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RESUMO 
 

Os cursos d’água possuem capacidade natural de se auto depurar, entendendo como tal 

estabilizar a matéria orgânica a ele aportada. Entretanto o lançamento indiscriminado de 

efluentes com altas concentrações de matéria orgânica pode promover impactos 

negativos significativos ao ambiente aquático com reduções das concentrações de 

oxigênio dissolvido até a anoxia, superando sua capacidade de autodepuração. Neste 

contexto, este trabalho visa verificar, através de dados secundários, as características 

físicas de quatro sub-bacias do Rio Paraibuna pré-selecionadas, a saber: Córrego 

Tapera, Córrego São Pedro, Córrego Matitumbide e Córrego Yung. O principal objetivo 

deste trabalho é simular, via modelo matemático QUAL2K, os parâmetros Oxigênio 

Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio com as taxas de desoxigenação (K1) e 

de reaeração (K2) obtidas a partir de vazões medidas em trabalho anterior, de Iniciação 

Científica, e avaliações quantitativas de Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, de dados secundários em trecho do Rio Paraibuna situado entre os Córregos 

Tapera e Independência. No modelo matemático QUAL2K, utilizado para as simulações 

dos parâmetros, algumas etapas devem ser consideradas para que as informações 

geradas sejam confiáveis. Dentre as principais etapas, o processo de 

calibração/validação do modelo se destaca, pois nessas etapas o modelo é confrontado 

com os dados experimentais e o poder preditivo do mesmo é confirmado. Os resultados 

das simulações pelo modelo QUAL2k para o parâmetro Oxigênio Dissolvido 

superestimam ligeiramente os dados obtidos em campo e os resultados do parâmetro 

Demanda Bioquímica de Oxigênio ajusta-se com os dados obtidos em campo. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Water courses have an  inner capacity of self-depuration meaning that they can stabilize 

the organic matter that flows into them. However, the indiscriminate high concentration 

releasing of organic matter can result in significant negative impacts on the aquatic 

environment even reaching a Dissolved Oxigen, DO zero concentration, restricting their 

self-depuration capacity. This work simulates Dissolved Oxigen and Biochemical 

Oxigen Demanda, BOD at the Paraibuna river watersheds using QUAL2K 

Mathematical Model having as input parameters Deoxigenation Tax (K1) and 

Reaeration Tax (K2) quantified  from flow measurements in previous works, and 

Dissolved Oxigen and Biochemical Oxigen Demand concentrations determined by 

secondary data on a river reach  located between Tapera and Independência streams. 

DO and BOD QUAL2K model calibration requires the comparison of primary data 

evaluations to the estimated results of the model governed by K1 and K2. The simulation 

results by QUAL2k model for Dissolved Oxygen parameter slightly overestimate the 

data obtained in the field and the results of BOD parameter fits to the data obtained in 

the field. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O padrão de qualidade de vida de uma população está diretamente relacionado à 

disponibilidade e à qualidade de sua água, sendo esta, o recurso natural mais crítico e 

mais susceptível que impõe limites ao desenvolvimento, em muitas partes do mundo. O 

crescimento urbano e industrial acelerado está entre os fatores que mais tem causado 

diminuição da disponibilidade hídrica, seja pela crescente demanda por esse recurso ou 

pelo lançamento indiscriminado de resíduos nos rios, diminuindo a qualidade das águas 

(BENASSI, 2002). 

A demanda e a oferta dos recursos hídricos são cada vez mais comprometidas na 

medida em que, em muitos lugares do mundo, as águas superficiais e as subterrâneas 

estão contaminadas com esgotos industriais, agrícolas e municipais. Esse processo 

decorre de dois fatores relevantes: a falta de planejamento do uso das águas e a carência 

de recursos financeiros, que impedem a priorização de ações que invertam o 

mencionado processo de degradação e permita o tão divulgado desenvolvimento 

sustentável.  

O planejamento dos usos dos recursos hídricos realizado, por definição, em caráter 

preventivo, minimiza os efeitos da poluição decorrentes, por exemplo, do lançamento in 

natura dos efluentes domésticos ou industriais e do assoreamento de rios, amplia a 

capacidade de infiltração do solo, evitando inundações, além de ampliar a 

disponibilidade hídrica com qualidade para os diversos fins demandados pela sociedade.  

A Lei 9433 de 8 de Janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH, trata do uso, preservação e recuperação dos recursos 

hídricos. A fim de orientar e fundamentar sua implementação, a lei aponta uma série de 

instrumentos de gestão, tais como os Planos de Recursos Hídricos, o Enquadramento 

dos corpos em classes de uso, a Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e o 

Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos. Ademais, a PNRH inclui em um de 

seus fundamentos a gestão dos recursos hídricos por bacia hidrográfica, uma vez que é 

impossível fisicamente impedir o fluxo hidrodinâmico de contaminações com ações 

mitigadoras municipais locais. Assim, o gerenciamento de águas não pode prescindir de 

planejamento tendo como unidade de gestão a bacia hidrográfica. 
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A Bacia Hidrográfica do rio Paraibuna faz parte, pelo lado mineiro, da Bacia do rio 

Paraíba do Sul, importante manancial responsável por percentual significativo de 

abastecimento de água potável do município do Rio de Janeiro. Assim, considerando-se 

a bacia hidrográfica como unidade de gestão, conforme preconiza a Lei 9433, o estudo 

da bacia hidrográfica do rio Paraibuna, em especial em sua região mais impactada e 

urbanizada, se insere no contexto legal sobre recursos hídricos que incorpora as áreas de 

qualidade e quantidade de águas. 

O Rio Paraibuna, ao cortar a região de Juiz de Fora recebe direta ou indiretamente, 

segundo dados da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA (2013), mais de 

1100 litros de esgoto por segundo provenientes de setores industriais e de 

aproximadamente 520.000 habitantes. Esses despejos têm causado grande poluição 

contribuindo para impactar desfavoravelmente a qualidade de suas águas, causando mau 

cheiro, morte de vidas aquáticas ali existentes, além de impossibilitar seu uso para fins, 

por exemplo, de abastecimento público, dentre outros. A modelagem matemática de 

qualidade de água se apresenta como uma ferramenta importante para a realização de 

diagnóstico da situação atual do rio, bem como sua utilização para apresentação de 

prognósticos de tratamento de esgotos e seus impactos sobre a qualidade das águas da 

bacia estudada. 

Sob este contexto, o presente trabalho pretende validar os valores de parâmetros como 

taxas de oxigenação (K2) e desoxigenação (K1) quantificadas através do modelo 

matemático de qualidade de água QUAL2K obtido por medição direta de qualidade de 

águas entre os anos de 2009 e 2010, bem como obter de forma indireta as vazões 

transitantes no rio Paraibuna entre a foz do Córrego Tapera e Córrego Independência. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

No contexto mais amplo deste projeto, o objetivo é contribuir para a construção de 

estruturas de informações gerais sobre a qualidade e quantidade de águas do rio 

Paraibuna. As informações levantadas ajudam a compor um conjunto de dados que 

poderão eventualmente ser incorporados ao banco de dados sobre Recursos Hídricos 

que visa subsidiar a tomada de decisão no gerenciamento de acordo com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos.  
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2.2. Objetivos Específicos 

a) Ratificar os dados de trabalhos realizados entre os anos de 2009 e 2010, quando 

foram desenvolvidas 10 campanhas de medição de qualidade e quantidade de água 

no trecho mais urbanizado da bacia hidrográfica do rio Paraibuna no município de 

Juiz de Fora entre os córregos Humaitá e Ipiranga, de comprimento aproximado de 

17 Km. 

b) Analisar a qualidade das águas do rio Paraibuna através dos parâmetros Oxigênio 

Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), através de dados 

secundários levantados nos anos de 2010 a 2013 e validar o modelo QUAL2K 

utilizando-se os dados mencionados. 

c) Simular os parâmetros OD e DBO com as taxas de desoxigenação (K1) e de 

reaeração (K2) obtidas a partir das correlações com vazões medidas durante os 

trabalhos realizados entre 2009 e 2010 e dados secundários levantados no trecho do 

rio Paraibuna situado entre os Córregos Tapera e Independência entre os anos de 

2010 e 2013 para validação do modelo QUAL2K. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A seguir, são apresentadas as revisões bibliográficas que fundamentam o 

desenvolvimento e o entendimento correto do trabalho. O conhecimento da 

autodepuração do corpo hídrico é de suma importância para a total compreensão das 

reações bioquímicas que acontecem no fluxo. Também são abordados neste item os 

fundamentos referentes ao consumo bioquímico de oxigênio dissolvido nos ambientes 

aeróbicos e que permite a estabilização da matéria orgânica por fungos e bactérias, 

tecnicamente denominada Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. 

3.1. Autodepuração 

 

O processo de autodepuração é responsável pela recuperação dos níveis de oxigênio 

dissolvido nas águas correntes e está basicamente correlacionado com a decomposição 

biológica que ocorre naturalmente nos cursos d’água. As características da vida 

existente em um rio estão associadas principalmente pela quantidade de oxigênio 

dissolvido no seu meio e por sua capacidade em reduzir a poluição orgânica através de 
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processos naturais, físicos e bioquímicos. Os microorganismos, em particular as 

bactérias e fungos que necessitam de oxigênio dissolvido para seu metabolismo, 

utilizam a matéria orgânica como alimento e transformam compostos orgânicos em seus 

produtos finais da decomposição: matéria orgânica mineralizada, água e gás carbônico, 

fundamentalmente (SPERLING, 2007). 

A autodepuração de um rio é função de uma série de fatores, sendo um dos mais 

importantes e representativos o balanço temporal ou espacial de oxigênio dissolvido na 

água. Sua concentração, em qualquer ponto, indicará a condição hídrica em relação a 

eventuais lançamentos de cargas poluidoras, pontuais ou difusas (SPERLING, 2007). 

3.1.1. Oxigênio Dissolvido na Água 

 

As concentrações de oxigênio dissolvido na massa líquida são alteradas devido a 

processos biológicos como a oxidação da matéria orgânica, advinda de pontos de 

poluição. Essa oxidação da matéria orgânica por bactérias favorece, além disso, a 

redução das quantidades de oxigênio dissolvido na água, podendo alcançar anoxia total. 

Sperling (2005) afirma que os ambientes aquáticos são extremamente pobres em relação 

à solubilidade de oxigênio. O autor compara as concentrações dessa substância no ar – 

da ordem de 270 g/L – e na água – em ambientes tropicais, 9 mg/L. Sendo assim, a 

vulnerabilidade do oxigênio dissolvido nos corpos hídricos receptores de matéria 

orgânica é extremamente alta, já que sua estabilização é realizada às expensas da 

redução das concentrações de oxigênio dissolvido (SPERLING, 2005). 

Toda a cinética de desoxigenação do corpo hídrico se processa segundo uma reação de 

primeira ordem, na qual a taxa de mudança da concentração do oxigênio dissolvido (K1) 

é função das características da matéria orgânica e da temperatura. A temperatura tem 

grande influência no metabolismo microbiano de modo que quando seus valores são 

incrementados os níveis de solubilidade de oxigênio diminuem, em uma proporção não 

linear (SPERLING, 2005). 

Como analisado anteriormente, o aporte de matéria orgânica consome oxigênio da água 

pelos processos de metabolismo microbiano. A recuperação natural dos níveis de 

oxigênio da água (autodepuração) ocorre em função do gradiente de concentração de 

gases presentes entre a interface ar-água (K2). Esse processo é acelerado quando ocorre 
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intensa turbulência do corpo receptor (aumento de velocidades), que permite maior 

superfície de contato entre a massa líquida e o ar atmosférico que, por seu turno, 

permite maior troca gasosa entre a atmosfera e a água. Outras variáveis interferem 

igualmente na dinâmica descrita anteriormente. Pode-se citar, por exemplo, a produção 

endógena de oxigênio dissolvido no corpo receptor (algas) e as baixas temperaturas que 

aumentam a solubilidade do oxigênio no meio aquático (SPERLING, 2005). 

O estudo dessa dinâmica associado às ações públicas que visem a remoção das cargas 

orgânicas aportadas aos corpos receptores, notadamente o tratamento de esgotos 

domésticos, é extremamente importante para a gestão de recursos hídricos, para o 

aumento da disponibilidade e da qualidade hídrica, para a melhoria da qualidade de vida 

e do bem estar dos cidadãos.  

3.2. O Modelo Matemático de Streeter-Phelps 

Os modelos matemáticos são instrumentos originalmente desenvolvidos para auxiliar na 

solução de problemas. Ademais, além de serem utilizados como instrumentos que 

permitem diagnosticar/prognosticar cenários de qualidade de água em função de ações 

que visem mitigar impactos ou minimizá-los, bem como auxiliar na tomada de decisões, 

os modelos possibilitam compreender o meio ambiente e visualizá-los de forma 

integrada, associam as informações físicas, químicas e biológicas (CHAPRA, 1994). 

O modelo de Streeter-Phelps representa um marco na modelagem de qualidade de água 

já que seus preceitos básicos são ainda contemplados atualmente. O trabalho de Streeter 

e Phelps (1925) denominado “O estudo da poluição e purificação natural do rio Ohio” 

considera o escoamento permanente uniforme e simula os parâmetros de demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) e oxigênio dissolvido (OD). A estrutura do modelo 

proposto é, dentro da engenharia ambiental, clássica, e serve de suporte para todos os 

outros modelos mais sofisticados que o sucederam e que utilizam um processamento 

advindo de computadores, mais complexo. 

A seguir apresenta-se o balanço de massa para Demanda Bioquímica de Oxigênio – 

DBO – e o aporte de OD em rios e canais, tendo como hipótese inicial a distribuição 

uniforme de concentrações numa seção transversal.  A variação das concentrações de 
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DBO com o tempo no meio aquático é modelada através de uma equação de primeira 

ordem (Equação 1) (SPERLING, 1983). 

  

  
                      (1) 

       

Onde: 

L – Concentração de DBO remanescente [mg/l]. 

t – tempo [dia]. 

K1 = coeficiente de desoxigenação [dia
-1

]. 

 

A Equação 1 mostra que a taxa de oxidação da matéria orgânica é proporcional à 

concentração de matéria orgânica ainda remanescente em um tempo “t” qualquer. Dessa 

forma, entende-se que, quanto maior a concentração de DBO, mais rapidamente se 

processará a desoxigenação. 

A solução analítica da Equação 1 é apresentada a seguir (Equação 2) (SPERLING, 

1983). 

 

        
                                                                (2) 

 

Onde:  

L0 – concentração remanescente de DBO [mg/L] no tempo t inicial. 

Lt – concentração remanescente de DBO [mg/L] no tempo t. 

K1 – coeficiente de desoxigenação [dia
-1

]. 

 

A cinética da reaeração (variação temporal do déficit de OD) pode, igualmente, ser 

modelada através de uma equação de primeira ordem, como mostrado na Equação 3 

(SPERLING, 1983). 

 

  

  
                      (3) 
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Onde:       

D = déficit de OD [mg/L] representado pela diferença entre a concentração 

desaturação e a concentração existente de oxigênio no tempo t. 

K2 = coeficiente de reaeração [dia
-1

]. 

A solução da Equação 3, assumindo o déficit D0  de OD no tempo t igual a 0, é dada 

pela Equação 4 abaixo (SPERLING, 1983). 

 

        
         ou             

                (4) 

 

Considerando-se apenas os mecanismos de consumo de oxigênio pela DBO devida a 

uma carga poluidora e a difusão do oxigênio da atmosfera do ar para a água, pode-se 

definir a taxa de variação temporal do déficit de oxigênio pela seguinte reação de 

primeira ordem
 
(Equação 5) (SPERLING, 1983): 

 

  

  
                         (5) 

 

Onde: 

D = (OS – O) = déficit em relação à saturação de OD no corpo receptor. 

OS = concentração de saturação de OD [mg/L]. 

O = concentração de OD [mg/L] no tempo t [dia].  

L = Concentração de DBO [mg/l] no tempo t [dia]. 

K1 = Coeficiente de desoxigenação [dia
-1

]. 

K2 = Coeficiente de reaeração [dia
-1

]. 

 

A integração da Equação 5 tem como solução analítica, na base decimal, a Equação 6 

apresentada a seguir, que expressa a variação temporal do déficit de OD em função do 

tempo (SPERLING, 1983). 

 

   
     

     
 (               )       

              (6) 

Onde: 
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L0 = valor da DBO da mistura no instante t igual a zero [mg/L]. 

D0 = déficit de oxigênio dissolvido no instante t igual a zero [mg/L]. 

 

Assim, quando se conhecem os valores de D0, K1 e K2 pode-se determinar a variação 

temporal do déficit D. 

O coeficiente K1 depende das características da matéria orgânica, além da temperatura e 

da presença de substâncias inibidoras, como por exemplo, metais pesados. Efluentes 

tratados, por exemplo, possuem uma taxa de degradação mais lenta, pelo fato da maior 

parte da matéria orgânica mais facilmente assimilável já ter sido removida, restando 

apenas à parcela de estabilização mais vagarosa. Valores médios de K1 encontram-se 

apresentados abaixo: 

A Tabela 1 apresenta os valores típicos de K1 de acordo com a origem do corpo hídrico. 

 

Tabela 1 - 

 

Valores típicos de K1. 

ORIGEM K1 (DIA
-1

) 

Esgoto bruto concentrado 0,35 – 0,45 

Esgoto bruto de baixa concentração 0,30 – 0,40 

Efluente primário 0,30 – 0,40 

Efluente secundário 0,12 – 0,24 

Curso d’água com águas limpas 0,08 – 0,20 

Fonte: Sperling (2007) 

 

Considerando-se os métodos existentes para a determinação do coeficiente de reaeração 

K2 foi utilizado neste trabalho a equação clássica de Churchil et (CHAPRA, 1994) que 

é, basicamente, função das características hidráulicas do corpo receptor, em geral 

velocidade média (U) e profundidade (h). O aspecto das equações mais utilizadas para 

avaliação de K2 é dado a seguir – Equação 7 – com os valores típicos dos parâmetros a, 

b e c mostrados na Tabela 2. 

 

   
    

  
                          (7)
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Onde:  

[K2 (dia
-1

) – base 10 – para temperatura de 20
o
C] 

U e h são respectivamente velocidade (m/s) e profundidade (m) médias do 

escoamento. 

Valores de a, b e c são apresentados na Tabela 2 e seus respectivos autores. 

 

Tabela 2 - 

Valores típicos dos coeficientes a, b e c segundo diversos pesquisadores. 

a b c Pesquisadores  

2,18 0,97 1,67 Churchill, Elmore, Buckingham 

2,31 0,67 1,85 Owens, Edwards, Gibbs 

2,23 1,00 1,33 Langbein, Dorum 

2,07 1,00  1,50 Isaacs, Gaudi  

4,74 0,85 0,85 Negulescu, Rojanski  

1,96 0,70 1,05 Padden, Gloyna  

0,79 0,60 1,40 Bansal 

   Fonte: Sperling (1983) 

 

Como mencionado anteriormente, um dos principais aspectos da gestão de recursos 

hídricos, enunciado pela Política Nacional de Recursos Hídricos, refere-se à qualidade 

do recurso disponível que pode ser avaliada através de indicadores de carga orgânica – 

OD e DBO. 

O modelo de Streeter-Phelps é extremamente simples e apresenta boa estimativa da 

curva de variação de OD ao longo do tempo. Permite identificar o local ou região onde 

o teor de oxigênio assumirá concentrações mínimas. O modelo é válido para esgotos 

domésticos e industriais. Ademais, assume condições estacionárias em fluxo em pistão 

(dispersão igual a zero) e não considera a influência de outros parâmetros como: 

nitrogênio, algas, demanda bentônica.  

A Figura 1 apresenta esquematicamente as variações das concentrações de OD (mg/l) ao 

longo do tempo (dias). 
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Figura 1: Variação temporal de OD para uma única fonte de lançamento de esgotos. 

       Fonte: Von Sperling (2005). 
 

Onde: 

Cs = concentração de saturação [mg/L]. 

Cr = concentração de OD [mg/L] no tempo t [dia]. 

Cc = concentração de OD [mg/L] no pior cenário do rio. 

Co = concentração de OD [mg/L] na mistura. 

Tc = tempo crítico [dia]. 

Dc = déficit de OD [mg/L] no tempo crítico [dia]. 

Do = déficit de OD [mg/L] na mistura. 

3.3. Parâmetros de Qualidade 

Os parâmetros descritos a seguir são indicadores de qualidade da água amplamente 

utilizados em trabalhos de saneamento e em pesquisas ambientais, caracterizando-se 

como indicadores de poluição e, além disso, permitem quantificar e analisar o grau de 

degradação de um determinado curso d'água. Esses fatores foram medidos in situ 

durante a realização do projeto de iniciação científica, nos anos de 2009 e 2010 e 

servirão de base para o desenvolvimento deste trabalho. 

3.3.1. Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio 

 

Os processos físicos, químicos e biológicos que interferem na dinâmica de variação das 

concentrações de OD no corpo receptor bem como os mecanismos bioquímicos 
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relacionados ao consumo de Oxigênio Dissolvido responsável pela variação da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio foram explanados anteriormente.  

Assim, em função da dinâmica exposta, observa-se que ambos os parâmetros são 

universalmente utilizados como indicadores da presença de matéria orgânica aportada 

ao corpo receptor e estão relacionados ao seu grau de poluição. 

3.3.2. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

A escala de pH é constituída de uma série de números naturais que varia entre 0 e 14, e 

denota vários graus de acidez e basicidade de uma solução ou composto, ou seja, é o 

modo de expressar a concentração de íons de hidrogênio em uma solução (GUEDES, 

2009). O valor de pH igual a 7 é tomado como neutro. Valores inferiores a 7 são 

considerados valores para soluções ácidas, enquanto valores acima de 7, até  o máximo 

de 14, indicam aumento da basicidade.  

As medidas de pH são de extrema utilidade, pois fornecem inúmeras informações a 

respeito da qualidade da água. É um parâmetro de caráter operacional que deve ser 

acompanhado para otimizar os processos de tratamento da água e preservar as 

tubulações contra corrosões ou entupimentos. É um parâmetro que não apresenta risco 

sanitário associado diretamente à sua medida (BRANCO, 1979). 

Geralmente um pH muito ácido ou muito alcalino devido a presença de carbonatos e ou 

bicarbonatos é um indicativo de poluição por despejos industriais. As águas superficiais 

normalmente variam seu pH para consumo humano entre 5 e 9 de acordo com a portaria 

2.914/2011 do MINISTÉRIO DA SAÚDE.  

3.3.3. Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica é a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. 

Esse parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, indicando 

que quanto maior a quantidade de íons ali dissolvidos maior será sua condutividade 

elétrica. Este parâmetro não determina, especificamente quais íons estão presentes em 

determinada amostra, mas pode contribuir para possíveis reconhecimentos de impactos 

ambientais. 
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A condutividade elétrica da água pode variar de acordo com a temperatura e a 

concentração total de substâncias ionizadas dissolvidas. Em águas cujos valores de pH 

se localizam nas faixas extremas (pH> 9 e pH<5), os valores de condutividade são 

devidos apenas às altas concentrações de poucos íons em solução, dentre os quais os 

mais frequentes são H
+
 e o OH

-
. 

3.3.4. Temperatura 

 

É a medida da intensidade de calor. É um parâmetro importante, pois influi em algumas 

propriedades da água, tais como densidade, oxigênio dissolvido, viscosidade, com 

reflexos sobre a vida aquática. A temperatura pode variar em função de fontes naturais - 

energia solar e fontes antropogênicas - despejos industriais e águas de resfriamento de 

máquinas etc (SPERLING, 2007). 

Em ambientes lênticos, quando as diferenças de temperatura geram camadas d’água 

com diferentes densidades, que em si já formam barreira física impedindo que se 

misturem, e adicionalmente se a energia do vento não for suficiente para misturá-las, o 

calor não se distribui uniformemente criando a condição de estabilidade térmica. 

Quando tal fenômeno ocorre, o ecossistema aquático torna-se estratificado 

termicamente. Os estratos formados frequentemente tornam-se diferenciada física, 

química e biologicamente. Em contrapartida, o incremento da temperatura diminui a 

solubilidade dos gases no corpo d'água, como por exemplo, do oxigênio dissolvido        

(BRANCO, 1979). 

3.4. O Modelo QUAL2K 

Atualmente, há grande preocupação em se buscar abordagem integrada para estudos em 

bacias hidrográficas. Essas unidades de gestão de recursos hídricos apresentam ampla 

gama de problemas ambientais provocados principalmente pela ocupação desordenada 

do solo, despejos in natura de efluentes domésticos e industriais, que por sua vez, 

ocasionam a degradação da qualidade da água, enchentes, assoreamento, etc 

(SARDINHA et al, 2008). 

São vários os tipos de modelos que simulam a qualidade das águas. Assim, deve-se 

escolher o modelo mais adequado de acordo com as necessidades do pesquisador. É 

possível citar dentre os mais completos o QUAL2K - desenvolvido originalmente por 
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Steven Christopher Chapra (2006), professor da Universidade de Tufts, versão 2.07 

melhorado do modelo QUAL2E e distribuído pela United States Environmental 

Protection Agency - USEPA - Agência de Proteção Ambiental Americana.  

O modelo QUAL2K é similar ao modelo QUAL2E nos seguintes aspectos (CORSEUL, 

2009): 

 

• O modelo se baseia em equações diferenciais ordinárias para sistemas 

unidimensionais e de fluxo constante, ou seja, a concentração do material em 

estudo é homogênea numa mesma seção transversal, o canal é bem misturado 

verticalmente e lateralmente. 

• A simulação é realizada para vazões constantes (regime permanente) não 

uniforme. 

• O balanço de temperatura e de energia é simulado em função da meteorologia 

em condições diurnas. 

• A entrada de calor e de massa é simulada em fontes pontuais e difusas de 

entrada e saída. 

 

O modelo QUAL2K é implementado em extensão Microsoft Windows e utiliza como 

macro linguagem o visual Basic e o Excel é utilizado como interface gráfica. Os 

seguintes pressupostos hidráulicos e cinéticos são adotados: 

 

• O modelo permite a segmentação de trechos com elementos de tamanhos 

diferentes, o que lhe permite fazer simulações para grandes rios com grande 

precisão; 

• Especificações da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): o modelo usa duas 

formas de DBO para representar o carbono da matéria orgânica, uma de 

oxidação lenta - DBO slow -  e a oxidação rápida - DBO fast; 

• O modelo considera a redução de compostos em nível zero de oxigênio, fase 

anóxica. O processo de desnitrificação é modelado em reação de primeira ordem, 

o qual se torna efetivo em baixas concentrações de oxigênio; 

• O modelo simula diretamente o agrupamento de algas ao fundo;  

•  A taxa de inibição da luz é calculada em função das algas, detritos e sólidos 

inorgânicos; 
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• Tanto a Alcalinidade como o Carbono Inorgânico Total são simulados. O pH do 

rio é avaliado de acordo com estas duas variáveis; 

• É simulado qualquer agente patógeno. A remoção dos agentes patógenos é 

simulada em função da temperatura, da luz e da sedimentação; 

• O modelo QUAL2K permite especificar vários parâmetros cinéticos de um 

trecho específico; 

O software QUAL2K considera o corpo d’água como uma junção de diversas seções 

com comprimento determinado como parâmetro de entrada, o que limita a precisão dos 

dados de saída a esses comprimentos pré-determinados. O curso d’água é dividido em 

determinado número de elementos computacionais referentes aos trechos ou segmentos 

do rio considerado e, para cada elemento, faz-se um balanço hidrológico em termos de 

vazão, balanço energético em termos de temperatura e balanço de massa em termos de 

concentração (CORSEUIL, 2009).  

O QUAL2K considera toda extensão do rio com características hidráulicas constantes, 

em cada trecho, como por exemplo: inclinação do talude lateral, inclinação do leito e da 

lâmina d’água, largura de fundo, etc. A extensão de todo o trecho é numerada em ordem 

crescente - Figura 2 - sendo que o primeiro trecho é aquele correspondente ao ponto 

mais alto do corpo hídrico (cabeceira) até o rio principal. Salienta-se que quando ocorre 

junção de um tributário ao curso principal, estes são diferenciados numericamente. Esta 

diferenciação é uma prática importante porque o software gera uma referência para cada 

tributário e para o curso principal (MENDIONDO, 2008). 

O programa QUAL2K apresenta diversas planilhas, organizadas por cores, a fim de 

identificar onde devem ser inseridas as informações pelo usuário e quais as informações 

geradas pelo programa.  

• Planilhas azuis: designam os valores das variáveis e dos parâmetros que devem 

ser fornecidos pelo usuário;  

• Planilhas amarelas: designam os locais de entrada de dados de parâmetros que 

estão sendo simulados, no qual possuem medição de campo ao longo do rio. Esta 

planilha é utilizada para realizar a comparação entre os dados medidos em campo 

ao longo do rio e os dados simulados pelo programa, auxiliando na calibração do 

modelo para o cenário;  
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• Planilhas verdes: designam os valores simulados ao longo do rio gerados quando 

se executa o modelo;  

• Planilhas rosas e violetas: apresentam os resultados obtidos, na forma de 

gráficos, quando se executa o modelo (CORSEUIL, 2009). 

 

O modelo utiliza a Equação de Manning para simulações hidráulicas tendo como base a 

caracterização das seções transversais através dos taludes laterais, largura de fundo e da 

declividade da lâmina d’água. O modelo admite as seções transversais trapezoidais. A 

equação 8 mostra a Equação de Manning (BAPTISTA, 2003). 

     
 

 
     

                   (8) 

 Onde: 

 Q = vazão (m
3
/s). 

 n = coeficiente de Manning. 

 A = área da seção molhada (m
2
). 

 Rh = raio hidráulico (m). 

 I = declividade (m/m). 

 

 

Quanto maior o refinamento da malha, isto é, quanto menor o comprimento do elemento 

computacional, maior será a precisão da simulação. Todavia, maior será o tempo gasto 

para simular o comportamento dos parâmetros do curso d'água, sendo comum que os 

comprimentos dos elementos computacionais não excedam 200 metros (RIBEIRO, 

2010). A Figura 2 apresenta um diagrama de corpo hídrico com seus tributários 

divididos de acordo com o modelo QUAL2K. 
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Figura 2 - Diagrama esquemático de segmentação do corpo hídrico com seus 

tributário pelo modelo QUAL2K. 

                     A – Rio com seus tributários      B – Representação dos trechos 

                    Fonte: Mendiondo (2008) 

 

Para Bárbara (2006), a calibração consiste no operador aperfeiçoar o seu modelo, 

aproximando ao máximo dos valores obtidos in situ. Esse procedimento deve ser feito 

de forma paulatina, objetivando verificar as respostas do referido modelo frente às 

alterações que o usuário promova nos valores e faixas dos parâmetros pré-definidos pela 

análise de sensibilidade, levando em consideração suas faixas de variação e sua 

coerência na modelagem, de tal forma que a calibração seja otimizada. A validação do 

modelo é necessária para comprovar o poder preditivo do mesmo. 

Para trabalhos com modelo de qualidade da água sugere-se que se tenha caracterização 

adequada dos processos e dos dados de entrada no modelo antes das coletas de campo, 

pois muitas vezes a forma de obtenção dos dados de campo não permite seu emprego no 

modelo sem mencionar o fato que a qualidade / credibilidade dos parâmetros-respostas 

do modelo dependem fundamentalmente da qualidade / credibilidade dos dados de 

entrada. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Caracterização do Local de Estudo 

 

A Vila de Santo Antônio do Paraibuna foi originalmente instalada por volta do ano de 

1850 para a construção de uma igreja em terrenos doados pela família Tostes. Em 1856, 

quando houve a elevação da vila à categoria de cidade, o topônimo se reduziu a 

Paraibuna e, posteriormente a Juiz de Fora em 1865. 

Segundo dados do IBGE (2013), Juiz de Fora ocupa uma área total de aproximadamente 

1.436 km², com uma população de 516.247 habitantes, com a sede situada a 43,34º de 

longitude oeste do meridiano de Greenwich, e no paralelo de 21,76º de latitude sul. 

O Município de Juiz de Fora, segundo dados da CESAMA (2013), está localizado na 

Unidade Serrana da Zona da Mata, pertencente à Região Mantiqueira Setentrional. Essa 

região se caracteriza por ser montanhosa, com altitudes próximas a 1000 m nos pontos 

mais elevados, 670 a 750 m no fundo do vale do Rio Paraibuna e níveis médios em 

torno de 800 m. O perímetro urbano de Juiz de Fora se insere totalmente no curso médio 

do Rio Paraibuna, pertencente à bacia do Rio Paraíba do Sul. 

O município de Juiz de Fora se localiza na Bacia Hidrográfica do Médio Paraibuna, 

sendo parte integrante da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O perímetro urbano do 

município é drenado por 156 sub-bacias de diversas dimensões. (PDDU, 2004). 

Segundo a mesma fonte, Juiz de Fora possui certa abundância de recursos hídricos, 

porém essa disponibilidade é relativa, devido a enorme discrepância de vazões dos 

cursos d’água entre os períodos de chuva e estiagem, bem como pela poluição das águas 

próximas à área urbana. No caso do Paraibuna, por exemplo, as vazões máximas 

atingem 297 m
3
/s e as mínima 4 m

3
/s. Essa situação é própria do tipo climático 

predominante na região. O clima, genericamente denominado Tropical, caracteriza-se 

exatamente pela alternância de dois períodos bastante diferenciados: o verão quente e 

chuvoso, dos meses de outubro a março, e o inverno frio e seco, que ocorre no período 

de abril a setembro. Isso implica na coexistência de situações bastante extremas, de 

excesso (até com enchentes em alguns pontos da cidade) e de déficit hídrico (com 

racionamento e problemas de abastecimento). A barragem de Chapéu D’Uvas, 



18 

 

 

localizada em sua maior parte no município de Ewbanck da Câmara, a montante de Juiz 

de Fora, foi projetada exatamente para funcionar como regularizadora das vazões do 

Rio Paraibuna. 

4.1.1. Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna 

 

O Rio Paraibuna estende-se, em sua maior parte, pelo Estado de Minas Gerais, drenando 

também o Estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais o rio localiza-se entre os 

meridianos de 42º53’ e 44º08’ de longitude oeste do meridiano de Greenwich, e entre os 

paralelos de 21º25’ e 22º07’ de latitude sul. A parte mineira do Rio Paraibuna possui 

aproximadamente 82% de sua superfície dentro da Zona da Mata e o restante na zona 

sul do Estado de Minas de Gerais (CESAMA, 2013).  

A bacia hidrográfica do Rio Paraibuna é formada por três rios principais: o Paraibuna, o 

Kágado e o Peixe. O Rio Paraibuna nasce na serra da Mantiqueira a 1200 metros de 

altitude e depois de percorrer 166 km lança-se à margem esquerda do Rio Paraíba do 

Sul a 250 metros de altitude (CESAMA, 2013). A Tabela 3 apresenta as cidades 

localizadas na Bacia do Rio Paraibuna e algumas de suas características populacionais e 

áreas superficiais. 
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Tabela 3 -  

Caracterização dos municípios da bacia hidrográfica do Rio Paraibuna 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 

(2007) 

POPULAÇÃO * 

(2010) 

ÁREA 

(km
2
) 

1 – Antônio Carlos (parte) 11.172 11.114 525 

2 – Belmiro Braga 3.067 3.403 392 

3 – Bias Fortes (parte) 3.880 3.793 284 

4 – Bicas (parte) 13.638 13.653 140 

5 – Bom Jardim de Minas (parte) 6.481 6.501 395 

6 – Chiador (parte) 2.893 2.785 252 

7 - Chácara  2.613 2.792 153 

8 – Ewbank da Câmara 3.567 3.753 104 

9 – Guarará  4.017 3.929 89 

10 – Juiz de Fora 513.348 516.247 1.437 

11 – Lima Duarte (parte) 15.909 16.149 848 

12 – Mar de Espanha (parte) 11.139 11.749 372 

13 – Maripá de Minas 2.827 2.788 78 

14 – Matias Barbosa 13.205 13.435 157 

15 – Olaria 2.380 1.976 178 

16 – Pedro Teixeira 1.658 1.785 113 

17 – Pequeri 2.997 3.165 91 

18 – S
ta
 Bárbara do M

te
 Verde (parte) 2.796 2.788 416 

19 – SANTANA DO DESERTO 3.833 3.860 182 

20 – Santa Rita do Ibitipoca (parte) 3.747 3.583 324 

21 – Santos Dumont (parte) 47.922 46.284 637 

22 – Senador Cortes (parte) 2.011 1.988 98 

23 – Simão Pereira 2.503 2.537 135 

Fonte: * IBGE – Contagem Populacional 2010. 

 

Ao descer a escarpa da Mantiqueira, o Rio Paraibuna passa a ter uma grande 

declividade. Na região compreendida entre Chapéu D’Uvas e o centro de Juiz de Fora o 

Paraibuna apresenta baixas velocidades de escoamento em função de suas pequenas 

declividades. Em alguns trechos as características se alteram devido às formações 

rochosas. Após a ponte localizada na Rua Halfeld, Juiz de Fora o regime do Rio torna-

se torrencial, junto ao abrigo Santa Helena. A partir daí, o rio passa serpenteando um 

estreito e profundo vale rochoso, sendo entrecortado a pequenos intervalos por 
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sucessivas corredeiras. Próximo à usina de Marmelos o rio retorna sua baixa declividade 

até Sobragy (CESAMA, 2013). 

4.1.2. Trecho de Estudo 

 

O trecho de estudo é caracterizado por englobar a região central e mais urbanizada de 

Juiz de Fora se estendendo a montante da desembocadura do córrego Tapera até a 

desembocadura do córrego Independência. A Figura 3 mostra o trecho de estudo e pode-

se notar a intensa urbanização, o que caracteriza a degradação do corpo hídrico uma vez 

que todo o esgoto doméstico gerado nesta região é lançado in natura no rio Paraibuna. 

A Figura 4 representa um diagrama unifilar do trecho de estudo com as respectivas 

distâncias acumuladas de jusante para montante. 

 

 

Figura 3: Trecho de Estudo visto de uma imagem de satélite da Google. 

Fonte: Google Earth - 2013 
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Figura 4: Diagrama unifilar do trecho de estudo 

 

4.2. Levantamento de Dados 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o autor deste trabalho participou como 

aluno de Iniciação Científica, com recursos da FAPEMIG sob orientação do Prof. José 

Homero Pinheiro Soares do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, de dez 

campanhas de campo durante os anos de 2009 e 2010 em trecho de 17 km do mesmo rio 

com objetivos similares aos aqui apresentados. 

Durante os trabalhos desenvolvidos nos anos de 2009 e 2010, foram quantificadas 

vazões em várias seções do rio Paraibuna que se estendem do córrego Humaitá até o 

córrego Ipiranga, de comprimento de 17 Km. Para medição de vazão foram levantadas a 

batimetria – profundidade da lâmina d’água nas seções de monitoramento – Quando se 

utilizou um molinete hidrométrico da marca GURLEY para o cálculo da velocidade e 

vazões do rio. As vazões medidas durante as 10 campanhas de campo foram 

correlacionadas com a altura da régua da estação fluviométrica Juiz de Fora Jusante 

código (código 58480500) operada pela Agência Nacional de Águas (ANA). A Tabela 4 

indica as correlações de vazão com a leitura da régua da ANA obtidas nos anos de 2009 

e 2010, para as seções estudas neste trabalho. 
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Tabela 4 - 

Correlação vazão versus nível d’água na Estação Fluviométrica Jusante (ANA) para 

cada sub-bacia estudada. 

Trecho Vazão (m³/s) 

Rio Paraibuna - Montante Tapera Q = 26,366Hana - 22,857 

Rio Paraibuna - Montante São Pedro Q = 26,3093Hana- 21,923 

Rio Paraibuna - Montante Maturimbide Q = 30,137Hana - 27,278 

Rio Paraibuna - Montante Yung Q = 29,819Hana - 26,205 

Rio Paraibuna - Montante Independência Q = 29,077Hana - 26,625 

Q – vazão (m
3
/s)  Hana = altura do nível d’água na régua da ANA    

Para a calibração do modelo é necessário o correto ajuste dos coeficientes K1 e K2. O 

coeficiente K1 mede a taxa com que o corpo d’água perde oxigênio por ação metabólica 

de microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica e o coeficiente 

K2 mede a taxa com que o oxigênio é intercambiado entre o corpo d’água e o meio 

externo.  

Durante as campanhas de 2009 e 2010, obtiveram-se também correlações entre a vazão 

do rio Paraibuna com as taxas K1 e K2 obtidas a partir da calibração do modelo 

QUAL2K nos referidos anos para cada trecho estudado. O coeficiente de correlação R
2
 

traduz a aproximação ou afastamento das variáveis correlacionadas em relação a um 

modelo analítico qualquer: linear, exponencial, polinomial, etc. Quanto mais o 

coeficiente de correlação se aproxima do valor um, melhor o ajuste entre os dados 

medidos e os previstos teoricamente pela correlação. Os Gráficos 1 a 8 indicam as 

correlações de vazão com K1 e com K2 para o trecho aqui estudado. 
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Gráfico 1: Variação de K1 em relação à vazão para a seção Montante Tapera. 

 

 

Gráfico 2: Variação de K2 em relação à vazão para a seção Montante Tapera. 
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Gráfico 3: Variação de K1 em relação à vazão para a seção Montante São Pedro. 

 

 

Gráfico 4: Variação de K2 em relação à vazão para a seção Montante São Pedro. 
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Gráfico 5: Variação de K1 em relação à vazão para a seção Montante Matirumbide. 

 

 

Gráfico 6: Variação de K2 em relação à vazão para a seção Montante Matirumbide. 
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Gráfico 7: Variação de K1 em relação à vazão para a seção Montante Yung. 

 

 

 

Gráfico 8: Variação de K1 em relação à vazão para a seção Montante Yung. 
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Todas as informações utilizadas para análise de qualidade da água do trecho (OD e 

DBO) estudado nesta pesquisa foram levantadas em trabalhos de conclusão do curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e orientados também pelo 

Professor José Homero Pinheiro Soares. Como mencionado anteriormente, os dados 

foram levantados entre os anos de 2010 e 2013 no mesmo trecho do rio Paraibuna desta 

pesquisa, em duas campanhas de campo. Essas informações foram analisadas e 

utilizadas como parâmetros de entrada pelo modelo QUAL2K para 

simulação/validação.  

Os parâmetros de qualidade de água medidos nas seções estabelecidas foram obtidos 

através da sonda multiparamétrica modelo Hach HQ40D do Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental. A sonda possui sensores de Oxigênio Dissolvido, 

Temperatura, pH, Sólidos Totais, Salinidade, Condutividade e Resistência Elétrica 

(FIGURA 5). Os valores de DBO foram levantados utilizando-se o respirômetro 

DBOTrack da marca Hach também pertencente ao Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (FIGURA 6).   

 

 
Figura 5: Sonda multiparamétrica com os sensores de OD, pH e Condutividade. 
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Figura 6: Respirômetro DBO Trach.  

 

 

As tabelas 5 e 6 mostram os resultados dos trabalhos de iniciação científica realizados 

entre os anos de 2010 e 2013 no trecho do rio Paraibuna situado entre os córregos 

Tapera e Yung. 
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Tabela 5 – 

Dados da campanha 1 realizada nos anos de 2013, 2011 e 2010. 

 

Obs.: Dados do ano de 2010 abrangem somente duas sub-bacias: Tapera e São Pedro. 

* Refere-se aos dados obtidos através das correlações mostradas na Tabela 4. 

Dados 2013 Dados 2011 Dados 2010

Trechos Vazão* OD DBO5 Temp. Condut. pH Vazão* OD DBO5 Temp. Condut. pH Vazão* OD DBO5 Temp. Condut. pH

(m3/s) (mg/l) (mg/l) (°C) (µS/cm) (m3/s) (mg/l) (mg/l) (°C) (µS/cm) (m3/s) (mg/l) (mg/l) (°C) (µS/cm)

Paraibuna

Montante Tapera
43,06 5,59 9,8 23,4 72,32 6,77 18,67 4,97 20 24,3 42,9 6,44 13,53 2,92 0,2 19,9 59,3 6,78

Paraibuna 

Montante São Pedro
43,31 5,25 12,5 23,5 72,88 6,76 19,17 4,62 24 24,7 45,2 6,69 14,09 2,02 0,4 20,6 62,9 6,74

Paraibuna 

Mont. Matirumbide
48,06 5,32 8,8 22,8 72,64 6,69 20,18 4,48 33 24,2 50,4 6,83 14,31 2,36 0,6 21,5 67,1 6,83

Paraibuna 

Montante Yung
48,34 4,99 12,6 22,9 83 6,78 20,76 3,97 22 24,4 50 6,85 - - - - - -

Paraibuna 

Jusante Yung
49,07 4,62 11,4 22,9 80,3 6,64 22,17 3,01 21 24,4 56,6 6,83 - - - - - -
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Tabela 6 – 

Dados da campanha 2 realizada nos anos de 2013, 2011 e 2010. 

 

Obs.: Dados do ano de 2010 abrangem somente duas sub-bacias: Tapera e São Pedro. 

* Refere-se aos dados obtidos através das correlações mostradas na Tabela 4. 

 

Dados 2013 Dados 2011 Dados 2010

Trechos Vazão* OD DBO5 Temp.Condut. pH Vazão* OD DBO5 Temp. Condut. pH Vazão* OD DBO5 Temp. Condut. pH

(m3/s) (mg/l) (mg/l) (°C) (µS/cm) (m3/s) (mg/l) (mg/l) (°C) (µS/cm) (m3/s) (mg/l) (mg/l) (°C) (µS/cm)

Paraibuna

Montante Tapera
22,49 5,13 4,1 23,3 55,7 6,77 20,38 6,99 0,4 17,8 56,3 6,84 13,00 2,54 5 21,2 100,5 6,69

Paraibuna 

Montante São Pedro
22,96 4,91 5,9 23,4 56,78 6,76 21,22 5,95 1,4 17,6 62,3 6,84 13,56 1,91 5,9 21,5 101,9 6,69

Paraibuna 

Mont. Matirumbide
24,56 5,08 3,3 22,7 56,84 6,69 22,15 5,83 1,4 17,6 69 6,88 13,71 1,74 6,5 21,8 113,2 6,76

Paraibuna 

Montante Yung
25,08 4,87 6,2 23,5 60,66 6,78 22,7 5,28 0,9 18,3 71 6,86 - - - - - -

Paraibuna 

Jusante Yung
26,39 4,98 4,7 22,7 60,7 6,64 24,06 4,56 5,3 18,2 78,9 6,87 - - - - - -
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A Tabela 7 apresenta os dados de altura da Régua Linimétrica obtidos na Estação 

Fluviométrica Juiz de Fora Jusante durante as campanhas de campo referentes aos anos 

2013, 2011 e 2010. Estes dados, em conjunto com as correlações apresentadas na 

Tabela 4 (Q x Hana) e aquelas apresentadas nos Gráficos 1 a 8 (Q x K1 e Q x K2) 

permitem calcular as vazões, os coeficientes de desoxigenação K1 e reaeração K2, 

mostrados nas Tabelas 8 a 13. Ressalta-se que todos os valores apresentados nas 

Tabelas 8 a 13 foram utilizados como parâmetros de entrada para validação do modelo 

QUAL2K, sendo um dos objetivos deste estudo.  

Tabela 7 – 

Leitura na régua linimétrica na estação da ANA em trabalhos anteriores. 

 

Tabela 8 - 

Valores de K1 e K2 em função da vazão – Dados da campanha 1 de 2013. 

 
         M. – Montante       J. - Jusante 

 

Tabela 9 - 

Valores de K1 e K2 em função da vazão – Dados da campanha 2 de 2013. 

 
         M. – Montante       J. – Jusante 

Trabalho

Campanha 1 Campanha 2

2013 2,50 1,72

2011 1,57 1,64

2010 1,38 1,37

Hana (m)

Trecho Vazão (m3/s) K1 (dia-1) K2 (dia-1)

M.Tapera 43,06 0,048 1,394

M.São Pedro 43,31 0,258 1,335

M.Matirumbide 48,06 0,119 1,254

M.Yung 48,34 0,113 1,022

J.Yung 49,07 0,096 1,020

Trecho Vazão (m3/s) K1 (dia-1) K2 (dia-1)

M.Tapera 22,49 0,460 2,787

M.São Pedro 22,96 0,563 2,778

M.Matirumbide 24,96 0,548 2,539

M.Yung 25,08 0,500 1,650

J.Yung 26,39 0,174 2,004
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Tabela 10 - 

Valores de K1 e K2 em função da vazão – Dados da campanha 1 de 2011. 

 
    M. – Montante   J. – Jusante 

 

Tabela 11 - 

Valores de K1 e K2 em função da vazão – Dados da campanha 2 de 2011. 

 
   M. – Montante  J. – Jusante 

 

Tabela 12 - 

Valores de K1 e K2 em função da vazão – Dados da campanha 1 de 2010. 

 
    M. – Montante 

 

Tabela 13 - 

Valores de K1 e K2 em função da vazão – Dados da campanha 2 de 2010. 

 
    M. – Montante 

Trecho Vazão (m3/s) K1 (dia-1) K2 (dia-1)

M.Tapera 18,67 0,699 3,045

M.São Pedro 19,17 0,651 3,046

M.Matirumbide 20,18 0,752 2,804

M.Yung 20,76 0,660 1,766

J.Yung 22,17 0,194 2,187

Trecho Vazão (m3/s) K1 (dia-1) K2 (dia-1)

M.Tapera 20,38 0,579 2,929

M.São Pedro 21,22 0,602 2,901

M.Matirumbide 22,15 0,660 2,695

M.Yung 22,7 0,583 1,714

J.Yung 24,06 0,185 2,105

Trecho Vazão (m3/s) K1 (dia-1) K2 (dia-1)

M.Tapera 13,53 1,228 3,393

M.São Pedro 14,08 0,791 3,407

M.Matirumbide 14,31 1,110 3,131

Trecho Vazão (m3/s) K1 (dia-1) K2 (dia-1)

M.Tapera 12,87 1,320 3,438

M.São Pedro 13,43 0,811 3,453

M.Matirumbide 13,56 1,167 3,172
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 5. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

É importante reafirmar que este trabalho contempla a análise de seis campanhas de 

campo realizadas nos anos de 2013, 2011 e 2010, duas em cada ano. Os trabalhos de 

campo foram conduzidos ao longo do trecho do rio Paraibuna de 2,77 Km 

compreendido entre os Córregos Tapera e Independência. 

A utilização do modelo de qualidade QUAL2K exige a segmentação do trecho estudado 

em vários subtrechos de forma a manter o regime permanente de vazões do escoamento. 

A simulação pelo modelo QUAL2K exige a divisão dos subtrechos em elementos 

computacionais de comprimento máximo igual a 200m. Neste estudo, foi adotado o 

valor de 50m para cada elemento computacional. 

Cada afluente foi considerado como carga pontual de poluição em termos de matéria 

orgânica aportada ao sistema. Os comprimentos dos elementos computacionais em cada 

trecho são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 - 

 

Trechos do Rio Paraibuna, seus respectivos comprimentos e número de elementos 

computacionais. 

Trecho Identificação Comprimento 

(m) 

Total de elementos 

computacionais 

    1 Montante Tapera 200 4 

    2 Tapera – São Pedro 370 7 

    3 São Pedro – Matirumbide 740 15 

    4 Matirumbide – Yung 1260 24 

    5 Yung – Independência 200 4 

 

Como mencionado anteriormente, realizou-se a simulação do modelo QUAL2K com os 

dados de qualidade de água obtidos em trabalhos anteriores de conclusão de curso 

orientados pelo orientador deste trabalho ao longo de duas campanhas de campo em 

cada ano, 2010, 2011 e 2013. 

5.1. Resultados Referentes às Simulações Hidráulicas do QUAL2K: 

Os resultados das simulações referentes às vazões ao longo do rio Paraibuna com dados 

secundários de qualidade de água são apresentados nos gráficos 9 a 14. 
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O modelo utiliza a Equação de Manning para simulações hidráulicas tendo como base a 

caracterização das seções transversais através dos taludes laterais, largura de fundo e da 

declividade da lâmina d´água. O modelo admite as seções transversais trapezoidais.  O 

valor do Coeficiente de Manning (n) estabelecido para todo o trecho em estudo e a 

declividade da lâmina d´água foram respectivamente 0,02 e 0,37%. As declividades 

laterais de 1:1 foram usadas, igualmente, em todo o trecho do rio. As larguras de fundo 

nas seções transversais trapezoidais foram quantificadas no trabalho de iniciação 

científica para as seções estudadas, Tapera, São Pedro, Matirumbide, Yung e 

Independênica e consideradas respectivamente como 23m, 24m, 23m, 16m e 13m.  

Os Gráficos de 9 a 14 apresentam os resultados das simulações do modelo QUAL2K 

para vazões ao longo do trecho estudado do Rio Paraibuna. 

 

Gráfico 9: QUAL2K – Simulação de Vazão – Campanha 1 de 2013. 
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Gráfico 10: QUAL2K – Simulação de Vazão – Campanha 2 de 2013. 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: QUAL2K – Simulação de Vazão – Campanha 1 de 2011. 
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Gráfico 12: QUAL2K – Simulação de Vazão – Campanha 2 de 2011. 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: QUAL2K – Simulação de Vazão – Campanha 1 de 2010. 
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Gráfico 14: QUAL2K – Simulação de Vazão – Campanha 2 de 2010. 

 

As vazões dos corpos d’água influenciam efetivamente as concentrações dos compostos 

ali dissolvidos, e, evidentemente, seu conhecimento é de suma importância para análise 

da qualidade ambiental do corpo receptor. 

Como se pode observar nos Gráficos 9 a 14, as vazões não variaram significativamente 

durantes as campanhas ao longo do trecho, salvo para a Campanha 1 de 2013 na qual 

obteve-se vazões da ordem de 50 m
3
/s. Observa-se ainda que os valores simulados pelo 

modelo QUAL2K para as seções estudadas refletem muito apropriadamente os valores 

medidos na régua linimétrica operada pela Agência Nacional de Águas, ANA, existente 

na Estação Fluviométrica Juiz de Fora Jusante para todas as campanhas realizadas, o 

que permite concluir que os parâmetros hidráulicos utilizados como entrada para o 

modelo são precisos. 

5.2. Resultados Referentes às Simulações de OD e DBO  

 

Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, os corpos d’água são classificados, em 

função de seus usos, como classe especial, 1, 2, 3, e 4. Para se classificar o manancial 

segundo uma das classes mencionadas é preciso atender às restrições em termos de 

concentrações de oxigênio de dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e de vários 

outros parâmetros de qualidade, como materiais flutuantes, óleos e graxas, turbidez, etc. 
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Como foi descrito na revisão bibliográfica, o valor de K1 depende da qualidade dos 

efluentes ou da água poluída a ser analisada (SPERLING, 1983). Assim, esgotos brutos 

com uma grande concentração de matéria orgânica podem suportar maior síntese de 

novas células, facilitando, portanto, a degradação, o que resulta em coeficientes de 

desoxigenação mais elevados. 

Ao se analisarem os Gráficos 1 a 8, para o coeficiente K1, conclui-se que com o 

aumento da vazão pode-se obter uma redução do valor do K1. O ajuste entre os dados 

medidos e as curvas teóricas exponenciais selecionadas, mostra baixos coeficientes de 

correlação, da ordem de 35%. Entretanto, o coeficiente K1 não é função somente da 

vazão, mas também do aporte de matéria orgânica, da temperatura, da fisiologia 

bacteriana, etc. 

O coeficiente de reaeração K2 representa como mencionado anteriormente à 

transferência de oxigênio da atmosfera para o corpo d’água e sua variação está 

relacionada à maior ou menor facilidade com que o oxigênio atmosférico é solubilizado 

na água que, por seu turno, relaciona-se à turbulência do escoamento, à variação de 

temperatura, etc. Ao se analisarem os Gráficos 1 a 8, para o coeficiente K2, verifica-se o 

decréscimo de K2 com o aumento da vazão do Rio Paraibuna. O modelo linear admitido 

para representar a correlação entre K2 e vazões medidas apresentou um elevado 

coeficiente de correlação, da ordem de 85%. 

Segundo modelos usuais de avaliação de K2 (O’Connor e Dobbins, Churchill, Owens) 

(SPERLING, 2007) observa-se que o aumento da velocidade promove o aumento no 

coeficiente K2. Por outro lado, o aumento da profundidade promove a diminuição no 

coeficiente K2. A vazão está inteiramente relacionada com a velocidade e a 

profundidade média do corpo d’água. Como a vazão aumenta a relação velocidade e 

profundidade deve também aumentar. Assim, conclui-se que o parâmetro profundidade 

possui uma maior influência no coeficiente K2 do que a velocidade, uma vez que 

observa-se um decréscimo no coeficiente K2 com o aumento da vazão.  

Os Gráficos 15 a 20 mostram os resultados da simulação do modelo QUAL2K para os 

valores de Oxigênio Dissolvido levantados nos anos de 2010 a 2013, utilizando-se como 

parâmetro de entrada no modelo os coeficientes K1 e K2 (Tabelas 8 a 13). 
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Gráfico 15: QUAL2K: Simulação de OD – Campanha 1 de 2013. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 16: QUAL2K: Simulação de OD – Campanha 2 de 2013. 
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Gráfico 17: QUAL2K: Simulação de OD – Campanha 1 de 2011. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18: QUAL2K: Simulação de OD – Campanha 2 de 2011.  
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Gráfico 19: QUAL2K: Simulação de OD – Campanha 1 de 2010.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: QUAL2K: Simulação de OD – Campanha 2 de 2010.  
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Conclui-se, a partir das observações dos gráficos 15 a 20 que o modelo QUAL2K 

superestima ligeiramente os valores de OD medidos quando se utilizam os valores de K1 

e K2 obtidos a partir das correlações entre tais parâmetros e as vazões no trecho 

estudado (Tabelas 8 a 13) e os dados secundários de oxigênio dissolvido. O melhor 

resultado encontrado foi para a campanha 2 de 2013 onde houve uma aproximação dos 

dados in situ com os dados simulados. 

De forma semelhante os valores de DBO foram simulados através do modelo QUAL2K 

utilizando-se como dados de entrada os valores de K1 e K2 (Tabelas 8 a 13) e os dados 

secundários de DBO levantados entre os anos de 2010 e 2013. Os Gráficos 21 a 26 

apresentam as referidas simulações do modelo QUAL2K. 

 

 

Gráfico 21: QUAL2K: Simulação de DBO – Campanha 1 de 2013. 
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Gráfico 22: QUAL2K: Simulação de DBO – Campanha 2 de 2013. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 23: QUAL2K: Simulação de DBO – Campanha 1 de 2011. 
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Gráfico 24: QUAL2K: Simulação de DBO – Campanha 2 de 2011. 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: QUAL2K: Simulação de DBO – Campanha 1 de 2010. 
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Gráfico 26: QUAL2K: Simulação de DBO – Campanha 2 de 2010. 

 

 

As simulações de DBO pelo modelo QUAL2K para dados levantados entre 2010 e 2013 

com valores de K1 e K2 como parâmetro de entrada apresentaram melhores resultados 

que os simulados de OD. Os valores médios de DBO medidos estão significativamente 

próximos daqueles simulados pelo modelo. A campanha 1 de 2013 teve-se vazões da 

ordem de 50 m
3
/s e esperava-se encontrar menores concentrações de DBO devido a 

diluição da matéria orgânica ali aportada, mas as menores concentrações de DBO foram 

das campanhas de 2010 e que não tinham altas vazões (em torno de 15 m
3
/s). 

6. CONCLUSÕES  

 

O objetivo mais amplo do estudo é contribuir para a construção de sistemas de 

informações sobre os recursos hídricos, em termos de qualidade e quantidade em quatro 

sub-bacias do rio Paraibuna, que possam ser utilizados como instrumento de apoio à 

decisão visando à gestão sustentável desses recursos. 

O objetivo mais específico desta pesquisa foi o modelagem da dinâmica dos aspectos 

relacionados à capacidade reaeração de rios no que diz respeito à solubilidade do 

oxigênio da atmosfera na água e estabilização da matéria orgânica em função da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio, utilizando o modelo QUAL2K visando a validação 

dos coeficientes K1 e K2 obtidos em trabalho de iniciação científica do mesmo autor 

deste trabalho.  
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Os valores do coeficiente de desoxigenação e reaeração obtidos para o trecho estudado a 

partir das correlações com vazões do Rio Paraibuna levantadas no trabalho de iniciação 

científica superestimam ligeiramente os valores de concentrações de Oxigênio 

Dissolvido medidos quando simulados matematicamente pelo modelo QUAL2K. É 

importante ressaltar que as concentrações de OD medidas no trecho são baixas e 

variaram entre 5 mg/L e 2 mg/L.  

Com relação à simulação de Demanda Bioquímica de Oxigênio no trecho estudado 

utilizando-se as correlações entre Vazão x  K1 e Vazão x K2 obtidas em 2009 e 2010, os 

resultados apresentaram-se próximos àqueles medidos em trabalhos de conclusão de 

curso em Engenharia Civil durante os anos de 2013, 2011 e 2010. 

7. RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que sejam realizadas outras campanhas com medições in situ para 

avaliação das concentrações de OD e DBO e validação dos parâmetros K1 e K2. 

Importante ressaltar que em novas medições de campo o trecho estudado seja 

incrementado em seu tamanho de maneira a contemplar novos tributários do Rio 

Paraibuna e novas vazões. 

Adicionalmente, recomenda-se que nas próximas avaliações sejam contempladas 

informações quantitativas acerca dos ajustes entre concentrações medidas e previstas 

pelo modelo QUAL2K para validação dos parâmetros K1 e K2.  
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