,00 416,25 317,60 0,76 0,70 

2,85 150,00 427,50 335,27 0,78 0,69 

2,93 150,00 438,75 353,42 0,81 0,68 

3,00 150,00 450,00 372,06 0,83 0,66 

3,08 150,00 461,25 391,19 0,85 0,65 

3,15 150,00 472,50 410,80 0,87 0,64 

3,23 150,00 483,75 430,90 0,89 0,63 

3,30 150,00 495,00 451,48 0,91 0,62 

3,38 150,00 506,25 472,56 0,93 0,61 

3,45 150,00 517,50 494,12 0,95 0,60 

3,53 150,00 528,75 516,17 0,98 0,60 

3,60 150,00 540,00 538,71 1,00 0,59 

3,68 150,00 551,25 561,74 1,02 0,58 

3,75 150,00 562,50 585,25 1,04 0,57 

3,83 150,00 573,75 609,26 1,06 0,56 

3,90 150,00 585,00 633,75 1,08 0,56 

3,98 150,00 596,25 658,74 1,10 0,55 
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Tabela usada no Trecho 04 do rio Jaguaribe para determinação dos coeficientes. 

Rio Jaguaribe - Trecho 04 

H (m) Lm (m) A (m²) Q (m³/s) V (m/s) K2 (1/d) 

2,70 170,00 459,00 300,42 0,65 0,68 

2,78 170,00 471,75 317,60 0,67 0,66 

2,85 170,00 484,50 335,27 0,69 0,64 

2,93 170,00 497,25 353,42 0,71 0,63 

3,00 170,00 510,00 372,06 0,73 0,61 

3,08 170,00 522,75 391,19 0,75 0,60 

3,15 170,00 535,50 410,80 0,77 0,58 

3,23 170,00 548,25 430,90 0,79 0,57 

3,30 170,00 561,00 451,48 0,80 0,55 

3,38 170,00 573,75 472,56 0,82 0,54 

3,45 170,00 586,50 494,12 0,84 0,54 

3,53 170,00 599,25 516,17 0,86 0,53 

3,60 170,00 612,00 538,71 0,88 0,52 

3,68 170,00 624,75 561,74 0,90 0,51 

3,75 170,00 637,50 585,25 0,92 0,51 

3,83 170,00 650,25 609,26 0,94 0,50 

3,90 170,00 663,00 633,75 0,96 0,49 

3,98 170,00 675,75 658,74 0,97 0,49 
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Tabela usada no Trecho 05 do rio Jaguaribe para determinação dos coeficientes. 

Rio Jaguaribe - Trecho 05 

H (m) Lm (m) A (m²) Q (m³/s) V (m/s) K2 (1/d) 

2,70 180,00 486,00 300,42 0,62 0,66 

2,78 180,00 499,50 317,60 0,64 0,64 

2,85 180,00 513,00 335,27 0,65 0,63 

2,93 180,00 526,50 353,42 0,67 0,61 

3,00 180,00 540,00 372,06 0,69 0,60 

3,08 180,00 553,50 391,19 0,71 0,58 

3,15 180,00 567,00 410,80 0,72 0,57 

3,23 180,00 580,50 430,90 0,74 0,55 

3,30 180,00 594,00 451,48 0,76 0,54 

3,38 180,00 607,50 472,56 0,78 0,53 

3,45 180,00 621,00 494,12 0,80 0,51 

3,53 180,00 634,50 516,17 0,81 0,50 

3,60 180,00 648,00 538,71 0,83 0,49 

3,68 180,00 661,50 561,74 0,85 0,49 

3,75 180,00 675,00 585,25 0,87 0,48 

3,83 180,00 688,50 609,26 0,88 0,47 

3,90 180,00 702,00 633,75 0,90 0,47 

3,98 180,00 715,50 658,74 0,92 0,46 
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ANEXO 02 

Entrada de dados no modelo 
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Dados do rio Jaguaribe à montante 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS  Símbolo Valor 

    

DADOS DO RIO A MONTANTE (CABECEIRA OU HEADWATER)  

Vazao do rio (m3/s)  Qr 4,844  

    

OD do rio (mg/l)  ODr 9,1  

DBO5 do rio (mg/l)  DBOr 2,4  

    

Nitrogênio orgânico do rio (mg/l)  Norgr 0,0  

Amônia-N do rio (mg/l)  Namonr 0,0  

Nitrito-N do rio (mg/l)  Nnitritor 0,0  

Nitrato-N do rio (mg/l)  Nnitrator 0,0  

    

P orgânico do rio (mg/l)  Porgr 0,00  

P inorgânico do rio (mg/l)  Pinorgr 0,00  

    

Coliformes no rio (NMP/100ml)  Colir 0,00E+00 

    

Temperatura  T 29  

OD saturaçao (mg/l)  ODsat 6,78  

 

Dados físicos do rio Jaguaribe 

DADOS FÍSICOS DO RIO    

Distancia do trecho (km)  d 216,4  

Altitude acima do nível do mar (m)  Altit 1000  

   Trecho 01 

Velocidade - coeficientes da equação v = a.Q^b a 0,051  

  b 0,507  

    

Profundidade - coeficientes da equação H = c.Q^d c 0,163  

  d 0,493  

 

Coeficientes para todos os trechos do rio Jaguaribe 

 Trecho 01 Trecho 02 Trecho 03 Trecho 04 Trecho 05 

a 0,051  0,047  0,041  0,036  0,034  

b 0,507  0,507  0,507  0,507  0,507  

      

c 0,163  0,163  0,163  0,163  0,163  

d 0,493  0,493  0,493  0,493  0,493  

 

 

 

 



101 
 

Coeficientes do modelo para o Rio Jaguaribe 

COEFICIENTES DO MODELO     

   Coeficientes Coefic. 

   de reação temperatura 

     teta 

Desoxigenação     

Coef. desoxigenação (1/d)  K1  1,047 

Coef. decomposição DBO (1/d)  Kd  1,047 

Coef. sedimentação DBO (1/d)  (0 p/ nenhuma sediment) Ks  1,024  

     

Reaeração   Trecho 01  

Coefic reaeração K2 - coeficientes da equação K2 = m.Q^(-n) m 5,83  1,024 

  n 0,33   

     

Valor máximo aceito para K2  K2 máx 10,00  

     

     

Nitrogênio     

Coef. sedimentação Norg (1/d)  Kso 0,00 1,024 

Coef. conversão Norg-Namon (1/d)  Koa 0,00 1,047 

Coef. conversão Namon-Nnitrito (1/d)  Kan 0,00 1,080 

Coef. conversão Nnitrito-Nnitrato (1/d)  Knn 0,00 1,047 

Coef. liberação Namon pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Snamon  1,074 

O2 equiv. conversão Namon-Nnitrito (mgO2/mgNamon oxid) O2Namon 0,00  

O2 equiv. conversão Nnitrito-Nnitrato (mgO2/mgNnitrito oxid) O2Nnitri 0,00  

Coef. inibição da nitrificação por baixo OD  knitr 0,00  

pH (para cálculo NH3 livre)  pH 7,00  

Fração de amônia livre  fNH3 0,007  

Fósforo     

Coef. sedimentação Porg (1/d)  Kspo 0 1,024  

Coef. conversão Porg-Pinorg (1/d)  Koi 0 1,047  

Coef. liberação Pinorg pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Spinorg  1,074  

     

Coliformes     

Coef. decaimento de coliformes (1/d)  Kb 0,00 1,07  

     

Cargas difusas internas (sem vazão)     

(entrar zero nos coeficientes para não simular)     

Consumo e produção de OD:     

OD: Taxa produção de O2 por fotossíntese (g/m2.d) P'  1,047  

OD:Taxa consumo de O2 por respiração (g/m2.d) R'  1,047  

OD: Taxa consumo de O2 por demanda do sedimento (g/m2.d) Sd'  1,06  

Produção de DBO:     

DBO: Carga linear distribuída ao longo do rio (gDBO5/m.d) Lrd'   

 

Coeficientes m e n de K2 usados em cada trecho do Jaguaribe 

 Trecho 01 Trecho 02 Trecho 03 Trecho 04 Trecho 05 

m 5,83  5,39  4,97  7,85  10,10  

n 0,33  0,33  0,34  0,43  0,48  
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Dados do riacho Puiú à montante 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS  Símbolo Valor 

    

DADOS DO RIO A MONTANTE (CABECEIRA OU HEADWATER)  

Vazao do rio (m3/s)  Qr 0,190  

    

OD do rio (mg/l)  ODr 9,1  

DBO5 do rio (mg/l)  DBOr 2,4  

    

Nitrogênio orgânico do rio (mg/l)  Norgr 0,0  

Amônia-N do rio (mg/l)  Namonr 0,0  

Nitrito-N do rio (mg/l)  Nnitritor 0,0  

Nitrato-N do rio (mg/l)  Nnitrator 0,0  

    

P orgânico do rio (mg/l)  Porgr 0,00  

P inorgânico do rio (mg/l)  Pinorgr 0,00  

    

Coliformes no rio (NMP/100ml)  Colir 0,00E+00 

    

Temperatura  T 29  

OD saturaçao (mg/l)  ODsat 6,78  

 

Dados físicos do riacho Puiú 

DADOS FÍSICOS DO RIO    

Distancia do trecho (km)  d 59,1  

Altitude acima do nível do mar (m)  Altit 1000  

    

Velocidade - coeficientes da equação v = a.Q^b a 0,047  

  b 0,507  

    

Profundidade - coeficientes da equação H = c.Q^d c 0,163  

  d 0,493  
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Coeficientes do modelo para o riacho Puiú 

COEFICIENTES DO MODELO     

   Coeficientes Coefic. 

   de reação temperatura 

     teta 

Desoxigenação     

Coef. desoxigenação (1/d)  K1  1,047 

Coef. decomposição DBO (1/d)  Kd  1,047 

Coef. sedimentação DBO (1/d)  (0 p/ nenhuma sediment) Ks  1,024  

     

Reaeração     

Coefic reaeração K2 - coeficientes da equação K2 = m.Q^(-n) m 4,70  1,024 

  n 0,57   

     

Valor máximo aceito para K2  K2 máx 6,32  

     

     

Nitrogênio     

Coef. sedimentação Norg (1/d)  Kso 0,00 1,024 

Coef. conversão Norg-Namon (1/d)  Koa 0,00 1,047 

Coef. conversão Namon-Nnitrito (1/d)  Kan 0,00 1,080 

Coef. conversão Nnitrito-Nnitrato (1/d)  Knn 0,00 1,047 

Coef. liberação Namon pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Snamon  1,074 

O2 equiv. conversão Namon-Nnitrito (mgO2/mgNamon oxid) O2Namon 0,00  

O2 equiv. conversão Nnitrito-Nnitrato (mgO2/mgNnitrito oxid) O2Nnitri 0,00  

Coef. inibição da nitrificação por baixo OD  knitr 0,00  

pH (para cálculo NH3 livre)  pH 7,0  

Fração de amônia livre  fNH3 0,007  

     

Fósforo     

Coef. sedimentação Porg (1/d)  Kspo 0  1,024  

Coef. conversão Porg-Pinorg (1/d)  Koi 0  1,047  

Coef. liberação Pinorg pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Spinorg  1,074  

     

Coliformes     

Coef. decaimento de coliformes (1/d)  Kb 0,00 1,07  

     

Cargas difusas internas (sem vazão)     

(entrar zero nos coeficientes para não simular)     

Consumo e produção de OD:     

OD: Taxa produção de O2 por fotossíntese (g/m2.d) P'  1,047  

OD:Taxa consumo de O2 por respiração (g/m2.d) R'  1,047  

OD: Taxa consumo de O2 por demanda do sedimento (g/m2.d) Sd'  1,06  

Produção de DBO:     

DBO: Carga linear distribuída ao longo do rio (gDBO5/m.d) Lrd'   
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Dados do riacho Condado à montante 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS  Símbolo Valor 

    

DADOS DO RIO A MONTANTE (CABECEIRA OU HEADWATER)  

Vazao do rio (m3/s)  Qr 0,037  

    

OD do rio (mg/l)  ODr 9,1  

DBO5 do rio (mg/l)  DBOr 2,4  

    

Nitrogênio orgânico do rio (mg/l)  Norgr 0,0  

Amônia-N do rio (mg/l)  Namonr 0,0  

Nitrito-N do rio (mg/l)  Nnitritor 0,0  

Nitrato-N do rio (mg/l)  Nnitrator 0,0  

    

P orgânico do rio (mg/l)  Porgr 0,00  

P inorgânico do rio (mg/l)  Pinorgr 0,00  

    

Coliformes no rio (NMP/100ml)  Colir 0,00E+00 

    

Temperatura  T 29  

OD saturaçao (mg/l)  ODsat 6,78  

    

 

Dados físicos do riacho Condado 

DADOS FÍSICOS DO RIO    

Distancia do trecho (km)  d 76,7  

Altitude acima do nível do mar (m)  Altit 1000  

    

Velocidade - coeficientes da equação v = a.Q^b a 0,041  

  b 0,507  

    

Profundidade - coeficientes da equação H = c.Q^d c 0,163  

  d 0,493  
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Coeficientes do modelo para o riacho Condado 

COEFICIENTES DO MODELO     

   Coeficientes Coefic. 

   de reação temperatura 

     teta 

Desoxigenação     

Coef. desoxigenação (1/d)  K1  1,047 

Coef. decomposição DBO (1/d)  Kd  1,047 

Coef. sedimentação DBO (1/d)  (0 p/ nenhuma sediment) Ks  1,024  

     

Reaeração     

Coefic reaeração K2 - coeficientes da equação K2 = m.Q^(-n) m 5,27  1,024 

  n 0,60   

     

Valor máximo aceito para K2  K2 máx 5,45  

     

     

Nitrogênio     

Coef. sedimentação Norg (1/d)  Kso 0,00 1,024 

Coef. conversão Norg-Namon (1/d)  Koa 0,00 1,047 

Coef. conversão Namon-Nnitrito (1/d)  Kan 0,00 1,080 

Coef. conversão Nnitrito-Nnitrato (1/d)  Knn 0,00 1,047 

Coef. liberação Namon pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Snamon  1,074 

O2 equiv. conversão Namon-Nnitrito (mgO2/mgNamon oxid) O2Namon 0,00  

O2 equiv. conversão Nnitrito-Nnitrato (mgO2/mgNnitrito oxid) O2Nnitri 0,00  

Coef. inibição da nitrificação por baixo OD  knitr 0,00  

pH (para cálculo NH3 livre)  pH 7,0  

Fração de amônia livre  fNH3 0,007  

     

Fósforo     

Coef. sedimentação Porg (1/d)  Kspo 0  1,024  

Coef. conversão Porg-Pinorg (1/d)  Koi 0  1,047  

Coef. liberação Pinorg pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Spinorg  1,074  

     

Coliformes     

Coef. decaimento de coliformes (1/d)  Kb 0,00 1,07  

     

Cargas difusas internas (sem vazão)     

(entrar zero nos coeficientes para não simular)     

Consumo e produção de OD:     

OD: Taxa produção de O2 por fotossíntese (g/m2.d) P'  1,047  

OD:Taxa consumo de O2 por respiração (g/m2.d) R'  1,047  

OD: Taxa consumo de O2 por demanda do sedimento (g/m2.d) Sd'  1,06  

Produção de DBO:     

DBO: Carga linear distribuída ao longo do rio (gDBO5/m.d) Lrd'   
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Dados do riacho da Conceição à montante 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS  Símbolo Valor 

    

DADOS DO RIO A MONTANTE (CABECEIRA OU HEADWATER)  

Vazao do rio (m3/s)  Qr 0,952  

    

OD do rio (mg/l)  ODr 9,1  

DBO5 do rio (mg/l)  DBOr 2,4  

    

Nitrogênio orgânico do rio (mg/l)  Norgr 0,0  

Amônia-N do rio (mg/l)  Namonr 0,0  

Nitrito-N do rio (mg/l)  Nnitritor 0,0  

Nitrato-N do rio (mg/l)  Nnitrator 0,0  

    

P orgânico do rio (mg/l)  Porgr 0,00  

P inorgânico do rio (mg/l)  Pinorgr 0,00  

    

Coliformes no rio (NMP/100ml)  Colir 0,00E+00 

    

Temperatura  T 29  

OD saturaçao (mg/l)  ODsat 6,78  

 

Dados físicos do riacho da Conceição 

DADOS FÍSICOS DO RIO    

Distancia do trecho (km)  d 118,6  

Altitude acima do nível do mar (m)  Altit 1000  

    

Velocidade - coeficientes da equação v = a.Q^b a 0,036  

  b 0,507  

    

Profundidade - coeficientes da equação H = c.Q^d c 0,163  

  d 0,493  
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Coeficientes do modelo para o riacho da Conceição 

COEFICIENTES DO MODELO     

   Coeficientes Coefic. 

   de reação temperatura 

     teta 

Desoxigenação     

Coef. desoxigenação (1/d)  K1  1,047 

Coef. decomposição DBO (1/d)  Kd  1,047 

Coef. sedimentação DBO (1/d)  (0 p/ nenhuma sediment) Ks  1,024  

     

Reaeração     

Coefic reaeração K2 - coeficientes da equação K2 = m.Q^(-n) m 4,70  1,024 

  n 0,57   

     

Valor máximo aceito para K2  K2 máx 10,00  

     

     

Nitrogênio     

Coef. sedimentação Norg (1/d)  Kso 0,00 1,024 

Coef. conversão Norg-Namon (1/d)  Koa 0,00 1,047 

Coef. conversão Namon-Nnitrito (1/d)  Kan 0,00 1,080 

Coef. conversão Nnitrito-Nnitrato (1/d)  Knn 0,00 1,047 

Coef. liberação Namon pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Snamon  1,074 

O2 equiv. conversão Namon-Nnitrito (mgO2/mgNamon oxid) O2Namon 0,00  

O2 equiv. conversão Nnitrito-Nnitrato (mgO2/mgNnitrito oxid) O2Nnitri 0,00  

Coef. inibição da nitrificação por baixo OD  knitr 0,00  

pH (para cálculo NH3 livre)  pH 7,0  

Fração de amônia livre  fNH3 0,007  

     

Fósforo     

Coef. sedimentação Porg (1/d)  Kspo 0  1,024  

Coef. conversão Porg-Pinorg (1/d)  Koi 0  1,047  

Coef. liberação Pinorg pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Spinorg  1,074  

     

Coliformes     

Coef. decaimento de coliformes (1/d)  Kb 0,00 1,07  

     

Cargas difusas internas (sem vazão)     

(entrar zero nos coeficientes para não simular)     

Consumo e produção de OD:     

OD: Taxa produção de O2 por fotossíntese (g/m2.d) P'  1,047  

OD:Taxa consumo de O2 por respiração (g/m2.d) R'  1,047  

OD: Taxa consumo de O2 por demanda do sedimento (g/m2.d) Sd'  1,06  

Produção de DBO:     

DBO: Carga linear distribuída ao longo do rio (gDBO5/m.d) Lrd'   
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Dados do riacho Umbuzeiro à montante 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS  Símbolo Valor 

    

DADOS DO RIO A MONTANTE (CABECEIRA OU HEADWATER)  

Vazao do rio (m3/s)  Qr 1,038  

    

OD do rio (mg/l)  ODr 9,1  

DBO5 do rio (mg/l)  DBOr 2,4  

    

Nitrogênio orgânico do rio (mg/l)  Norgr 0,0  

Amônia-N do rio (mg/l)  Namonr 0,0  

Nitrito-N do rio (mg/l)  Nnitritor 0,0  

Nitrato-N do rio (mg/l)  Nnitrator 0,0  

    

P orgânico do rio (mg/l)  Porgr 0,00  

P inorgânico do rio (mg/l)  Pinorgr 0,00  

    

Coliformes no rio (NMP/100ml)  Colir 0,00E+00 

    

Temperatura  T 29  

OD saturaçao (mg/l)  ODsat 6,78  

 

Dados físicos do riacho Umbuzeiro 

DADOS FÍSICOS DO RIO    

Distancia do trecho (km)  d 28,7  

Altitude acima do nível do mar (m)  Altit 1000  

    

Velocidade - coeficientes da equação v = a.Q^b a 0,036  

  b 0,507  

    

Profundidade - coeficientes da equação H = c.Q^d c 0,163  

  d 0,493  
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Coeficientes do modelo para o riacho Umbuzeiro 

COEFICIENTES DO MODELO     

   Coeficientes Coefic. 

   de reação temperatura 

     teta 

Desoxigenação     

Coef. desoxigenação (1/d)  K1  1,047 

Coef. decomposição DBO (1/d)  Kd  1,047 

Coef. sedimentação DBO (1/d)  (0 p/ nenhuma sediment) Ks  1,024  

     

Reaeração     

Coefic reaeração K2 - coeficientes da equação K2 = m.Q^(-n) m 6,02  1,024 

  n 0,60   

     

Valor máximo aceito para K2  K2 máx 6,32  

     

     

Nitrogênio     

Coef. sedimentação Norg (1/d)  Kso 0,00 1,024 

Coef. conversão Norg-Namon (1/d)  Koa 0,00 1,047 

Coef. conversão Namon-Nnitrito (1/d)  Kan 0,00 1,080 

Coef. conversão Nnitrito-Nnitrato (1/d)  Knn 0,00 1,047 

Coef. liberação Namon pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Snamon  1,074 

O2 equiv. conversão Namon-Nnitrito (mgO2/mgNamon oxid) O2Namon 0,00  

O2 equiv. conversão Nnitrito-Nnitrato (mgO2/mgNnitrito oxid) O2Nnitri 0,00  

Coef. inibição da nitrificação por baixo OD  knitr 0,00  

pH (para cálculo NH3 livre)  pH 7,0  

Fração de amônia livre  fNH3 0,007  

     

Fósforo     

Coef. sedimentação Porg (1/d)  Kspo 0  1,024  

Coef. conversão Porg-Pinorg (1/d)  Koi 0  1,047  

Coef. liberação Pinorg pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Spinorg  1,074  

     

Coliformes     

Coef. decaimento de coliformes (1/d)  Kb 0,00 1,07  

     

Cargas difusas internas (sem vazão)     

(entrar zero nos coeficientes para não simular)     

Consumo e produção de OD:     

OD: Taxa produção de O2 por fotossíntese (g/m2.d) P'  1,047  

OD:Taxa consumo de O2 por respiração (g/m2.d) R'  1,047  

OD: Taxa consumo de O2 por demanda do sedimento (g/m2.d) Sd'  1,06  

Produção de DBO:     

DBO: Carga linear distribuída ao longo do rio (gDBO5/m.d) Lrd'   
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Dados do rio dos Bastiões à montante 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS  Símbolo Valor 

    

DADOS DO RIO A MONTANTE (CABECEIRA OU HEADWATER)  

Vazao do rio (m3/s)  Qr 2,823  

    

OD do rio (mg/l)  ODr 9,1  

DBO5 do rio (mg/l)  DBOr 2,4  

    

Nitrogênio orgânico do rio (mg/l)  Norgr 0,0  

Amônia-N do rio (mg/l)  Namonr 0,0  

Nitrito-N do rio (mg/l)  Nnitritor 0,0  

Nitrato-N do rio (mg/l)  Nnitrator 0,0  

    

P orgânico do rio (mg/l)  Porgr 0,00  

P inorgânico do rio (mg/l)  Pinorgr 0,00  

    

Coliformes no rio (NMP/100ml)  Colir 0,00E+00 

    

Temperatura  T 29  

OD saturaçao (mg/l)  ODsat 6,78  

 

Dados físicos do rio dos Bastiões 

DADOS FÍSICOS DO RIO    

Distancia do trecho (km)  d 37,5  

Altitude acima do nível do mar (m)  Altit 1000  

    

Velocidade - coeficientes da equação v = a.Q^b a 0,034  

  b 0,507  

    

Profundidade - coeficientes da equação H = c.Q^d c 0,163  

  d 0,493  
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Coeficientes do modelo para o rio dos Bastiões 

COEFICIENTES DO MODELO     

   Coeficientes Coefic. 

   de reação temperatura 

     teta 

Desoxigenação     

Coef. desoxigenação (1/d)  K1  1,047 

Coef. decomposição DBO (1/d)  Kd  1,047 

Coef. sedimentação DBO (1/d)  (0 p/ nenhuma sediment) Ks  1,024  

     

Reaeração     

Coefic reaeração K2 - coeficientes da equação K2 = m.Q^(-n) m 80,83  1,024 

  n 1,02   

     

Valor máximo aceito para K2  K2 máx 10,00  

     

     

Nitrogênio     

Coef. sedimentação Norg (1/d)  Kso 0,00 1,024 

Coef. conversão Norg-Namon (1/d)  Koa 0,00 1,047 

Coef. conversão Namon-Nnitrito (1/d)  Kan 0,00 1,080 

Coef. conversão Nnitrito-Nnitrato (1/d)  Knn 0,00 1,047 

Coef. liberação Namon pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Snamon  1,074 

O2 equiv. conversão Namon-Nnitrito (mgO2/mgNamon oxid) O2Namon 0,00  

O2 equiv. conversão Nnitrito-Nnitrato (mgO2/mgNnitrito oxid) O2Nnitri 0,00  

Coef. inibição da nitrificação por baixo OD  knitr 0,00  

pH (para cálculo NH3 livre)  pH 7,0  

Fração de amônia livre  fNH3 0,007  

     

Fósforo     

Coef. sedimentação Porg (1/d)  Kspo 0  1,024  

Coef. conversão Porg-Pinorg (1/d)  Koi 0  1,047  

Coef. liberação Pinorg pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Spinorg  1,074  

     

Coliformes     

Coef. decaimento de coliformes (1/d)  Kb 0,00 1,07  

     

Cargas difusas internas (sem vazão)     

(entrar zero nos coeficientes para não simular)     

Consumo e produção de OD:     

OD: Taxa produção de O2 por fotossíntese (g/m2.d) P'  1,047  

OD:Taxa consumo de O2 por respiração (g/m2.d) R'  1,047  

OD: Taxa consumo de O2 por demanda do sedimento (g/m2.d) Sd'  1,06  

Produção de DBO:     

DBO: Carga linear distribuída ao longo do rio (gDBO5/m.d) Lrd'   
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Dados do rio Cariús à montante 

DADOS DE ENTRADA INICIAIS  Símbolo Valor 

    

DADOS DO RIO A MONTANTE (CABECEIRA OU HEADWATER)  

Vazao do rio (m3/s)  Qr 0,660  

    

OD do rio (mg/l)  ODr 9,1  

DBO5 do rio (mg/l)  DBOr 2,4  

    

Nitrogênio orgânico do rio (mg/l)  Norgr 0,0  

Amônia-N do rio (mg/l)  Namonr 0,0  

Nitrito-N do rio (mg/l)  Nnitritor 0,0  

Nitrato-N do rio (mg/l)  Nnitrator 0,0  

    

P orgânico do rio (mg/l)  Porgr 0,00  

P inorgânico do rio (mg/l)  Pinorgr 0,00  

    

Coliformes no rio (NMP/100ml)  Colir 0,00E+00 

    

Temperatura  T 29  

OD saturaçao (mg/l)  ODsat 6,78  

 

Dados físicos do rio Cariús 

DADOS FÍSICOS DO RIO    

Distancia do trecho (km)  d 97,7  

Altitude acima do nível do mar (m)  Altit 1000  

    

Velocidade - coeficientes da equação v = a.Q^b a 0,034  

  b 0,507  

    

Profundidade - coeficientes da equação H = c.Q^d c 0,163  

  d 0,493  
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Coeficientes do modelo para o rio Cariús 

COEFICIENTES DO MODELO     

   Coeficientes Coefic. 

   de reação temperatura 

     teta 

Desoxigenação     

Coef. desoxigenação (1/d)  K1  1,047 

Coef. decomposição DBO (1/d)  Kd  1,047 

Coef. sedimentação DBO (1/d)  (0 p/ nenhuma sediment) Ks  1,024  

     

Reaeração     

Coefic reaeração K2 - coeficientes da equação K2 = m.Q^(-n) m 80,83  1,024 

  n 1,02   

     

Valor máximo aceito para K2  K2 máx 10,00  

     

     

Nitrogênio     

Coef. sedimentação Norg (1/d)  Kso 0,00 1,024 

Coef. conversão Norg-Namon (1/d)  Koa 0,00 1,047 

Coef. conversão Namon-Nnitrito (1/d)  Kan 0,00 1,080 

Coef. conversão Nnitrito-Nnitrato (1/d)  Knn 0,00 1,047 

Coef. liberação Namon pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Snamon  1,074 

O2 equiv. conversão Namon-Nnitrito (mgO2/mgNamon oxid) O2Namon 0,00  

O2 equiv. conversão Nnitrito-Nnitrato (mgO2/mgNnitrito oxid) O2Nnitri 0,00  

Coef. inibição da nitrificação por baixo OD  knitr 0,00  

pH (para cálculo NH3 livre)  pH 7,0  

Fração de amônia livre  fNH3 0,007  

     

Fósforo     

Coef. sedimentação Porg (1/d)  Kspo 0  1,024  

Coef. conversão Porg-Pinorg (1/d)  Koi 0  1,047  

Coef. liberação Pinorg pelo sedimento de fundo (g/m2.d) Spinorg  1,074  

     

Coliformes     

Coef. decaimento de coliformes (1/d)  Kb 0,00 1,07  

     

Cargas difusas internas (sem vazão)     

(entrar zero nos coeficientes para não simular)     

Consumo e produção de OD:     

OD: Taxa produção de O2 por fotossíntese (g/m2.d) P'  1,047  

OD:Taxa consumo de O2 por respiração (g/m2.d) R'  1,047  

OD: Taxa consumo de O2 por demanda do sedimento (g/m2.d) Sd'  1,06  

Produção de DBO:     

DBO: Carga linear distribuída ao longo do rio (gDBO5/m.d) Lrd'   
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ANEXO 03 

Dados utilizados do PGABRJ 
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Estações fluviométricas da Bacia do Jaguaribe 

 

 

Curva-chave QxH utilizada para o rio Jaguaribe 

 

 

Histograma das vazões médias mensais do rio Jaguaribe 

 

 

 

 

 



116 
 

Histograma das vazões médias mensais do riacho da Conceição 

 

Histograma das vazões médias mensais do rio dos Bastiões 

 

Histograma das vazões médias mensais do rio Cariús 
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Pontos de monitoramento do rio Jaguaribe para o mês de fevereiro de 1995 

 

 

 

Pontos de monitoramento do rio Jaguaribe para o mês de maio de 1995 
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ANEXO 04 

Dados usados na atualização das populações e simulações de cenários 
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Populações atualizadas com o Censo de 2014 e vazões de esgoto 

Cidades 
População 

(hab) 

Vazão de 

esgoto (m³/s) 

Consumo 

(L/hab.d) 

Taxa de 

Retorno (%) 

Lançamento 

(m³/s) 

Tauá 57.478,00 0,0798 150,00 80,00% 120,00 

Parambú 31.376,00 0,0436 150,00 80,00% 120,00 

Arneiroz 7.768,00 0,0108 150,00 80,00% 120,00 

Catarina 19.882,00 0,0276 150,00 80,00% 120,00 

Saboeiro 15.793,00 0,0219 150,00 80,00% 120,00 

Aiuaba 16.893,00 0,0235 150,00 80,00% 120,00 

Campos Sales 27.077,00 0,0376 150,00 80,00% 120,00 

Jucás 24.417,00 0,0339 150,00 80,00% 120,00 

Tarrafas 8.923,00 0,0124 150,00 80,00% 120,00 

Nova Olinda 15.048,00 0,0209 150,00 80,00% 120,00 

Farias Brito 18.937,00 0,0263 150,00 80,00% 120,00 

Cariús 18.813,00 0,0261 150,00 80,00% 120,00 

Iguatu 100.733,00 0,1399 150,00 80,00% 120,00 

 

Vazões usadas no modelo para o Cenário 1 

Vazões para o rio Jaguaribe 

Rio Jaguaribe Rio Jaguaribe 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0041 21.000,00 86,42 7.980,00 21.000,00 32,841 86,423 

 

Rio Jaguaribe 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0091 0,0915 134,00 32,841 86,423 41,325 

 

Vazão montante Rio Jaguaribe 

Qi (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) q (m³/s.km) L (km) 

19,881 32,841 6,282 0,0915 73,00 
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Vazões para o riacho Puiú 

Rio Jaguaribe Rch Puiú 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0041 21.000,00 86,42 190,22 1.509,59 0,783 6,213 

 

Rch Puiú 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0091 0,0911 59,10 0,783 6,213 0,043 

 

Vazões para o riacho Condado 

Rio Jaguaribe Rch Condado 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0041 21.000,00 86,42 37,06 706,80 0,153 2,909 

 

Rch Condado 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0036 0,0357 76,70 0,153 2,909 0,017 

 

Vazões para o riacho Ubuzeiro 

Rio Jaguaribe Rch Umbuzeiro 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0041 21.000,00 86,42 1.038,36 1.436,48 4,273 5,912 

 

Rch Umbuzeiro 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0056 0,0564 28,70 4,273 5,912 0,019 
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Vazões para o riacho da Conceição 

Rio Jaguaribe Rch da Conceição 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0041 21.000,00 86,42 951,93 3.578,00 3,918 14,725 

 

Rch da Conceição 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0041 0,0410 118,60 3,918 14,725 5,945 

 

Vazões para o rio dos Bastiões 

Rio Jaguaribe Rio dos Bastiões 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0041 21.000,00 86,42 2.823,00 3.700,00 11,618 15,227 

 

Rio dos Bastiões 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0096 0,0960 37,50 11,618 15,227 0,011 

 

Vazões para o rio Cariús 

Rio Jaguaribe Rio Cariús 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0041 21.000,00 86,42 660,00 5.718,00 2,716 23,532 

 

Rio Cariús 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0050 0,0502 110,00 2,716 23,532 15,294 
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Vazões utilizadas no Cenário 2 

Vazões para o rio Jaguaribe 

Rio Jaguaribe Rio Jaguaribe 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0001 21.000,00 1,58 7.980,00 21.000,00 0,600 1,580 

 

Rio Jaguaribe 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0000 0,0002 134,00 0,600 1,580 0,948 

 

Vazão montante Rio Jaguaribe 

Qi (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) q (m³/s.km) L (km) 

0,390 0,600 0,193 0,0002 73,00 

 

Vazões para o riacho Puiú 

Rio Jaguaribe Rch Puiú 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0001 21.000,00 1,58 190,22 1.509,59 0,014 0,114 

 

Rch Puiú 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qe (m³/s) 

0,0001 0,0009 59,10 0,014 0,114 0,044 

 

Vazões para o riacho Condado 

Rio Jaguaribe Rch Condado 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0001 21.000,00 1,58 37,06 706,80 0,003 0,053 

 

Rch Condado 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0000 0,0003 76,70 0,003 0,053 0,028 
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Vazões para o riacho Umbuzeiro 

Rio Jaguaribe Rch Umbuzeiro 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0001 21.000,00 1,58 1.038,36 1.436,48 0,078 0,108 

 

Rch Umbuzeiro 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0000 0,0002 28,70 0,078 0,108 0,023 

 

Vazões para o riacho da Conceição 

Rio Jaguaribe Rch da Conceição 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0001 21.000,00 1,58 951,93 3.578,00 0,072 0,269 

 

Rch da Conceição 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0000 0,0004 118,60 0,072 0,269 0,146 

 

Vazões para o rio dos Bastiões 

Rio Jaguaribe Rio dos Bastiões 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0001 21.000,00 1,58 2.823,00 3.700,00 0,212 0,278 

 

Rio dos Bastiões 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0001 0,0014 37,50 0,212 0,278 0,012 

 

Vazões para o rio Cariús 

Rio Jaguaribe Rio Cariús 

q (m³/s.km²) Ad (km²) Q (m³/s) Am (km²) Aj (km²) Qm (m³/s) Qj (m³/s) 

0,0001 21.000,00 1,58 660,00 5.718,00 0,050 0,430 
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Rio Cariús 

Qi (m³/s) q (m³/s.km) L (km) Qm (m³/s) Qj (m³/s) Qt (m³/s) 

0,0000 0,0003 110,00 0,050 0,430 0,352 

 

Dados do Censo para estimativa da população de 2014 

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2014 

UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA 

CE 23 00408 AIUABA 16.893 

CE 23 01505 ARNEIROZ 7.768 

CE 23 02701 CAMPOS SALES 27.077 

CE 23 03303 CARIÚS 18.813 

CE 23 03600 CATARINA 19.882 

CE 23 04301 FARIAS BRITO 18.937 

CE 23 05506 IGUATU 100.733 

CE 23 07403 JUCÁS 24.417 

CE 23 09201 NOVA OLINDA 15.048 

CE 23 10308 PARAMBU 31.376 

CE 23 11900 SABOEIRO 15.793 

CE 23 13252 TARRAFAS 8.923 

CE 23 13302 TAUÁ 57.478 

Adaptado do IBGE, 2014 
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Série histórica usada para calcular o Q10 e o Q50 no rio Jaguaribe. 

No. De 
ordem 

m 

Descargas 
médias 

mensais 
(m³/s) 

Probabilidade de 
ocorrência de Q 

maior P=m/N 

1 6.380,6522 0,00365 

2 3.512,3397 0,00730 

3 3.191,1612 0,01095 

4 2.335,1538 0,01460 

5 986,8421 0,01825 

6 686,1656 0,02190 

7 564,0932 0,02555 

8 435,9266 0,02920 

9 374,3354 0,03285 

10 314,5119 0,03650 

11 306,3676 0,04015 

12 294,7773 0,04380 

13 215,0216 0,04745 

14 195,8910 0,05109 

15 185,4462 0,05474 

16 169,3673 0,05839 

17 164,6542 0,06204 

18 160,1922 0,06569 

19 157,5254 0,06934 

20 151,4617 0,07299 

21 147,5360 0,07664 

22 129,6504 0,08029 

23 102,1012 0,08394 

24 97,6102 0,08759 

25 93,4441 0,09124 

26 90,8147 0,09489 

27 88,0863 0,09854 

28 86,4229 0,10219 

29 85,9211 0,10584 

30 83,9146 0,10949 

31 82,2128 0,11314 

32 68,8880 0,11679 

33 67,6661 0,12044 

34 59,3334 0,12409 

35 57,0959 0,12774 

36 54,4918 0,13139 

37 50,4816 0,13504 

38 50,3140 0,13869 

39 46,8797 0,14234 

40 45,9963 0,14599 

41 42,7760 0,14964 

42 41,9162 0,15328 

43 41,7087 0,15693 

44 41,6453 0,16058 

45 40,8804 0,16423 

46 40,2174 0,16788 

47 38,6955 0,17153 

No. De 
ordem 

m 

Descargas 
médias 

mensais 
(m³/s) 

Probabilidade de 
ocorrência de Q 

maior P=m/N 

48 35,2558 0,17518 

49 34,2037 0,17883 

50 33,9448 0,18248 

51 33,4665 0,18613 

52 32,2290 0,18978 

53 31,4706 0,19343 

54 30,0849 0,19708 

55 29,5112 0,20073 

56 29,3508 0,20438 

57 28,9843 0,20803 

58 28,8735 0,21168 

59 28,4769 0,21533 

60 28,1019 0,21898 

61 27,5853 0,22263 

62 26,9183 0,22628 

63 26,7616 0,22993 

64 25,8895 0,23358 

65 24,9933 0,23723 

66 23,8868 0,24088 

67 21,9493 0,24453 

68 21,7317 0,24818 

69 21,6932 0,25182 

70 20,5180 0,25547 

71 20,3154 0,25912 

72 19,8167 0,26277 

73 19,7042 0,26642 

74 19,6103 0,27007 

75 17,8531 0,27372 

76 17,0334 0,27737 

77 16,8837 0,28102 

78 16,3825 0,28467 

79 16,2647 0,28832 

80 16,2246 0,29197 

81 16,2246 0,29562 

82 16,0633 0,29927 

83 15,7388 0,30292 

84 15,7388 0,30657 

85 15,7388 0,31022 

86 15,7388 0,31387 

87 15,7388 0,31752 

88 15,7388 0,32117 

89 15,2723 0,32482 

90 15,2723 0,32847 

91 15,2723 0,33212 

92 15,2723 0,33577 

93 15,2723 0,33942 

94 15,2723 0,34307 

95 15,2723 0,34672 



126 
 

No. De 
ordem 

m 

Descargas 
médias 

mensais 
(m³/s) 

Probabilidade de 
ocorrência de Q 

maior P=m/N 

96 15,2723 0,35036 

97 15,2723 0,35401 

98 15,2723 0,35766 

99 15,0972 0,36131 

100 14,6770 0,36496 

101 14,4261 0,36861 

102 14,3637 0,37226 

103 14,2976 0,37591 

104 14,0730 0,37956 

105 13,9812 0,38321 

106 12,6724 0,38686 

107 10,9149 0,39051 

108 9,0388 0,39416 

109 8,9971 0,39781 

110 8,5958 0,40146 

111 7,2396 0,40511 

112 7,1508 0,40876 

113 6,9635 0,41241 

114 6,9530 0,41606 

115 6,5514 0,41971 

116 6,5514 0,42336 

117 6,5514 0,42701 

118 6,5514 0,43066 

119 5,7843 0,43431 

120 5,6118 0,43796 

121 5,4018 0,44161 

122 5,2612 0,44526 

123 5,0913 0,44891 

124 4,3465 0,45255 

125 3,5627 0,45620 

126 3,3927 0,45985 

127 3,3440 0,46350 

128 3,2669 0,46715 

129 2,9330 0,47080 

130 2,6564 0,47445 

131 2,0736 0,47810 

132 1,9840 0,48175 

133 1,8140 0,48540 

134 1,8058 0,48905 

135 1,5939 0,49270 

136 1,5803 0,49635 

137 1,5803 0,50000 

138 1,5803 0,50365 

139 1,5803 0,50730 

140 1,5803 0,51095 

141 1,5803 0,51460 

142 1,5803 0,51825 

143 1,5803 0,52190 

144 1,5803 0,52555 

No. De 
ordem 

m 

Descargas 
médias 

mensais 
(m³/s) 

Probabilidade de 
ocorrência de Q 

maior P=m/N 

145 1,5803 0,52920 

146 1,5803 0,53285 

147 1,4896 0,53650 

148 1,3997 0,54015 

149 1,2963 0,54380 

150 1,2923 0,54745 

151 1,0889 0,55109 

152 0,9238 0,55474 

153 0,8057 0,55839 

154 0,8057 0,56204 

155 0,8057 0,56569 

156 0,8057 0,56934 

157 0,8057 0,57299 

158 0,8057 0,57664 

159 0,8057 0,58029 

160 0,8057 0,58394 

161 0,8057 0,58759 

162 0,8057 0,59124 

163 0,8057 0,59489 

164 0,8057 0,59854 

165 0,8057 0,60219 

166 0,6932 0,60584 

167 0,6596 0,60949 

168 0,6100 0,61314 

169 0,5965 0,61679 

170 0,5480 0,62044 

171 0,5174 0,62409 

172 0,3663 0,62774 

173 0,3389 0,63139 

174 0,1887 0,63504 

175 0,0401 0,63869 

176 0,0327 0,64234 

177 0,0327 0,64599 

178 0,0327 0,64964 

179 0,0327 0,65328 

180 0,0327 0,65693 

181 0,0327 0,66058 

182 0,0327 0,66423 

183 0,0327 0,66788 

184 0,0327 0,67153 

185 0,0327 0,67518 

186 0,0327 0,67883 

187 0,0327 0,68248 

188 0,0327 0,68613 

189 0,0327 0,68978 

190 0,0327 0,69343 

191 0,0327 0,69708 

192 0,0327 0,70073 

193 0,0327 0,70438 



127 
 

No. De 
ordem 

m 

Descargas 
médias 

mensais 
(m³/s) 

Probabilidade de 
ocorrência de Q 

maior P=m/N 

194 0,0327 0,70803 

195 0,0327 0,71168 

196 0,0327 0,71533 

197 0,0327 0,71898 

198 0,0327 0,72263 

199 0,0291 0,72628 

200 0,0291 0,72993 

201 0,0291 0,73358 

202 0,0291 0,73723 

203 0,0291 0,74088 

204 0,0291 0,74453 

205 0,0291 0,74818 

206 0,0291 0,75182 

207 0,0291 0,75547 

208 0,0291 0,75912 

209 0,0291 0,76277 

210 0,0291 0,76642 

211 0,0291 0,77007 

212 0,0291 0,77372 

213 0,0291 0,77737 

214 0,0291 0,78102 

215 0,0291 0,78467 

216 0,0291 0,78832 

217 0,0291 0,79197 

218 0,0291 0,79562 

219 0,0291 0,79927 

220 0,0291 0,80292 

221 0,0291 0,80657 

222 0,0291 0,81022 

223 0,0291 0,81387 

224 0,0291 0,81752 

225 0,0291 0,82117 

226 0,0291 0,82482 

227 0,0291 0,82847 

228 0,0291 0,83212 

229 0,0291 0,83577 

230 0,0290 0,83942 

231 0,0290 0,84307 

232 0,0290 0,84672 

233 0,0290 0,85036 

234 0,0290 0,85401 

235 0,0290 0,85766 

236 0,0290 0,86131 

237 0,0290 0,86496 

238 0,0290 0,86861 

239 0,0290 0,87226 

No. De 
ordem 

m 

Descargas 
médias 

mensais 
(m³/s) 

Probabilidade de 
ocorrência de Q 

maior P=m/N 

240 0,0290 0,87591 

241 0,0290 0,87956 

242 0,0290 0,88321 

243 0,0281 0,88686 

244 0,0255 0,89051 

245 0,0245 0,89416 

246 0,0233 0,89781 

247 0,0233 0,90146 

248 0,0233 0,90511 

249 0,0233 0,90876 

250 0,0233 0,91241 

251 0,0233 0,91606 

252 0,0233 0,91971 

253 0,0233 0,92336 

254 0,0233 0,92701 

255 0,0233 0,93066 

256 0,0233 0,93431 

257 0,0233 0,93796 

258 0,0213 0,94161 

259 0,0213 0,94526 

260 0,0213 0,94891 

261 0,0213 0,95255 

262 0,0213 0,95620 

263 0,0213 0,95985 

264 0,0213 0,96350 

265 0,0213 0,96715 

266 0,0213 0,97080 

267 0,0213 0,97445 

268 0,0213 0,97810 

269 0,0213 0,98175 

270 0,0213 0,98540 

271 0,0213 0,98905 

272 0,0213 0,99270 

273 0,0213 0,99635 

274 0,0073 1,00000 

 

 

 

 

 

 


