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RESUMO 

 

REIS, J.S.A. Modelagem Matemática da Qualidade de Água para o Alto Rio das 

Velhas/MG. Ouro Preto, 2009. 148 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Uma das principais fontes de vida dos seres, em especial a do homem, é a água. O seu uso 

envolve uma modificação das condições naturais da bacia hidrográfica. Por esse motivo, 

torna-se importante a gestão e a previsão dos efeitos causados pelo homem sobre a bacia 

hidrográfica. Os modelos matemáticos são uma das ferramentas que podem ser utilizadas 

como auxílio na tomada de decisões, pois permitem a previsão de danos ou melhorias 

acerca da qualidade da água de bacias hidrográficas. Este trabalho tem como objetivo fazer 

a modelagem da qualidade de água, usando o QUAL2E, de forma a gerar uma ferramenta 

de apoio ao gerenciamento da qualidade da água no Alto Rio das Velhas, principal afluente 

do rio São Francisco, localizado em Minas Gerais. Os dados quantitativos, qualitativos e 

hidráulicos utilizados para fazer a calibração do modelo foram obtidos de quatro 

campanhas de amostragem de água referentes ao ano de 2004 em que foram simulados os 

parâmetros oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Esses 

dados foram obtidos no Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), em estações de 

amostragem da Agência Nacional de Águas (ANA) e via “Atlas Digital das Águas de 

Minas”, uma ferramenta para o planejamento e gestão dos recursos hídricos. A etapa de 

validação é a demonstração de que o modelo foi capaz de reproduzir os processos que 

ocorrem na bacia hidrográfica em estudo. Essa etapa do modelo foi feita com dados de 

qualidade referentes ao ano de 2003. Depois de calibrado e validado com as características 

do sistema em estudo, torna-se possível fazer avaliações da qualidade da água por meio da 

simulação de situações futuras. O processo de simulação da qualidade das águas do Alto 

Rio das Velhas foi baseado no cenário de vazões críticas, empregando-se a vazão Q7,10 

(vazão média das mínimas de sete dias consecutivos em 10 anos de recorrência) no período 

de estiagem em cada seção do corpo receptor. No processo de simulação as concentrações 

de DBO foram mais altas que os valores observados na calibração. Os valores foram 

superiores ao limite máximo de 3mg/L fixado pela resolução Nº 357/05 do CONAMA, 

para classe 1. Este estudo permite, portanto, a continuidade e ampliação das pesquisas, 



 

 xviii 

visando o conhecimento mais amplo e aprofundado da qualidade da água do sistema, ou 

então, o aprimoramento das metodologias de avaliação. De qualquer modo, as informações 

resultantes de trabalhos dessa natureza têm o seu valor dentro do contexto de 

gerenciamento ambiental, tão discutido atualmente. 
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ABSTRACT 

 

REIS, J.S.A. Water Quality Simulation Of The Upper Velhas River/Mg Using Qual2e 

Model. Ouro Preto, 2009. 148 p. Dissertation (Masters) – Post-Graduation in 

Environmental Engineering, Federal University of Ouro Preto. 

 

Water is one of the most important sources of life for all living beings, especially mankind. 

However, its usage always implies disturbances in the hydrographical basins. For this 

reason, forecasting and managing the effects of men's activities on the hydrographical 

basins is very important. Mathematical models are useful tools that could help making 

decisions, since they allow both predicting damages to the hydrographical basins and 

planning improvements on their water quality. The objective of this study is suiting the 

mathematical model QUAL2E to create a tool to help the management of the Upper Das 

Velhas River's water quality. It is the main affluent of the São Francisco River within the 

borders of the State of Minas Gerais, Brazil. The quantitative, qualitative and hydraulic 

data used to make the calibration of the model were collected in four operations of water 

sampling during the calendar year 2004, in which the parameters Dissolved Oxygen (OD) 

and Biochemical Oxygen Demand (DBO) were simulated. The data were obtained from 

the Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM (The Water Management Institute of 

the State of Minas Gerais), from sampling stations of the Agência Nacional de Águas – 

ANA (The Brazilian National Water Agency) and from the “Atlas Digital das Águas de 

Minas” (The Digital Atlas of the Waters of Minas Gerais); the last one is a tool used in 

planning and managing water resources. The Validation Step is the verification that the 

model succeeded in reproducing the processes which occur in the hydrographical basin 

under study. That Step was accomplished using quality data collected in the calendar year 

2003. After the calibration and the validation with the characteristics of the system under 

study, it is possible to make the water quality evaluation by simulating future conditions. 

The simulating process of the Upper Das Velhas River's water quality was based on a 

critical discharges scenario, using a Q7,10 discharge (the average of the minimum 

discharges measured on seven consecutive days in 10 years of recurrence)  during the dry 

season at each section of the receiving body. During the simulating process, the DBO 

concentrations found were higher than the ones observed during the calibration step. The 
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concentration values were higher than the maximum limit of 3 mg/l stated by CONAMA 

(The Brazilian National Environment Council) for Class 1. This study also intends 

stimulating the continuity and the extension of the researches in order to allow a wider and 

more profound knowledge about the system's water quality and even the improvement of 

the evaluation methods. The information gathered upon this kind of studies is important in 

the context of environment management, a discipline that has been so intensely discussed 

nowadays. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

Uma visão integradora da realidade em que o homem e o meio ambiente (conjunto de 

fatores físicos, químicos, biológicos, geográficos etc) interagem em um processo dinâmico 

de trocas, propiciando “a vida”, leva a uma série de preocupações, entre as quais a 

necessidade de conhecer essas interações para poder conservá-las. Usufruir um meio 

ambiente sem degradá-lo significa, nessa visão integradora, garantir a própria 

sobrevivência com base de ações coerentes e organizadas. 

Uma das principais fontes de vida dos seres, em especial a do homem, é a água. O seu uso 

envolve uma modificação das condições naturais da bacia hidrográfica que deve ser feita 

com o mínimo dano ao meio ambiente. 

Com o passar do tempo, o modo de vida do ser humano tem criado novas necessidades e 

mudanças no uso da água. Antes, a melhor opção de projetos era aquela que tinha maior 

benefício e menor custo. Hoje, já existem preocupações crescentes com o meio ambiente e 

meio sócio-ambiental, com a qualidade de vida e com a saúde, entre outros. 

Como controlar a qualidade da água, a sua distribuição para diferentes usos feitos pelo 

homem e com o mínimo dano ao meio ambiente? Como operacionalizar o controle de 

qualidade da água? Como direcionar isso para a qualidade de vida da população? Para 

responder a essas questões, deve-se utilizar todas as ferramentas disponíveis para se 

antever as diferentes alternativas de estudo. Segundo CHRISTOFOLETTI (1999, p.1): 

Há necessidade de que haja disponibilidade da instrumentação 
tecnológica para a coleta de informações e efetiva ação analítica. O 
desenvolvimento tecnológico possibilita a produção de novos 
equipamentos mais capazes e adequados às pesquisas científicas, 
favorecendo ampliar a obtenção de dados, a compreensão, o diagnóstico e 
o manejo de sistemas de organização complexa. 

Os modelos são uma das ferramentas que podem ser utilizadas como auxílio na tomada de 

decisões acerca da qualidade da água. 

A palavra modelo possui muitas nuanças em seu significado. De modo geral pode ser 

compreendida como sendo “qualquer representação simplificada da realidade” ou de um 
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aspecto real que surja como de interesse ao pesquisador, que possibilite reconstruir a 

realidade, prever um comportamento, uma transformação ou uma evolução. 

O autor Nordstrom (1999, p.12) exemplifica o conceito sobre as interações água-rochas e a 

aplicação do que denomina de modelo matemático conceitual, dizendo que “o modelo 

conceitual pode ser formalizado por um conjunto de equações matemáticas usando 

princípios químicos – o modelo matemático – inserido em um programa de computador – o 

código – e previsões feitas para testar as suposições (e as bases de dados) confrontadas 

com dados de campo reais”. 

Tendo em vista tais considerações, torna-se bastante relevante o uso de modelos 

matemáticos, pois esses não resolvem por si só o problema, mas são facilitadores que 

permitem representar as alternativas propostas e simular condições reais que poderiam 

ocorrer. 

Já existem diversos modelos matemáticos que proporcionam tomadas de decisão na 

melhoria da qualidade da água. Dentro desse contexto, ressalta-se a importância de um 

determinado modelo de qualidade da água, o QUAL2E. Esse é um modelo unidimensional 

de estado permanente, usado frequentemente para simular os efeitos das descargas de 

poluição de fontes pontuais e não-pontuais na qualidade da água de rios. Ciclos detalhados 

de OD/DBO e de nutrientes são simulados, considerando os efeitos de respiração de algas, 

reaeração e demanda de oxigênio de sedimentos. Os metais podem ser simulados 

arbitrariamente como constituintes conservativos ou não. Sua hidrodinâmica baseia-se na 

equação unidimensional de advecção-dispersão. 

A modelagem matemática da qualidade de água, usando o QUAL2E, necessita de dados 

existentes, obtidos em campanhas de coletas de águas. A modelagem completa consiste 

basicamente das seguintes etapas: discretização, calibração, validação e simulação. 

Uma das mais difíceis etapas ao se desenvolver ou utilizar um modelo matemático é a 

calibração, etapa na qual são ajustados os parâmetros das equações matemáticas que 

representam a realidade física, química e biológica de um corpo d’água ao sistema em 

estudo. A etapa de calibração não é simples, pois depende de uma combinação de dados 

hidráulicos, hidrológicos e de qualidade da água. Assim, é uma atividade que demanda 

tempo e uma certa estrutura de apoio de campo, laboratorial e computacional. 
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Deve-se também definir parâmetros de aspectos hidrológicos, hidráulicos e de qualidade da 

água que reproduzem cenários de informações obtidas no campo. Assim, na calibração há 

uma variação dos parâmetros do QUAL2E para obter-se um resultado ótimo entre os 

cálculos do modelo e os dados coletados, visando a maior semelhança possível com a 

realidade. Diante disso, está a importância de se utilizar conjuntos de dados que 

representam condições diferentes, no entanto reais, para a calibração e validação. 

O local de escolha para aplicação do modelo foi um trecho da sub-bacia SF5, que 

corresponde ao Alto Rio das Velhas, pertencente à bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

localizado no estado de Minas Gerais. O critério de escolha da região de estudo foi por ser, 

segundo pesquisa digital, um dos rios que mais possui pontos e dados coletados de 

qualidade de água. 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral fazer a modelagem matemática da qualidade 

da água no Alto Rio das Velhas, localizado na bacia do rio São Francisco, em Minas 

Gerais, utilizando o QUAL2E, de forma a gerar uma ferramenta de apoio à gestão de 

recursos hídricos. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

• coletar dados existentes na região de interesse (campanhas de medições de 

qualidade de água e dados hidráulicos retirados do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas - IGAM, da Agência Nacional de Águas - ANA, de dissertações de mestrado 

e, ainda, outros estudos de interesse); 

• fazer a discretização da área de estudo, ou seja, localizar as cargas pontuais e 

determinar os trechos e os elementos computacionais do sistema; 
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• calibrar e validar o modelo com os dados obtidos, para os parâmetros: oxigênio 

dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO);  

• fazer a simulação do modelo em condições críticas da vazão Q7,10 (medida das 

mínimas de sete dias consecutivos em dez anos de recorrência de cada seção do 

corpo receptor) e; 

• Verificar a qualidade da água coletada na captação de Bela Fama em Nova Lima, já 

que esta é responsável pelo abastecimento da cidade que possui o maior centro 

urbano localizado na bacia. 

 

1.2. Justificativa 

O desenvolvimento de atividades em bacias hidrográficas, feitas pelo homem, e os 

impactos sobre o meio ambiente estão fortemente inter-relacionados e têm, a cada dia, se 

tornado mais evidentes. Essa idéia motiva a concepção de uma gestão integrada dos 

recursos hídricos e naturais em várias partes do mundo, inclusive em países em 

desenvolvimento, como o Brasil. 

Um modelo de qualidade de água deve permitir a representação da variabilidade espacial 

da região e, desta forma, a consideração de fontes difusas juntamente com fontes pontuais 

de poluição, já que o planejamento e a gestão de recursos hídricos, em um país de grande 

porte como o Brasil, envolvem geralmente bacias extensas, com um vasto conjunto de 

elementos naturais e antrópicos. 

A modelagem matemática da qualidade de água, em especial o modelo QUAL2E, pode ser 

utilizada de forma a auxiliar na gestão dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica. 

Esse é um modelo capaz de simular diferentes cenários de desenvolvimento na bacia, 

levando em conta tanto fontes pontuais quanto difusas de poluição. Depois de ajustado à 

bacia, com dados coletados, o modelo propicia intervenções em locais onde é importante 

concentrar esforços no planejamento e na tomada de decisões dentro da bacia, por meio da 

simulação de cenários. 
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A aplicação do modelo QUAL2E vem sendo feita em várias regiões do mundo e do Brasil. 

Diversos autores vêm utilizando o QUAL2E como ferramenta para auxiliar e otimizar o 

gerenciamento de recursos hídricos, possibilitando diagnosticar e prognosticar as bacias 

hidrográficas.  

Seguindo uma ordem cronológica, é possível destacar os estudos realizados em 

SONDOTÉCNICA (1987), no qual utilizou o modelo de qualidade QUALII/SEMOG, um 

dos modelos precursores do QUAL2E, para avaliar a influência da Usina Hidrelétrica de 

Manso nos rios Manso e Cuiabá.  

No âmbito do modelo QUAL2E, Fischer (1995), ao longo do período de um ano realizou o 

levantamento de quantidade e qualidade de água em sete pontos de amostragem num 

trecho de vinte quilômetros da bacia do Ribeirão do Feijão, em São Paulo. Ele utilizou o 

QUAL2E para calibrar o sistema em estudo juntamente com um Índice de Qualidade da 

Água (IQA) para comparação com o modelo. O processo de calibração apresentou um bom 

nível de representatividade dando condições para simulações futuras. 

Em 1996, Drolc e Koncan realizaram a modelagem da qualidade da água do rio Sava 

localizado na Eslovênia, para determinar os impactos causados por dois tributários 

localizados na região de Ljubljana. O QUAL2E foi calibrado e validado de acordo com 

medidas feita em campo no período de estiagem. Além do OD, outros parâmetros como 

DBO e temperatura foram calibrados. 

Chaudhury et al. (2000) calibraram e validaram o modelo com dados levantados no 

período de estiagem referentes ao ano de 1991 para o rio Blackstone, no noroeste dos 

EUA. O sucesso do modelo foi visto por ter representado o sistema em diversas condições. 

Este também obteve sucesso no processo de validação feito com dados levantados em 

1980. A simulação foi feita em condição de vazões críticas aplicando a Q7,10. 

Em 2001, Gastaldini et al. realizaram um trabalho com o objetivo de gerar uma ferramenta 

de apoio ao gerenciamento da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Ibicuí, no 

estado do Rio Grande do Sul utilizando o modelo QUAL2E. A utilização deste modelo 

visa auxiliar na realização do diagnóstico atual da qualidade da água da bacia utilizando os 

parâmetros: OD, DBO e coliformes fecais e estudar a variação da qualidade da água para 

um horizonte de 10 anos. O modelo foi calibrado para condições de vazão próximas à 
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média. A previsão futura da qualidade da água foi baseada no cenário de vazão crítica Q7,10 

e incremento das cargas poluidoras na bacia em 10 anos. 

Palmieri (2003) calibrou o modelo para o rio Corumbataí, localizado no interior do Estado 

de São Paulo, visando a obtenção de uma curva representativa para a qualidade de água do 

rio. A calibração efetuada se mostrou eficiente em reproduzir os dados observados, 

validando os parâmetros OD e DBO estimados através de um outro conjunto de dados.  

Bäumle (2005) fez uma avaliação do impacto proporcionado por erros na calibração 

matemática, com base em aplicações nos rios Iraí, Iraizinho, Piraquara e Palmital, 

localizados na nascente da bacia do rio Iguaçu em Curitiba.  A avaliação dos impactos foi 

desenvolvida sob a perspectiva da análise de benefícios econômicos de cenários futuros de 

medidas em despoluição hídrica. Ela concluiu que a margem de erros existentes no 

processo de calibração, não era fator desqualificador do modelo QUAL2E. 

Recentemente, Oppa (2007) fez uma pesquisa com o objetivo de avaliar propostas de 

enquadramento para a bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim no estado do Rio Grande 

do Sul, utilizando como ferramenta de apoio o modelo matemático de qualidade de água 

QUAL2E. Os parâmetros simulados nessa calibração foram OD, DBO, coliformes 

termotolerantes, nitrito, nitrato e fósforo dissolvido. A validação dos parâmetros calibrados 

foi feita através de um outro conjunto de dados que demonstrou coerência entre os valores 

calculados pelo modelo e os valores observados em campo. 

Em seu trabalho, Palmieri (2003) fez a seguinte afirmação: 

A previsão dos efeitos poluidores sobre uma bacia hidrográfica é uma 
constante necessidade para os órgãos de gestão ambiental e para os 
tomadores de decisão neste âmbito. Dentro deste contexto, os modelos 
matemáticos que permitam prever danos ou melhorias na qualidade de 
água de bacias hidrográficas são importantes ferramentas para este fim. O 
Qual2E desponta como uma destas ferramentas, de acesso livre, aplicável 
a sistemas fluviais, unidimensionais, bem misturados e de fluxo 
constante.  

O modelo QUAL2E, calibrado e validado, torna-se uma importante ferramenta de gestão, 

auxiliando comitês de bacias hidrográficas para aperfeiçoar e otimizar os seus 

investimentos em programas de melhoria da sua qualidade da água. 

Os estudos de impacto ambiental, exigidos atualmente no processo de licenciamento 

ambiental de novos empreendimentos, podem utilizar como ferramenta de análise o 
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modelo matemático QUAL2E de qualidade da água. Esse aspecto é também muito 

significativo, pois poderá servir para um melhor entendimento das questões levantadas, 

bem como para uma melhoria nas condições e na qualidade de vida das pessoas. Essa é 

uma outra aplicação do modelo no apoio ou auxílio a decisões dos órgãos responsáveis 

pelo licenciamento ambiental. 
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CAPÍTULO II: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A gestão de recursos hídricos é a forma pela qual se pretende solucionar problemas 

relativos à água, à sua escassez, envolvendo diversos procedimentos como administração e 

planejamento. Esses serão realizados somente com a motivação política. 

A iniciativa de se fazer a gestão integrada de recursos hídricos inicialmente surgiu na 

década de 1960 em países desenvolvidos como Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, 

devido a problemas climáticos, geográficos e poluição das águas, pois estes são os grandes 

entraves ao desenvolvimento econômico e social. Assim, o ponto de partida e a base 

principal acabaram sendo a legislação que deu origem a todo o processo de gestão dos 

recursos hídricos (SOUZA, 1989 apud FISCHER, 1995). 

No Brasil, a magnitude territorial e a complexidade das relações políticas, sociais e 

econômicas conduziram os legisladores e gestores dos bens ambientais a não 

fragmentarem demais a política e a legislação desses bens e procurarem um mínimo de 

uniformidade com base em normas gerais (MACHADO, 2002). A administração dos 

recursos hídricos no Brasil está dividida entre as diversas entidades governamentais: 

municípios, estados e governo federal. Leis e decretos relativos ao meio ambiente foram 

propostos, dentre os quais a Resolução CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 

357/20051. 

A Resolução CONAMA 357/2005, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação 

dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamentos de efluentes. 

O enquadramento dos cursos d'água em Classes é um dos instrumentos das Políticas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, visando estabelecer metas de qualidade para os 

corpos de água, a fim de assegurar os usos preponderantes estabelecidos. Esse instrumento 

está relacionado com as metas de qualidade de água pretendidas para um corpo hídrico (o 

                                            

1 http://www.mma.gov.br. Acesso: 21 maio 2008 
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rio que queremos) e não necessariamente com as condições atuais do mesmo (o rio que 

temos) 2.  

O enquadramento dos cursos de água possibilita compatibilizar os usos múltiplos dos 

recursos hídricos superficiais, de acordo com a qualidade ambiental pretendida para os 

mesmos, com o desenvolvimento econômico, auxiliando no planejamento ambiental de 

bacias hidrográficas e no uso sustentável dos recursos naturais.  

No Brasil, a Resolução CONAMA 357/20053 estabeleceu para o território brasileiro nove 

classes de uso preponderante para as águas doces (salinidade < 0,05% com 5 classes: 

Especial, 1 a 4), salobras (salinidade entre 0,05 e 3% com 2 classes: 5 e 6) e salinas 

(salinidade > 3% também com 2 classes: 7 e 8). A Tabela 2.1 identifica os usos 

preponderantes de cada classe, cujos limites ou condições qualitativas encontram-se 

detalhados na Resolução. Um extrato desses limites para parâmetros que caracterizam 

poluição orgânica é apresentado na Tabela 2.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

2 Cf. MACHADO, op. cit. p. 171-172 
3 Ibid. 
4 As tabelas citadas forma pesquisadas em: http://www.igam.mg.gov.br. Acesso: 21 maio 2008. 
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Tabela 2.1 - Classes de uso preponderante das águas territoriais brasileiras - 
Resolução CONAMA 357/2005 

 

TIPOS DE CLASSES 
Doce Salina Salobra 

USOS PREPONDERANTES 

 E 1 2 3 4 5 6 7 8 
Sem prévia ou com simples 
desinfecção x         

Após tratamento simplificado  x        
Abastecimento 

 doméstico Após tratamento convencional   x x      

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas x         

Proteção às comunidades aquáticas  x x   x  x  

Harmonia paisagística     x  x  x 
Contorno primário (natação, esqui 
aquático e mergulho)  x x   x  x  

Recreação 

 Contato secundário  x x   x  x  
Hortaliças que são consumidas cruas e 
de frutas que se desenvolvem rentes 
ao solo e que sejam ingeridas cruas 
sem remoção de películas  x        

Hortaliças e plantas frutíferas   x       

Irrigação 

 

 

 
Culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras    x      

Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies 
destinadas à alimentação humana  x x   x x   

Dessedentação de animais    x      

Em geral     x     
Navegação Comercial       x  x 

Usos menos exigentes     x      

 

Tabela 2.2 - Limites para alguns parâmetros, resolução CONAMA 357/2005 

CLASSE DE ÁGUA DOCE 
PARÂMETROS E 1 2 3 4 

Coliformes Fecais Ausentes ≤200 ≤1.000 ≤4.000 - 
Coliformes Totais Ausentes ≤1.000 ≤5.000 ≤20.000  
PH - 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Oxigênio Dissolvido - ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 - 
DBO5 Ausente ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 - 
Fósforo Total Ausente ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,025 - 
Nitrogênio Total Ausente ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 - 
Sólidos Dissolvidos Totais Ausentes ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 - 

Unidades: mg/l, exceto para coliformes fecais (número mais provável 100ml) e pH 
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A Tabela 2.3 ilustra os limites de concentração de alguns parâmetros5. Com a ressalva da 

cor, turbidez e das substâncias tensoativas, as demais estipulam padrões de concentração 

limite iguais ou superiores aos limites de concentração para águas na classe 2 da Resolução 

CONAMA 357/2005.  

 

Tabela 2.3 - Padrões de potabilidade de água, Portaria 36/90 do Ministério da Saúde 

 

PARÂMETRO 
LIMITE DE 

CONCENTRAÇÃO 
Cor 5 mg Pt/l 
Sólidos Dissolvidos 1000 mg/l 
Arsênio 0,05 mg/l 
Cádmio 0,005 mg/l 
Chumbo 0,05 mg/l 
Manganês 250 mg/l 
Nitrato 0,001 mg/l 
Selênio 0,01 mg/l 
Sulfatos 400 mg/l 
Turbidez 1 UNIT 
Substâncias tenso-ativas 0,2 mg/l 
Alumínio 0,2 mg/l 
Benzeno 0,01 mg/l 
Cianetos 0,1 mg/l 
Cloretos 250 mg/l 
Mercúrio 0,001 mg/l 
Prata 10 mg/l 
Zinco 5 mg/l 

 

Os padrões de qualidade das águas a serem supridas a usuários de diferentes naturezas 

podem ser uma questão de saúde humana ou animal, de produtividade agrícola, de 

equilíbrio ambiental, entre outros. A qualidade a ser exigida nos corpos de água que 

suprem essas demandas será, no máximo, aquela exigida pelo uso. Quando houver 

tratamento da água bruta ela poderá ter qualidade ainda inferior à demandada pelo uso, 

dependendo da eficiência do tratamento na remoção das substâncias nocivas. Portanto, os 

                                            

5 A tabela citada foi pesquisada em: http://www.igam.mg.gov.br. Acesso: 21 maio 2008. 
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limites de concentração a serem adotados em uma norma de enquadramento devem ser 

estabelecidos por especialistas em saúde pública ou animal6. 

2.1. Os Problemas de Poluição e de Qualidade das Águas do Brasil 

A concentração da população em determinadas regiões, cidades e áreas metropolitanas é 

um dos principais aspectos a ser considerado na gestão integrada de recursos hídricos, uma 

vez que implica em demanda tanto por disponibilidade de água para o abastecimento 

público quanto para dissolução de cargas poluidoras urbanas. 

A situação da poluição hídrica tem-se agravado no país, considerando-se o aumento das 

cargas poluidoras urbana e industrial, uso inadequado do solo, erosão, desmatamento, uso 

inadequado de insumos agrícolas e mineração. 

Esses fatores, associados à distribuição anual de chuvas e às características climáticas, 

levam a danos ambientais aos recursos hídricos, dentre os quais se destacam o aumento do 

transporte de sedimento e a contaminação orgânica e química das águas7. 

Os conflitos de interesses com relação ao uso da água representados pelo setor hidrelétrico, 

pelos complexos industriais, pelas necessidades de abastecimento urbano, irrigação e 

adensamento urbano industrial, evidenciam a necessidade de articulação interinstitucional 

para a adoção de uma política de gestão integrada de recursos hídricos. 

2.2. Uso Múltiplo da Água 

São inúmeros os setores que se utilizam dos recursos hídricos como insumo básico para 

suas atividades. Há, no entanto, empenho governamental para que os critérios e normas 

setoriais sejam consistentes com a legislação de recursos hídricos, de forma a permitir o 

disciplinamento desses diferentes usos. Entre esses usos, destacam-se: o consumo humano; 

a dessedentação dos animais; o abastecimento público; o lançamento de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, com fim de sua diluição, transporte ou disposição final; o 

                                            

6 Os limites de concentração devem ter em conta os aspectos fitológicos, ecológicos, considerando os 
procedimentos e as observações analisadas por especialistas em tratamento de águas. 
7 A propósito lembro os estudos de GUERRA (1993) e HISSA (2002). 
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aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; o transporte aquaviário; a irrigação; os 

esportes ou o lazer e a piscicultura. 

Segundo MACHADO (2002) a outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o 

uso múltiplo desses, proibindo um único uso das águas. Portanto, devem ser anulados, 

administrativa ou judicialmente, atos de outorga de direito de uso e Plano de Recursos 

Hídricos que ofendam essas normas legais 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

8 MACHADO, op. cit. p. 33-34. 
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CAPÍTULO III: QUALIDADE DAS ÁGUAS NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

Neste capítulo foram utilizados como referência os Planos Diretores e Relatório de 

Monitoramento das Águas Superficiais na bacia do rio das Velhas em 2004 e 2005, que 

tratam das informações e questões referentes à gestão de recursos hídricos em Minas 

Gerais. Isso dará um histórico referente aos procedimentos políticos sobre a água, o que 

contribuirá para a análise e estudo deste projeto de pesquisa. 

Em Minas Gerais, a Constituição Estadual/1989 delineia ações gerais para gerenciamento e 

proteção dos recursos hídricos mineiros. A Lei 12.584/1997 cria o Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas (IGAM), cuja finalidade é a promoção do gerenciamento das águas de 

Minas Gerais de acordo com as ações previstas na legislação. 

O monitoramento das águas em Minas Gerais teve seu início em 1977, com a rede de 

amostragem operada pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC), 

monitorando as bacias do rio das Velhas, do rio Paraopeba e do rio Paraíba do Sul para o 

Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) até o ano de 1988. A Fundação 

Estadual de Meio Ambiente (FEAM) monitorou a bacia hidrográfica do rio Verde, de 1987 

a 1995, utilizando os serviços do CETEC.  A seguir, contratando os serviços da Geologia e 

Sondagens (GEOSOL) e, posteriormente, do CETEC, a FEAM monitorou as bacias 

hidrográficas do rio das Velhas e do rio Paraopeba, de 1993 a 1997 9.  

Com o status adquirido pela questão hídrica refletida na promulgação da Lei 9.433/1997 e 

a consequente criação de órgãos federais e estaduais, dirigidos ao gerenciamento racional 

das águas, o trabalho de monitoramento foi reforçado pela FEAM, em 1997, desta vez com 

um monitoramento mais amplo e completo, estendido às oito principais bacias 

hidrográficas mineiras por meio de convênio com o Ministério do Meio Ambiente - MMA. 

No final de 1999, o governo do estado de Minas Gerais, por intermédio do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CERH), também destinou recursos para o Projeto “Águas 

de Minas”, passando o IGAM a integrar a coordenação do mesmo.  Em 2002, a 

                                            

9 Cf. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA DO RIO SÃO 
FRANCISCO EM 2004, p. 1. 
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coordenação geral desse Projeto passou para o IGAM, com participação da FEAM, 

principalmente na elaboração do quadro Pressão-Estado-Resposta, que associa as 

alterações encontradas na qualidade das águas às diferentes fontes de poluição. Desde 

então, o IGAM tem sido responsável pela coordenação, operação e divulgação dos 

resultados do Projeto “Águas de Minas” 10. 

O Projeto “Águas de Minas” vem atender a uma das ações previstas na Lei 12.584, de 

criação do IGAM, em seu Art. 5º inciso X – proceder à avaliação da rede de 

monitoramento da qualidade das águas no Estado – e contribuir para a implementação da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, que foi instituída pela Lei Nº 13.199/99, 

fundamentada na Lei Federal Nº 9.433/97. 

O Projeto “Águas de Minas”, em execução há oito anos, vem permitindo identificar 

alterações na qualidade das águas dos rios do estado, refletidas em tendências observadas. 

A operação da rede de monitoramento teve início com a seleção de 222 pontos de 

amostragem, aos quais se foram agregando outros, levando a um total de 244 estações 

amostradas em frequência trimestral em 2005. No ano de 2005, foram acrescidas 16 novas 

estações de amostragem, totalizando 260 pontos. As novas estações estão distribuídas entre 

as bacias dos rios das Velhas (4), Paraopeba (2), Pará (3) e São Francisco (7) em suas 

porções Norte (5) e Sul (2) 11. 

O desenvolvimento dos trabalhos possibilita ao Sistema Estadual de Meio Ambiente de 

Minas Gerais e aos órgãos vinculados identificarem e implementarem estratégias de 

aperfeiçoamento de seus instrumentos gerenciais.  Destaca-se a importância do Projeto 

“Águas de Minas”, que permite aos usuários de água o acompanhamento do quadro geral 

sobre a qualidade das águas das principais bacias hidrográficas do estado, assim como a 

efetividade das ações de controle das fontes de poluição e degradação ambiental. 

As caracterizações da qualidade das águas, bem como os aspectos de quantidade dos 

recursos hídricos, vêm, ademais, estimulando a integração das ações das agendas 

ambientais do estado de Minas Gerais. 

                                            

10 Cf. Ibid. p. 1-3. 
11 Cf. Ibid. p.2. 
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3.1. Parâmetros Indicativos da Qualidade das Águas 

Com relação à poluição das águas, o IGAM (2005) tece uma série de considerações e 

demonstra que a poluição das águas tem como origem diversas fontes, associadas ao tipo 

de uso e ocupação do solo. Destacam-se: os efluentes domésticos e industriais, a carga 

difusa urbana e agrossilvipastoril, os efluentes da mineração, fontes naturais e provenientes 

de acidentes. 

Cada uma das fontes citadas acima possui características próprias quanto aos poluentes que 

carreiam. Os esgotos domésticos, por exemplo, apresentam compostos orgânicos 

biodegradáveis, nutrientes e microrganismos patogênicos. Já para os efluentes industriais, 

há uma maior diversificação nos contaminantes lançados nos corpos de água, em função 

dos tipos de matérias-primas e processos industriais utilizados. Os rios que passam em 

centros urbanos contêm, geralmente, todos os poluentes que se depositam na superfície do 

solo. Na ocorrência de chuvas, os materiais acumulados em valas, bueiros e às margens 

dos rios são arrastados para os corpos de água superficiais, constituindo-se numa fonte de 

poluição tanto maior quanto menos eficiente for a coleta de esgotos ou a limpeza pública. 

A poluição agrossilvipastoril é decorrente das atividades ligadas à agricultura, silvicultura 

e pecuária. Quanto à atividade agrícola, seus efeitos dependem muito das práticas 

utilizadas em cada região e da época do ano em que se realizam as preparações do terreno 

para o plantio, assim como do uso intensivo dos defensivos agrícolas. A contribuição 

representada pelo material proveniente da erosão de solos intensifica-se quando da 

ocorrência de chuvas em áreas rurais. Os agrotóxicos com alta solubilidade em água 

podem contaminar águas subterrâneas e superficiais através do seu transporte com o fluxo 

de água 12. 

A poluição natural está associada às chuvas e ao escoamento superficial, à salinização, 

decomposição de vegetais e animais mortos, enquanto que a acidental é proveniente de 

derramamentos acidentais de materiais na linha de produção ou transporte. 

                                            

12 Cf. Ibid. 4. 
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De um modo geral, foram adotados parâmetros de monitoramento que permitem 

caracterizar a qualidade da água e o grau de contaminação dos corpos de água do estado de 

Minas Gerais. 

Segundo IGAM (2005) o monitoramento analisa os parâmetros físicos, químicos, 

microbiológicos e bioensaios ecotoxicológicos de qualidade de água, levando em conta os 

mais representativos, os quais são relatados a seguir: 

Parâmetros físicos: temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais, sólidos 

dissolvidos, sólidos em suspensão, cor, turbidez. 

Parâmetros químicos: alcalinidade total, alcalinidade de bicarbonato, dureza de cálcio, 

dureza de magnésio, dureza total, pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), série de nitrogênio (orgânico, 5,20 

amoniacal, nitrato e nitrito), fósforo total, substâncias tensoativas, óleos e graxas, cianeto 

livre, fenóis totais, cloreto, potássio, sódio, sulfato total, sulfetos, magnésio, ferro 

dissolvido, manganês total, alumínio total, alumínio dissolvido, zinco total, bário total, 

cádmio total, boro total, arsênio total, níquel total, chumbo total, cobre total, cobre 

dissolvido, cromo (III), cromo (VI), cromo total, selênio total e mercúrio total. 

Parâmetros microbiológicos: coliformes termotolerantes, coliformes totais e 

estreptococos totais. 

Bioensaios  ecotoxicológicos:  ensaios  de  toxicidade  crônica  com  Ceriodaphnia  dúbia, 

inseridos  no  projeto  a  partir  da  terceira  campanha  de  2001,  visando  aprimorar  as 

informações referentes à toxicidade causada pelos lançamentos de substâncias tóxicas nos 

corpos de água. 

3.2. Indicadores da Qualidade das Águas 

No intuito de traduzir de forma concisa e objetiva, para as autoridades e o público, a 

influência que as atividades ligadas aos processos de desenvolvimento provocam na 

dinâmica ambiental dos ecossistemas aquáticos, foram criados os indicadores de qualidade 

das águas. 
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O Projeto “Águas de Minas” adota o Índice de Qualidade das Águas (IQA), a 

Contaminação por Tóxicos (CT) e os Testes Ecotoxicológicos como indicadores para 

refletir a situação ambiental dos corpos hídricos nas Unidades de Planejamento de 

Recursos Hídricos - UPGRH de Minas Gerais de maneira acessível aos não técnicos. 

O IQA, por reunir em um único resultado os valores de nove diferentes parâmetros, oferece 

ao mesmo tempo vantagens e limitações. As vantagens residem no fato de sumarizar a 

interpretação de nove variáveis em um único número, facilitando a compreensão da 

situação para o público leigo. A limitação relaciona-se à perda na interpretação das 

variáveis individuais e da relação destas com as demais. Soma-se a isto o fato de que esse 

índice foi desenvolvido visando avaliar o impacto dos esgotos domésticos nas águas 

utilizadas para abastecimento público, não representando efeitos originários de outras 

fontes poluentes. 

Como uma forma de minimizar a parcialidade do IQA, foram adotados em Minas Gerais a 

CT e os Testes Ecotoxicológicos, de maneira a complementar as informações do IQA, 

conferindo importância a outros fatores que afetam usos diversos da água.  Os valores 

limites em relação a 12 parâmetros para contaminantes de origem industrial, minerária e 

difusa são os definidos na resolução CONAMA 357/2005. 

3.2.1. Índice de qualidade das águas – IQA 

O IQA foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos da 

América (EUA), com base em pesquisa de opinião junto a vários especialistas da área 

ambiental, quando cada técnico selecionou, a seu critério, os parâmetros relevantes para 

avaliar a qualidade das águas e estipulou, para cada um deles, um peso relativo na série de 

parâmetros especificados. 

O tratamento dos dados da mencionada pesquisa definiu um conjunto de nove (9) 

parâmetros considerados mais representativos para a caracterização da qualidade das 

águas: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de 

oxigênio, nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. A cada 

parâmetro foi atribuído um peso, de acordo com a sua importância relativa no cálculo do 

IQA, e traçadas curvas médias de variação da qualidade das águas em função da 

concentração do mesmo. 
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As metodologias para o cálculo do IQA consideram duas formulações, uma aditiva e outra 

multiplicativa. No Projeto “Águas de Minas”, o IGAM (2005) adota o IQA multiplicativo, 

que é calculado pela seguinte equação: 

∏
=

=
9

1i

w
i

iqIQA                                                                                                                    (3.1) 

Em que: IQA = Índice de Qualidade de Água, variando de 0 a 100; qi é a qualidade do 

parâmetro i obtido com base na curva média específica de qualidade; e wi é o peso 

atribuído ao parâmetro, em função de sua importância na qualidade, entre 0 e 1. 

Para o cálculo do IQA é utilizado um software desenvolvido pelo CETEC. Os valores do 

índice variam entre 0 e 100, conforme especificado na Tabela 3.1 a seguir. 

 

Tabela 3.1 - Valores dos índices de qualidade da água 

 
Cor 

representativa 
Nível de 

Qualidade 
Faixa 

 Excelente 90<IQA≤100 

 Bom 70<IQA≤90 

 Médio 50<IQA≤70 

 Ruim 25<IQA≤50 

 Muito Ruim 0≤IQA≤25 

                             Fonte: IGAM (2005) 

 

Assim definido, o IQA reflete a interferência por esgotos sanitários e outros materiais 

orgânicos, nutrientes e sólidos. 
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Os parâmetros considerados representativos no IQA da área ambiental no estado de Minas 

Gerais são: 

• Oxigênio Dissolvido (OD) 

Segundo PEREIRA (2004, p. 49), o oxigênio é um dos parâmetros chaves na análise da 

qualidade das águas. Entre a interface água-ar ocorre um fluxo que é chamado de 

reaeração. Esse fluxo é proporcional à diferença entre a concentração de oxigênio e a 

concentração de saturação. Então, o fluxo será positivo quando a concentração de oxigênio 

for menor que a concentração de saturação e será negativo se acontecer o contrário. No 

último caso, diz-se que a água está supersaturada. 

Dois processos que influenciam negativamente na concentração de oxigênio são a 

nitrificação e a presença da biota no sistema. A nitrificação é o consumo de oxigênio para 

transformá-lo em nitrito e posteriormente em nitrato e a presença da biota, com exceção 

das algas, só diminui a concentração de oxigênio para seu crescimento e sua respiração. As 

algas contribuem positivamente por meio de sua respiração e negativamente devido ao seu 

crescimento. 

Os níveis de oxigênio dissolvido também indicam a capacidade de um corpo de água 

natural manter a vida aquática. Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias 

fazem uso do oxigênio dissolvido, podendo vir a causar uma redução da sua concentração 

no meio. Dependendo da quantidade dessa redução, podem morrer diversos seres 

aquáticos. Nos casos em que o OD seja totalmente consumido, tem-se a ausência de 

oxigênio, e a água passa a ter condições anaeróbias, gerando maus odores 13. 

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

despejos orgânicos e é de vital importância para os seres aquáticos, inclusive os peixes. Os 

peixes mais exigentes morrem com o OD em torno de 4 – 5mg/l e praticamente todos 

morrerão com o OD em torno de 2mg/l. 

A importância da compreensão do consumo de oxigênio dissolvido após o lançamento de 

esgoto está relacionada à determinação da qualidade do efluente a ser lançado no rio, pois é 

                                            

13 Cf. PEREIRA (2004, p. 49 passim). 
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a partir daí que será determinado o nível de tratamento necessário e a eficiência a ser 

atingida na remoção da demanda bioquímica de oxigênio. 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio é definida, segundo VON SPERLING (2005, p.40-

41), como a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica 

biodegradável sob condições aeróbicas, isto é, avalia a quantidade de oxigênio dissolvido, 

em mg/l, que será consumida pelos organismos aeróbios ao degradarem a matéria orgânica. 

Um período de tempo de cinco dias numa temperatura de incubação de 20 oC é 

frequentemente usado e referido como DBO5,20. 

Os maiores aumentos em termos de DBO, em um corpo de água, são provocados por 

despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria 

orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. Os principais componentes 

orgânicos presentes em um corpo d’água são: os compostos de proteínas, os carboidratos, a 

gordura e os óleos, além da uréia, surfactantes, fenóis, pesticidas e outros em menor 

quantidade. Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da micro-flora 

presente e interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores 

desagradáveis e, ainda, poder obstruir os filtros de areia utilizadas nas estações de 

tratamento de água 14. 

• Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O pH representa a concentração de íons de hidrogênio H+ definindo o caráter ácido, básico 

ou neutro de uma solução aquosa. A origem natural da alteração do pH no corpo hídrico 

está relacionada à dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da 

matéria orgânica e fotossíntese. A origem antropogênica está relacionada aos despejos 

domésticos e industriais. 

Os organismos aquáticos estão geralmente adaptados às condições de neutralidade e, em 

consequência, alterações bruscas do pH de uma água podem resultar no desaparecimento 

dos organismos presentes na mesma. Os valores fora das faixas recomendadas podem 

                                            

14 Cf. VON SPERLING (2005, p. 40-41 passim). 
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alterar o sabor da água e dificultar a descontaminação das águas, além de contribuir para a 

corrosão do sistema de distribuição de água, ocorrendo, assim, uma possível extração de 

ferro, cobre, chumbo, zinco e cádmio. Essas análises estão demonstradas no estudo de Von 

Sperling (2005). 

• Coliformes termotolerantes 

Segundo a Portaria 36/1990 do Ministério da Saúde15, os coliformes são definidos como 

todos os bacilos gram-negativos, aeróbios facultativos, não formadores de esporos, 

oxidasenegativos, capazes de crescer na presença de sais biliares ou outros compostos 

ativos de superfície (surfactantes) com propriedades similares de inibição de crescimento, e 

que fermentam a lactose com produção de aldeído e gás a 35ºC, em 24-48 horas. 

As bactérias do grupo coliforme são alguns dos principais indicadores de contaminações 

fecais, originadas do trato intestinal humano e de outros animais. A determinação da 

concentração dos coliformes assume importância como parâmetro indicativo da 

possibilidade de existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, 

disenteria bacilar e cólera. 

• Fósforo Total 

O fósforo é originado naturalmente da dissolução de compostos do solo e da decomposição 

da matéria orgânica. O aporte antropogênico é oriundo dos despejos domésticos e 

industriais, além de detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. A presença de 

fósforo nos corpos de água desencadeia o desenvolvimento de algas ou de plantas 

aquáticas indesejáveis, principalmente em reservatórios ou corpos de água parada, podendo 

conduzir ao processo de eutrofização (IGAM, 2005). 

• Nitrogênio Nitrato 

É a principal forma de nitrogênio encontrada nas águas. Concentrações de nitrato 

superiores a 10mg/L, conforme determinado pela Portaria 518/2004 do Ministério da 

                                            

15 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA N° 36/ 1990. 
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Saúde, demonstram condições sanitárias inadequadas, pois as principais fontes de 

nitrogênio nitrato são dejetos humanos e animais. Os nitratos estimulam o 

desenvolvimento de plantas, sendo que organismos aquáticos, como algas, florescem na 

presença desses e, quando em elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir a 

um crescimento exagerado, em um processo denominado de eutrofização (IGAM, 2005). 

• Sólidos Totais 

Todas as impurezas da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem para a carga 

de sólidos presentes nos corpos de água. Os sólidos podem ser classificados de acordo com 

seu tamanho e características químicas. Os sólidos em suspensão, contidos em uma 

amostra de água, apresentam, em função do método analítico escolhido, características 

diferentes e, consequentemente, têm designações distintas (IGAM, 2005). 

A unidade de medição normal para o teor em sólidos não dissolvidos é o peso dos sólidos 

filtráveis, expresso em mg/L de matéria seca. A partir dos sólidos filtrados pode ser 

determinado o resíduo calcinado (em % de matéria seca), que é considerado uma medida 

da parcela da matéria mineral. O restante indica, como matéria volátil, a parcela de sólidos 

orgânicos. 

Dentro dos sólidos filtráveis encontram-se, além de uma parcela de sólidos turvos, também 

os seguintes tipos de sólidos/substâncias não dissolvidos: sólidos flutuantes, que em 

determinadas condições estão boiando, e são determinados com o uso de aparelhos 

adequados em forma de peso ou volume; sólidos sedimentáveis, que em determinadas 

condições afundam, sendo seu resultado apresentado como volume (ml/l) mais o tempo de 

formação; e sólidos não sedimentáveis, que não são sujeitos nem à flotação e nem à 

sedimentação (IGAM, 2005). 

• Temperatura 

A temperatura da água é um fator que influencia na grande maioria de seus processos 

físicos, químicos e biológicos, assim como na solubilidade dos gases dissolvidos. Uma 

elevada temperatura faz diminuir a solubilidade dos gases como, por exemplo, do oxigênio 

dissolvido, além de aumentar a taxa de transferência de gases, o que pode gerar mau 

cheiro, no caso da liberação de gases com odores desagradáveis. 
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Os organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, 

temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferencial em gradientes térmicos e 

limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo. As variações de 

temperatura fazem parte do regime climático normal e corpos de água naturais apresentam 

variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical (IGAM, 2005). 

• Turbidez 

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, 

conferindo uma aparência turva à mesma. A alta turbidez reduz a fotossíntese da vegetação 

enraizada submersa e das algas. Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua 

vez, suprimir a produtividade de peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas 

comunidades biológicas aquáticas (IGAM, 2005). 

3.2.2. Contaminação por tóxicos – CT 

Concluindo o estudo, o IGAM (2005) analisa a função das concentrações observadas dos 

parâmetros tóxicos: Amônia, Arsênio total, Bário total, Cádmio total, Chumbo total, 

Cianeto livres, Cobre total (1997 a 2004) e Cobre dissolvido (2005), Cromo hexavalente 

(1997 a 2004) e Cromo total (2005), Fenóis totais, Mercúrio total, Nitritos, Nitratos e 

Zinco total; a contaminação por tóxicos é caracterizada como Baixa, Média ou Alta. 

Comparam-se os valores analisados com os limites definidos nas classes de enquadramento 

dos corpos de água pelo CONAMA, na Resolução Nº 357/05, para os dados obtidos em 

2005 e na Deliberação Normativa - DN 10/86, para aqueles referentes ao período de 1997 a 

2004. A denominação Baixa refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em 

concentrações iguais ou inferiores a 20% dos limites de classe de enquadramento do trecho 

do corpo de água onde se localiza a estação de amostragem. A contaminação Média refere-

se à faixa de concentração entre 20% e 100% dos limites mencionados, enquanto a 

contaminação Alta refere-se às concentrações superiores a 100% dos limites. A pior 

situação identificada no conjunto total de resultados das campanhas de amostragem, para 

qualquer parâmetro tóxico, define a faixa de contaminação do período em consideração. 

Portanto, se apenas um dos parâmetros tóxicos em uma dada estação de amostragem 

mostrar-se com valor acima de 100%, isto é, o dobro da sua concentração limite apontada 

na resolução CONAMA 357/05 (dados de 2005) e na Deliberação Normativa - DN 10/86 
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(dados de 1997 a 2004), em pelo menos uma das campanhas do ano, a contaminação da 

água por tóxicos naquela estação de amostragem será considerada alta no ano em análise 

(IGAM, 2005). 

 

Tabela 3.2 - Níveis de contaminação por tóxicos. 

 
Cor 

representativa 
Contaminação Concentração em relação à classe de 

enquadramento 

  Baixa Concentração < 1,2.P 

  Média 1,2. P < Concentração < 2.P 

  Alta Concentração > 2.P 

P = Limite de classe definido na Resolução CONAMA No 357/05 (dados de 2005) 
e Limite de classe definido na Deliberação Normativa COPAM No 10/86 (dados de 
1997 a 2004) 
Fonte: IGAM (2005) 

 

 

A partir dos resultados do IQA e da CT de cada estação de amostragem, foi produzido o 

mapa “Qualidade das Águas Superficiais em 2005 no Estado de Minas Gerais”. O nível de 

qualidade é apresentado com a cor do valor resultante da média aritmética anual dos 

valores de IQA das quatro campanhas de amostragem, no trecho de curso de água situado a 

montante da estação em referência. A contaminação por tóxicos baseia-se no conjunto total 

de resultados avaliados para cada estação de amostragem, sendo representada no próprio 

ponto com a cor representativa da pior condição observada na estação no ano em 

referência. 
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CAPÍTULO IV: MODELOS MATEMÁTICOS DE QUALIDADE DE 
ÁGUA 

Os modelos matemáticos são abstrações no sentido de substituir objetos, forças, eventos, 

etc, por uma expressão que contém variáveis, parâmetros e constantes matemáticas 

(KRUMBEIN; GRAIBYLL, 1965 apud CHRISTOFOLETTI, 1999). Isso envolve a 

adoção de “um certo número de idealizações dos vários fenômenos estudados e a 

atribuição às várias entidades envolvidas, de algumas propriedades estritamente definidas” 

(NEYMAN E ESCOTT, 1957 apud CHRISTOFOLETTI, 1999). 

As características essenciais do fenômeno “são análogas às relações entre 
certos símbolos abstratos, que podemos registrar. Os fenômenos 
observados assemelham-se a algo extremamente simples, com muito 
poucos atributos. A semelhança é tão grande que são um tipo de modelo 
funcional, pelo qual podemos prever características da coisa real que 
nunca observamos” (Daniel, 1955 apud Christofoletti, 1999. p. 47). 

A modelagem matemática diz respeito a afirmações simplificadas sobre certas 

características importantes do mundo real, que podem ser transformadas, segundo 

pressuposições relativas ao funcionamento básico do sistema, produzindo, pela verificação 

das previsões do modelo, em relação às situações apropriadas do mundo real, algumas 

informações sobre os mecanismos básicos envolvidos e à sucessão de mudanças.  

As previsões dos modelos matemáticos podem ser verificadas em relação ao mundo real. 

Dessa maneira, a correspondência ou a divergência entre o mundo real e os efeitos 

previstos pelo modelo indica o sucesso que se obtém na construção do modelo em relação 

ao sistema real. 

CHRISTOFOLETTI (1999) distingue os modelos matemáticos em determinísticos, 

probabilísticos ou estocásticos e de desenho experimental: 

• Modelos determinísticos 

Os modelos matemáticos determinísticos são baseados nas noções matemáticas clássicas 

de relações exatamente previsíveis entre variáveis dependentes e independentes e 

consistem num conjunto de afirmações matemáticas especificadas (deduzidas da 

experiência ou da intuição), a partir das quais consequências únicas podem ser deduzidas 
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pela argumentação matemática. Esses modelos geralmente encontram-se fundamentados 

no conhecimento, ou nas pressuposições, sobre as leis dos processos físicos e químicos. 

• Modelos probabilísticos ou estocásticos 

Os modelos probabilísticos ou estocásticos são expressões que envolvem variáveis, 

parâmetros e constantes matemáticas, juntamente com um ou mais componentes aleatórios 

resultantes de flutuações imprevisíveis dos dados de observação ou da experimentação. Os 

modelos probabilísticos são as bases para a simulação, podendo assumir três caminhos: a 

simulação de Markov, que se baseia nos estados precedentes do sistema para simular os 

estados posteriores; a simulação Monte Carlo, na qual o evento simulado é independente 

dos estados prévios do sistema; por fim, os modelos de otimização, promovendo a 

maximização ou minimização de alguma força ou critério. 

• Modelos de desenho experimental 

A modelagem de sistemas ambientais envolve o reconhecimento de que, dentro de 

determinada amplitude dos dados de observação, existem certas partes componentes 

significativas dos sistemas que podem ser identificadas e analisadas pelo emprego de um 

desenho (projeto) experimental adequado. De modo geral, predominam os procedimentos e 

técnicas estatísticas em sua formulação. As generalizações estatísticas envolvem somente o 

uso de regressão simples, múltiplas ou tridimensionais. 

O modelo de desenho (design) experimental e construído com referência a um outro 

modelo conceitual sobre a natureza do problema, usando definições operacionais 

adequadas para as suas partes componentes. Para essa finalidade, coletam-se os dados 

considerados relevantes às suas características geométricas ou dinâmicas, produzindo-se 

uma “matriz de dados” ou “estrutura organizada de dados”. Essa matriz de dados é 

analisada por meio de técnicas de regressão, por exemplo, para produzir um sistema 

variável simples, no qual as correlações identificadas envolvem a direção e a intensidade 

da causalidade presumida. 

Em muitos projetos, os pesquisadores, planejadores e engenheiros ambientais encontram 

dificuldades para o desenvolvimento das pesquisas, dos planejamentos e das tomadas de 

decisões técnicas em virtude da carência ou mesmo inexistência de registros e dados. Para 

superar tais questões, costuma-se usar os modelos de síntese e de simulação como 
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instrumentos para gerar sequências artificiais de dados a fim de serem aplicadas na 

racionalização das análises em pesquisa e tomadas de decisões. 

A simulação é definida como a descrição matemática da resposta de um sistema 

hidrológico de recursos hídricos a uma série de eventos durante um predeterminado 

período de tempo.  

Os modelos de síntese possuem potencialidade de ampliar os procedimentos de simulação, 

sendo utilizados na análise de séries temporais com a finalidade de gerar sequências 

sintéticas de dados sobre precipitação ou escoamento fluvial (diárias, mensais, sazonais ou 

anuais), que podem ser empregadas para preencher lacunas existentes em registros e para 

analisar a acuidade em longo prazo da capacidade das micro-bacias e dos reservatórios na 

previsão de cheias ou quantificar o escoamento a partir de sequências sintéticas da 

precipitação. Os procedimentos de análise sintética possibilitam ao pesquisador superar a 

inadequabilidade dos dados, particularmente nos casos em que os registros disponíveis são 

ainda de curta duração. Os registros de curta duração são ampliados para escalas temporais 

mais longas, preservando as características estatísticas das séries registradas ou mantendo 

ajustagem a uma distribuição de probabilidade predeterminada. 

Uma constante preocupação dos pesquisadores que buscam amenizar as consequências da 

ação humana sobre o meio ambiente é a preservação dos sistemas hídricos e da qualidade 

de suas águas. A multiplicidade dos usos dos recursos hídricos, associada à característica 

de recurso natural renovável e também finito, define um cenário que reflete a 

complexidade da relação entre usos e preservação desses recursos (PEREIRA, 2004).  

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída no Brasil pela Lei Federal 9433/97, é 

importante ferramenta legal para o gerenciamento da utilização da água. Como ferramentas 

técnicas, surgem os modelos matemáticos e programas computacionais, utilizados no 

suporte à decisão entre alternativas de gestão ou uso, e como agentes facilitadores neste 

processo (MENDONÇA, 1992). 

Os modelos matemáticos são técnicas que permitem representar alternativas propostas e 

simular condições reais que poderiam ocorrer dentro de uma faixa de incertezas, inerente 

ao conhecimento técnico científico.  
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Segundo PEREIRA (2004), esses modelos se propõem a: 

• Explicar as causas e efeitos dos processos do ambiente; 

• Diferenciar as fontes antropogênicas das fontes naturais de poluentes; 

• Avaliar a eficiência de programas de gerenciamento ambiental; 

• Determinar o tempo de recuperação de um corpo d’água após a implementação de 

um programa de redução de contaminantes; e 

• Auxiliar em projetos e desenvolvimento de programas de amostragem de campo e 

no estudo em escala de bancada 

Os modelos matemáticos de qualidade de água devem ser vistos como auxiliadores 

preciosos para avaliarem alternativas propostas pelos planejadores e diversos 

questionamentos feitos pela população. 

Para que os resultados dos modelos sejam representativos e possam ser avaliados de forma 

adequada é fundamental o conhecimento de todos os processos e ecossistemas que cercam 

e dependem dos sistemas complexos na avaliação da qualidade da água.  

É inquestionável a aplicação dos modelos de qualidade de água para estudos, projetos e 

auxílio à gestão de recursos hídricos, tendo em vista as facilidades e utilidades que esses 

modelos podem trazer. Porém, deve-se ter em mente que nenhum modelo responderá todas 

as questões ao mesmo tempo e, por essa razão, existem várias classes de modelos de 

qualidade de água, cada uma com aplicação específica. 

4.1. Importância do Desenvolvimento de Modelos de Simulação da 
Qualidade da Água 

O problema da preservação da qualidade da água doce está se aguçando a cada dia, uma 

vez que o uso da água aumenta exponencialmente, competindo todos os usuários 

praticamente num único manancial, que é o disponível em nosso planeta (cerca de 1%). 

Portanto, é de suma importância a preservação da qualidade da água doce, comum a todos 

componentes primordiais do meio físico natural, já que reside no fato de ser suporte ao 

habitat humano e de todos os seres vivos. A questão se torna ainda mais crítica quando ele 
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é circunscrito em certas regiões e não se conhece outro processo para aumentar esse 

recurso, além da dessalinização, que é uma realidade do nordeste brasileiro e também 

inviável energeticamente. 

A raridade crescente de fontes de água de certa pureza tem elevado o custo de sua 

recuperação e provocado a diminuição da qualidade de vida dos organismos vivos em 

geral, atingindo até mesmo a dos homens. As áreas em dúvida de utilização primeiramente 

só eram consideradas nos países pioneiros do desenvolvimento econômico, mas hoje elas 

também se colocam de maneira pertinente em países do terceiro mundo, inclusive no 

Brasil, que está sofrendo o impacto ambiental da rápida urbanização, industrialização e 

modernização da agricultura, ao mesmo tempo em que se encontra despreparado em meios 

de controle e recursos técnicos e humanos.  

No entanto, a monitorização dos recursos hídricos, nas várias vertentes por si só, não 

permite uma gestão integrada desses mesmos recursos. O conhecimento espacial e 

temporal do comportamento do sistema, para vários cenários, pode ser obtido por meio da 

aplicação e validação de modelos matemáticos. O desenvolvimento de modelos de 

simulação do comportamento físico, químico e biológico de rios e albufeiras1 produz 

importantes ferramentas, que são úteis tanto na previsão do comportamento desses 

sistemas para os cenários considerados, como, ainda, na gestão desses recursos de forma a 

compatibilizar os vários usos e evitar a degradação da qualidade da água (PEREIRA, 

2004). Assim, os modelos matemáticos de qualidade de águas são ferramentas de gestão 

que permitem: 

• avaliar a eficácia de programas de redução da poluição;  

• definir as condições de descarga de novas fontes de poluição;  

• simular, em caso de descarga acidental, as condições de transporte de poluentes no 

rio e o impacto na qualidade da água e nos usos existentes; 

• proteger as origens de água; e 

                                            

1 Pequeno “mar”; “lagoa”; laguna. 
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• simular o impacto da qualidade da água que aflui na qualidade da água do rio 

jusante. 

Uma limitação prática na aplicação de modelos de simulação prende-se com o contraste 

entre o grau de detalhe fornecido pelo modelo para uma dada variável de estado e a 

possibilidade de sua medição no campo. Na origem do problema está habitualmente, como 

se sabe, uma enorme carência de dados para se poder caracterizar tão grande número de 

variáveis. Só um pequeno número de variáveis se pode, em geral, medir com o grau de 

confiança necessário para a validação do modelo. A necessidade de se entender o 

comportamento do sistema em toda a sua complexidade deve ser analisada em face das 

dificuldades muito reais, ou seja, haverá um balanço, ou compromisso, entre a 

pormenorização do modelo e os dados disponíveis. Então, segundo VON SPERLING 

(2007), é preferível a utilização de modelos mais simples e a aquisição de melhores 

conjuntos de dados. 

4.2. Histórico 

Os modelos de qualidade de água começaram a ser desenvolvidos no início do século XX, 

devido à preocupação com a saúde pública e ao saneamento. 

Um dos primeiros modelos de qualidade de água foi desenvolvido por Streeter e Phelps em 

1925, e relacionava a quantidade de oxigênio dissolvido em lagos e rios com as descargas 

de esgotos domésticos nesses sistemas. Ou melhor, segundo FISHER (1995), esse modelo 

representa o balanço entre Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímico de Oxigênio de 

forma mais simplificada e considera que o balanço é resultante do processo de reaeração 

superficial e o consumo de OD na redução da DBO. Mais tarde, ainda segundo FISHER 

(1995), o trabalho de Streeter foi expandido por Camp (1963) que modificou as equações 

originais adicionando os termos referentes à sedimentação e/ou resuspensão, DBO do 

escoamento superficial e fotossíntese. 

Em 1964, Dobbins apresentou um modelo na forma de equações diferenciais de segunda 

ordem, considerando os efeitos da demanda bentônica, fotossíntese e respiração no 

acréscimo da taxa de OD (FISHER, 1995).  
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Dos anos 60 a 67, O’Connor desenvolveu o modelo para cálculo de balanços de oxigênio 

dissolvido em estado estacionário em estuários e para rios em regime transiente 

(O’CONNOR, 1967 apud PEREIRA, 2004). 

Os modelos construídos por O’Connor para essas aplicações utilizavam soluções analíticas 

para as equações diferenciais parciais da conservação de massa e de movimento. Ele 

apresenta uma equação cujos termos referentes à DBO carbonácea e DBO nitrificante estão 

separados. Entretanto, as soluções analíticas requeriam a consideração de geometria 

constante quando aplicadas a sistemas estuarinos e fluviais. Durante o mesmo período, 

Thomann (1963) começou a desenvolver modelos de diferenças finitas para avaliação de 

problemas de qualidade de água. Isso permitiu aos modelos representarem melhor as 

características físicas dos sistemas em estudo. 

No final da década de 1970, ambientalistas e responsáveis pelo gerenciamento dos recursos 

hídricos começaram a reconhecer a ameaça que a descarga de contaminantes tóxicos 

poderiam acarretar à população mundial. Essa preocupação levou ao desenvolvimento de 

modelos de qualidade de água que tem como foco a transformação e transporte de micro-

poluentes tóxicos. 

No início dessa mesma década foi reconhecido que os nutrientes, na forma de nitrogênio e 

fósforo, poderiam estimular o crescimento exagerado de fitoplâncton, geralmente 

resultando em eutrofização do corpo d’água. Problemas associados à eutrofização incluem: 

crescimento excessivo de algas, sabor e odor quando o corpo d’água é usado para 

abastecimento, e ocorrência de baixos níveis de oxigênio dissolvido, a qual é 

frequentemente associada à morte de peixes. Consequentemente, os modelos matemáticos 

foram desenvolvidos para avaliar os problemas relacionados à cadeia 

nutriente/eutrofização/ oxigênio dissolvido (FITZPATRICK e IMHOFF, 2001). 

O Texas Water Development Board (1970) apresentou o modelo DOSAG I, em que 

mostrava, de forma integrada, a equação de Streeter e Phelps, sendo aplicável a sistemas 

unidimensionais sem considerar os efeitos da dispersão. Nesse mesmo ano, a EPA 

(Environmental Protection Agency) apresentou um melhoramento do modelo anterior, 

possibilitando a simulação de um número maior de parâmetros.  
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Em meados da década de 1970, vários autores propuseram modelos de qualidade da água, 

porém somente abordaram de maneira diferente alguns termos de modelos anteriores ou o 

método de resolução das equações (GASTALDINI, 1982 apud FISHER, 1995). 

Em 1971, a mesma Texas Water Development Board apresentou  o modelo QUAL I, no 

qual usava equações unidimensionais de dispersão-advecção com solução por diferenças 

finitas. Esse modelo utilizava elementos computacionais de mesmo comprimento em que 

eram agrupados no mesmo trecho de acordo com propriedades hidrológicas e físicas 

similares. 

Outro modelo criado pouco depois foi o modelo CE-QUAL-ICM, que poderia ser aplicado 

em uma, duas ou três dimensões e deveria ser ligado a um modelo hidrodinâmico. Incluía 

processo detalhado de qualidade d’água para temperatura, salinidade, balanço de 

OD/carbono, ciclos de nitrogênio, fósforo e sílica e interações de fitoplânton, zooplancton, 

bactéria e sedimentos. Assim, o CE-QUAL-ICM requeria uma grande quantidade de dados 

para calibragem de processos químicos e biológicos, tornando-se um modelo complexo. 

Em 1972, a EPA apresentou o QUAL-II, aplicável para rios com grandes profundidades e 

dentríticos, podendo simular variações temporais e espaciais de até treze parâmetros de 

qualidade de água. No modelo, o transporte de poluentes por advecção-dispersão estava 

ligado à hidrodinâmica, e transformações de poluentes também eram simuladas. 

O ano que mais marcou com relação à evolução dos modelos de qualidade da água foi o de 

1976. Neste ano, foram apresentados os modelos QUAL-SEMOG, CE-QUAL-W2, 

QUAL2E, HSPF e MIKE 11.  

O QUAL II / SEMOG (1976) é um modelo matemático determinístico, unidimensional de 

qualidade de água, desenvolvido pela firma Water Resource Engineering para o Southeast 

Michigan Council of Governments, a partir dos modelos QUAL I e QUAL II. Pode ser 

operado tanto em regime permanente quanto dinâmico, embora, em termos hidráulicos, 

forneça apenas soluções permanentes. 

O modelo CE-QUAL-W2 (1976) é bidimensional, vertical, hidrodinâmico e de qualidade 

da água. Inclui temperatura, salinidade, ciclo de OD/carbono, ciclos de nitrogênio, fósforo, 

fitoplâncton e bactéria. Vários níveis de complexidade são possíveis devido à organização 
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modular das simulações de qualidade d’água. O CE-QUAL-W2 tem sido aplicado 

largamente em rios, lagos, reservatórios e estuários nos Estados Unidos. 

O QUAL2E (1976) é um modelo unidimensional de estado permanente, usado 

frequentemente para simular os efeitos das descargas de poluição de fontes pontuais e não-

pontuais na qualidade da água de rios. Ciclos detalhados de OD/DBO e de nutriente são 

simulados, considerando os efeitos de respiração de algas, reaeração e demanda de 

oxigênio de sedimentos. Os metais podem ser simulados arbitrariamente como 

constituintes conservativos ou não. Sua hidrodinâmica baseia-se na equação 

unidimensional de advecção-dispersão, sendo um modelo amplamente utilizado em todo o 

mundo, havendo diversos exemplos de aplicação no Brasil, como será demonstrado no 

Capítulo V. 

O modelo HSPF (Hydrologic Simulation Program Fortran, 1976) combina as cargas de 

escoamento da bacia e cargas, transporte e transformação, nos rios de OD/DBO, nutrientes, 

algas e pesticidas/tóxicos. O HSPF requer uma extensa gama de dados de entrada e 

coeficientes para parametrizar cada processo de qualidade e quantidade de água. 

As simulações detalhadas de ciclo de nutriente incluem nitrificação e desnitrificação, 

absorção de amônia e de ortofósforo, uptake (coletor acedente de gás), vaporização e 

imobilização. As transformações de tóxicos no rio abrangem solubilidade, volatização, 

fotólises, oxidação e biodegradação. Somente a variação em uma dimensão é considerada 

no corpo de água. O HSPF inclui três compartimentos de algas e considera a respiração, 

crescimento, assentamento e morte usando a cinética Michaelis-Menten. É um modelo 

altamente detalhado e tem sido largamente aplicado nos Estados Unidos. 

Esse modelo foi desenvolvido pelo Instituto Dinamarquês de Hidráulica para simular 

processos de águas pluviais, escoamento em bacias e qualidade da água em corpos de 

águas unidimensionais. Sua hidrodinâmica é baseada em uma solução diferencial finita 

para as equações completas. 

O WASP – Water Analysis Simulation Program (1985) é um programa desenvolvido para 

simular os processos de hidrodinâmica e de qualidade de água em 1, 2 ou 3 dimensões para 

avaliar o destino e transporte de contaminantes convencionais e tóxicos. Ciclos de 

OD/DBO detalhados, nitrogênio, fósforo e fitoplâncton são simulados. 
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Desta forma, percebe-se que a complexidade dos modelos se estabelece na medida de uma 

melhor caracterização da representação de velocidades e de outros detalhes na interação 

entre os diversos fatores que afetam a qualidade da água. Dentro deste contexto, ressalta-se 

a importância de um determinado modelo de qualidade da água, o QUAL2E. Esse modelo 

é de domínio público, de fácil compreensão e manuseio, permitindo que um grupo de 

pessoas, por exemplo, um Comitê de Bacia Hidrográfica, opere sem maiores dificuldades e 

minimizando o investimento em programas de modelagem da qualidade da água. 

Entre os modelos mais conhecidos e mais completos podem ser citados os da Tabela 4.1 

abaixo, com suas respectivas características espaciais, representação temporal, 

conceitualização, tipo de corpo d’água e processos. 
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Tabela 4.1 – Modelos mais utilizados e suas características 

Modelo Representação 
espacial 

Conceitualização Representação 
temporal 

Tipo de corpo d’água Processos 
(Variáveis de estado) 

 
 

1D 2D 3D Empírico Determi- 
nístico 

Estacionário Não 
Estacionário 

Lago Reser- 
vatório 

Rio Estu- 
ário 

Costa Patogê- 
nicos 

DBO Eutro- 
fização 

Sedimen- 
tos 

Transformações 
químicas 

AESOP x x   x x x x x x x x x x x x  
AQUASEA  x   x x x x x  x x x x    
BATHTUB x   x  x  x x      x   
BFWASP x x x  x x x x x x x x x x x x  
C3   x  x x x x x x x x x x x   
CE-QUAL-ICM x x x  x x x x x x x x   x x  
CE-QUAL-R1 x    x x x x x    x x x   
CE-QUAL-RIV1 x    x x x   x   x x x   
CE-QUAL-W2  x   x x x x x x   x x x x  
EFDC x x x  x x x x x x x x   x x  
EUTROMOD x   x  x  x x      x   
GEMSS-WQM x x x  x x x x x x x x x x x x x 
GLLVHT   x  x x x x x x x x   x   
HEM1D x    x x x x x  x x  x x x  
HEM2D  x   x x x x x  x x  x x x  
HEM3D   x  x x x x x  x x  x x x  
HSPF-RCHRES x    x x x x x x   x x x  x 
ISIS-QUALITY x    x x x   x x  x x x   
MIKE11-WQ x    x x x  x x x  x x x x x 
MIKE21-WQ  x   x x x x x x x x x x x x x 
MIKE31-WQ   x  x x x x x x x x x x x x x 
PHOSMOD x   x x x x x       x x  
QUAL2E x    x x x   x     x   
SOBEK x    x x x  x x   x x x  x 
TPWQM x    x x x    x  x x x x  
WAQ-DELFT3D x x x  x x x x x x x x x x x x x 
WASP x x x  x x x x x x x x x x x x  

Fonte: PEREIRA (2004) 
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4.3. Características dos Modelos de Qualidade de Água 

As principais características a serem levadas em conta na escolha de um modelo de 

qualidade de água são: tipos de corpo d’água, escalas temporal e espacial e processos 

físicos disponíveis. 

4.3.1. Tipo de corpo d’água 

Os corpos d’água podem ser divididos em três grandes classes: a) lagos e reservatórios; b) 

rios e canais; e c) estuários e sistemas costeiros. Em geral, em lagos e reservatórios 

considera-se que a superfície é muito maior que a profundidade e que são altos tempos de 

residência. Os rios e canais são geralmente caracterizados por serem estreitos para o 

transporte de água através do sistema e têm tempos de residência variáveis. Estuários e 

sistemas costeiros podem variar significativamente no tamanho, desde 15km², como o 

estuário do rio Una em Pernambuco, até centenas de km², como o estuário da Baia de 

Todos os Santos (1100km²), na Bahia. Os processos determinantes na circulação desses 

sistemas são as ações da maré e de ventos (FITZPATRICK e IMHOFF, 2001). 

4.3.2. Escalas temporal e espacial 

Existem diferenças também entre os modelos na sua capacidade de representar escalas 

espaciais. A escala espacial pode ser usada como um critério para classificar o uso em 

pequena ou grande escala. Alguns modelos podem representar um corpo d’água usando um 

ou dois volumes completamente misturados (CMV) (Figura 4.1). Esses modelos são mais 

utilizados na fase de viabilidade, dando uma visão geral do problema. 

O próximo nível de representação espacial é assumir que existe gradiente das 

concentrações dos constituintes somente em uma direção (1-D) (Figura 4.1), que pode ser 

longitudinal, ou ainda vertical, como os aplicados para avaliação da estratificação térmica 

em grandes reservatórios e lagos. 

Os processos podem ainda apresentar gradientes significativos em apenas duas dimensões. 

Para modelar gradientes longitudinais e transversais são utilizados modelos 2-DH; e para 
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gradientes longitudinais e verticais, modelos 2-DV, admitindo a homogeneidade lateral. 

Esses modelos podem ser aplicados em corpos d’água com estratificação de densidade na 

coluna d’água, ocasionada, por exemplo, pela presença de cunha salina (ROMEIRO, 

2004). 

Existem ainda os modelos capazes de simular os gradientes nas três dimensões. Podendo 

representar a batimetria e a linha da costa e fornecendo uma resolução muito grande 

(FITZPATRICK e IMHOFF, 2001). 

 

 

Figura 4.1 - Segmentação espacial usada nos modelos hidrodinâmicos 
Fonte: PEREIRA (2004) 
 

Quanto à variação no tempo, os modelos podem ser permanentes ou não-permanentes. Os 

modelos de regime permanente desconsideram a variação no tempo das variáveis 
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envolvidas no processo, enquanto que os modelos em regime não-permanente permitem a 

análise dessas variações (TUCCI, 1998). 

Os modelos em regime permanente podem ainda ser: uniforme e não-uniforme. No 

primeiro caso estão os modelos que consideram a velocidade constante no rio. No segundo, 

o regime é permanente, mas a velocidade pode variar ao longo do rio. Esses modelos 

podem ser usados quando a situação crítica de qualidade de água é próxima de um regime 

permanente, como a estiagem (TUCCI, 1998). 

Também existem diferenças entre os modelos na capacidade de representar as escalas 

temporais. Alguns modelos são capazes de avaliar somente condições estacionárias, fluxo 

de água doce, temperatura, radiação solar etc. Modelos capazes de variar temporalmente as 

variáveis são frequentemente procedimentos computacionais que realizam simulações em 

pequenos intervalos de tempo, geralmente variando de poucos minutos a dias. Detalhes 

temporais permitem que alguns modelos representem com maior fidelidade as entradas de 

“forças” ambientais, como a penetração de água doce em estuários, radiação solar, ventos, 

marés etc (FITZPATRICK e IMHOFF, 2001). 

4.4. Parâmetros de Qualidade 

Diferenças entre modelos também são encontradas nos constituintes e processos químicos 

e físicos que representam.  

Na representação da temperatura, os modelos podem se valer do balanço energético para 

determinar a temperatura do sistema ou ainda definir uma temperatura na qual os processos 

ocorreram. A opção pela temperatura constante só é aplicável quando os processos 

ambientais envolvidos independem ou dependem muito pouco da temperatura. 

A salinidade tem grande interferência em sistemas estuarinos, pois os processos 

biogeoquímicos dependem muito deste constituinte. Portanto, os modelos de qualidade 

devem permitir a intrusão de água salgada e estratificação salina do sistema. A salinidade é 

também muito utilizada para calibração dos modelos de transporte (FITZPATRICK e 

IMHOFF, 2001). 
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A modelagem de organismos patogênicos (coliformes, enterococos e outras bactérias) 

começa pela determinação das fontes (esgotos domésticos, principalmente) e 

posteriormente implementa-se a mortalidade desses organismos. A taxa de mortalidade de 

tais organismos depende de fatores, como a temperatura, salinidade e pela radiação de 

ondas longas, o que faz com que outros processos tenham que ser introduzidos para que a 

determinação desses organismos seja razoável. 

Em geral, os modelos de qualidade representam o oxigênio dissolvido simulando os 

seguintes processos: degradação ou oxidação da DBO carbonácea, oxidação ou nitrificação 

da DBO nitrogênica, reaeração ou troca de oxigênio com a atmosfera, respiração de 

animais e vegetais. 

Quanto ao material em suspensão, os processos considerados pela maioria dos modelos são 

a ressuspensão, a sedimentação e a floculação. 

Os processos relativos aos nutrientes contemplados pelos modelos de qualidade são 

aqueles envolvendo os ciclos do nitrogênio, do fósforo, do carbono etc; assim como o 

aumento devido a plantas aquáticas, eutrofização etc. Na representação dos metais pesados, 

os modelos de qualidade representam a adsorção, oxidação, complexação etc. 

A dinâmica da produção primária pelas comunidades de algas pode ter muitos impactos 

nas variáveis de qualidade das águas, principalmente em sistemas eutrofizados. Assim, os 

modelos matemáticos tentam representar os efeitos das atividades das algas, que 

repercutem na demanda de oxigênio, produção de toxinas e nos ciclos de nutrientes. 

4.5. Condições Dinâmicas e de Transporte 

A escolha de um modelo matemático para simular as condições de qualidade da água num 

sistema hídrico depende das características do sistema a ser simulado, do nível de precisão 

desejado em função dos objetivos do projeto, dos dados disponíveis sobre o sistema e da 

disponibilidade de metodologia para representar os processos (TUCCI, 1989). 

Antes de avaliar a qualidade da água, é indispensável a representação das condições 

dinâmicas do sistema, pois são elas que influenciam as condições de transporte e, 

consequentemente, as transformações de constituintes químicos e biológicos na água. 
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A circulação de um corpo d’água pode ser representada por modelos de armazenamento, 

onda cinemática, difusão e hidrodinâmicos, e a aplicação de cada um tem suas vantagens e 

limitações. 

Os modelos de armazenamento não representam as variações espaciais e não são aplicados 

a sistemas com efeitos de jusante, pressão ou inércia, porém são modelos simples, com 

apenas um parâmetro. Já os modelos baseados na onda cinemática têm as mesmas 

características dos modelos de armazenamento, com a vantagem de permitir as variações 

espaciais. 

Os modelos de difusão permitem representar as variações espaciais, assim como sistemas 

com efeitos de jusante e pressão, apenas não engloba os efeitos de inércia, que são 

contemplados pelos modelos hidrodinâmicos (TUCCI, 1995). 

Além da dinâmica do sistema, para simular a quantidade de água é necessário que seja 

adicionado ao modelo de escoamento o transporte de massa, pois o transporte de uma 

substância ao longo do tempo e do espaço está sujeito a processos físicos, químicos e 

biológicos (TUCCI, 1998). 

O transporte de substâncias em geral é resolvido pela aplicação da equação advecção-

difusão (Equação 4.1). A advecção é o transporte resultante do gradiente do escoamento, 

enquanto que a difusão é a variação da concentração da substância com relação ao seu 

próprio gradiente (SCHONNOR, 1996). 
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 = velocidades nas respectivas direções; e 

F(C, t) = é o termo de perdas, ganhos e transformações das substâncias, determinado pelo 

modelo de qualidade. 

Tradicionalmente, os modelos são do tipo Euleriano, e resolvem a equação de transporte na 

mesma malha do modelo hidrodinâmico que calcula as velocidades. Nesses modelos a 

difusão é simulada utilizando coeficientes de difusão turbulenta empíricas ou obtida a 

partir de modelos de turbulência. A difusão por efeito de corte nos modelos integrados 

verticalmente é de difícil simulação, envolvendo derivadas cruzadas e é usualmente 

desprezada. Esses modelos calculam a concentração em todo o domínio, sendo, portanto, 

indicados para simulação de propriedades endógenas ao sistema (PEREIRA, 2004). 

Os maiores problemas enfrentados na solução numérica da equação de transporte são o 

comportamento oscilatório e, principalmente, a difusão numérica (NEVES e MARTINS, 

2002; RUSSELL e TRUJILO, 1990; LÉON e AUSTRIA, 1990 apud PEREIRA, 2004). 

Os modelos de transporte utilizam a mesma discretização das equações hidrodinâmicas, o 

que faz com que haja o aparecimento da difusão numérica. Isso acontece quando um 

processo de transporte ocorre numa escala menor que a resolução da discretização das 

equações hidrodinâmicas. Considerem-se duas regiões tendo concentrações diferentes (C1 

e C2), separadas por uma interface, definida pelas bordas das células da grade de 

discretização das equações hidrodinâmicas (Figura 4.2a). Então, introduz-se a equação de 

advecção-difusão (Figura 4.2b) e percebe-se que, por difusão, a concentração C2 avança na 

célula a seguir, ocupada por C1, o que faz com que o modelo determine a média desta 

célula gerando uma concentração C3 (Figura 4.2c), caracterizando assim a difusão 

numérica. 

A difusão numérica afeta qualquer propriedade do fluido que tenha características 

advectivas, como salinidade, calor, sedimentos, nutrientes, plâncton, cor, etc. Muitos 

métodos foram e estão em desenvolvimento para minimização da difusão numérica, porém 

essas técnicas ainda dependem de uma grade relativamente fina. 
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Apesar de todo o desenvolvimento dos computadores, a sua capacidade de processamento 

ainda limita a discretização em malhas muito finas. Essa limitação, combinada com a 

grande diferença dos gradientes horizontais em relação aos verticais e laterais dos corpos 

d’água, leva à construção de grades de células com dimensões horizontais muito maiores 

que as verticais, se for necessária uma resolução vertical razoável. Por outro lado, uma 

grade grosseira limita a efetividade da introdução de termos não estacionários na equação 

do momento vertical, o que faz com que esses sejam desprezados, resultando na utilização 

de aproximações como a equação de águas rasas e pressão hidrostática (LAVAL et al., 

2000). Essas aproximações, combinadas com a difusão numérica, alteram substancialmente 

os resultados da simulação da dinâmica do sistema. 

 

 

Figura 4.2 - Diagrama esquemático da difusão numérica 
Fonte: PEREIRA (2004) 
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4.6. Cuidados a Serem Tomados no Uso de Modelos de Qualidade das 
Águas 

Segundo Somlyódy et al. (1998) apud Pereira (2004), as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento e utilização dos modelos de qualidade de água começam pela formulação 

e se estende pela calibração, validação, disponibilidade de dados e na capacidade de 

previsão.  

Um dos problemas na simulação da qualidade da água é a dificuldade de estabelecer com 

confiança os parâmetros de cada processo. Li (1962) recomenda cautela na determinação 

dos parâmetros que influenciam a qualidade da água quando determinados 

simultaneamente. Isso se deve ao fato de que os processos, sejam eles físicos, químicos e 

biológicos, interagem entre si, ou seja, durante a calibração os parâmetros podem ser 

determinados de tal forma que um atue sobre o outro mascarando os erros, que só serão 

percebidos na verificação ou aplicação do modelo. Atualmente, a calibração de vários 

parâmetros simultaneamente é facilitada por técnicas numéricas, como a calibração multi-

objetivo, que é capaz de determinar vários parâmetros ao mesmo tempo, cada um com seus 

próprios critérios (VAN GRIENSVEN e BAUWENS, 2003). 

Um dos problemas frequentemente encontrados no desenvolvimento e aplicação dos 

modelos de qualidade da água são as fontes difusas de poluição, pois em geral essas fontes 

dependem dos eventos de chuva que variam aleatoriamente, dificultando a calibração e 

validação do modelo (REICHERT et al., 2000). 

Na aplicação de modelos, a inexperiência ou desconhecimento por parte do usuário é uma 

das maiores dificuldades (TUCCI, 1998; BROWN e BARNWELL, 1987), pois em geral se 

baseiam nos manuais de usuário, que são basicamente uma rápida descrição das 

formulações e forma de entrada dos dados, dando uma falsa impressão de conhecimento 

sobre o modelo. 

Quanto à disponibilidade de dados, é necessário para qualquer modelo que os dados sejam 

representativos (TUCCI, 1998), ou seja, que contemplem todas as situações que podem 

ocorrer no sistema. Porém, a obtenção de tais séries de dados para validação e calibração 

dos modelos de qualidade de água envolve um custo financeiro muito alto, já que são 

necessárias campanhas de campo e análises químicas e físicas das amostras coletadas e, 
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por essa razão, os dados disponíveis são de um, dois ou três dias (SOMLYÓDY et al., 

1998 apud PEREIRA, 2004). 

 A capacidade de previsão dos modelos de qualidade fica limitada quando há alterações 

significativas nas cargas de contaminantes lançadas no sistema modelado. Por exemplo, 

quando existem indústrias que têm suas atividades modificadas sazonalmente, como as 

indústrias de fertilizantes, cujas as maiores produções são realizadas na época de plantio e 

depois disso voltam a produzir menos e consequentemente lançar menos efluentes. Outra 

possibilidade é a implantação ou modificação das plantas de tratamento das indústrias 

responsáveis pelos despejos de contaminantes, pois tal modificação pode alterar 

completamente os parâmetros do modelo (REICHERT et al., 2000). 

É por essas dificuldades e limitações que há 20 anos a tendência da modelagem da 

qualidade de água é a do desenvolvimento de técnicas que diminuam as incertezas e 

facilitem a solução numérica das formulações existentes, tais como aproximações euleriana 

e lagrangeana (WOOD e BAPTISTA, 2004), método de separação (SOMMUER e KOK, 

1996), computação paralela (HINKELMANN e ZIELKE, 1996) etc. 
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CAPÍTULO V: MODELO QUAL2E 

O QUAL2E é um modelo de qualidade de água desenvolvido pela USEPA (United States 

Environmental Protection Agency) capaz de simular vários parâmetros de qualidade de 

água, como oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, temperatura, nitrogênio 

orgânico, amônia, nitrato, nitrito, fósforo orgânico, fósforo dissolvido, coliformes, 

constituintes arbitrários não conservativos e três constituintes conservativos.  

Esse é um modelo unidimensional de estado permanente, usado frequentemente para 

simular os efeitos das descargas de poluição de fontes pontuais e não-pontuais na 

qualidade da água de rios. Os metais podem ser simulados arbitrariamente como 

constituintes conservativos ou não. Sua hidrodinâmica baseia-se na equação 

unidimensional de advecção-dispersão, sendo um modelo amplamente utilizado em todo o 

mundo, havendo diversos exemplos de aplicação no Brasil. A principal restrição desse 

modelo está na modelagem do transporte difusivo, feita a partir de coeficientes de difusão 

constantes (BROWN e BARNWELL, 1987). 

Desta forma, ressalta-se a importância do modelo de qualidade da água QUAL2E, pois o 

mesmo é de domínio público, de fácil compreensão e manuseio, permitindo que seja 

utilizado por diversos profissionais, e mesmo um comitê de bacia hidrográficas, sem 

maiores dificuldades, minimizando o investimento em programas de modelagem da 

qualidade da água. 

5.1. Representação Conceitual e Funcional do Modelo 

O modelo QUAL2E resolve a equação de balanço de massa por diferenças finitas. Nesse 

método, se substituem na região as derivadas parciais de uma equação diferencial por 

aproximações de diferenças finitas, baseadas em expansões de séries de Taylor dos pontos 

de interesse.  

Outra consideração acerca do modelo é que o mesmo utiliza o estado estacionário, uma vez 

que o sistema poderá ser submetido a uma carga constante por um determinado tempo, 

atingindo um equilíbrio dinâmico, caracterizando acumulação zero. Além disso, o modelo 
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apresenta simplificações com relação ao transporte unidimensional de poluentes no rio, 

características hidrogeométricas únicas para cada trecho e parâmetros biológicos e 

químicos constantes para os mesmos. 

A modelagem pelo QUAL2E consiste basicamente em três etapas antes de se chegar ao 

processo de simulação: discretização, calibração e validação, detalhadas a seguir. 

5.1.1. Discretização do sistema 

A primeira etapa é a discretização do sistema, que consiste na divisão dos rios em trechos 

(ou tramos). Estes devem apresentar características hidráulicas semelhantes em toda sua 

extensão. Cada trecho é subdividido em elementos computacionais de igual comprimento. 

Todos os trechos devem conter números inteiros de elementos computacionais. 

No caso de haver tributário na simulação, esse também deve ser dividido em elementos 

computacionais do mesmo tamanho que os do curso principal do rio estudado. Cada 

elemento computacional é considerado completamente homogêneo. A Figura 5.1 a seguir 

apresenta um esquema dessas considerações. 
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Figura 5.1 - Representação gráfica do modelo QUAL2E 
Fonte: BÄUMLE (2005) 
 

A Figura 5.1 ilustra um trecho n de um rio com seus respectivos elementos computacionais 

de comprimento ∆x. Em cada um desses elementos computacionais está descrito o balanço 

hidráulico em função das entradas (Qi-1), das fontes e retiradas externas (Qx) e do fluxo de 

saída (Qi+1). O balanço de massa de um constituinte dentro de cada elemento é feito da 

mesma forma. Nesses balanços, são considerados os fenômenos da advecção e dispersão 

como responsáveis pelo transporte de massa ao longo do eixo longitudinal do sistema. 
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O modelo comporta sete tipos diferentes de elementos computacionais, que são os 

seguintes: 

• Os elementos de cabeceira - iniciam tanto o curso principal do rio quanto o de seus 

tributários; 

• O elemento padrão - aquele que não se enquadra em nenhum dos demais 

elementos; 

• O elemento de junção - que possui a entrada de um tributário; 

• O elemento imediatamente a montante de uma junção; 

• Os elementos de entrada pontual e os elementos de retirada - representam as 

descargas e retiradas de água; e 

• O último elemento do sistema. 

5.1.2. Calibração 

A segunda etapa corresponde à calibração do modelo. Essa é a etapa mais difícil do 

desenvolvimento ou utilização do modelo matemático. A calibração de um modelo 

matemático é o ajuste dos dados observados, ou medidos, com os dados calculados 

(estimados). Isso é feito por meio da variação dos coeficientes ou parâmetros do modelo. 

De uma maneira simplificada, calibrar um modelo é ajustar os parâmetros das equações 

matemáticas que representam a realidade física, química e biológica de um corpo d’água, 

de tal forma que os resultados da simulação se aproximem, dentro de uma precisão 

desejada, dos dados reais do sistema em estudo. 

5.1.3. Validação 

A terceira etapa é a validação do modelo, que consiste em confirmar o ajuste dos 

parâmetros obtidos na calibração do modelo. Isso é feito comparando-se o resultado do 

modelo, mantendo-se os parâmetros previamente determinados na calibração, com uma 

nova série de dados medidos ou observados. Caso o modelo dê bons ajustes ao novo 



 

 50

conjunto de dados, considera-se que o modelo está validado. Caso contrário, deve-se 

refazer a calibração. 

5.2. Limitações do Modelo 

No próprio desenvolvimento do programa estão impostas algumas limitações, relacionadas 

com o número de trechos (máximo de 25); com o número de elementos computacionais 

(máximo de 20 elementos por trecho ou um total de 250); com o número de elementos de 

cabeceira (máximo de 7); com o número de elementos de junção (máximo de 6) e, por fim, 

com o número de descargas e retiradas ao longo do curso do rio (máximo de 25). 

O QUAL2E, como os demais modelos de simulação, utiliza simplificações e aproximações 

para a simulação dos resultados, as quais se constituem nas maiores fontes de erro entre os 

dados calculados e observados, acarretando falhas na calibração. 

No processo de discretização do modelo devem ser identificadas as cargas pontuais para a 

simulação. No entanto, o modelo não prevê a contribuição de cargas não pontuais 

presentes em quase todas as bacias a serem modeladas. As pastagens e a agricultura 

intensiva, como, por exemplo, plantações de cana-de-açúcar, café, milho, entre outras 

atividades agrícolas, constituem importantes fontes de cargas não pontuais, devido 

principalmente ao uso de agrotóxicos, os quais são carreados para o curso d’água, 

principalmente em períodos chuvosos. 

O modelo trata o rio como um sistema unidimensional, porém sabe-se que nenhuma 

emissão de poluente é instantaneamente misturada ao longo da seção transversal do rio. 

Assim, percebe-se que a previsão de concentrações médias de poluentes no rio deveria ser 

muito menor do que as coletadas no ponto de descarga do efluente (PALMIERI, 2003). 

Palmieri (2003) salienta ainda que o princípio básico dos modelos de qualidade de água é a 

conservação de massa, e que dessa forma, “existe uma preocupação na abordagem atual 

quanto à má definição da DBO como variável de estado, o que significa que os balanços 

não podem ser fechados, pois não estarão considerando toda a matéria orgânica presente no 

meio”. Em vez de uma única substância, a DBO é um resultado das mudanças ocorridas no 

substrato consumido e na biomassa produzida, que podem variar consideravelmente. Os 

modelos que utilizam a DBO como única substância com respectiva taxa de decaimento 
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não levam em conta tais variações. Isso significa que uma DBO proveniente de um esgoto 

urbano pode não ter decaimento similar à proveniente de um despejo industrial mais 

refratário. 

No que diz respeito ao balanço de massa, Shanahan et al. (1998) apud Baümle (2005) 

demonstrou que existem problemas no tocante ao fechamento dos balanços envolvendo 

interações com o sedimento, apesar do coeficiente de demanda bentônica presente nas 

equações do modelo, uma vez que alguns constituintes, como a demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) e o nitrogênio orgânico, são perdidos no balanço de massa devido à 

sedimentação de fundo. 

Um parâmetro bastante relevante no processo de calibração é o coeficiente de reaeração 

(k2), para os quais as previsões do modelo se mostram bem sensíveis. O valor de k2 é tido 

como função da temperatura, velocidade e profundidade do canal. Entretanto, descargas 

associadas à drenagem urbana, transbordamentos ou chuvas intensas geram fontes não 

pontuais que interferem nas variações de fluxo do rio e, consequentemente, no valor de k2. 

Sendo assim, não é correto a suposição de que o valor de k2 é constante no trecho de um 

rio. 

5.3. Equação do Transporte de Massa 

De acordo com observação na literatura, em um determinado curso de rio, principalmente 

rios mais largos, tem-se a ocorrência do transporte em diversas direções. Porém, o 

transporte ao longo do sentido longitudinal é o que prevalece, já que segue a própria 

natureza do fluxo d’água. Por isso, esse é o tipo de transporte utilizado na maioria dos 

modelos matemáticos de qualidade de água. 

A equação de balanço de massa é a equação básica do modelo QUAL2E. Para cada 

constituinte simulado, a equação é integrada num intervalo de tempo. Nessa equação, 

apresentada a seguir, está representada a advecção, a dispersão e as reações cinéticas: 
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Em que: M = massa do constituinte; t = tempo; Ax = área da seção transversal; DL = 

coeficiente de dispersão longitudinal; C = concentração do constituinte; x = distância; u = 

velocidade média; V = volume; e S = fonte ou sumidouro externo do constituinte. 

Dessa equação de balanço de massa, destaca-se que: 

• O primeiro termo representa a variação do constituinte ao longo do tempo; 

• O segundo e o terceiro termos representam o transporte de um constituinte quanto à 

dispersão e quanto à advecção, respectivamente; 

• O quarto termo corresponde às reações cinéticas, ou melhor, à geração e à extinção 

do constituinte por meio de reações físicas, químicas ou biológicas com outras 

grandezas ou com o próprio fluido; e 

• O último termo se refere aos lançamentos e às captações. 

Por definição C.VM =  e dessa igualdade pode-se escrever: 
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Em que: dxAV x=  é o incremento de volume 

O modelo QUAL2E assume que o regime hidráulico do rio ou canal é permanente, ou seja, 

∂Q/∂t = 0. Como consequência, tem-se também que ∂V/∂t = 0 e a Equação 5.2 fica da 

seguinte forma: 
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Na combinação e rearranjo das Equações 5.1 e 5.3, tem-se: 
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Como se pode perceber na equação anterior, o primeiro termo representa a dispersão, que 

corresponde ao espalhamento de partículas devido ao efeito combinado de tensão 

tangencial e de difusão molecular e difusão turbulenta. O segundo termo é a advecção, que 

corresponde ao fluxo unidimensional que não muda a identidade da substância 

transportada. Os outros termos correspondem à variação total de concentração e fontes ou 

sumidouros externos. 

Sob condições de regime permanente, os gradientes locais de concentração serão nulos 

(∂C/∂t = 0) e as variações temporais de concentração de cada constituinte são definidas 

pela derivada total dC/dt. Essas variações incluem reações físicas, químicas e biológicas 

(reaeração, respiração de algas, fotossíntese, decaimento de coliformes etc). 

As equações diferenciais do modelo são resolvidas numericamente por diferenças finitas, 

por meio de um esquema implícito regressivo. A base geral para esse esquema consiste em 

se encontrar o valor da variável (concentração do constituinte) como função do espaço 

num certo tempo, uma vez conhecida a distribuição espacial num tempo anterior. O tempo 

zero corresponde à condição inicial. A solução numérica das equações pode ser encontrada 

em Chapra et al. (1994). 

5.4. Características Hidráulicas 

Como o modelo considera que o regime hidráulico é permanente, o balanço hidráulico de 

um elemento computacional pode ser escrito como: 
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Em que 







∑

i
xQ  representa o somatório das entradas e/ou retiradas externas do respectivo 

elemento. 

Solucionada a equação anterior para Q, as outras características hidráulicas são obtidas das 

seguintes equações: 

baQu =                                                                                                                             (5.6) 

βα= Qp                                                                                                                             (5.7) 

Em que: Q = vazão volumétrica ou fluxo no trecho; a, b, α e β são constantes empíricas; e 

p = profundidade do rio. 

O espalhamento aleatório das partículas ou difusão molecular é representado 

matematicamente pela Lei de Fick, indicada na Equação 5.8 a seguir (CHAPRA, 1997), a 

qual considera que, o fluxo é proporcional ao gradiente da concentração: 

x

C
Dq

∂

∂
−=                                                                                                                         (5.8) 

Em que: q = fluxo de massa; e D = coeficiente de difusividade. 

5.5. Dispersão Longitudinal (DL) 

Uma consideração relevante é com relação à dispersão longitudinal, a qual corresponde ao 

espalhamento de partículas ou nuvem de poluentes pelos efeitos combinados da difusão e 

advecção diferenciada. A dispersão longitudinal DL presente no termo dispersivo do 

balanço de massa foi calculada por alguns pesquisadores, entre os quais podem ser citados 

TAYLOR (1956) apud BROWN e BARNWELL (1987) que propôs o coeficiente de 

dispersão longitudinal calculado para tubos circulares longos dado pela seguinte equação: 
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∗= ur10D 0L                                                                                                                       (5.9) 

ρ

τ
=∗ ou                                                                                                                         (5.10) 

Em que: r0 = raio do tubo; u* = velocidade média de cisalhamento; τo = tensão de 

cisalhamento; e ρ = massa específica do fluído. 

Além de Taylor, outros pesquisadores propuseram equações similares para o cálculo da 

dispersão longitudinal. No entanto, a equação que se mostrou mais adequada para situações 

unidimensionais, e que é utilizada no modelo QUAL2E, foi a equação de Elder, 

apresentada a seguir: 

∗= upKDL                                                                                                                      (5.11) 

Em que: K = 5,93 é uma constante de proporcionalidade. 

Fazendo a substituição da equação de Manning e outras características do escoamento na 

Equação 5.11 proposta por Elder obtém-se a seguinte expressão final utilizada pelo modelo 

QUAL2E: 

gRSeu =∗                                                                                                                    (5.12) 

2

3
2

R486,1

n.u
Se 








=                                                                                                            (5.13) 

6
5

nupK82,3D dL =                                                                                                           (5.14) 

Em que: g = aceleração da gravidade; R = raio hidráulico; Se = inclinação da reta do 

gradiente de energia; n = coeficiente de rugosidade de Manning; e Kd = constante de 

dispersão. 
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5.6. Cinética dos Constituintes OD e DBO de Qualidade da Água 

A maioria dos modelos de qualidade de água utiliza as equações ou a extensão das 

equações propostas por Streeter e Phelps em 1925. Segundo VON SPERLING (2007), o 

modelo clássico de Streeter e Phelps foi desenvolvido para o rio Ohio, nos Estados Unidos. 

No Brasil, a maioria das simulações de oxigênio dissolvido é feita utilizando o modelo de 

Streeter e Phelps, devido à sua simplicidade conceitual e menor necessidade de parâmetros 

e dados de entrada. Esse modelo precursor representa o balanço entre OD e DBO e 

considera que o balanço é resultante dos processos de reaeração superficial e consumo de 

OD na redução da DBO. O modelo consiste, assim, nas seguintes equações diferenciais de 

primeira ordem: 

)CC(kLk
dt

dC
ODS21

OD −+−=                                                                                        (5.15) 

Lk
dt

dL
1−=                                                                                                                       (5.16) 

Em que: COD = concentração de OD; k1 = coeficiente de decomposição da DBO 

carbonácea ou a taxa de decaimento da DBO a 20 graus; L = concentração da DBO 

carbonácea remanescente; k2 = coeficiente de reaeração; e CS = concentração de saturação 

de oxigênio em água a dada temperatura. 

O balanço de oxigênio dissolvido depende da capacidade de reaeração do próprio sistema, 

o que acontece em função dos processos de advecção e difusão, das fontes externas e da 

perda de oxigênio. 

A concentração de oxigênio dissolvido em rios é controlada pela reaeração atmosférica, 

fotossíntese, respiração de plantas e animais, demanda sedimentar, DBO, nitrificação, 

salinidade e temperatura. Segundo PALMIERI (2003), quanto maior for o número de 

interações consideradas, mais acurado será o modelo. 

O modelo QUAL2E assume uma reação de primeira ordem para descrever a 

desoxigenação última da DBO carbonácea no escoamento. A função da DBO quando 

expressa no modelo leva em conta não só a remoção de matéria orgânica devido ao 

consumo de oxigênio por microorganismos, como também devido à sedimentação, arraste 



 

 57

e floculação, fatores que não exercem uma demanda de oxigênio, como expresso na 

equação a seguir: 

LkLk
dt

dC
31 −−=                                                                                                             (5.17) 

Em que: k3 = coeficiente de perda de DBO devido à sedimentação, dependente da 

temperatura. 

O modelo QUAL2E faz a simulação da DBO total ou DBO20, mas faz a conversão para os 

usuários que eventualmente queiram trabalhar com a DBO5, que é dada pela Equação 5.18. 

O mesmo modelo também inclui as mais importantes interações do ciclo de nutrientes, 

produção de algas, demanda sedimentar e carbonácea de oxigênio, aeração atmosférica e 

seus efeitos no comportamento do oxigênio dissolvido. 

( )( )DBO205 K5exp0,1DBODBO −=                                                                                 (5.18) 

Em que: KDBO = constante de conversão igual a 0,23. 

O coeficiente k1 é o coeficiente de decomposição da DBO no rio, a qual, segundo VON 

SPERLING (2007), incorpora a decomposição da matéria orgânica pela biomassa suspensa 

na massa líquida, bem como pela biomassa no lodo de fundo. Esse coeficiente depende da 

presença de substâncias inibidoras, da temperatura e principalmente das características da 

matéria orgânica presentes no curso d’água. Arceivala (1981) apud Von Sperling (2007) 

apresenta valores típicos de k1 a 20ºC para rios rasos (profundidades inferiores a cerca de 

1,00m - 1,50m) e para rios profundos (profundidades superiores a cerca de 1,00m - 1,50m), 

conforme a Tabela 5.1 a seguir. 
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Tabela 5.1 - Valores típicos para o coeficiente de decomposição da DBO - k1 

 

Valor de k1 (dia-1) Tipos de efluentes 
Rios rasos Rios profundos 

Esgoto concentrado 0,50 – 1,00 0,35 – 0,50 
Esgoto de baixa concentração 0,40 – 0,80 0,30 – 0,45 
Efluente primário 0,40 – 0,80 0,30 – 0,45 
Efluente secundário 0,12 – 0,24 0,12 – 0,24 
Águas limpas 0,08 – 0,20 0,08 – 0,20 

Fonte: Adaptado de ARCEIVALA (1981) apud VON SPERLING (2007) 

 

Segundo VON SPERLING (2007), quanto mais tratado for o efluente, menor será a taxa de 

degradação, pois pelo fato da maior parte de matéria orgânica ter sido removida, a 

estabilização da parcela restante ocorrerá mais vagarosamente. Existem diversos métodos 

para determinação do coeficiente de decomposição, no entanto é suficiente para calibração 

o conhecimento dos valores apresentados na tabela anterior. 

O balanço de oxigênio dissolvido feito pelo QUAL2E está em função da capacidade de 

reaeração do próprio sistema. A reaeração está relacionada diretamente com o processo de 

advecção e difusão que ocorre dentro do sistema e das fontes internas de geração e 

remoção de oxigênio. O QUAL2E considera as fontes de geração e de remoção de 

oxigênio destacadas na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Quadro com respectivas fontes de geração e remoção de OD 
consideradas pelo QUAL2E 

 
Fontes de geração Fontes de remoção 
Reaeração atmosférica Oxidação de matéria orgânica carbonácea 
Fotossíntese das algas Oxidação de matéria orgânica nitrogenada 
Oxigênio contido no fluxo de entrada Demanda sedimentar de oxigênio 
 Respiração de algas 
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A equação diferencial utilizada pelo modelo QUAL2E para descrever as alterações na 

concentração de oxigênio dissolvido no sistema é dada pela seguinte equação: 

( ) ( ) 226115
4

143ODS2
OD NN

p

k
LkACCk

dt

dC
βα−βα−−−θα−µα+−=                        (5.19) 

Em que: α3 = taxa de oxigênio produzido por fotossíntese, por unidade de algas; α4 = taxa 

de remoção de oxigênio por unidade de alga respirada; α5 = taxa de remoção de oxigênio 

por unidade de oxidação de amônia; α6 = taxa de remoção de oxigênio por unidade de 

oxidação de nitrito; µ = taxa de crescimento de algas, dependente da temperatura; θ = taxa 

de respiração das algas, dependente da temperatura; A = concentração de biomassa de 

algas; k4 = coeficiente cinético da demanda bentônica de oxigênio, dependente da 

temperatura; β1 = coeficiente cinético da oxidação de amônia, dependente da temperatura; 

β2 = coeficiente cinético da oxidação de nitrito, dependente da temperatura; N1 = 

concentração de amônia; e N2 = concentração de nitrito. 

De acordo com a Equação 5.19, observa-se que, além dos dois termos presentes no modelo 

de Streeter e Phelps, há cinco outros termos. Estes termos referem-se às interações 

químicas e biológicas passíveis de ocorrer no sistema, porém serão desconsiderados para 

fins de simulação neste trabalho. 

O déficit de oxigênio é calculado pela equação a seguir: 

( ) Tk
0

TkTk

12

01
ODsOD

221 eDee
kk

Lk
CCD −−− +−

−
=−=                                                      (5.20) 

Em que: DOD = déficit de OD; L0 = demanda última de oxigênio; T = temperatura; e D0 = 

déficit inicial de OD. 

De acordo com a equação acima, chega-se à conclusão de que o limite máximo da taxa de 

decaimento da matéria orgânica a 20ºC (k1) não deve ser superior ao valor do coeficiente 

de reaeração (k2); caso isso ocorra, os valores do oxigênio dissolvido não apresentarão 

resultados confiáveis (VON SPERLING, 2007). 

A taxa de oxigênio dissolvido numa água sem contaminação por matéria orgânica é 

próxima da taxa de saturação. A emissão de um poluente num corpo d'água eleva os níveis 

de matéria orgânica e sólidos dissolvidos, provocando, assim, dois impactos. O primeiro 
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está relacionado com o material sólido em suspensão. Este aumenta a turbidez da água, 

provocando a diminuição da penetração da luz no corpo d’água e limitando o crescimento 

de plantas. Uma parte do material sólido vai se sedimentando ao longo do curso d’água, 

formando "camas de lodo" que podem emitir odores desagradáveis. 

O segundo impacto causado pela matéria orgânica é o suprimento de alimento para os 

organismos heterotróficos. Consequentemente a decomposição de matéria orgânica torna-

se dominante, desequilibrando o ciclo natural. Quando há grande quantidade de matéria 

orgânica, cresce a população de organismos heterotróficos, que ao degradarem a matéria 

orgânica causam o consumo do oxigênio dissolvido na água. Além disso, também passa a 

ocorrer decomposição da matéria orgânica nas camas de lodo, e uma demanda de oxigênio 

no sedimento passa a contribuir também com o consumo do oxigênio dissolvido. À medida 

que o nível de oxigênio cai, o oxigênio na atmosfera passa a se dissolver na água para 

compensar o déficit causado pela decomposição da matéria orgânica. Inicialmente, o 

consumo de oxigênio na água e no sedimento se sobrepõe a essa reareação (CHAPRA, 

1997). 

Para o cálculo do coeficiente de reaeração (k2) existem vários modelos. O sistema 

computacional do programa dispõe de oito alternativas, das quais algumas serão 

apresentadas a seguir. Para esses modelos, têm-se como dados fundamentais o uso da 

velocidade média e da profundidade média do escoamento. 

A primeira opção do modelo permite que o usuário pré-determine os valores de k2 a serem 

utilizados. Essa opção é normalmente adotada em casos incomuns, tais como 

congelamento de superfícies. 

Uma segunda opção corresponde à equação de Churchill et al. (1962), conforme mostra a 

equação a seguir. 

67,1

97,0

2 p

u
026,5k =                                                                                                               (5.21) 

O modelo de O’Connor e Dobbins (1958) propôs uma equação baseada na característica 

turbulenta do rio, levando em consideração baixas velocidades e condições isotrópicas, 

conforme a equação a seguir. 
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5,1
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u
93,3k =                                                                                                                   (5.22) 

OWENS et al. (1954) apresentaram um modelo expresso pela equação  a seguir. 

31,2
p

u
4,9k

85,1

67,0

2

−

=                                                                                                          (5.23) 

THAKSTON e KRENKEL (1966) propuseram o modelo representado pela equação a 

seguir: 

( )
p

u
Fr9116,2k 25,0

2

∗

+=                                                                                              (5.24) 

Em que: u* = (R Io g)0,5; Fr = número de Froude; e Io = declividade do rio. 

O coeficiente k3 é o coeficiente de remoção de DBO por sedimentação, o qual, segundo 

CHAPRA (1997), representa o quociente entre a velocidade de sedimentação do material 

orgânico sedimentável e a profundidade do rio. Segundo o mesmo autor, o valor do 

coeficiente k3 é maior para esgotos brutos, pois estes contêm maiores concentrações de 

sólidos sedimentáveis, e em esgotos tratados k3 é pequeno ou quase inexistente. 

A Tabela 5.3 apresenta uma faixa de valores para k3 em rios rasos (profundidades 

inferiores a cerca de 1,00 - 1,50) e rios profundos (profundidades superiores a cerca de 

1,00 - 1,50). 

 

Tabela 5.3 - Valores típicos para o coeficiente de remoção de DBO por sedimentação - 
k3 

 

Valor de k3 (dia-1) Tipos de efluentes 
Rios rasos Rios profundos 

Esgoto concentrado 0,10 – 0,35 0,05 – 0,20 
Esgoto de baixa concentração 0,05 – 0,25 0,00 – 0,15 
Efluente primário 0,05 – 0,10 0,00 – 0,05 

Fonte: Adaptado de VON SPERLING (2007) 
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O coeficiente k4 é a demanda de oxigênio do sedimento (demanda bentônica). VON 

SPERLING (2007) ressalta a dificuldade na utilização de dados médios para a demanda 

bentônica, já que essa pode ser influenciada por diversos aspectos, como: composição e 

textura do lodo, porcentagem de matéria orgânica, idade, profundidade, temperatura, 

oxigênio dissolvido etc. A Tabela 5.4 apresenta possíveis valores de k4 que podem ser 

utilizados como ponto de partida. 

 

Tabela 5.4 - Valores típicos para o coeficiente cinético da demanda  bentônica de OD - 
k4 

 

Tipo de fundo e localização Faixa de Valores 
(g/m2.d) 

Valor médio (g/m2.d) 

Esgotos municipais (próximo ao emissário) 2 a 10 4 
Esgotos municipais (a jusante do emissário) 1 a 2 1,5 
Lodo estuarino 1 a 2 1,5 
Fundo arenoso 0,2 a 1,0 0,5 
Solos minerais 0,05 a 0,1 0,07 
Fonte: EPA (1985), THOMANN e MUELLER (1985), CHAPRA (1997) apud VON SPERLING (2007) 

 

A Tabela 5.5 apresenta faixas referenciais para os coeficientes k1, k2, k3 e k4 citados no 

manual do modelo QUAL2E. 

 

Tabela 5.5 - Coeficientes de reação sugeridos no manual do modelo QUAL2E 

 

Variável Definição Unidade Intervalo Dep. temp. 
k1 Coeficiente de decomposição 

da DBO 
dia-1 0,02 - 3,4 Sim 

k2 Coeficientes de reaeração dia-1 0 - 100 Sim 
k3 Coeficiente de remoção de 

DBO por sedimentação 
dia-1 -0,36 - 0,36 Sim 

k4 Coeficiente cinético da 
demanda bentônica de OD 

mg O/ft2dia Variável Sim 

Fonte: PALMIERE (2003) 
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A Figura 5.2 a seguir representa as interações entre os parâmetros simulados pelo modelo 

QUAL2E. 

 
Figura 5.2 - Relações ecológicas. (A) aeração; (B) decaimento bacteriológico; (C) 
equilíbrio químico; (E) excreção; (G) crescimento; (M) mortalidade; (P) fotossíntese; 
(R) respiração; (S) deposição; e (H) produção. 
Fonte: TUCCI (1998) 
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CAPÍTULO VI: O ALTO RIO DAS VELHAS 

6.1. Características Gerais 

A bacia do rio das Velhas está localizada na região central do estado de Minas Gerais, 

entre as latitudes 17º 15'S e 20º 25'S e longitudes 43º 25'W e 44º e 50W. Apresenta uma 

forma alongada na direção norte-sul e corresponde à Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos SF5 (São Francisco 5). 

O rio das Velhas tem sua nascente principal na cachoeira das Andorinhas, município de 

Ouro Preto, numa altitude de aproximadamente 1.500m. Toda a bacia compreende uma 

área de 29.173km2, onde estão localizados 51 municípios que abrigam uma população de 

aproximadamente 4,8 milhões de habitantes. Segundo os últimos dados estatísticos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008), aproximadamente 89% 

desses habitantes residem em distritos e municípios integralmente inseridos na bacia. 

O rio das Velhas deságua no rio São Francisco em Barra do Guaicuí, distrito de Várzea da 

Palma, numa altitude de 478m. A Tabela 6.1 apresenta, resumidamente, as características 

gerais da bacia. 
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Tabela 6.1 - Características gerais da bacia do rio das Velhas 16 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BACIA DO RIO DAS VELHAS 
Área da bacia 29.173km2 

Extensão do curso principal 802km 
Cota na nascente 1.520m 
Cota na foz 478m 
Perímetro da bacia 950km 
Largura média 38,3km 

rio Paraúna 
rio Itabirito 
rio Taquaraçu 
rio Bicudo 

 
Principais tributários 

ribeirão da Mata 
Região central de Minas Gerais 
Lat. 17º15’- 20º25’S 

 
Localização 

Long. 43º25’- 44º50W 
Ocupação 51 municípios, sendo 14 parcialmente 

contidos na bacia e 15 na RMBH 
População (IBGE, 2008) 4,8 milhões de habitantes, sendo 86% 

residente na RMBH 

 

A bacia hidrográfica é dividida em trechos, segundo o curso alto, médio e baixo do rio das 

Velhas, de acordo com a Figura 6.1 (PLANO DIRETOR, 2005. p.29). 

 

                                            

16 PLANO DIRETOR (2005, p. 29) 
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Figura 6.1 - Divisão da bacia do rio das Velhas em trechos 
Fonte: PLANO DIRETOR DO RIO DAS VELHAS (2005) 
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O Alto Rio das Velhas compreende toda a região denominada Quadrilátero Ferrífero, 

tendo o município de Ouro Preto como o limite sul dessa região e os municípios de Belo 

Horizonte, Contagem e Sabará como limite ao norte. Uma porção do município de Caeté 

faz parte do alto rio das Velhas, tendo a Serra da Piedade como limite leste. 

O Médio Rio das Velhas ao norte traça sua linha de limite com o rio Paraúna, o principal 

afluente do rio das Velhas e, a partir de sua barra, segue-se para oeste, na mesma latitude 

do divisor de águas ao norte do córrego Salobinho, continuando pela linha divisória dos 

municípios de Curvelo e Corinto. 

O Baixo Rio das Velhas compreende, ao sul, a linha divisória entre os municípios de 

Curvelo (apenas o distrito de Thomaz Gonzaga), Corinto, Monjolos, Gouveia e Presidente 

Kubitscheck e, ao norte, os municípios de Buenópolis, Joaquim Felício, Várzea da Palma e 

Pirapora. 

A área de estudo do presente trabalho compreende somente um trecho de 80km do Alto 

Rio das Velhas. Em vista disso, os itens 6.1.1 (Meio físico), 6.1.2 (Meio biótico), 6.1.3 

(Meio socioeconômico) e 6.2 (Problemas ambientais na bacia) destacados a seguir dão 

maior ênfase a esse trecho do curso d’água. A Figura 6.2 mostra a localização da área de 

estudo. 
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Figura 6.2 - Localização da área de estudo 
Fonte: Relatório de aperfeiçoamento do monitoramento da qualidade das águas da bacia do Alto Rio das 
Velhas (2006) 

  

6.1.1. Meio físico 

O alto rio das Velhas apresenta uma queda das precipitações médias no caminhamento sul 

para norte (das cabeceiras para a foz). Na serra de Ouro Preto a ocorrência de fenômenos 

orográficos mantém a média anual em torno de 2.000mm e na foz, em Várzea da Palma, 

valores da ordem de 1.100mm. 
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Em relação ao comportamento sazonal das precipitações na bacia, distinguem-se 3 meses 

secos - junho, julho e agosto. A exceção é verificada no alto rio das Velhas, que passa por 

períodos secos maiores, variando de 4 a 5 meses (maio a setembro). 

As médias anuais de temperatura na bacia variam entre 18ºC, na região das cabeceiras, até 

23ºC, no extremo norte junto à foz no rio São Francisco. O aumento das temperaturas 

médias acompanha o desenvolvimento da calha principal de montante para jusante. 

A grande maioria das rochas aflorantes da bacia pertence às Eras Arqueana e Proterozóica. 

A Era Cenozóica é representada por tipos litológicos dos períodos Terciário e Quaternário. 

Na Tabela 6.2 estão representadas dez classes de mapeamento, englobando classes de 

cobertura e de uso do solo. As pastagens no alto rio das Velhas são verificadas em seus 

diversos tipos de cultivo e estágios de pastoreio e conservação. No entanto, as áreas 

identificadas como pastos compreendem as áreas de lavoura de ciclo curto, como milho, 

feijão, algodão e outros, de grande significado na bacia. Essa rotação de usos é 

amplamente adotada na região, objetivando melhor produtividade. 
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Tabela 6.2 - Distribuição das classes de uso do solo no alto rio das Velhas 

ALTO RIO DAS VELHAS TOTAL (rio das Velhas como 
um todo) 

CLASSES 

km2 % km2 % 
Mata 723 26,49 1.876 6,73 
Cerrado 0 0,00 1.544 5,54 
Campo 600 21,98 5.764 20,68 
Capoeira 201 7,35 3.998 14,35 
Pasto 668 24,46 12.61 45,28 
Agricultura 0 0,00 273 0,98 
Urbano 388 14,21 603 2,16 
Mineração 31 1,14 45 0,16 
Afloram. rochoso 1 0,02 1 0,00 
Reflorestamento 119 4,35 1.144 4,11 
TOTAL 2731 100,00 27.866 100,00 

Fonte: Adaptado do Plano diretor do Rio das Velhas (2005) 

 

 6.1.2. Meio biótico 

Dos três trechos descritos, a bacia do Alto rio das Velhas é a que possui maior quantidade 

de áreas de vegetação nativa, pois, no médio e baixo curso, grande parte dessa vegetação 

foi suprimida, dando lugar à atividade agropecuária. As matas ciliares estão, atualmente, 

reduzidas a pequenas faixas, o que tem agravado o problema de assoreamento dos cursos 

d’água. A vegetação de cerrado, formação predominante na bacia, sofreu reduções 

significativas devido a queimadas, desmatamentos e mineração. A Tabela 6.3 apresenta a 

distribuição percentual dos biótopos na bacia do Alto rio das Velhas em comparação com o total na 

bacia como um todo. 
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Tabela 6.3 - Distribuição percentual dos biótopos na bacia do rio das Velhas 

ALTO RIO DAS VELHAS TOTAL (rio das Velhas 
como um todo) 

CLASSES 

km2 % km2 % 
Campo 600 22,0 5.764 20,7 
Capoeira 201 7,3 3.998 14,4 
Mata 723 26,5 1.876 6,7 
Cerrado - - 1.544 5,5 
Reflorestamento  119 4,4 1.144 4,1 
Usos antrópicos 1.088 39,8 13.540 48,6 
TOTAL 2.730 100,0 27.867 100,0 
Fonte: Adaptado do Plano Diretor do Rio das Velhas (2005) 

 

 6.1.3. Meio socioeconômico 

A abundância de recursos minerais foi importante fator que propiciou o início da ocupação 

da bacia do rio das Velhas no final do século XVII e início do século XVIII. Os 

bandeirantes encontraram ouro e algumas pedras preciosas em locais onde atualmente 

encontram-se os municípios de Sabará, Caeté, Raposos, Santa Luzia e Ouro Preto. Esses e 

outros municípios, principalmente no alto rio das Velhas, foram formados a partir de 

pequenos povoados que se instalaram ao redor de minerações. No médio e baixo Velhas a 

implantação da atividade agropecuária obteve maior sucesso do que no alto rio das Velhas. 

A agropecuária e a mineração foram grandes responsáveis pela degradação dos recursos 

naturais da bacia. 

De acordo com plano diretor da bacia do rio das Velhas, a análise da dinâmica sócio-

populacional foi realizada com fundamento em dados oficiais do IBGE, relativos aos 

Censos Demográficos de 1970, 1980 e 1991, além dos dados preliminares da Contagem 

Populacional realizado em 1996 e divulgados em março de 1997. 

A comparação entre os dados oficiais dos anos de 1970, 1980 e 1991 mostra que a 

população da bacia sofreu um acréscimo da ordem de 86%, 27% e 7%, respectivamente, 

refletindo um crescimento superior à média das demais regiões do estado. Tal fato pode ser 

explicado pelo dinamismo econômico dos municípios que compõem o alto rio das Velhas, 

notadamente Belo Horizonte e Contagem. 
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O alto rio das Velhas apresenta o maior contingente populacional, com uma expressiva 

atividade econômica, concentrada, principalmente, na região metropolitana de Belo 

Horizonte, onde estão presentes os maiores focos de poluição hídrica de toda a bacia. Os 

principais agentes poluidores são os esgotos industriais e domésticos não tratados e os 

efluentes gerados pelas atividades minerárias clandestinas atuantes nessa parte da bacia. A 

Tabela 6.4 apresenta a população e a área dos municípios do alto rio das Velhas. 

 

Tabela 6.4 - População e área total do alto rio das Velhas 

MUNICÍPIO POP. TOTAL % ÁREA (km2) % 
Belo Horizonte 2.238.526 50,80 330,93 0,85 
Contagem 538.017 12,21 194,95 0,50 
Itabirito 37.901 0,86 545,07 1,40 
Nova Lima 64.347 1,46 428,45 1,10 
Ouro Preto 66.277 1,50 1.245,08 3,20 
Raposos 14.289 0,32 71,83 0,18 
Rio Acima 7.658 0,17 228,05 0,58 
Sabará 115.352 2,62 303,54 0,78 
TOTAL 3.082.407 69,96 3.347,60 8,59 

Fonte: IBGE (2008) 

 

De acordo com Tabela 6.4 observa-se que 69,96% da população está concentrada em 

8,59% da área total da bacia do rio das Velhas. 

Conforme demonstram as Tabelas 6.5 e 6.6, no período de 1970 a 1980, o grau de 

urbanização cresceu em todos os municípios do alto rio das Velhas. Entretanto, entre os 

anos de 1980 e 1991, os municípios de Nova Lima, Raposos, Sabará e Contagem 

apresentaram taxas decrescentes de urbanização. Belo Horizonte manteve praticamente o 

mesmo grau elevado de urbanização. O alto rio das Velhas apresentou, em todo o período 

estudado, taxas de urbanização com uma evolução de 96%, em 1970, para 97%, em 1996. 

É possível constatar um aumento significativo na densidade demográfica em todos os 

municípios situados no alto rio das Velhas nos anos de 1970, 1980, 1991 e 1996, onde se 

observam elevadas densidades demográficas (de 6.300hab/km2 em Belo Horizonte,  e de 

2.3519hab/km2 em Contagem, em 1996). 
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Tabela 6.5 - Taxas de crescimento dos municípios do alto rio das Velhas (%) 

PERÍODO 70/80 PERÍODO 80/91 PERÍODO 91/96 MUNICÍPIO 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Ouro Preto 1,47 1,76 0,79 1,44 2,18 0,66 0,29 1,49 5,72 
Itabirito 1,84 2,75 2,55 1,59 1,87 0,42 1,89 1,88 1,94 
Rio Acima 0,10 0,20 0,71 3,07 4,54 1,08 1,26 2,99 5,48 
Nova Lima 1,95 2,50 0,69 2,21 2,10 2,80 1,68 1,76 1,21 
Raposos 1,54 1,88 2,31 1,72 1,70 1,90 0,57 1,10 6,46 
Sabará 3,58 7,18 9,30 3,09 2,31 8,58 2,30 2,30 2,35 
Belo Horizonte 3,73 3,75 1,46 1,15 1,15 1,64 0,70 0,72 4,23 
Contagem 9,69 9,92 2,87 4,38 3,82 25,68 1,79 1,79 1,83 

Fonte: Adaptado do Plano Diretor do Rio das Velhas (2005) 

 

Tabela 6.6 - Taxas de urbanização dos municípios do Alto Rio das Velhas 

MUNICÍPIO 1970 1980 1991 1996 
Ouro Preto 69,06 71,08 77,02 84,16 
Itabirito 79,04 86,74 89,36 89,34 
Rio Acima 66,31 68,32 79,83 86,86 
Nova Lima 80,54 85,03 84,04 84,41 
Raposos 90,62 93,63 93,51 96,01 
Sabará 64,39 90,56 83,30 83,27 
Belo Horizonte 99,46 99,68 99,66 99,75 
Contagem 97,12 99,15 93,41 93,40 
Média 96,41 98,15 97,06 97,25 

Fonte: Adaptado do Plano Diretor do Rio das Velhas (2005)  

 

Com relação às condições sanitárias, observa-se que os municípios pertencentes ao alto rio 

das Velhas apresentam uma alta porcentagem de domicílios com canalização interna de 

água, sendo a média equivalente a 92,5%. Alguns municípios, como Raposos, Itabirito e 

Nova Lima, apresentam índices superiores a 95% dos domicílios com canalização interna. 

No que toca à instalação sanitária ligada à rede ou à disponibilidade de fossa séptica, 

verifica-se que nos municípios do alto rio das Velhas mais de 60% dos domicílios têm 

instalação sanitária ligada à rede geral e fossa séptica, ao passo que os municípios do 

médio e baixo rio das Velhas apresentam uma situação precária, com índices em torno de 

0,0% e 1,0%. 
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As principais culturas encontradas na bacia do rio das Velhas são as de milho, feijão, cana-

de-açúcar, arroz, banana, mandioca, café, laranja, soja e tomate. Assim como em todo o 

estado de Minas Gerais, o principal produto cultivado na bacia do rio das Velhas é o milho, 

que respondeu por 49% da área colhida na bacia em 1993. O segundo produto mais 

importante na bacia, segundo o critério de área colhida, é o feijão, que respondeu por 17% 

da área colhida no ano de 1993. No período compreendido entre 1990 e 1993, as áreas 

colhidas de milho e feijão cresceram 29% e 22%, respectivamente em relação ao ano de 

1992. 

A pecuária é uma atividade predominante ao longo da bacia do rio das Velhas, sendo a 

base econômica de pelo menos 12 municípios. É importante salientar que a agricultura e a 

pecuária não são atividades expressivas no alto rio das Velhas. Ainda assim, práticas como 

o uso de fertilizantes, corretivos, defensivos e mecanização são atividades reais para 

proporcionar melhorias nos níveis de rendimento das pastagens que, por outro lado, podem 

comprometer todo o ecossistema17. 

O desempenho industrial dos municípios que compõem a bacia do rio das Velhas é de 

extrema importância no contexto de desenvolvimento econômico do estado de Minas 

Gerais. Do total de pessoal ocupado e do número de estabelecimentos industriais do estado 

de Minas Gerais no ano de 1985, 37% e 24%, respectivamente, concentram-se na região 

em estudo. 

Destaca-se, ainda, que a participação relativa do pessoal ocupado na indústria dentro da 

sub-bacia do alto rio das Velhas respondia, em 1985, por 77% do total na bacia do rio das 

Velhas, concentrando 82% dos estabelecimentos industriais. 

A partir dos dados relativos à distribuição do ICMS arrecadado em 1994, infere-se a 

posição de destaque dos municípios de Belo Horizonte e Contagem no total da bacia e do 

estado de Minas Gerais. Ressalta-se que esses dois municípios concentram quase 60% do 

total arrecadado na indústria de transformação. 

 

 

                                            

17 C. PLANO DIRETOR (2005. p. 45) 
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Tabela 6.7 - Participação na arrecadação do ICMS por atividade econômica por sub-
bacia (em porcentagem - 1994) 
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TOTAL 

ALTO 96,00 62,00 96,00 95,00 64,00 99,94 86,00 

MÉDIO 3,70 31,00 3,00 4,80 29,00 0,00 12,00 

BAIXO 0,20 7,00 1,00 0,20 7,00 0,00 2,00 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: NÚCLEO DE ESTATÍSTICAS MUNICIPAIS - FJP (1996) apud PLANO DIRETOR DO 

RIO DAS VELHAS (2007) 

 

As atividades do setor secundário da bacia, principalmente do alto rio das Velhas e de uma 

pequena parte do médio, baseiam-se nas chamadas indústrias básicas, destinadas à 

exploração de recursos naturais, com grande relevância atribuída à atividade minerária, 

desenvolvida em grande escala, segundo o Plano Diretor citado no presente capítulo. 

Na distribuição da arrecadação do ICMS, em 1994, a atividade extrativa mineral 

prepondera no alto rio das Velhas, com 96% do total da arrecadação do setor. Há a 

presença dessa atividade em todos os municípios da sub-bacia, com destaque para Nova 

Lima, Itabirito e Ouro Preto. O setor mineral sempre foi de extrema importância na história 

da industrialização da bacia. As riquezas minerais, especialmente ferro e calcário, foram as 

responsáveis pela localização do parque transformador de bens minerais, principal pilar da 

economia estadual. 

O setor terciário dos municípios que compõem a bacia do rio das Velhas, de acordo com 

análise do Plano Diretor, assume posição de destaque em Minas Gerais. A bacia é 

responsável por 45% do pessoal ocupado no setor de serviços em todo o estado e por 34% 

do pessoal ocupado no comércio no ano de 1985. Essa situação demonstra condições 

relativamente favoráveis ao desenvolvimento econômico e urbano da região no contexto 

estadual. 
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Das três regiões, a do alto rio das Velhas destaca-se com 88% do pessoal ocupado no 

comércio e 90% do pessoal ocupado nas atividades de serviços. A população ocupada no 

comércio e no serviço no alto rio das Velhas concentra-se, basicamente, em Belo 

Horizonte, com índices de participação no total da bacia de 75% e 81%, respectivamente. 

Contagem ocupa a segunda posição, agregando 10% do pessoal ocupado no comércio e 7% 

nas atividades de serviço de toda a bacia do rio das Velhas. 

6.2. Captação de Água 

Do total de água captada na bacia, 60% vem de mananciais superficiais, 17% de 

mananciais subterrâneas e 23% é importada de fora da bacia. Os municípios que recebem 

água diretamente da bacia são os municípios de Nova Lima, Sabará, Belo Horizonte, 

Raposos, Santa Luzia, Vespasiano e Várzea da Palma. Perto da cidade de nova Lima se 

localiza a captação Bela Fama responsável pelo abastecimento da capital mineira e da 

cidade de Nova Lima. Atualmente é retirado do rio 6,0m3 de água que abastece 1,7 milhões 

de habitantes ou quase metade da população da bacia (COBRAPE, 1998). 

Conforme as outorgas cadastradas no período de 1988-1997, 76,29% do total do volume 

captada na bacia é para o abastecimento público. 12,5% são para o setor agrícola, 6,11% 

para o setor industrial, 2,99% para a mineração e 2,66% para a produção de pescado. Dos 

1.000 poços estimados em operação, apenas 67 foram outorgados. Das outorgas 

industriais, a grande parte do volume é consumido pelos municípios de Belo Horizonte e 

Contagem, com 66% e 28% respectivamente (COBRAPE, 1998). 

6.3. Problemas Ambientais na Bacia 

A bacia do rio das Velhas tem em seu histórico de ocupação uma intensa exploração de 

seus recursos naturais. Desde a chegada dos bandeirantes, a procura de ouro e de pedras 

preciosas, o rio das Velhas vem passando por um intenso processo de degradação 18.  Além 

da mineração, outros fatores, como a atividade agropecuária e a urbanização, que se 

desenvolveram a partir da instalação dos povoados mineradores, principalmente no alto 

                                            

18 Há vários estudos sobre esse tema, entre os quais a síntese elaborada no Plano Diretor 
(2005) e GUERRA (1993). 



 

 77

trecho, contribuíram para a alteração das características qualitativas e quantitativas das 

águas do rio das Velhas. 

O uso e a ocupação do solo têm interferências diretas nos recursos hídricos. Na bacia do 

rio das Velhas, a partir das análises realizadas pelo Projeto “Águas de Minas” (2003), essas 

interferências são bastante claras. Algumas estações de amostragem na região do 

Quadrilátero Ferrífero demonstram uma concentração de metais (cobre, manganês e 

níquel) e sólidos em suspensão nos cursos d'água. Essas informações levam a crer que a 

principal atividade econômica naquela região, qual seja, a mineração, influencia 

diretamente a qualidade das águas. 

Ao atravessar a região metropolitana de Belo Horizonte, o rio das Velhas recebe uma 

grande quantidade de efluentes domésticos e industriais, além de resíduos sólidos. O fator 

de pressão sobre os recursos hídricos nessa região é a urbanização. No baixo Velhas, além 

do somatório de todos os efluentes adquiridos a montante, também são adicionados 

efluentes gerados pela atividade agropecuária, que é mais abrangente nessa região. 

Do total de 8,58 m3/s de efluentes gerados na bacia, 78% é de origem doméstica, 14% da 

mineração e 6% da indústria. A grande maioria deste volume é produzido nas sub-bacias 

do Arrudas e Onça (COBRAPE, 1998). 

Outro problema ambiental na bacia consiste na grande supressão da vegetação, tanto em 

topos de morros, quanto em encostas, vales dos rios e matas ciliares. Extensas áreas de 

vegetação nativa estão dando lugar a monoculturas, tanto nas práticas agrícolas como na 

silvicultura. Destaca-se na pressão sobre a vegetação a expansão da urbanização por meio 

da implantação de grandes condomínios, principalmente na região metropolitana de Belo 

Horizonte, abrangendo áreas de preservação ambiental, como a Área de Proteção 

Ambiental Sul de Belo Horizonte - APA-SUL e as áreas cársticas no município de Lagoa 

Santa (PLANO DIRETOR 2005). A retirada da vegetação deixa o solo exposto, o que 

facilita sua remoção e transporte para os cursos d’água próximos, assoreando-os. Outro 

problema advindo do desmatamento é a fragmentação de habitat, que pode vir a prejudicar 

ou até mesmo levar à extinção de espécies endêmicas vegetais e animais. 

Segundo o PLANO DIRETOR (2005), de todas as bacias hidrográficas do estado de Minas 

Gerais, a do rio das Velhas é a que detém o maior número de unidades de conservação, isto 

é, áreas protegidas e asseguradas por lei ou decreto. Esse maior número de áreas 
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preservadas na bacia decorre, principalmente, da maior utilização e pressão sobre os 

recursos naturais existentes em comparação com outras bacias do Estado. Cita-se como 

exemplo a Área de Proteção Ambiental Sul de Belo Horizonte - APA-SUL, criada com o 

objetivo de controlar a expansão urbana nessa região, as explorações minerárias e, 

sobretudo, garantir maior proteção aos mananciais de abastecimento de água para a região 

metropolitana. As áreas de proteção ambiental, geralmente, são criadas para minimizar os 

efeitos da pressão externa sofridos por unidades de conservação de uso indireto, que 

podem localizar-se no interior dessas áreas. 

A ictiofauna existente no rio das Velhas também vem sofrendo impactos ambientais. Um 

primeiro fator, caracterizado como fator de interferência direto, é a qualidade da água. 

Muitas espécies desapareceram, pois não conseguem adaptar-se a mudanças bruscas das 

características químicas e físicas da água. Esse fato é registrado, principalmente, na região 

metropolitana de Belo Horizonte, que detém o pior índice de qualidade de águas da bacia. 

Os outros dois fatores consistem na construção de barragens no curso dos rios, o que 

dificulta a migração e reprodução dos peixes e a inserção de espécies exóticas, fato que 

desequilibra o ecossistema natural da ictiofauna pré-existente. 

Várias são as ações ambientais que devem ser tomadas para recuperar e/ou controlar a 

degradação ambiental na bacia do rio das Velhas. É por esse objetivo que este trabalho de 

Recursos Hídricos está orientado, e pretende, além de outras ações, atingir a meta de 

melhor qualidade para o Alto Rio das Velhas. 
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CAPÍTULO VII: METODOLOGIA APLICADA 

A proposta de estudo compreende várias estratégias de ação, métodos e perspectivas de 

análise que prevê uma série de procedimentos inerentes a uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Como se sabe, o conhecimento nasce da prática com o mundo, enfrentando 

seus desafios, resistências e mudanças. Aquilo que aparentemente é óbvio em uma 

pesquisa precisa ser examinado e interpretado, pois o conhecimento científico é analítico. 

O método ganha sentido como parte de um corpo da construção teórica e que atua 

juntamente ao objeto, à experiência, às técnicas. Portanto, os dados coletados não falam 

por si, mas requerem uma análise interpretativa, o que faz parte do conjunto da construção 

teórica desta pesquisa. 

7.1. Levantamento dos Dados 

Para o levantamento dos dados foram feitos um rastreamento e análises de trabalhos que 

coletaram dados hidráulicos e de qualidade da água de rios na região de interesse do 

presente estudo. Nesse sentido, cito relatórios contendo campanhas de medições feitas pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM e pela Agência Nacional de Águas - ANA. 

As informações quantitativas relacionadas à hidráulica da bacia, tais como: vazão, 

velocidade e profundidade, foram obtidas via relatórios referentes aos anos de 2003 e 2004 

do IGAM e via “Atlas Digital das Águas de Minas”, uma ferramenta para o planejamento e 

gestão dos recursos hídricos. 

A elaboração desse Atlas foi feita pela Fundação Rural Mineira (RURALMINAS) em 

parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e o Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM) objetivando-se criar uma biblioteca virtual para atender às expectativas dos 

segmentos de usuários interessados no conhecimento sobre a disponibilidade dos recursos 

hídricos nas regiões hidrográficas do estado de Minas Gerais. 

A disponibilidade hídrica em termos qualitativos das águas superficiais da bacia 

hidrográfica do Alto Rio das Velhas e de seus principais afluentes foi avaliada 

considerando-se os indicadores da qualidade das águas citados no item 3.2. 
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Dessa avaliação utilizaram-se dados, especialmente os parâmetros de interesse da 

modelagem, oxigênio dissolvido – OD e demanda bioquímica de oxigênio – DBO, 

fornecidos pelo IGAM, no âmbito do projeto “Águas de Minas”, abordando a série 

histórica dos anos de 2003 e 2004, assim como o estudo do Programa Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA. Ambas as redes de monitoramento são operadas pela Fundação Centro 

Tecnológico de Minas Gerais – CETEC. Dentro do perfil sanitário, foram separados dados 

referentes ao período de estiagem, compreendendo os meses de julho e outubro, e ao 

período chuvoso, compreendendo os meses de janeiro e abril. Estes dados estão nos anexos 

3 e 4. 

Os pontos de qualidade localizados no curso principal do rio em estudo foram 

denominados pontos de controle do Alto Velhas – AV. As margens de confiança para OD 

e DBO foram geradas de acordo com seus respectivos valores em cada ponto de controle 

nas campanhas I e IV para o período úmido e campanhas VII e X para o período seco. Os 

pontos de controle com suas respectivas localizações e dados estão apresentados na Tabela 

7.1. 

 

Tabela 7.1 - Valores de referência dos pontos de controle observados para calibração. 

PONTOS DE CONTROLE – ALTO RIO DAS 
VELHAS 

DISTÂNCIA OD (mg/l) DBO (mg/l) 

Código Descrição km Média Média 
AV 010 rio das Velhas a jusante do 

ribeirão do Funil 
72 8,00 2,00 

AV 040/BV013 rio das Velhas a montante do 
rio Itabirito 

43 7,90 2,00 

AV 130/BV037 rio das Velhas a jusante do rio 
Itabirito 

40 8,45 2,00 

AV 210/BV039 rio das Velhas a jusante de rio 
Acima 

30 7,90 3,00 

AV 260/AV 270 rio das Velhas em Bela Fama 
(Alça direita e alça esquerda) 

18 7,97 2,75 

AV 330/BV063 rio das Velhas a jusante do 
córrego da Mina 

15 7,95 3,50 
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7.2. Localização de Cargas e Retiradas 

Uma precisa localização dos pontos de monitoramento, assim como dos pontos de 

lançamento e de retiradas, foi feita com base no relatório de monitoramento das águas 

superficiais na bacia do rio das Velhas em 2004, que apresenta dados de latitude e 

longitude dos pontos desejados. As coordenadas geográficas dos pontos de monitoramento, 

dados fluviométricos e pontos de vazão estão no anexo 1. O georreferenciamento desses 

pontos foi obtido por meio do software “ArcGis”, versão 9.1, que permite a conversão de 

dados de latitude e longitude na respectiva localização na extensão do rio. 

As Figuras 7.1 e 7.2 mostram, respectivamente, no Alto Curso do Rio das Velhas, os 

pontos de monitoramento de qualidade e dados fluviométricos (AV/BV e AVH) com 

campanhas feitas pelo IGAM e a pela ANA (Figura 7.1) e os dados de vazão (Q) retiradas 

do “Atlas Digital das Águas de Minas” ( Figuras 7.2). 
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Figura 7.1 - Pontos de monitoramento de qualidade e dados fluviométricos (AV/BV e AVH) 
Fonte: IGAM (2006) 
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Figura 7.2 – Pontos de medição de vazão (Q) no alto rio das Velhas 
Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas (2007) 
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A Figura 7.3 apresenta a tela do QUAL2E com o detalhamento dos trechos em elementos 

computacionais. As fontes externas, tais como cargas (L) e captações (C), estão indicadas 

na tela. Os pontos de cabeceira, de junção e o último elemento do curso principal também 

estão representados, respectivamente, pelas letras (I), (J) e (U), conforme padrão do 

QUAL2E. 

 

 

Figura 7.3 - Identificação, representação dos trechos em ECs e localização das cargas 
e retiradas 

 

7.3. Discretização do Sistema 

A etapa de discretização do sistema, ou seja, a divisão do rio em trechos - T e estes em 

elementos computacionais - ECs, foram executadas com base na calibração feita por 

Campos (1997), que utilizou o Modelo QUAL2E para avaliar o decaimento bacteriano na 

bacia do rio das Velhas. O software “ArcGis”, versão 9.1, foi também utilizado para 

localizar alguns pontos e afluentes não abordados por Campos (1997). 
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As divisões em trechos foram feitas de acordo com a disponibilidade de dados e 

considerando homogêneas as condições hidráulicas desses trechos. Foram especificados 6 

trechos de, no máximo 20km de extensão, com elementos computacionais de 1km, 

totalizando 80 ECs.  

O esquema unifilar da bacia, representado pela Figura 7.4, mostra a discretização do Alto 

Rio das Velhas para a modelagem, contendo a representação detalhada dos trechos em 

ECs, e ainda as entradas dos principais tributários considerados como lançamentos (cargas 

pontuais), os códigos propostos pelo IGAM e pela ANA, os municípios e a retirada (Bela 

Fama) no sistema sendo utilizado seus respectivos dados de vazão e de qualidade. Os 

dados hidráulicos dos principais afluentes da área de estudo estão representados no anexo 

2. 
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Figura 7.4 - Esquema unifilar da bacia do Alto Rio das Velhas - municípios, 
tributários e retirada 

 

Para o QUAL2E, a segmentação do rio em trechos requer a premissa de características 

hidráulicas semelhantes entre um grupo de elementos computacionais para que sejam 

reunidos e denominados como um trecho. Portanto, o critério de divisão, baseado na 
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dissertação de Campos (1997), permitiu que os trechos criados possuíssem, de fato, ECs 

com hidráulica (vazão, profundidade, velocidade) bem similares entre si. 

7.4. Coeficientes Hidráulicos 

O modelo QUAL2E permite o cálculo de velocidade e profundidade dos cursos d’água por 

meio da utilização de coeficientes de descarga, os quais correlacionam a velocidade e 

profundidade do trecho de rio simulado com a vazão, ou por meio das seções transversais 

trapezoidais dos trechos. Neste estudo optou-se pela primeira alternativa, em que os 

coeficientes foram calculados para o período seco e chuvoso. 

Os coeficientes hidráulicos a, b, α e β, descritos na secção 5.4 do capítulo 5, foram 

determinados pela regressão dos parâmetros hidráulicos – velocidade, profundidade e 

vazão. A estimativa desses coeficientes foi feita com base em registros hidrológicos 

disponíveis para estações da ANA inseridas dentro da área de interesse. As duas estações 

fluviométricas consideradas são: Fazenda Água Limpa (41151000), para o preenchimento 

dos trechos T1 e T2, e Honório Bicalho (41199998), para o preenchimento dos trechos T5 

e T6. Os valores dos coeficientes determinados para os trechos T3 e T4 correspondem à 

média dos valores calculados nas duas estações da ANA. 

As localizações, bem como os valores dos coeficientes no sistema modelado, são 

mostradas respectivamente nas Tabelas 7.2 e 7.3, para os períodos seco e chuvoso. 

 

Tabela 7.2 - Coeficientes de correlação da velocidade e profundidade com a vazão 
para o período seco em condições de vazão média 

Período seco – vazões médias 
Localização Equação da velocidade baQv =  Equação da profundidade βα= Qp  

Trecho a b α  β 
T 1 0,5317 0,2737 0,2141 0,5540 
T 2 0,5317 0,2737 0,2141 0,5540 
T 3 0,3430 0,4076 0,2638 0,3780 
T 4 0,3430 0,4076 0,2638 0,3780 
T 5 0,1543 0,5414 0,3135 0,2019 
T 6 0,1543 0,5414 0,3135 0,2019 
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Tabela 7.3 - Coeficientes de correlação da velocidade e profundidade com a vazão 
para o período chuvoso em condições de vazão média 

Período chuvoso – vazões médias 
Localização Equação da velocidade baQv =  Equação da profundidade βα= Qp  

Trecho a b α  β 
T 1 0,5410 0,2465 0,2158 0,5540 
T 2 0,5410 0,2465 0,2158 0,5540 
T 3 0,4298 0,2744 0,1580 0,5893 
T 4 0,4298 0,2744 0,1580 0,5893 
T 5 0,3186 0,3022 0,1002 0,5574 
T 6 0,3186 0,3022 0,1002 0,5574 

 

Por considerar-se que as variações do coeficiente de dispersão longitudinal (DL) não 

provocam alterações significativas na calibração, o valor utilizado foi o valor default 

proposto no manual do modelo. Para todos os trechos considerados no trabalho foi 

utilizado um valor único igual a 60. As Figuras 7.5 e 7.6 apresentam a entrada dos 

parâmetros hidráulicos no QUAL2E respectivamente para os períodos seco e chuvoso.  

 

Figura 7.5 - Entrada de dados climáticos, geográficos e coeficientes hidráulicos no 
QUAL2E (período seco) 
 



 

 89

 

Figura 7.6 - Entrada de dados climáticos, geográficos e coeficientes hidráulicos no 
QUAL2E (período chuvoso) 

 

7.5. Calibração 

7.5.1. Coeficientes de reação e condição inicial do rio 

Os coeficientes de reação referentes aos parâmetros considerados neste trabalho - OD e 

DBO - são k1, k2, k3 e k4 , os quais foram estimados de acordo com os intervalos propostos 

no manual do modelo QUAL2E representados na Tabela 5.5 do capítulo 5.  

Os dados de campanhas do IGAM referentes ao ano de 2004 foram retirados para 

preencher os valores da temperatura, do oxigênio dissolvido e de sua demanda bioquímica 

de oxigênio exigidas nas condições inicias do rio. Foram calculadas as médias do OD, 

DBO e temperatura dos pontos de monitoramento localizados em cada trecho para o 

preenchimento das condições iniciais do rio. As Figuras 7.7 e 7.8 mostram, 

respectivamente, os dados de entrada dos coeficientes de reação e da condição inicial do 

rio no modelo para o período seco e período chuvoso. 
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Figura 7.7 - Coeficientes de reação e da condição inicial do rio no QUAL2E (período 
seco) 

 

 

Figura 7.8 - Coeficientes de reação e da condição inicial do rio no QUAL2E (período 
chuvoso) 
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7.5.2. Dados de cabeceira e fluxo incremental 

Os dados de cabeceira utilizados neste trabalho correspondem aos dados do primeiro ponto 

de controle, que neste caso é o ponto AV 005. Nas Figuras 7.9 e 7.10 estão representadas 

as telas do QUAL2E, com seus respectivos valores para os períodos seco e chuvoso, 

contendo os dados de cabeceira e fluxo incremental utilizados para o desenvolvimento do 

trabalho. 

 

 

Figura 7.9 - Tela do QUAL2E com dados de cabeceira e fluxo incremental (período 
seco) 
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Figura 7.10 - Tela do QUAL2E com dados de cabeceira e fluxo incremental (período 
chuvoso) 

 

7.5.3. Cargas pontuais e retiradas 

Alguns afluentes, considerados como cargas, não possuíam dados de vazão. Os dados de 

vazão para essas cargas foram calculados com base na relação das áreas de drenagem dos 

afluentes obtidas pelo software ArcGis-9.1 ou pelo cálculo de um fator de correção 

extrapolado de pontos próximos dos pontos de interesse. Os valores de vazão, temperatura, 

OD e DBO inseridos no modelo para a calibração são referentes ao ano de 2004. As cargas 

pontuais referentes aos principais afluentes do Alto Rio das Velhas e municípios, bem 

como a captação de Bela Fama, estão representadas nas Tabelas 6.4 e 6.5, respectivamente 

para os períodos seco e chuvoso. 

 

 

 

 



 

 93

Tabela 7.4 - Dados qualitativos e quantitativos, referentes ao ano de 2004, dos pontos 
de lançamento considerados na calibração do modelo (período seco) 

Período seco 

Códigos/pontos de lançamento Q (m3/s) OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp. (ºC) 

AV 010 (ribeirão do Funil) 1,120 7,78 2,00 20,00 
AV 020 (rio Maracujá) 0,844 7,30 2,00 21,25 
AV 110 (rio Itabirito) 5,213 7,50 4,50 20,45 
AV 140 (córrego Fazenda Velha) 0,760 8,20 2,00 19,00 
AV 200 (rio do Peixe) 3,485 7,95 2,00 20,65 
AV 250 (ribeirão Macacos) 1,304 8,10 2,50 19,40 
AV 310 (ribeirão Água Suja) 0,730 6,40 14,50 20,80 
AV 340 (ribeirão da Prata) 1,176 7,00 4,50 21,45 
Município de Rio Acima 0,007 0,00 350,00 20,31 
Retirada em Bela Fama -6,000 - - - 
Município de Raposos 0,014 0,00 350,00 20,31 

 

Tabela 7.5 - Dados qualitativos e quantitativos, referentes ao ano de 2004, dos pontos 
de lançamento considerados na calibração do modelo (período chuvoso) 

Período chuvoso 

Códigos/pontos de lançamento Q (m3/s) OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp. (ºC) 

AV 010 (ribeirão do Funil) 1,945 6,33 2,00 21,10 
AV 020 (rio Maracujá) 2,193 6,25 2,00 23,40 
AV 110 (rio Itabirito) 10,754 7,50 3,00 22,15 
AV 140 (córrego Fazenda Velha) 1,568 7,20 2,00 22,55 
AV 200 (rio do Peixe) 6,360 7,45 2,00 22,80 
AV 250 (ribeirão Macacos) 2,288 7,30 2,00 22,55 
AV 310 (ribeirão Água Suja) 2,520 6,65 6,00 22,15 
AV 340 (ribeirão da Prata) 2,130 7,35 2,00 22,95 
Município de Rio Acima 0,007 0,00 350,00 22,46 
Retirada em Bela Fama -6,000 - - - 
Município de Raposos 0,014 0,00 350,00 22,46 
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7.5.4. Critério de parada 

O critério de parada utilizado para obtenção dos coeficientes de reação foi o método da 

“Norma Euclidiana”, representada pela equação 5.1. 

( )∑
=

−=
n

1i

2obs
i

sim
i DDE                                                                                                     (7.1) 

onde: E = Norma euclidiana; n = número de pontos de controle; sim
iD  = dado (OD ou 

DBO) simulado pelo modelo no ponto de controle i; obs
iD = dado médio (OD ou DBO) 

observado no ponto de controle i. 

A norma euclidiana fornece um escalar positivo que indica “a distância” entre os valores 

simulados (Dsim) e os valores reais observados (Dobs). Portanto, quanto menor a norma 

euclidiana, mais próximo da solução real estará o modelo. 

7.6. Validação 

Como já foi comentado anteriormente, a validação é a demonstração de que o modelo foi 

capaz de reproduzir os processos que ocorrem na bacia hidrográfica em estudo. Depois do 

modelo ser calibrado com os dados de 2004, os parâmetros OD e DBO foram validados 

com dados qualitativos e quantitativos referentes ao ano de 2003. Os procedimentos para 

determinar os cálculos dos dados utilizados na validação foram os mesmos feitos no 

processo de calibração. As Tabelas 7.6 e 7.7, apresentam os valores das concentrações de 

OD e DBO, as temperaturas e as vazões (cargas e retiradas) utilizadas na validação do 

modelo, respectivamente para os períodos seco e chuvoso. 
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Tabela 7.6 - Dados qualitativos e quantitativos, referentes ao ano de 2003, dos pontos 
de lançamento considerados na validação do modelo (período seco) 

Período seco 

Códigos/pontos de lançamento Q (m3/s) OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp. (ºC) 

AV 010 (ribeirão do Funil) 0,854 7,20 2,00 20,10 
AV 020 (rio Maracujá) 0,460 7,35 2,50 20,50 
AV 110 (rio Itabirito) 4,031 7,25 3,00 19,65 
AV 140 (córrego Fazenda Velha) 0,588 7,85 3,50 17,85 
AV 200 (rio do Peixe) 2,776 7,30 2,00 21,25 
AV 250 (ribeirão Macacos) 0,765 7,70 2,00 20,25 
AV 310 (ribeirão Água Suja) 0,660 4,80 15,50 20,30 
AV 340 (ribeirão da Prata) 0,432 6,95 5,00 20,45 
Município de Rio Acima 0,007 0,00 350,00 20,00 
Retirada em Bela Fama -6,000 - - - 
Município de Raposos 0,014 0,00 350,00 20,00 

 

Tabela 7.7 - Dados qualitativos e quantitativos, referentes ao ano de 2003, dos pontos 
de lançamento considerados na validação do modelo (período chuvoso) 

Período chuvoso 

Códigos/pontos de lançamento Q (m3/s) OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp. (ºC) 

AV 010 (ribeirão do Funil) 6,690 7,18 3,25 22,30 
AV 020 (rio Maracujá) 2,987 6,35 3,00 22,65 
AV 110 (rio Itabirito) 14,648 7,40 2,00 22,10 
AV 140 (córrego Fazenda Velha) 2,137 7,65 2,00 21,20 
AV 200 (rio do Peixe) 21,578 7,65 2,00 22,90 
AV 250 (ribeirão Macacos) 5,407 7,85 2,00 23,25 
AV 310 (ribeirão Água Suja) 3,360 6,65 4,50 23,50 
AV 340 (ribeirão da Prata) 2,839 7,55 2,50 22,85 
Município de Rio Acima 0,007 0,00 350,00 22,60 
Retirada em Bela Fama -6,000 - - - 
Município de Raposos 0,014 0,00 350,00 22,60 
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7.7. Simulação 

O processo de simulação da qualidade das águas do Alto Rio das Velhas foi baseado no 

cenário de vazões críticas, empregando-se a vazão Q7,10 (vazão média das mínimas de sete 

dias consecutivos em 10 anos de recorrência) no período de estiagem em cada seção do 

corpo receptor. 

Os dados das vazões críticas (Q7,10) utilizados no processo de simulação foram obtidos 

com a ajuda do “Atlas Digital das Águas de Minas”. Para os afluentes que não possuíam a 

Q7,10, foi feita a multiplicação dos dados de vazão média de longo período utilizados na 

calibração com um fator de correção determinado com a extrapolação dos pontos 

monitorados pelo Atlas digital. 

Para o cálculo das concentrações de DBO foi utilizado o procedimento que consiste em 

adotar a mesma carga ocorrida na calibração (ano 2004, período Seco), dada pela seguinte 

equação: 

10,7

.

Q

CQ
DBO DBO=                                                                                                                 (7.2) 

Em que: Q é a vazão de 2004; e CDBO é a concentração da DBO de 2004. 

O procedimento citado acima gerou valores mais elevados de DBO. Os valores de OD e da 

temperatura foram considerados os mesmos valores utilizados na calibração. As Tabelas 

7.8 e 7.9 representam, respectivamente, os valores calculados para os dados de cabeceira e 

o fluxo incremental, e os valores das cargas e retiradas determinadas para a simulação do 

modelo. 
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Tabela 7.8 - Dados de cabeceira e fluxo incremental da simulação 

Trecho Q7,10 (m
3/s) OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp. (ºC) 

Cabeceira 0,356 8,15 5,42 19,10 

1 0,279 8,15 5,02 19,10 

2 2,399 8,00 4,70 20,90 

3 0,614 7,90 4,53 21,10 

4 2,249 8,20 6,21 19,90 

5 1,062 7,70 4,87 20,10 

6 0,142 7,65 11,62 21,20 

 

Tabela 7.9 - Cargas e retiradas utilizadas na simulação do modelo (período seco). 

Período seco 

Códigos/pontos de lançamento Q (m3/s) OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp. (ºC) 

AV 010 (ribeirão do Funil) 0,427 7,78 5,25 20,00 
AV 020 (rio Maracujá) 0,348 7,30 4,85 21,30 
AV 110 (rio Itabirito) 3,506 7,50 6,69 20,50 
AV 140 (córrego Fazenda Velha) 0,512 8,20 2,97 19,00 
AV 200 (rio do Peixe) 1,641 7,95 4,25 20,70 
AV 250 (ribeirão Macacos) 0,565 8,10 5,77 19,40 
AV 310 (ribeirão Água Suja) 0,564 6,40 18,77 20,80 
AV 340 (ribeirão da Prata) 0,908 7,00 5,83 21,50 
Município de Rio Acima 0,007 0,00 350,00 20,30 
Retirada em Bela Fama -6,000 - - - 
Município de Raposos 0,014 0,00 350,00 20,30 

 

De acordo com Tabela 7.9, observa-se que os valores das concentrações de DBO 

aumentaram. Isso provocou a mudança de classe do Alto Rio das Velhas, antes da classe 1 

(limite de 3mg/l estipulado pela resolução CONAMA 357/2005) para classe 2 nos trechos 

de 1 a 4 e classe 3 nos trechos 5 e 6. 

Neste estudo, optou-se pelo modelo QUAL2E, entendido como uma ferramenta de análise 

de gestão de recursos hídricos. Outras pesquisas ampliarão este estudo, considerando que a 

crise da água no século XXI é muito mais de gerenciamento do que uma crise real de 
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escassez e estresse 19. Trata-se, na realidade, de um conjunto de problemas que requerem 

projetos, novos programas e novas abordagens com o objetivo de promover alterações na 

gestão das águas em âmbito local, continental e planetário. 

 

                                            

19 Cf. TUNDISI, J. G. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções. Estudos Avançados, São Paulo, v. 
22, n. 63, p.7, maio/ago. 2008. 
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CAPÍTULO VIII: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As figuras 8.1 e 8.2 representam as vazões referentes aos anos de 2003 (validação), 2004 

(calibração) e a simulação (Q7, 10) respectivamente para os períodos seco e chuvoso. 

Observa-se que no período seco a retirada de bela fama (km 16) é bastante representativa 

ao contrário do período chuvoso em que essa retirada não causa tanto impacto no curso do 

rio. 
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Figura 8.1 – Vazão (período seco) 
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Figura 8.2 - Vazão (período chuvoso) 

 

8.1. Calibração do Modelo 

Como já foi mencionado anteriormente, os parâmetros utilizados para calibrar o modelo 

foram oxigênio dissolvido – OD e demanda bioquímica de oxigênio – DBO. Essa 

calibração foi feita por meio da adição de valores, dentro dos limites contidos na Tabela 

5.5, até se obter uma combinação ótima dos coeficientes de reação para as condições de 

Vazão Alta, com os dados das campanhas I e IV, e Vazão Baixa, com os dados das 

campanhas VII e X. Os intervalos de confiança dos dados observados são os valores de OD 

e DBO das campanhas nos pontos de controle. 

As Tabelas 8.1 e 8.2 apresentam respectivamente a combinação final entre os coeficientes 

de reação para os períodos seco e chuvoso. Estes foram obtidos considerando-se o menor 

valor do erro calculado através da norma euclidiana, atingindo boa aderência com os dados 

observados. No anexo 5 estão representados os valores finais de OD e DBO resultantes da 

calibração e validação gerados pelo modelo. 
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Tabela 8.1 - Coeficientes utilizados na calibração (período seco) 

Período seco 
Trecho k1 (dia-1) k2 (dia-1) k3 (dia-1) k4 (mgO/ft2.dia) 

1 0,6 Thackston and Krenkel 0,10 1,5 
2 0,08 Langbien and Durum 0,36 0,0 
3 0,08 Thackston and Krenkel 0,36 4,5 
4 0,02 Thackston and Krenkel 0,00 4,6 
5 0,02 Thackston and Krenkel 0,00 4,0 
6 0,02 Thackston and Krenkel 0,00 0,0 

 

Tabela 8.2 - Coeficientes utilizados na calibração (período chuvoso) 

Período Chuvoso 
Trecho k1 (dia-1) k2 (dia-1) k3 (dia-1) k4 (mgO/ft2.dia) 

1 0,10 Langbien and Durum 0,01 5,3 
2 0,10 O’Connor and Dobbins 0,01 5,0 
3 0,20 O’Connor and Dobbins 0,01 6,0 
4 0,02 O’Connor and Dobbins 0,01 3,2 
5 0,03 O’Connor and Dobbins 0,01 6,0 
6 0,02 O’Connor and Dobbins 0,01 10,0 

 

8.1.1. Oxigênio dissolvido – OD 

As Figuras 8.3 e 8.4 apresentam o confronto entre o resultado da calibração e os dados 

observados em campo, referentes ao ano de 2004, respectivamente para os períodos seco e 

chuvoso do oxigênio dissolvido no trecho de 80km do Alto Rio das Velhas. Os menores 

valores da norma euclidiana calculados para o oxigênio dissolvido nos períodos seco e 

chuvoso foram respectivamente 0,528 e 2,062. 

As concentrações de OD calculadas e observadas foram elevadas em todos os trechos, 

resultantes das baixas cargas orgânicas afluentes em toda bacia, superando sempre o limite 

mínimo de 6mg/l especificado para a classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005.  
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Figura 8.3 - Calibração de OD (período seco) 
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Figura 8.4 - Calibração de OD (período chuvoso) 
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8.1.2. Demanda bioquímica de oxigênio – DBO 

As concentrações de DBO observada e calculada pelo modelo estão apresentadas nas 

Figuras 8.5 e 8.6. Os valores da norma euclidiana calculados para a demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) nos períodos seco e chuvoso foram respectivamente 1,149 e 1,442. 

De acordo com a calibração, observa-se que para o período seco os valores foram 

inferiores ao limite de 3mg/l fixado pela Resolução CONAMA 357/2005 para classe 1, 

exceto no trecho 6, onde estão localizadas a retirada de Bela Fama e a entrada de alguns 

afluentes. O modelo mostra picos de DBO na entrada dos afluentes devido aos 

lançamentos localizados na bacia. 

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Distância (km)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D
B

O
 (

m
g

/l)

DBO calculada
DBO observada
Trecho
Afluente

Limite máximo: classe 1

 

Figura 8.5 - Calibração da DBO (período seco) 



 

 104

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Distância (km)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D
B

O
 (

m
g

/l)

DBO calculada
DBO observada
Trecho
Afluente

Limite máximo: classe 1

 

Figura 8.6 - Calibração da DBO (período chuvoso) 

 

8.2. Validação do Modelo 

A validação é a etapa de verificação do modelo já calibrado, a qual é feita com a utilização 

de uma série de dados de campo diferentes daqueles utilizados na calibração. O modelo 

estará validado se os valores calculados estiverem de acordo com os novos valores 

observados, sendo que os coeficientes de reação deverão ser os mesmos utilizados na 

calibração. 

Dados de quatro campanhas referentes ao ano de 2003 foram utilizados no processo de 

validação do modelo (duas para cada período, seco e chuvoso). As Figuras 8.7 e 8.8 

mostram a validação de OD e as Figuras 8.9 e 8.10 a validação do constituinte DBO, 

respectivamente para os períodos seco e chuvoso. 



 

 105

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Distância (km)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O
D

 (
m

g
/l)

OD calculado
OD observado
Trecho
Afluente

Limite mínimo: classe 1

 

Figura 8.7 - Validação dos constituintes OD (período seco) 
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Figura 8.8 - Validação dos constituintes OD (período chuvoso) 
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Figura 8.9 - Validação dos constituintes DBO (período seco) 
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Figura 8.10 - Validação dos constituintes DBO (período chuvoso) 
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A validação feita para o constituinte DBO mostra que no período chuvoso há um valor que 

destoa das características do rio. Isso se deve talvez a um erro de medição no trecho 1 do 

local pesquisado. 

8.3. Simulação de Situações Futuras 

Depois de calibrado e validado com as características do sistema em estudo, torna-se 

possível fazer avaliações da qualidade da água através da simulação de situações futuras, 

as quais podem ser feitas alterando as vazões ao longo do trecho ou alterando as 

concentrações dos constituintes (cargas e/ou lançamentos). 

Com o objetivo de mostrar a importância na utilização do modelo QUAL2E, a simulação 

foi feita alterando-se as vazões que antes eram as médias observadas nos anos 2003 e 2004, 

para a condição de vazões críticas (Q7,10). As Figuras 8.11 e 8.12 apresentam 

respectivamente as concentrações de OD e DBO calculadas pelo modelo. 
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Figura 8.11 - Simulação da OD em situação de vazão crítica (período seco) 
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Figura 8.12 - Simulação da DBO em situação de vazão crítica (período seco) 

 

As concentrações de DBO foram mais altas que os valores observados na calibração. Os 

valores foram superiores ao limite máximo de 3mg/l estipulado pelo CONAMA para classe 

1. No início dos trechos 4 e 6 pode-se observar a influência na qualidade da água referente 

ao lançamento do rio Itabirito e à  retirada de Bela Fama. 
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CAPÍTULO IX: CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

Diante dos objetivos propostos para esta pesquisa, conclui-se que estes foram alcançados. 

O processo de calibração e validação do modelo se mostrou bastante eficiente na previsão 

da qualidade da água do Alto Rio das Velhas. Portanto, o modelo QUAL2E, software de 

livre acesso, mesmo com todas as suas limitações, se desponta como uma ferramenta de 

formulação matemática consistente e de grande valor na gestão dos recursos hídricos. 

A importância de fazer do modelo uma ferramenta de gestão dos recursos hídricos se dá no 

fato de permitir que as tomadas de decisões sobre o gerenciamento da bacia em estudo 

fiquem mais precisas e conscientes. Por isso, torna-se importante que os órgãos 

responsáveis obtenham e disponibilizem um banco de dados mais estruturado.  

A coleta, a análise e a medição da qualidade de água talvez sejam o mais importante passo 

no processo de gestão e monitoramento da bacia hidrográfica, mas junto a esse passo deve 

estar associada a medição dos dados hidráulicos do rio. A avaliação dos dados de 

qualidade e dados hidráulicos conjuntamente permite uma avaliação e um prognóstico 

mais preciso sobre o sistema hídrico. 

A comprovação da afirmativa acima está na simulação feita para o desenvolvimento deste 

trabalho. Para o cenário simulado, foi utilizada a vazão Q7,10 no período de estiagem da 

região. O prognóstico feito para esse cenário indica que os valores das concentrações de 

DBO ultrapassaram a classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005, principalmente nos 

trechos 4, 5 e 6, devido à quantidade de matéria orgânica advinda do lançamento de esgoto 

doméstico. Observa-se com essa simulação que as condições de qualidade da água no 

sentido de montante para jusante vão se agravando. Nos três trechos finais começam a 

aparecer centros urbanos maiores. 

Está bem claro na Figura 8.7, representativa das condições críticas de vazão (Q7,10), que a 

captação da ETA de Bela Fama e a carga referente ao Rio Itabirito têm uma grande 

influência na qualidade de Água do Alto Rio das Velhas. De acordo com gráfico da DBO 

(período seco) o rio Itabirito é o afluente que causa maior impacto no trecho estudado. 

Além disso, ele está localizado a alguns quilômetros da captação Bela Fama que 

futuramente tem projeto de aumentar seu volume de retirada de água de 6m3/s para 9m3/s. 
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Portanto, deve-se tomar medidas no sentido de minimizar os impactos causados pelos 

efluentes das cidades que banham o Itabirito. 

Diante da importância do QUAL2E, deve-se observar que a plenitude de sua utilização se 

dá basicamente a partir de dois fatores: o primeiro é a conscientização de sua importância e 

praticidade, e o segundo é a atuação dos órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos 

recursos hídricos de estarem comprometidos na organização e disponibilização de dados 

hidráulicos e de qualidade de água confiáveis e de fácil consulta. 

Com relação à inegável aplicabilidade do QUAL2E como ferramenta de suporte à gestão 

de recursos hídricos, existem por outro lado, as limitações do modelo (item 5.2 deste 

trabalho). Abaixo estão destacados alguns pontos que devem ser considerados para o 

aprimoramento de trabalhos futuros: 

• Na coleta e preparação dos dados para calibração, destaca-se a importância de se 

fazer a complementação dos dados de fonte secundária com os dados coletados in 

loco; 

• A discretização utilizada neste trabalho foi feita tomando-se como base a 

disponibilidade dos dados de qualidade e dos poucos dados hidráulicos para o 

processo de calibração. Com isto, é importante ressaltar que, quanto maior a 

compartimentação da bacia a ser modelada, mais refinada será a modelagem e, 

consequentemente, mais fiel será a realidade; 

• O modelo não permite a divisão diferenciada dos elementos computacionais. Pode 

acontecer de no curso do rio haver cargas pontuais muito próximas, ou seja, 

distância de cargas menores que o tamanho dos elementos computacionais 

estipulados para o trabalho. Isso dificulta sua informação no modelo; 

• A extensão dos ECs é fixa em todo o sistema estudado. Em regiões de grande 

concentração de cargas pontuais não é possível informar ao modelo sua localização 

exata. Além disso, o número de ECs é limitado em no máximo 20 por trecho. 

Portanto, não foi possível estabelecer número menor para a extensão dos ECs. A 

divisão é necessária, pois permite ajustes mais finos das simulações; 
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• Os valores dos coeficientes de reação obtidos para a calibração foram determinados 

por tentativa e erro, porém dentro dos limites sugeridos no manual do modelo. A 

eficiência desses dados se dá com base em medidas reais em campo. No entanto, 

não houve recursos e nem tempo para essa prática; 

• A ampliação do trecho discretizado, para a inclusão da região metropolitana de 

Belo Horizonte, que se encontra a jusante em cerca de 20km, e que representa a 

maior área urbana da bacia e consequentemente o maior ponto de lançamentos de 

cargas poluidoras; 

• A inclusão de outros parâmetros de qualidade para ampliar e melhorar a 

representatividade do modelo. Sugere-se a adoção dos parâmetros usados no 

cálculo do IQA; 

• A adoção de técnicas de otimização (por exemplo, algoritmos genéticos) para 

automatizar a busca dos valores ideais dos coeficientes de reação do modelo no 

processo de calibração. 

Mesmo com a escassez dos dados hidráulicos e todas as limitações que podem gerar 

inconsistências nesta pesquisa, a modelagem se mostrou satisfatória na descrição do 

sistema estudado. O modelo matemático calibrado e validado torna-se uma ferramenta de 

gestão que indicará de forma mais precisa as diretrizes no processo de tomadas de 

decisões. Além disso, as informações resultantes de trabalhos dessa natureza têm o seu 

valor dentro do contexto de gerenciamento ambiental, tão discutido atualmente. 

Como foi sinalizado no tema sobre os problemas da bacia hidrográfica, os modelos de 

qualidade de água não resolvem as questões ambientais por si só. É necessária uma 

compreensão mais abrangente sobre o processo de ocupação e uso dos recursos hídricos. 

Junto às soluções técnicas, é importante considerar os valores e as propostas das 

comunidades locais.   

Assim, este trabalho permite a continuidade e ampliação de outras pesquisas, visando ao 

conhecimento mais amplo e aprofundado da qualidade da água, por meio do 

aprimoramento feito nas metodologias de sua avaliação e, ainda, fazendo o estudo de 

outros parâmetros que ampliem e melhorem o uso do modelo QUAL2E. 



 

 112

Essas considerações não têm a pretensão de fornecer uma resposta definitiva e final. Essa é 

uma tarefa para um projeto mais amplo que envolve diversos atores, fatores e, ainda, 

múltiplas instâncias. Esse entendimento é, por sua vez, um processo permanente e de longa 

duração. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DOS PONTOS DE MONITORAMENTO E 

PONTOS DE VAZÃO 

TABELA A 1 – Pontos de Vazão do Atlas Digital das Águas de Minas 

 

Código/ Pontos Latitude Longitude 

Q 01  -20º 18' 48''  -43º 33' 23'' 

Q 02  -20º 18' 13''  -43º 36' 57'' 

Q 03  -20º 17' 08''  -43º 37' 12'' 

Q 04  -20º 14' 46''  -43º 38' 35'' 

Q 05  -20º 14' 03''  -43º 42' 30'' 

Q 06  -20º 15' 15''  -43º 56' 40'' 

Q 07  -20º 19' 17''  -43º 54' 46'' 

Q 08  -20º 22' 43''  -43º 51' 51'' 

Q 09  -20º 21' 12''  -43º 48' 22'' 

Q 10  -20º 15' 48''  -43º 48' 13'' 

Q 11  -20º 12' 56''  -43º 48' 02'' 

Q 12  -20º 10' 40''  -43º 47' 32'' 

Q 13  -20º 08' 06''  -43º 47' 25'' 

Q 14  -20º 05' 06''  -43º 47' 46'' 

Q 15  -20º 01' 06''  -43º 49' 48'' 

Q 16  -19º 54' 01''  -43º 49' 02'' 
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TABELA A 2 - Pontos de monitoramento e dados fluviométricos (IGAM) 

CÓD Descrição Latitude Longitude Altitude Tipo 
AV 005 Rio das velhas a montante de São Bartolomeu  -20º 18' 49''  -43º 34' 31'' 980 Qualidade 
AV 010 Rio das Velhas a jusante do ribeirão do Funil  -20º 18' 16''  -43º 36' 53'' 984 Qualidade 
AV 020 Rio Maracujá a montante da confluência do córrego dos Padres  -20º 16' 25''  -43º 42' 30'' 979 Qualidade 
AV 030 Represa Rio de Pedras – Corpo da barragem  -20º 12' 46''  -43º 43' 50'' 903 Qualidade 
AV 040/BV013 Rio das Velhas a montante do rio Itabirito  -20º 12' 26''  -43º 44' 47'' 760 Qualidade 
AV 100 Córrego da Onça a montante do rio Itabirito  -20º 13' 27''  -43º 48' 14'' 793 Qualidade 
AV 110/BV035 Rio Itabirito a jusante do cór. da Onça  -20º 12' 02''  -43º 48' 26'' 844 Qualidade 
AV 120 Córrego Moleque a montante do rio Itabirito  -20º 10' 51''  -43º 48' 51'' 757 Qualidade 
AV 130/BV037 Rio das Velhas a jusante do rio Itabirito  -20º 08' 15''  -43º 47' 33'' 721 Qualidade 
AV 140 Córrego Fazenda Velha a montante do rio das Velhas.  -20º 08' 47''  -43º 47' 39'' 719 Qualidade 
AV 200 Rio do Peixe a montante do rio das Velhas  -20º 07' 29''  -43º 52' 09'' 785 Qualidade 
AV 210/BV139 Rio das Velhas a jusante de rio Acima  -20º 05' 17''  -43º 47' 22'' 716 Qualidade 
AV 250 Ribeirão Macacos a montante do rio das Velhas  -20º 01' 37''  -43º 49' 38'' 746 Qualidade 
AV 260 Rio das Velhas em Bela Fama - Alça direita  -20º 01' 08''  -43º 49' 43'' 739 Qualidade 
AV 270 Rio das Velhas em Bela Fama - Alça esquerda  -20º 00' 29''  -43º 49' 52'' 742 Qualidade 
AV 310/BV062 Ribeirão Água Suja a montante do rio das Velhas  -19º 58' 54''  -43º 49' 27'' 711 Qualidade 
AV 320 Córrego da Mina a montante do rio das Velhas  -19º 58' 45''  -43º 49' 15'' 726 Qualidade 
AV 330/BV063 Rio das Velhas a jusante do cór. da Mina  -19º 59' 01''  -43º 49' 03'' 729 Qualidade 
AV 340 Ribeirão da Prata a montante do rio das Velhas  -19º 58' 27''  -43º 47' 46'' 709 Qualidade 
AVH 010 Rio Maracujá próximo da represa rio das Pedras  -20º 15' 46''  -43º 41' 51'' 892 Fluviométrico 
AVH 020 Ribeirão Mata Porcos após confluência com ribeirão Sardinha  -20º 18' 50''  -43º 47' 17'' 853 Fluviométrico 
AVH 030 Córrego da Onça a montante do rio Itabirito  -20º 13' 45''  -43º 48' 32'' 809 Fluviométrico 
AVH 040 Rio Itabirito a jusante da cidade de Itabirito  -20º 13' 27''  -43º 48' 13'' 810 Fluviométrico 
AVH 060 Ribeirão dos Macacos a montante do rio das Velhas  -20º 01' 40''  -43º 49' 40'' 699 Fluviométrico 
41151000 Fazenda Água Limpa  -19º 58' 27''  -43º 47' 39'' - Fluviométrico 
41180000 Itabirito  -20º 18' 05''  -43º 47' 54'' - Fluviométrico 
41199998 Honório Bicálio  -20º 01' 27''  -43º 49' 23'' - Fluviométrico 
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ANEXO 2 

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE AFLUENTES DO ALTO RIO DAS VELHAS 

TABELA A 3 – Rio Maracujá (AVH-010) 

 

Data 
 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 

Prof. média 
(m) 

Vel. média 
(m/s) 

Cota média 
(m) 

Descarga 
(m3/s) 

30/10/2003 5,40 1,96 0,36 0,237 1,25 0,463 
07/11/2003 5,40 2,89 0,53 0,393 1,43 1,130 
14/02/2004 5,30 3,83 0,72 0,555 1,64 2,130 
06/03/2004 5,60 4,53 0,81 0,667 1,78 3,020 
28/04/2004 5,20 3,04 0,58 0,470 1,51 1,430 
06/05/2003 6,00 2,92 0,49 0,378 1,43 1,100 
21/07/2004 5,20 3,18 0,61 0,412 1,48 1,310 
09/08/2004 5,15 2,37 0,46 0,362 1,32 0,858 
27/09/2004 5,15 1,90 0,37 0,225 1,23 0,429 
11/10/2004 5,15 2,09 0,41 0,249 1,27 0,519 
06/11/2004 5,15 2,01 0,39 0,267 1,26 0,538 
01/12/2004 5,15 2,25 0,44 0,131 1,33 0,293 
06/01/2005 5,25 3,85 0,73 0,546 1,65 2,100 
25/02/2005 5,30 3,14 0,59 0,460 1,56 1,450 
05/02/2005 5,80 4,25 0,73 0,574 1,75 2,440 
11/03/2005 5,60 4,53 0,81 0,647 1,78 2,930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 121

TABELA A 4 – Ribeirão Mata Porcos (AVH-020) 

 

Data 
 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 

Prof. média 
(m) 

Vel. média 
(m/s) 

Cota média 
(m) 

Descarga 
(m3/s) 

30/10/2003 14,00 4,36 0,31 0,686 0,35 2,99 
7/11/2003 14,40 5,55 0,39 0,768 0,43 4,26 
3/12/2003 14,40 5,67 0,39 0,769 0,43 4,36 
5/1/2004 14,70 7,43 0,51 0,700 0,47 5,20 
10/3/2004 15,90 10,6 0,67 0,731 0,66 7,77 
29/4/2004 15,40 7,89 0,51 0,805 0,53 6,35 
11/5/2004 15,40 7,34 0,48 0,340 0,47 2,50 
8/6/2004 16,00 7,05 0,44 0,778 0,42 5,49 
7/7/2004 13,90 5,07 0,36 0,755 0,36 3,83 
11/8/2004 13,50 4,86 0,36 0,823 0,31 4,00 
29/9/2004 17,80 4,4 0,25 0,797 0,26 3,51 

29/10/2004 14,20 5,15 0,36 0,799 0,28 4,11 
11/11/2004 14,20 4,93 0,35 0,770 0,27 3,80 
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TABELA A 5 – Córrego do Onça (AVH-030) 

 

Data 
 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 

Prof. média 
(m) 

Vel. média 
(m/s) 

Cota média 
(m) 

Descarga 
(m3/s) 

29/11/2003 3,30 0,465 0,14 0,199 0,14 0,928 
6/11/2003 4,10 0,561 0,14 0,227 0,15 0,127 
5/12/2003 3,20 0,488 0,15 0,285 0,16 0,139 
3/12/2003 3,10 0,42 0,14 0,234 0,16 0,982 
6/1/2004 4,30 0,938 0,22 0,493 - 0,462 
5/1/2004 4,00 0,581 0,15 0,311 - 0,180 
6/2/2004 16,10 15,9 0,99 0,399 1,58 6,340 
10/3/2004 4,30 0,74 0,17 0,434 - 0,320 
30/4/2004 4,50 0,582 0,13 0,387 0,20 0,225 
11/5/2004 4,30 0,529 0,12 0,396 0,18 0,209 
8/6/2004 4,30 0,496 0,12 0,354 0,19 0,176 
7/7/2004 4,40 0,508 0,12 0,374 0,20 0,189 
11/8/2004 3,75 0,437 0,12 0,366 0,17 0,159 
29/9/2004 4,00 0,562 0,14 0,234 0,17 0,131 

28/10/2004 3,90 0,421 0,11 0,291 0,17 0,122 
11/11/2004 3,80 0,44 0,12 0,297 0,18 0,130 
6/12/2004 3,80 0,5 0,13 0,462 - 0,213 
3/1/2005 5,0 0,688 0,14 0,364 0,19 0,250 
9/2/2005 4,9 0,756 0,15 0,392 0,16 0,2961 
16/3/2005 3,9 1,51 0,39 0,443 0,31 0,671 
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TABELA A 6 – Rio Itabirito (AVH-040) 

 

Data 
 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 

Prof. média 
(m) 

Vel. média 
(m/s) 

Cota média 
(m) 

Descarga 
(m3/s) 

11/3/2003 16,10 16,9 1,05 0,550 1,65 9,29 
7/4/2003 16,80 20,9 1,25 0,895 1,82 18,70 
30/5/2003 16,10 14,9 0,93 0,355 1,55 5,30 
9/6/2003 16,40 15,2 0,93 0,352 1,55 5,37 
27/8/2003 15,80 14,9 0,94 0,340 1,53 5,05 
25/9/2003 16,10 14,1 0,88 0,274 1,48 3,87 

29/10/2003 15,80 13,5 0,86 0,262 1,48 3,54 
6/11/2003 15,80 14,2 0,90 0,297 1,49 4,20 
5/12/2003 15,50 16,3 1,05 0,446 1,60 7,25 
6/2/2004 16,40 18,1 1,10 0,649 1,71 11,70 
7/3/2004 16,50 18,7 1,13 0,702 1,74 13,10 
27/4/2004 16,50 17,4 1,06 0,569 1,65 9,92 
27/5/2004 16,00 15,7 0,98 0,505 1,60 7,91 
29/6/2004 15,10 14,9 0,98 0,442 1,57 6,56 
13/1/2005 15,4 18,6 1,21 0,957 1,85 17,80 
26/2/2005 16,50 18 1,09 0,716 1,67 12,90 
14/3/2005 16,5 18,4 1,11 0,778 1,70 14,30 
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TABELA A 7 – Ribeirão dos Macacos (AVH-060) 

 

Data 
 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 

Prof. média 
(m) 

Vel. média 
(m/s) 

Cota média 
(m) 

Descarga 
(m3/s) 

28/10/2003 8,10 1,92 0,24 0,399 0,69 0,765 
5/11/2003 8,50 1,78 0,21 0,571 0,70 1,010 
2/12/2003 9,10 2,08 0,23 0,676 0,74 1,410 
5/1/2004 10,60 3,37 0,32 0,802 0,80 2,700 
4/2/2004 10,00 3,21 0,32 0,678 0,73 2,180 
10/3/2004 14,80 4,8 0,32 0,401 0,85 1,920 
29/4/2004 11,30 2,86 0,25 0,823 0,72 2,350 
10/5/2004 10,80 2,64 0,24 0,794 0,73 2,090 
7/7/2004 9,90 2,38 0,24 0,739 0,69 1,750 
6/7/2004 9,70 2,23 0,23 0,701 0,69 1,560 
10/8/2004 9,20 2,07 0,22 0,598 0,67 1,240 
10/9/2004 8,40 1,73 0,21 0,614 0,65 1,060 

28/10/2004 8,30 1,59 0,19 0,574 0,64 0,912 
10/11/2004 8,25 1,64 0,20 0,620 0,64 1,020 
5/12/2004 9,30 1,94 0,21 0,633 0,69 1,230 
3/1/2005 12,70 3,63 0,29 0,752 - 2,730 
8/2/2005 15,80 3,33 0,21 0,000 0,74 0,000 
18/3/2005 16,6 4,34 0,26 0,844 0,80 3,660 
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TABELA A 8 – Ribeirão do Prata (AVH-070) 

 

Data 
 

Largura 
(m) 

Área 
(m2) 

Prof. média 
(m) 

Vel. média 
(m/s) 

Cota média 
(m) 

Descarga 
(m3/s) 

2/12/2003 8,70 6,53 0,75 0,226 0,63 1,480 
28/10/2003 8,00 2,92 0,37 0,148 0,42 0,432 
6/12/2004 3,80 0,5 0,13 0,426 - 0,213 
10/8/2004 11,30 4,51 0,40 0,186 0,56 0,837 
7/6/2004 11,60 8,15 0,70 0,162 0,67 1,320 
6/7/2004 11,50 7,14 0,62 0,192 0,59 1,370 
29/4/2004 11,80 8,76 0,75 0,194 0,73 1,690 
8/5/2004 11,40 7,86 0,69 0,221 0,68 1,740 
4/2/2004 11,90 9,19 0,77 0,203 - 1,860 
10/3/2004 10,20 8,21 0,80 0,345 - 2,840 
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ANEXO 3 

DADOS DE QUALIDADE PNMA 

TABELA A 9 – Campanha I (2004) 
 
 

Código Descrição Data Hora Tempo Temp. do ar Temp. da água OD OD satur. DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 12/1/2004 11:00 Nublado 25,0 22,9 7,1 91,4 2,0 
AV010 RV a jus. do rib. Funil 12/1/2004 13:25 Nublado 29,0 25,1 6,6 88,6 2,0 
AV020 Rio Maracujá 12/1/2004 12:30 Nublado 28,0 24,4 5,9 78,1 2,0 
AV030E Represa Rio das Pedras 12/1/2004 15:45 Nublado 27,0 25,8 6,6 89,8 2,0 
AV030F Represa Rio das Pedras 12/1/2004 15:25 Nublado 27,0 24,0 6,1 79,1 2,0 
AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 14/1/2004 10:25 Chuvoso 22,0 22,7 7,2 89,7 2,0 
AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 14/1/2004 13:15 Nublado 24,0 23,2 7,6 98,0 2,0 
AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 14/1/2004 15:05 Nublado 25,0 23,5 7,3 92,6 2,0 
AV140 Cór. Fazenda Velha 14/1/2004 14:35 Nublado 25,0 23,3 6,9 86,6 2,0 
AV200 Rio do Peixe 19/1/2004 11:25 Bom 27,0 23,9 7,5 96,1 2,0 
AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 19/1/2004 10:25 Bom 24,0 24,4 7,2 93,1 2,0 
AV250 Ribeirão Macacos 19/1/2004 13:40 Bom 27,0 23,7 7,1 90,3 2,0 
AV260 RV Bela Fama, alça direita 19/1/2004 14:50 Bom 28,0 26,7 7,1 96,1 2,0 
AV270 RV bela Fama, alça esquerda 19/1/2004 15:15 Bom 28,0 26,2 6,8 91,0 2,0 
AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 20/1/2004 09:30 Bom 23,0 21,8 6,2 75,8 4,0 
AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 20/1/2004 10:55 Bom 24,0 23,5 6,7 84,7 3,0 
AV340 Ribeirão da Prata 20/1/2004 12:55 Bom 27,0 24,2 7,3 93,6 2,0 

AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 21/1/2004 09:45 Bom 27,0 24,1 6,8 86,7 2,0 
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TABELA A 10 – Campanha IV (2004) 
 
 

Código Descrição Data Hora Tempo Temp, do ar Temp, da água OD OD satur, DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 1/4/2004 11:10 Bom 24,0 21,3 7,8 97,0 2,0 
AV010 RV a jus. do rib. Funil 1/4/2004 13:00 Bom 27,0 22,8 7,4 94,6 2,0 
AV020 Rio Maracujá 1/4/2004 12:25 Bom 27,0 22,4 6,6 83,8 2,0 
AV030E Represa Rio das Pedras 1/4/2004 15:00 Bom 23,0 24,3 6,4 84,3 2,0 
AV030F Represa Rio das Pedras 1/4/2004 14:40 Chuvoso 20,0 21,8 5,7 71,2 2,0 
AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 5/4/2004 10:50 Nublado 23,0 22,9 6,7 83,8 2,0 
AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 5/4/2004 12:35 Chuvoso 20,0 21,1 7,4 91,2 4,0 
AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 5/4/2004 15:10 Nublado 22,0 22,2 7,7 95,0 3,0 
AV140 Cór. Fazenda Velha 5/4/2004 14:40 Nublado 23,0 21,8 7,5 91,2 2,0 
AV200 Rio do Peixe 12/4/2004 11:45 Nublado 22,0 21,7 7,4 90,5 2,0 
AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 12/4/2004 09:45 Chuvoso 21,0 21,3 7,4 89,6 2,0 
AV250 Ribeirão Macacos 12/4/2004 12:45 Chuvoso 23,0 21,4 7,5 90,8 2,0 
AV260 RV Bela Fama, alça direita 12/4/2004 14:10 Nublado 23,0 22,7 7,3 90,7 2,0 
AV270 RV bela Fama, alça esquerda 12/4/2004 14:35 Nublado 23,0 22,4 7,4 91,4 2,0 
AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 13/4/2004 10:20 Nublado 24,0 22,5 7,1 88,1 8,0 
AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 13/4/2004 11:30 Nublado 24,0 22,1 7,3 89,6 3,0 
AV340 Ribeirão da Prata 13/4/2004 13:05 Chuvoso 24,0 21,7 7,4 90,0 2,0 
AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 14/4/2004 09:35 Nublado 24,0 21,7 7,4 89,6 2,0 
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TABELA A 11 – Campanha VII (2004) 

 

Código Descrição Data Hora Tempo Temp, do ar Temp, da água OD OD satur, DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 5/7/2004 10:55 Bom 21,0 17,0 8,3 94,3 2,0 
AV010 RV a jus. do rib. Funil 5/7/2004 12:55 Bom 24,0 17,7 8,2 94,1 2,0 
AV020 Rio Maracujá 5/7/2004 12:15 Bom 24,0 18,9 7,2 84,9 2,0 
AV030E Represa Rio das Pedras 5/7/2004 14;45 Bom 24,0 18,5 7,9 92,1 2,0 
AV030F Represa Rio das Pedras 5/7/2004 14;15 Bom 24,0 18,1 7,4 85,5 2,0 
AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 9/7/2004 10:30 Nublado 19,0 19,1 8,0 92,3 2,0 
AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 9/7/2004 13;30 Nublado 19,0 17,6 7,8 89,3 5,0 
AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 9/7/2004 15:15 Nublado 19,0 17,8 8,4 94,4 2,0 
AV140 Cór. Fazenda Velha 9/7/2004 14:45 Nublado 18,0 17,2 7,9 97,2 2,0 
AV200 Rio do Peixe 12/7/2004 12:10 Nublado 23,0 20,2 7,8 92,4 2,0 
AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 12/7/2004 10:10 Bom 19,0 18,2 7,8 88,5 2,0 
AV250 Ribeirão Macacos 12/7/2004 13:55 Nublado 23,0 19,3 7,8 90,3 2,0 
AV260 RV Bela Fama, alça direita 12/7/2004 15:10 Nublado 21,0 19,7 7,5 87,5 2,0 
AV270 RV bela Fama, alça esquerda 12/7/2004 15:35 Nublado 21,0 19,2 7,7 88,9 2,0 
AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 13/7/2004 10:40 Bom 21,0 18,3 6,4 72,6 13,0 
AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 13/7/2004 12:05 Nublado 22,0 20,0 7,8 91,6 3,0 
AV340 Ribeirão da Prata 13/7/2004 13:55 Nublado 24,0 19,5 7,8 90,5 3,0 
AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 14/7/2004 09:40 Bom 22,0 19,8 7,6 88,4 2,0 
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TABELA A 12 – Campanha X (2004) 

 

 
Código Descrição Data Hora Tempo Temp, do ar Temp, da água OD OD satur, DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 27/9/2004 10:35 Bom 27,0 21,1 8,0 99,1 2,0 
AV010 RV a jus. do rib. Funil 27/9/2004 12:40 Bom 31,0 24,1 7,8 102,5 2,0 
AV020 Rio Maracujá 27/9/2004 11:45 Bom 29,0 23,6 7,4 109,4 2,0 
AV030E Represa Rio das Pedras 27/9/2004 14:25 Bom 30,0 27,5 7,0 98,7 2,0 
AV030F Represa Rio das Pedras 27/9/2004 14:00 Bom 30,0 23,1 7,2 92,5 2,0 
AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 1/10/2004 09:55 Nublado 23,0 23,1 7,8 98,0 2,0 
AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 1/10/2004 12:10 Nublado 25,0 23,3 7,2 93,0 4,0 
AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 1/10/2004 13:55 Bom 26,0 23,2 8,5 107,1 2,0 
AV140 Cór. Fazenda Velha 1/10/2004 13:25 Bom 26,0 20,8 8,5 101,2 2,0 
AV200 Rio do Peixe 4/10/2004 11:25 Chuvoso 19,0 21,1 8,1 97,8 2,0 
AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 4/10/2004 09:55 Nublado 19,0 20,6 8,0 95,5 4,0 
AV250 Ribeirão Macacos 4/10/2004 13:00 Chuvoso 20,0 19,5 8,4 97,7 3,0 
AV260 RV Bela Fama, alça direita 4/10/2004 14:15 Chuvoso 18,0 20,9 7,6 90,9 3,0 
AV270 RV bela Fama, alça esquerda 4/10/2004 14:45 Chuvoso 18,0 20,6 7,9 93,9 4,0 
AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 5/10/2004 10:30 Nublado 26,0 23,3 6,4 80,8 16,0 
AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 5/10/2004 11:30 Nublado 26,0 22,6 8,1 100,5 4,0 
AV340 Ribeirão da Prata 5/10/2004 13:25 Nublado 28,0 23,4 6,2 78,1 6,0 
AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 6/10/2004 09:40 Nublado 26,0 22,5 7,0 86,2 3,0 

 



 

 130

TABELA A 13 – Campanha I (2003) 

 

Código Descrição Data Hora Tempo Temp, do ar Temp, da água OD OD satur, DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 13/01/03 11:20 Chuvoso 21,0 20,4 7,3 89,1 7,0 

AV010 RV a jus. do rib. Funil 13/01/03 15:20 Nublado 27,0 22,4 7,2 91,2 2,0 

AV020 Rio Maracujá 13/01/03 17:05 Bom 28,0 23,5 5,9 76,7 4,0 

AV030E Represa Rio das Pedras 14/01/03 11:10 Nublado 27,0 24,0 6,4 83,8 2,0 

AV030F Represa Rio das Pedras 14/01/03 11:50 Nublado 27,0 21,8 6,4 80,0 2,0 

AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 17/01/03 10:50 Chuvoso 21,0 20,9 7,7 92,3 2,0 

AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 17/01/03 12:55 Chuvoso 23,0 22,0 7,6 95,5 2,0 

AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 17/01/03 15:30 Nublado 23,0 21,2 8,2 99,1 2,0 

AV140 Cór. Fazenda Velha 17/01/03 14:45 Nublado 22,0 20,3 7,7 90,7 2,0 

AV200 Rio do Peixe 20/01/03 12:50 Chuvoso 25,0 23,1 7,5 94,5 2,0 

AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 20/01/03 9:50 Chuvoso 23,0 22,2 7,7 95,1 2,0 

AV250 Ribeirão Macacos 20/01/03 14:35 Nublado 27,0 23,9 8,1 103,4 2,0 

AV260 RV Bela Fama, alça direita 20/01/03 16:30 Bom 26,0 22,3 7,5 92,4 2,0 

AV270 RV bela Fama, alça esquerda 20/01/03 17:00 Nublado 26,0 21,0 7,5 89,9 2,0 

AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 21/01/03 10:45 Nublado 26,0 22,4 7,3 90,4 6,0 

AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 21/01/03 14:05 Nublado 27,0 23,3 7,8 98,2 2,0 

AV340 Ribeirão da Prata 21/01/03 13:10 Nublado 26,0 22,6 7,7 95,4 2,0 

AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 22/01/03 9:35 Nublado 25,0 23,3 7,2 90,2 2,0 
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TABELA A 14 – Campanha IV (2003) 
 
 

Código Descrição Data Hora Tempo Temp, do ar Temp, da água OD OD satur, DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 01/04/03 10:35 Bom 24,0 20,4 7,8 95,2 2,0 

AV010 RV a jus. do rib. Funil 01/04/03 12:40 Nublado 25,0 22,2 7,6 95,9 2,0 

AV020 Rio Maracujá 01/04/03 12:00 Nublado 27,0 21,8 6,8 85,2 2,0 

AV030E Represa Rio das Pedras 01/04/03 14:45 Nublado 27,0 25,0 6,9 92,3 2,0 

AV030F Represa Rio das Pedras 01/04/03 14:20 Nublado 27,0 22,6 5,5 69,9 2,0 

AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 03/04/03 10:00 Bom 21,0 22,7 7,3 90,9 3,0 

AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 03/04/03 11:40 Nublado 25,0 22,2 7,2 90,9 2,0 

AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 03/04/03 13:30 Bom 25,0 22,8 7,8 97,5 2,0 

AV140 Cór. Fazenda Velha 03/04/03 12:55 Nublado 25,0 22,1 7,6 93,0 2,0 

AV200 Rio do Peixe 07/04/03 11:00 Nublado 26,0 22,7 7,8 97,4 2,0 

AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 03/04/03 14:25 Bom 29,0 23,3 7,2 91,0 2,0 

AV250 Ribeirão Macacos 07/04/03 12:00 Nublado 26,0 22,6 7,6 94,4 2,0 

AV260 RV Bela Fama, alça direita 07/04/03 13:00 Nublado 28,0 23,8 7,0 89,1 2,0 

AV270 RV bela Fama, alça esquerda 07/04/03 13:40 Nublado 26,0 23,9 7,2 91,8 2,0 

AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 07/04/03 14:15 Nublado 28,0 24,6 6,0 77,8 3,0 

AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 09/04/03 9:40 Bom 28,0 23,3 7,2 90,7 2,0 

AV340 Ribeirão da Prata 09/04/03 11:45 Bom 31,0 23,1 7,4 92,7 3,0 

AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 09/04/03 13:10 Nublado 29,0 25,4 7,0 91,7 2,0 
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TABELA A 15 – Campanha VII (2003) 

 

Código Descrição Data Hora Tempo Temp, do ar Temp, da água OD OD satur, DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 01/07/03 10:40 Bom 18,0 15,0 8,2 89,3 2,0 

AV010 RV a jus. do rib. Funil 01/07/03 12:40 Bom 21,0 17,7 7,9 90,6 2,0 

AV020 Rio Maracujá 01/07/03 11:40 Bom 21,0 18,2 7,2 83,6 2,0 

AV030E Represa Rio das Pedras 01/07/03 14:15 Bom 23,0 18,6 7,0 81,8 2,0 

AV030F Represa Rio das Pedras 01/07/03 14:45 Bom 23,0 15,7 6,3 69,2 2,0 

AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 04/07/03 10:05 Bom 13,0 15,0 8,3 87,8 2,0 

AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 04/07/03 12:15 Bom 22,0 16,3 7,6 84,6 4,0 

AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 04/07/03 13:50 Bom 20,0 16,6 8,4 92,0 3,0 

AV140 Cór. Fazenda Velha 04/07/03 13:20 Bom 22,0 14,6 8,6 89,8 5,0 

AV200 Rio do Peixe 07/07/03 11:50 Bom 25,0 20,3 7,9 93,8 2,0 

AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 07/07/03 10:00 Bom 18,0 18,1 7,1 80,3 2,0 

AV250 Ribeirão Macacos 07/07/03 12:45 Bom 26,0 18,1 7,5 84,7 2,0 

AV260 RV Bela Fama, alça direita 07/07/03 14:30 Bom 24,0 18,5 7,6 86,4 2,0 

AV270 RV bela Fama, alça esquerda 07/07/03 14:55 Bom 26,0 18,5 8,0 91,0 2,0 

AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 08/07/03 10:25 Bom 23,0 18,3 5,6 63,6 17,0 

AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 08/07/03 11:40 Bom 25,0 12,2 7,6 75,6 3,0 

AV340 Ribeirão da Prata 08/07/03 13:00 Bom 25,0 17,7 7,5 83,8 5,0 

AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 09/07/03 9:20 Bom 18,0 15,8 7,5 80,2 2,0 
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TABELA A 16 – Campanha X (2003) 

 

Código Descrição Data Hora Tempo Temp, do ar Temp, da água OD OD satur, DBO 

          
o C o C mg / L % mg / L 

AV005 RV a mont. de S. Bartolomeu 02/10/03 11:05 Bom 23,0 20,6 7,7 94,4 2,0 

AV010 RV a jus. do rib. Funil 02/10/03 13:10 Bom 28,0 22,5 7,4 94,0 2,0 

AV020 Rio Maracujá 02/10/03 12:30 Bom 28,0 22,8 7,5 96,0 3,0 

AV030E Represa Rio das Pedras 02/10/03 14:40 Bom 28,0 25,0 7,3 97,6 4,0 

AV030F Represa Rio das Pedras 02/10/03 14:55 Bom 28,0 24,4 7,4 97,7 2,0 

AV040/BV013 RV a mont. do rio Itabirito 03/10/03 10:25 Bom 28,0 21,8 7,7 95,3 3,0 

AV110/BV035 R. Itabirito a jus. c. da Onça 06/10/03 12:55 Bom 28,0 23,0 6,9 92,2 2,0 

AV130/BV037 RV a jus. do rio Itabirito 06/10/03 16:00 Bom 28,0 22,0 7,4 95,9 2,0 

AV140 Cór. Fazenda Velha 06/10/03 15:35 Bom 28,0 21,1 7,1 90,3 2,0 

AV200 Rio do Peixe 08/10/03 12:40 Nublado 26,0 22,2 6,7 84,5 2,0 

AV210/BV039 RV jus. Rio Acima 08/10/03 13:25 Nublado 25,0 21,1 7,7 92,7 2,0 

AV250 Ribeirão Macacos 09/10/03 12:10 Nublado 23,0 22,4 7,9 98,1 2,0 

AV260 RV Bela Fama, alça direita 09/10/03 10:10 Nublado 24,0 22,4 7,4 91,7 2,0 

AV270 RV bela Fama, alça esquerda 09/10/03 13:00 Nublado 27,0 21,9 7,7 94,2 2,0 

AV310/BV062 Ribeirão Água Suja 10/10/03 10:50 Nublado 26,0 22,3 4,0 49,4 14,0 

AV330/BV063 RV jus do cór. Da Mina 10/10/03 12:10 Nublado 28,0 23,6 7,4 93,8 2,0 

AV340 Ribeirão da Prata 10/10/03 13:55 Nublado 26,0 23,2 6,4 80,3 5,0 

AV350/BV067 RV mont. ribeirão Sabará 29/09/03 9:25 Nublado 22,0 22,6 6,7 82,7 2,0 
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ANEXO 4 

DADOS DE VAZÃO (IGAM) - ANOS DE 2003 E 2004 
 

TABELA A 17 – Dados de vazão (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Vazão (m3/s) 

 1ª camp, 2ª camp, 3ª camp, 4ª camp, 

BV- 013 14,94  15,23  8,73  8,04 

BV- 035 12,34  6,71  3,93  2,45 

BV- 037 30,97  30,91  17,72  16,20 

BV-139 63,99  44,86  22,66  21,46 

BV- 062 1,44  3,60  0,73  0,73 

BV- 063 45,73  60,53  30,86  30,86 

BV- 067  - - - -  

BV- 076 6,64  6,35  2,61  1,88 

BV- 155 2,44  2,26  1,00  0,57 

BV- 083 50,72  53,92  31,85  30,53 

BV- 154 2,66  1,92  0,96  0,40 

BV- 105 47,77  50,18  33,57  29,06 
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TABELA A 18 – Dados de vazão (2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Vazão (m3/s) 
 1ª camp, 2ª camp, 3ª camp, 4ª camp, 

BV- 013 92,62 11,17 7,15 6,1 
BV- 035 30,23 8,64 3,53 3,34 
BV- 037 186,86 23,08 14,56 12,45 

BV-139 117,45 29,01 18,01 14,79 
BV- 062 4,33 2,39 0,66 0,66 
BV- 063 208,27 228,78 21,7 17,2 
BV- 067 189,81 31,68 23,89 20,3 

BV- 076 28,96 25,69 1,88 1,06 
BV- 155 26,9 1,66 0,71 0,27 
BV- 083 249,16 37,68 26,33 23,56 
BV- 154 13,32 1,57 0,72 0,27 
BV- 105 184,23 39,35 27,96 24,65 
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ANEXO 5 
 

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO RETIRADOS DO QUAL2E 

 

TABELA A 19 - Resultado da Calibração (Períodos Seco e Chuvoso) 

 

  ECs 
  

PERÍODO CHUVOSO 
  

PERÍODO SECO  
  

TRECHO  
Inicio km Fim km Temp, OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp, OD (mg/l) DBO (mg/l) 

  80 79 22,1 7,49 2 19,1 8,07 2 

  79 78 22,1 7,53 2 19,1 8,02 1,99 

  78 77 22,1 7,56 2 19,1 7,98 1,99 

T 1  77 76 22,1 7,58 2 19,1 7,96 1,98 

  76 75 22,1 7,59 2 19,1 7,94 1,98 

  75 74 22,1 7,61 2 19,1 7,93 1,98 

  74 73 22,1 7,61 2 19,1 7,92 1,97 

  73 72 22,1 7,17 2 19,1 7,86 1,98 

 72 71 24 7,17 2 22 7,89 1,98 

 71 70 24 7,16 2 22 7,91 1,98 

 70 69 24 7,16 2 22 7,93 1,98 

 69 68 24 7,15 1,99 22 7,94 1,97 

 68 67 24 7,15 1,99 22 7,96 1,97 

 67 66 24 7,14 1,99 22 7,97 1,97 

 66 65 24 7,14 1,99 22 7,98 1,97 

 65 64 24 7,13 1,99 22 7,99 1,97 

 64 63 24 7,12 1,99 22 8 1,96 

T 2 63 62 24 7,12 1,99 22 8 1,96 

 62 61 24 7,11 1,99 22 8,01 1,96 

 61 60 24 7,1 1,99 22 8,02 1,96 

 60 59 24 7,1 1,99 22 8,02 1,96 

 59 58 24 7,09 1,99 22 8,03 1,96 

 58 57 24 7,07 1,99 22 8,03 1,96 

 57 56 24 7,06 1,99 22 8,04 1,96 

 56 55 24 7,06 1,99 22 8,04 1,96 

 55 54 24 7,05 1,99 22 8,04 1,96 

 54 53 24 7,05 1,99 22 8,05 1,95 

 53 52 22,8 7,04 1,99 21,1 8,02 1,95 

  52 51 22,8 7,06 1,99 21,1 7,99 1,95 

  51 50 22,8 7,08 1,99 21,1 7,97 1,95 

  50 49 22,8 7,09 1,99 21,1 7,95 1,94 

  49 48 22,8 7,1 1,99 21,1 7,93 1,94 

 T 3 48 47 22,8 7,11 1,99 21,1 7,92 1,94 

  47 46 22,8 7,12 1,98 21,1 7,9 1,94 

  46 45 22,8 7,13 1,98 21,1 7,89 1,93 

  45 44 22,8 7,14 1,98 21,1 7,87 1,93 

  44 43 22,8 7,15 1,98 21,1 7,86 1,93 

  43 42 22,9 7,27 1,99 20 7,77 2,69 
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Continuação 

 

 42 41 22,9 7,27 2 20 7,79 2,68 
 41 40 22,9 7,27 2 20 7,8 2,68 
 40 39 22,9 7,26 2,01 20 7,82 2,67 
 39 38 22,9 7,26 2,01 20 7,85 2,64 
 38 37 22,9 7,26 2,01 20 7,87 2,63 
 37 36 22,9 7,28 2,02 20 7,89 2,52 
 36 35 22,9 7,28 2,08 20 7,9 2,63 
 35 34 22,9 7,27 2,08 20 7,92 2,63 
 34 33 22,9 7,27 2,08 20 7,93 2,62 

T 4 33 32 22,9 7,26 2,08 20 7,94 2,62 
 32 31 22,9 7,26 2,09 20 7,96 2,62 
 31 30 22,9 7,25 2,09 20 7,97 2,61 
 30 29 22,9 7,25 2,09 20 7,98 2,61 
 29 28 22,9 7,24 2,09 20 7,99 2,6 
 28 27 22,9 7,24 2,09 20 8 2,6 
 27 26 22,9 7,24 2,1 20 8,01 2,59 
 26 25 22,9 7,23 2,1 20 8,02 2,59 
 25 24 22,9 7,23 2,1 20 8,03 2,59 
 24 23 22,9 7,22 2,1 20 8,04 2,58 
 23 22 24,5 7,19 2,09 20,1 8,02 2,58 
  22 21 24,5 7,18 2,09 20,1 8,01 2,58 
  21 20 24,5 7,18 2,09 20,1 8,01 2,58 
  20 19 24,5 7,17 2,09 20,1 8 2,57 

 T 5 19 18 24,5 7,16 2,09 20,1 8 2,57 
  18 17 24,5 7,16 2,08 20,1 7,99 2,57 
  17 16 22,9 7,15 2,29 21,2 7,92 2,96 
 16 15 22,9 7,16 2,29 21,2 7,9 2,96 
 15 14 22,9 7,17 2,29 21,2 7,88 2,95 
 14 13 22,9 7,19 2,29 21,2 7,87 2,95 
 13 12 22,9 7,2 2,28 21,2 7,81 3,01 
 12 11 22,9 7,21 2,37 21,2 7,8 3,21 
 11 10 22,9 7,22 2,37 21,2 7,79 3,21 
 10 9 22,9 7,23 2,37 21,2 7,78 3,2 

T 6 9 8 22,9 7,24 2,37 21,2 7,77 3,19 
 8 7 22,9 7,24 2,37 21,2 7,77 3,19 
 7 6 22,9 7,25 2,37 21,2 7,76 3,18 
 6 5 22,9 7,26 2,37 21,2 7,75 3,18 
 5 4 22,9 7,26 2,37 21,2 7,75 3,17 
 4 3 22,9 7,27 2,37 21,2 7,74 3,16 
 3 2 22,9 7,27 2,37 21,2 7,74 3,16 
 2 1 22,9 7,28 2,36 21,2 7,74 3,15 
  1 0 22,9 7,28 2,36 21,2 7,73 3,15 
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TABELA A 20 - Resultado da Validação (Períodos Seco e Chuvoso) 

 

  ECs 
  

PERÍODO CHUVOSO 
  

PERÍODO SECO  
  

TRECHO  
Inicio km Fim km Temp, OD (mg/l) DBO (mg/l) Temp, OD (mg/l) DBO (mg/l) 

  80 79 20,4 7,6 4,5 17,8 7,93 1,99 
  79 78 20,4 7,65 4,5 17,8 7,93 1,99 
  78 77 20,4 7,68 4,5 17,8 7,93 1,99 

T 1  77 76 20,4 7,71 4,49 17,8 7,93 1,98 
  76 75 20,4 7,74 4,49 17,8 7,94 1,98 
  75 74 20,4 7,76 4,49 17,8 7,95 1,98 
  74 73 20,4 7,77 4,49 17,8 7,95 1,97 
  73 72 20,4 7,56 4,01 17,8 7,68 1,98 
 72 71 22,3 7,54 3,82 20,1 7,75 1,98 
 71 70 22,3 7,52 3,65 20,1 7,8 1,98 
 70 69 22,3 7,5 3,52 20,1 7,84 1,97 
 69 68 22,3 7,48 3,41 20,1 7,87 1,97 
 68 67 22,3 7,47 3,31 20,1 7,9 1,97 
 67 66 22,3 7,45 3,22 20,1 7,92 1,97 
 66 65 22,3 7,44 3,15 20,1 7,95 1,97 
 65 64 22,3 7,43 3,08 20,1 7,97 1,97 
 64 63 22,3 7,42 3,02 20,1 7,98 1,96 

T 2 63 62 22,3 7,41 2,97 20,1 8 1,96 
 62 61 22,3 7,4 2,92 20,1 8,01 1,96 
 61 60 22,3 7,4 2,87 20,1 8,02 1,96 
 60 59 22,3 7,39 2,83 20,1 8,04 1,96 
 59 58 22,3 7,38 2,8 20,1 8,05 1,96 
 58 57 22,3 7,31 2,78 20,1 8,01 2 
 57 56 22,3 7,31 2,75 20,1 8,02 1,99 
 56 55 22,3 7,3 2,72 20,1 8,03 1,99 
 55 54 22,3 7,3 2,7 20,1 8,04 1,99 
 54 53 22,3 7,3 2,67 20,1 8,06 1,99 
 53 52 18,4 7,32 2,67 21,8 8 1,99 
  52 51 18,4 7,34 2,67 21,8 7,95 1,99 
  51 50 18,4 7,36 2,66 21,8 7,91 2 
  50 49 18,4 7,38 2,66 21,8 7,87 2 
  49 48 18,4 7,4 2,66 21,8 7,83 2 

 T 3 48 47 18,4 7,42 2,65 21,8 7,8 2,01 
  47 46 18,4 7,43 2,65 21,8 7,77 2,01 
  46 45 18,4 7,45 2,65 21,8 7,74 2,01 
  45 44 18,4 7,46 2,65 21,8 7,71 2,02 
  44 43 18,4 7,48 2,64 21,8 7,69 2,02 
  43 42 19,45 7,47 2,51 22,38 7,53 2,34 
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Continuação 

 

 42 41 19,45 7,47 2,51 22,38 7,53 2,33 
 41 40 19,45 7,48 2,5 22,38 7,53 2,32 
 40 39 19,45 7,48 2,5 22,38 7,53 2,31 
 39 38 19,45 7,49 2,48 22,38 7,55 2,35 
 38 37 19,45 7,5 2,48 22,38 7,55 2,35 
 37 36 19,45 7,53 2,38 22,38 7,51 2,28 
 36 35 19,45 7,53 2,4 22,38 7,51 2,42 
 35 34 19,45 7,53 2,4 22,38 7,52 2,41 
 34 33 19,45 7,53 2,4 22,38 7,52 2,4 

T 4 33 32 19,45 7,53 2,4 22,38 7,53 2,39 
 32 31 19,45 7,53 2,39 22,38 7,54 2,38 
 31 30 19,45 7,53 2,39 22,38 7,54 2,38 
 30 29 19,45 7,53 2,39 22,38 7,55 2,37 
 29 28 19,45 7,53 2,39 22,38 7,55 2,36 
 28 27 19,45 7,53 2,39 22,38 7,56 2,35 
 27 26 19,45 7,53 2,39 22,38 7,56 2,35 
 26 25 19,45 7,53 2,38 22,38 7,57 2,34 
 25 24 19,45 7,53 2,38 22,38 7,57 2,33 
 24 23 19,45 7,53 2,38 22,38 7,58 2,33 
 23 22 20,33 7,54 2,36 22,75 7,55 2,31 
  22 21 20,33 7,55 2,35 22,75 7,53 2,3 
  21 20 20,33 7,55 2,35 22,75 7,51 2,29 
  20 19 20,33 7,56 2,34 22,75 7,49 2,28 

 T 5 19 18 20,33 7,56 2,34 22,75 7,47 2,28 
  18 17 20,33 7,57 2,33 22,75 7,45 2,27 
  17 16 18,55 7,56 2,38 23,83 7,31 2,78 
 16 15 18,55 7,57 2,38 23,83 7,28 2,78 
 15 14 18,55 7,58 2,38 23,83 7,24 2,77 
 14 13 18,55 7,59 2,38 23,83 7,21 2,76 
 13 12 18,55 7,6 2,38 23,83 7,18 2,81 
 12 11 18,55 7,6 2,41 23,83 7,15 3,08 
 11 10 18,55 7,61 2,41 23,83 7,13 3,08 
 10 9 18,55 7,62 2,41 23,83 7,11 3,07 

T 6 9 8 18,55 7,63 2,41 23,83 7,09 3,06 
 8 7 18,55 7,64 2,41 23,83 7,07 3,05 
 7 6 18,55 7,65 2,41 23,83 7,05 3,04 
 6 5 18,55 7,65 2,41 23,83 7,03 3,04 
 5 4 18,55 7,66 2,41 23,83 7,02 3,03 
 4 3 18,55 7,67 2,4 23,83 7 3,02 
 3 2 18,55 7,68 2,4 23,83 6,99 3,01 
 2 1 18,55 7,68 2,4 23,83 6,98 3 
  1 0 18,55 7,69 2,4 23,83 6,97 3 
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TABELA A 21 - Resultado da Simulação em condição de vazões críticas (Períodos Seco) 

 

  ECs 
  

PERÍODO SECO  
  

TRECHO  
Inicio km Fim km Temp, OD (mg/l) DBO (mg/l) 

  80 79 19,1 7,94 5,35 
  79 78 19,1 7,82 5,3 
  78 77 19,1 7,74 5,26 

T 1  77 76 19,1 7,69 5,23 
  76 75 19,1 7,66 5,2 
  75 74 19,1 7,64 5,17 
  74 73 19,1 7,63 5,15 
  73 72 19,1 7,68 5,19 
 72 71 22 7,74 5,13 
 71 70 22 7,79 5,07 
 70 69 22 7,82 5,03 
 69 68 22 7,85 4,99 
 68 67 22 7,87 4,96 
 67 66 22 7,89 4,93 
 66 65 22 7,91 4,9 
 65 64 22 7,92 4,88 
 64 63 22 7,93 4,86 

T 2 63 62 22 7,94 4,84 
 62 61 22 7,95 4,82 
 61 60 22 7,96 4,81 
 60 59 22 7,97 4,79 
 59 58 22 7,98 4,78 
 58 57 22 7,92 4,78 
 57 56 22 7,93 4,77 
 56 55 22 7,94 4,75 
 55 54 22 7,95 4,74 
 54 53 22 7,96 4,73 
 53 52 21,1 7,9 4,72 
  52 51 21,1 7,84 4,7 
  51 50 21,1 7,78 4,69 
  50 49 21,1 7,73 4,68 
  49 48 21,1 7,69 4,66 

 T 3 48 47 21,1 7,65 4,65 
  47 46 21,1 7,61 4,64 
  46 45 21,1 7,58 4,62 
  45 44 21,1 7,55 4,61 
  44 43 21,1 7,53 4,6 
  43 42 20 7,52 5,53 
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Continuação 

 

 42 41 20 7,54 5,53 
 41 40 20 7,56 5,53 
 40 39 20 7,58 5,53 
 39 38 20 7,63 5,38 
 38 37 20 7,64 5,39 
 37 36 20 7,7 5,22 
 36 35 20 7,71 5,44 
 35 34 20 7,72 5,44 
 34 33 20 7,74 5,44 

T 4 33 32 20 7,75 5,44 
 32 31 20 7,76 5,44 
 31 30 20 7,77 5,44 
 30 29 20 7,78 5,44 
 29 28 20 7,79 5,44 
 28 27 20 7,8 5,44 
 27 26 20 7,81 5,44 
 26 25 20 7,82 5,44 
 25 24 20 7,83 5,44 
 24 23 20 7,84 5,44 
 23 22 20,1 7,81 5,43 
  22 21 20,1 7,78 5,41 
  21 20 20,1 7,76 5,4 
  20 19 20,1 7,73 5,38 

 T 5 19 18 20,1 7,71 5,36 
  18 17 20,1 7,69 5,34 
  17 16 21,2 7,53 6,22 
 16 15 21,2 7,47 6,21 
 15 14 21,2 7,41 6,19 
 14 13 21,2 7,35 6,18 
 13 12 21,2 7,27 6,13 
 12 11 21,2 7,23 6,63 
 11 10 21,2 7,19 6,61 
 10 9 21,2 7,16 6,6 

T 6 9 8 21,2 7,13 6,59 
 8 7 21,2 7,1 6,57 
 7 6 21,2 7,07 6,56 
 6 5 21,2 7,04 6,55 
 5 4 21,2 7,02 6,53 
 4 3 21,2 7 6,52 
 3 2 21,2 6,98 6,5 
 2 1 21,2 6,96 6,49 
  1 0 21,2 6,94 6,48 
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ANEXO 6 

FOTOS DE PONTOS DO RIO DAS VELHAS 

 

 

 
FIGURA A 1 - Confluência entre o Rio Itabirito e o Rio das Velhas/cidade de Rio Acima 
Fonte: http://www,googleearth,com,br 
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FIGURA A 2 - Cidades de Nova Lima com ETA Bela Fama e Raposos 
Fonte:  http://www,googleearth,com,br 
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FIGURA A 3 - ETA Bela Fama em Nova Lima 
Fonte: http://www,igam,mg,gov,br 
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FIGURA A 4 - Rio das Velhas – Cachoeira das Andorinhas 
Fonte: Ignácio Balassanian 

 

FIGURA A 5 - Estrada para Cachoeira das Andorinhas 
Fonte: Ignácio Balassanian 
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FIGURA A 7 - Entre Rio Acima e Nova Lima 
Fonte: Samuel Lima Ribeiro 
 

 

FIGURA A 8 - Vista parcial Raposos 
Fonte: Samuel Lima Ribeiro 
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FIGURA A 6 - Confluência entre Rio das Velhas e São Francisco 
Fonte: http://www,brasildasaguas,com,br 


