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RESUMO 

GOMES, Sara Helena Raupp. Modelagem da qualidade da água do Rio dos 

Sinos/RS utilizando o modelo QUAL-UFMG. 2016. 68 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas. 
 

A água é essencial para a manutenção dos ecossistemas. Ela é um recurso natural 

finito, e o seu uso envolve diferentes modificações na bacia hidrográfica. Dessa 

forma, é importante poder prever os efeitos do uso dos recursos hídricos pelo 

homem. Assim sendo, os principais objetivos desta pesquisa foram: modelar a 

qualidade da água do Rio dos Sinos através do modelo matemático QUAL-UFMG, 

verificar o comportamento do perfil de oxigênio dissolvido em cenários hipotéticos, 

comparar a calibração do modelo entre as diferentes variações sazonais e verificar a 

aplicação do modelo ao recurso hídrico estudado. Os modelos matemáticos de 

qualidade da água são ferramentas essenciais para o auxílio na tomada de decisões 

a respeito do comportamento do curso d’água frente às diversas situações que 

ocorrem na bacia. Na análise espacial, foi realizado um estudo da qualidade da água 

através de nove seções de monitoramento, compreendidas entre os municípios de 

Caraá e Canoas, num trecho total de 211 km. Com relação ao aspecto temporal, os 

parâmetros de qualidade da água foram analisados nas variações sazonais 

primavera/verão e outono/inverno, entre o período de 2011 e 2012. O modelo foi 

calibrado utilizando cinco variáveis de qualidade da água: coliformes 

termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, nitrogênio total e 

oxigênio dissolvido, além de coeficientes utilizados para cada um dos parâmetros. 

Dessa forma, foram obtidas curvas de calibração, com a concentração de cada 

parâmetro versus a distância do curso d’água. As variações sazonais, através da 

variação da precipitação e da temperatura, demonstraram uma influência nas 

diferentes curvas de calibração simuladas. Durante a simulação de um cenário 

hipotético, pode-se perceber o comportamento do perfil de oxigênio dissolvido frente 

a diferentes cargas de efluentes adicionadas hipoteticamente no curso d’água, 

simulando poluições pontuais e difusas. 

 

Palavras-chave: qualidade da água, modelo QUAL-UFMG, recursos hídricos 
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ABSTRACT 

GOMES, Sara Helena Raupp. Water quality modeling in the Rio dos Sinos 
river/RS using the QUAL-UFMG model. 2016. 68 f. Course Conclusion Paper. 
Graduation in Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of 
Pelotas, Pelotas. 
 

Water is essential to the ecosystems’ maintenance. It is a finite natural resource, and 

its use involves several changes in the hydrographic basin. This way, is important to 

be able to predict the effects of the use of water resources by the society. In this 

context, the main objectives of this research were: modeling the water quality of the 

Rio dos Sinos river through the QUAL-UFMG mathematical model, behavior 

verification of dissolved oxygen profile in hypothetical scenarios, model calibration 

comparison of different seasonal variations and model’s application verification on 

the water resource studied. Mathematical models of water quality are essential tools 

to support in decision making about water resource’s behavior facing different 

situations that occur in the basin. On Spatial analysis, a study of water quality at nine 

monitoring sections was performed, between the municipalities of Caraá and 

Canoas, in a 211 km long stretch.  Meanwhile, on the temporal analysis, studies 

were carried out for seasonal variations spring/summer and fall/winter, between the 

period of 2011 and 2012. For a better representation of the model, it was calibrated 

using five water quality variables: fecal coliforms, biochemical oxygen demand, total 

phosphorus, total nitrogen and dissolved oxygen, besides coefficients for each of the 

parameters. Thus, calibration curves were obtained, with the concentration of each 

parameter versus the distance of the water course. The seasonal variations, 

considering the precipitation and the temperature sazonality, demonstrated an 

influence on the different calibration curves simulated. During the simulation of a 

hypothetical scenario, it was possible to realize the dissolved oxygen profile behavior 

in different effluent loads hypothetically added in the watercourse, simulating point 

and diffuse pollution. 

 

Key-words: water quality, QUAL-UFMG model, water resources 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é extremamente importante para a existência da vida.  Ela é um 

recurso natural finito, necessitando de cuidados, visto que o seu uso envolve 

algumas modificações em uma bacia hidrográfica. A disposição de efluentes de 

forma inadequada e sem tratamento nos mananciais aquáticos vem trazendo uma 

série de danos e resultando na poluição do meio ambiente (HABERLAND et al., 

2012; SALLA et al., 2013). Além disso, de acordo com Pujol-Vila et al (2015), a 

poluição da água é um problema mundial, com importantes consequências 

socioeconômicas. Ao contrário de outras fontes naturais, a água flui continuamente, 

transportando poluentes para longe do foco de contaminação inicial. 

Através da importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento de 

inúmeras atividades humanas, foi indispensável a adoção de normas e resoluções 

para disciplinar a utilização da água pelos diversos segmentos da sociedade. A 

Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) foi criada através da Lei 9.433, de 8 

de janeiro de 1997 e um dos seus objetivos é garantir a qualidade e disponibilidade 

de água para as atuais e futuras gerações. No entanto, para garantir o cumprimento 

da PNRH e dos seus objetivos, é essencial manter a qualidade segundo o seu 

enquadramento em padrões de qualidade em função dos seus usos preponderantes, 

o que está regulamentado pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 

2005. Assim sendo, é essencial o tratamento de efluentes que sejam lançados nos 

recursos hídricos, como também é importante a realização de estudos para avaliar a 

capacidade de assimilação de cargas poluidoras. 

De acordo com Guedes (2009), um recurso hídrico que tenha recebido uma 

descarga de material orgânico que seja biodegradável passa por um processo 

natural de recuperação, conhecido como autodepuração, podendo ocorrer através 

de processos físicos, químicos e bioquímicos. Conforme a carga de poluentes 

aumenta, de modo que faça com que a capacidade de autodepuração do corpo 

hídrico seja ultrapassada, o mesmo tende a tornar-se poluído.  

O processo de autodepuração pode servir como uma representação da 

sucessão ecológica, na qual ocorrem sequências de substituições de comunidades 

aquáticas. Isso ocorre até que seja estabelecido o equilíbrio entre essas 
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comunidades e as condições locais do ambiente. Durante toda a etapa desse 

processo ocorrem diferentes zonas de autodepuração (VON SPERLING, 2007). 

Através do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil, 

publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2014), são descritos que os 

trechos críticos dos recursos hídricos brasileiros estão normalmente localizados nas 

regiões metropolitanas.  Isso está relacionado com a alta demanda de água, além da 

grande quantidade de lançamento de efluentes. As regiões brasileiras mais afetadas 

são o Nordeste, onde há uma pequena disponibilidade hídrica em alguns cursos 

d’água, e na região Sul, na qual é demandada uma grande quantidade de água para 

a irrigação, como é o caso do Rio dos Sinos (RANBOW et al., 2014). Ainda, de 

acordo com o mesmo autor, o Rio dos Sinos também se destaca no seu uso intenso 

para o abastecimento público, uso industrial e descarte de efluentes sem tratamento 

prévio, o que já foi evidenciado através de desastres ambientais que ocorreram 

nesse corpo hídrico, devido à contaminação de suas águas e, consequentemente, 

ocasionando a mortandade de muitos peixes no ano de 2006. 

É de extrema importância o monitoramento dos parâmetros de qualidade da 

água, especialmente em pontos de monitoramento no qual ela é captada para uso 

pela população. Segundo Tonon (2014), a qualidade de um ambiente aquático pode 

ser determinada através de medidas qualitativas e quantitativas, em atividades de 

campo e em laboratório, fornecendo inúmeras informações e interpretações 

diferentes. Dessa forma, o uso de modelos ambientais também é uma alternativa de 

gerenciamento dos recursos hídricos.  Eles têm o objetivo de representar a realidade 

da maneira como ela é observada, facilitando intervenções e estudos do 

comportamento dos cursos d’água, em locais onde sejam necessárias decisões e 

planejamentos, através de simulações de cenários (MOURÃO JR, 2010). 

Knapik (2009) defende que, para que seja feita a modelagem da qualidade da 

água de forma adequada, é importante a identificação das fontes de poluição, 

juntamente com seus pontos de lançamento nos recursos hídricos. Além disso, 

conhecendo-se as diferentes interações entre os processos físicos, químicos e 

biológicos que ocorrem nos cursos d’água, juntamente com a modelagem de alguns 

parâmetros de qualidade, é possível fazer uma estimativa do limite considerado 

aceitável de autodepuração do recurso hídrico. Isso possibilita compreender a 

verdadeira condição de enquadramento do recurso hídrico. 
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A modelagem do Rio dos Sinos é baseada em uma ferramenta, chamada de 

QUAL-UFMG. Esse programa é desenvolvido através de planilhas no Excel. Existem 

outras ferramentas mais complexas para modelagem dos cursos d’água. No entanto, 

o modelo que será estudado é o mais adequado às características do Rio dos Sinos. 

O QUAL-UFMG permite a modelagem dos seguintes parâmetros: coliformes 

termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio total, oxigênio 

dissolvido (OD) e fósforo total. 

A realização deste trabalho irá auxiliar na compreensão das características do 

recurso hídrico estudado. Além disso, poderá ser uma ferramenta para facilitar os 

comitês de bacias, quanto à gestão dos recursos hídricos. Em virtude da importância 

do Rio dos Sinos para a população e toda a economia da região na qual o rio está 

localizado, é essencial o estudo e conhecimento das características desse curso 

d’água. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é modelar a qualidade da água do Rio dos Sinos, 

através da utilização do modelo matemático QUAL-UFMG. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

-Verificar o comportamento do oxigênio dissolvido em cenários hipotéticos; 

-Comparar a calibração do modelo QUAL-UFMG em diferentes períodos 

sazonais; 

 - Verificar a capacidade de aplicação deste modelo ao corpo hídrico estudado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Recursos Hídricos 

 

De acordo com o World Water Assessment Programme (2012), a água é um 

recurso natural essencial para a manutenção dos ecossistemas e, além disso, 

dependem dela inúmeras atividades econômicas e sociais. O gerenciamento da 

água de forma adequada é necessário, para que esse recurso possa ser protegido 

e, além disso, para que ele possa ser utilizado pelos seres vivos, atendendo às suas 

necessidades. 

Cech (2010) afirma que em torno de 75% da superfície do planeta é coberta 

por oceanos, rios e lagos. No entanto, aproximadamente 97,5% dessa água é muito 

salgada para ser ingerida. Dos 2,5% restantes, menos da metade é encontrada em 

rios e lagos. Além disso, dentro dessa pequena fração de água doce, uma grande 

quantidade está poluída através das atividades humanas. 

Assim, é importante ressaltar a grande necessidade de estabelecer 

estratégias para a conservação dos recursos hídricos e, em especial, das bacias 

hidrográficas, buscando reduzir a carga de nutrientes e para prevenir a degradação 

da integridade ecológica das mesmas (EROL; RANDHIR, 2013). Segundo esses 

mesmos autores, muitos sistemas hídricos ao redor do mundo estão se aproximando 

do seu limite, através do qual seus usos benéficos estão diminuindo ou sendo 

perdidos. 

A Tabela 1 relaciona a distribuição da água no mundo e a sua idade 

estimada, conforme as características dessa água.  

 

Tabela 1. Distribuição de água no ciclo hidrológico  

 Total Porcentagem de 
água doce 

Idade estimada da 
água 

Total de água na Terra 100  Variável 
Água do mar 97,5  4.000 anos 

(aproximadamente) 
Água doce 2,5 100 Variável 
Geleiras  74 10 – 10.000 anos 
Águas subterrâneas  25,6 2 semanas- 10.000 

anos 
Lagos, rios, mistura no solo e 
atmosfera 

 0,4 10 dias – 10 anos 
(aproximadamente) 

Fonte: CECH (2010).  
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Existem alguns trabalhos na literatura que ressaltam a importância dos 

recursos hídricos e a sua correta gestão, juntamente com a necessidade de 

definições de alternativas para sua conservação. 

No trabalho realizado por Erol e Randhir (2013) é evidenciada a importância 

das bacias hidrográficas, através do uso de um modelo de uso da terra e os seus 

respectivos impactos sobre os recursos hídricos. Já Barreto (2009) fez um 

mapeamento ambiental, através de um mapa de uso e ocupação de uma bacia 

hidrográfica. Além disso, foram estabelecidos alguns índices para dar suporte às 

propostas de enquadramento, para a gestão dos recursos hídricos. 

Desta forma, estes trabalhos confirmam a necessidade de desenvolvimento 

de estratégias integradas, para uma gestão adequada das bacias hidrográficas. 

Além disso, é essencial o estabelecimento de programas de monitoramento. 

 

2.2 Poluição dos Recursos Hídricos 

 

Segundo Mihelcic e Zimmerman (2012), a poluição pode ser caracterizada 

como a introdução de matéria e energia no meio ambiente, em quantidades que 

acarretam o comprometimento da saúde humana, dos ecossistemas e da vida 

selvagem, além da perda dos benefícios de um dado recurso. Outra definição é 

proposta por Lima (2001), que afirma que a poluição é decorrente de uma alteração 

física, química, radiológica ou biológica do ar, água ou solo, provocadas através do 

homem ou por outras atividades antropogênicas, que podem ser prejudiciais aos 

usos presentes e futuros de um recurso. 

No âmbito da legislação, a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, define a poluição como uma 

degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que, de forma direta ou 

indireta, criem condições adversas a atividades sociais e econômicas, afetem 

desfavoravelmente a biota, prejudiquem as condições sanitárias do meio ambiente e 

afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população (BRASIL, 1981). 

Algumas alterações realizadas sobre a cobertura do solo podem ser 

consideradas como uma fonte de poluição. Dessa forma, alterações que são feitas 

na cobertura vegetal da bacia hidrográfica, por exemplo, podem trazer 

consequências no aumento no teor de sedimentos, alterações nos balanços 
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hídricos, perda de vegetação, além de um aumento na temperatura do escoamento 

superficial (LARENTIS, 2004).  

Merten e Minella (2002) abordam que atividades de agricultura e pecuária 

possuem uma grande energia, capaz de desagregar o solo exposto, e de transportar 

sedimentos para os recursos hídricos. Estes sedimentos podem carregar, adsorvidos 

em sua superfície, certos nutrientes, como o fósforo, além de substâncias tóxicas e 

material de origem fecal, presente em pastagens. 

No que se refere à dinâmica dos poluentes no meio aquático, ela é regulada 

através de diferentes processos biogeoquímicos, além do pH, temperatura, teor de 

oxigênio dissolvido e variações na hidrodinâmica, através da quantidade de chuvas 

no local em estudo. Da mesma forma, caso ocorra uma movimentação dos 

poluentes, o sedimento passará a ser uma fonte de poluição primária, trazendo 

consequências para a qualidade da água e para o restante da cadeia trófica 

(MOCCELLIN, 2010). 

As variedades de poluentes lançados nos recursos hídricos podem ser 

caracterizadas como pontuais ou difusos. As fontes pontuais de poluição são 

caracterizadas com uma descarga concentrada, em um ponto definido, enquanto 

que a magnitude da fonte difusa é muito grande. Através dessa fonte de poluição, 

milhares de pessoas no mundo todo sofrem com doenças de veiculação hídrica. Em 

relação à origem da poluição difusa, os ambientes mais importantes são o rural e o 

urbano (MORUZZI et al.,2012; PINTO et al. 2009). 

De acordo com Von Sperling (2007), um dos principais problemas de poluição 

dos recursos hídricos está relacionado com o decréscimo na concentração de 

oxigênio dissolvido nos cursos d’água. Isso ocorre, principalmente, devido aos 

processos que ocorrem para a estabilização da matéria orgânica, realizados através 

de bactérias decompositoras, que utilizam para a sua respiração o oxigênio que está 

disponível no meio líquido.  

Dentro deste contexto, as bacias hidrográficas no Brasil têm sido degradadas 

através do crescimento desordenado das cidades e da superpopulação, por meio de 

atividades antrópicas que são potencialmente prejudiciais aos cursos d’água. Um 

exemplo que pode ser citado é o Rio dos Sinos, que está localizado no nordeste do 

Estado Rio Grande do Sul, abrangendo 32 municípios e correspondendo a 4,5% da 

bacia hidrográfica do Guaíba (BENVENUTI et al., 2015). Ainda, segundo os mesmos 

autores, os principais problemas diagnosticados no Rio dos Sinos são um resultado 
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da eliminação da mata ciliar em alguns trechos da sua extensão causando, entre 

outras consequências, a erosão das margens do rio. Além disso, a remoção de areia 

e a utilização das águas do rio para a irrigação do arroz também contribuem para 

que o Rio dos Sinos atinja níveis críticos de água e tenha sua qualidade 

comprometida. 

O Comitesinos (2010) e Blume (2010) também ressaltam que a ocupação 

desordenada da bacia do Rio dos Sinos, juntamente com a utilização de tecnologias 

agressivas na água e no solo, vem levando ao aumento da contaminação dos 

recursos hídricos. Além disso, muitos impactos estão associados à liberação de 

poluentes no solo, ar, água, utilização de fertilizantes e remoção da flora nativa. 

Abaixo estão listadas possíveis fontes de poluição dos recursos hídricos, mais 

especificamente em um manancial, incluindo até mesmo impurezas que são 

adquiridas durante o ciclo hidrológico (HELLER; DE PÁDUA, 2010). 

Precipitação atmosférica: as águas de chuva podem arrastar impurezas existentes 

na atmosfera. 

Escoamento superficial: as águas levam a superfície do solo e carreiam 

impurezas, tais como partículas do solo, detritos vegetais e animais, microrganismos 

patogênicos, fertilizantes e agrotóxicos. 

Infiltração no solo: nesta fase, parte das impurezas pode ser filtrada e removida, 

mas dependendo das características geológicas locais, outras impurezas podem ser 

adquiridas através, por exemplo, da dissolução de compostos solúveis ou do 

carreamento de matéria fecal originada de soluções inadequadas para o destino final 

dos dejetos humanos, como as fossas negras. 

Uso e ocupação do solo: o uso e a ocupação do solo exercem influência 

significativa sobre a qualidade e a quantidade de água dos mananciais. 

Lançamentos diretos: despejos de águas residuárias e de resíduos sólidos 

lançados inadequadamente nos mananciais. 

Evaporação: pode levar à salinização de lagos e reservatórios de acumulação de 

rios quando a evaporação é maior que a vazão aduzida. 

Intervenções estruturais: canalizações de rios, barramentos e desvio de água 

numa mesma bacia hidrográfica ou entre bacias e o bombeamento excessivo da 

água de aquíferos podem, a longo prazo, causar problemas que superem os 

benefícios previstos originalmente. Nas represas, as impurezas sofrem alterações 

decorrentes de ações de natureza física, química e biológica. Por outro lado, o 
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represamento favorece a remoção de partículas maiores por sedimentação e cria 

condições mais favoráveis para o crescimento de espécies de algas que podem ser 

prejudiciais ao tratamento de água. 

 

2.3 Rio dos Sinos 

 

De acordo com o Plano Sinos (2009), a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

apresentava uma população de 1.346.151 habitantes (2008), sendo 95% dessa 

população em áreas urbanas. Além disso, a mancha urbana dos municípios que 

fazem parte da bacia cresceu cerca de 365% entre 1967 e 2009, passando de 129 

km2 para 471 km2.  

Em relação a demanda de água para abastecimento e consumo humano, o 

Plano de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos destaca o sistema de 

abastecimento de cada município que faz parte da bacia, além das fontes de 

captação nos municípios. A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos também se destaca 

na criação de animais, sendo os principais rebanhos os de bovinos, equinos, suínos, 

ovinos e aves, conforme dados da Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE, 2007). 

Dentre esses animais, os bovinos são os que estão em maiores quantidades ao 

longo dos municípios que fazem parte da bacia. Para os principais rebanhos da 

bacia, foi estimada a demanda para criação animal, através do volume de água 

consumido para dessedentação animal, além do volume utilizado na higienização 

dos ambientes e dos animais criados em confinamento. 

Quanto ao uso da água para abastecimento industrial, a maioria da captação 

é através de poços que captam água subterrânea (99,8%). Assim, poucas são as 

indústrias que captam água diretamente de corpos hídricos ao longo da bacia 

(PLANO SINOS, 2009). Além disso, o Plano Sinos ressalta a importância do cultivo 

de arroz na região. Na safra 2008/2009, a superfície ocupada por lavouras irrigadas 

na bacia do Rio dos Sinos foi de 5.465,17 hectares. A cultura do arroz irrigado passa 

por uma sazonalidade anual, ocorrendo nos meses de novembro a março de cada 

ano, sendo janeiro o mês de maior consumo de água. 

Em relação à disposição de efluentes em rios e arroios da Bacia do Rio dos 

Sinos, eles podem ser de origem doméstica, industrial ou agropecuária. Os efluentes 

industriais estão concentrados próximos às zonas mais urbanizadas, sendo que a 

geração é muito variável, conforme os inúmeros segmentos industriais existentes. 
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Quanto aos efluentes domésticos, nas áreas urbanas da Bacia do Rio dos Sinos 

predomina o sistema de disposição de efluentes em fossas sépticas, no qual 60% 

dos domicílios urbanos são atendidos por este tipo de disposição. O percentual de 

coleta de efluentes domésticos é de 15%, incluindo, nesse percentual, coleta em 

rede de esgoto e coleta em rede mista. É importante ressaltar que nem todo efluente 

coletado é tratado, pois parte é despejada in natura na rede hídrica da bacia. Há um 

baixo índice de tratamento de efluentes domésticos, onde apenas 4,5% da 

população urbana total da bacia possui um sistema de coleta e tratamento de 

esgotos (PLANO SINOS, 2009). 

Quanto aos efluentes da criação animal, fazem parte o esterco, a urina, 

desperdícios de água de bebedouros ou de limpeza, resíduos de rações, entre 

outros. Os resíduos da pecuária representam uma fonte difusa de efluentes, pois os 

rebanhos estão distribuídos nas áreas rurais dos municípios. Assim, considerando 

um rebanho de bovinos, o qual está em maior quantidade ao longo da Bacia do Rios 

dos Sinos, há uma contribuição per capita de 378 g DBO/cab.dia, considerando 

cargas brutas. Os municípios com as gerações de efluentes de origem animal ao 

longo da bacia são Taquara, Araricá, Nova Hartz, Parobé e Novo Hamburgo. 

Dessa forma, percebe-se a complexidade da Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos. Além de receber a descarga de uma grande quantidade de efluentes (a 

maioria sem um tratamento prévio), a bacia é essencial também para o 

abastecimento de uma grande população, além de ser muito importante para o 

desenvolvimento agropecuário. 

 

2.4 Parâmetros de Qualidade 

 

2.4.1 Oxigênio dissolvido 

  

O oxigênio é extremamente importante para todas as formas de vida no 

ecossistema. Ele tem sido utilizado para a determinação do grau de poluição e de 

autodepuração de diferentes cursos d’água. Além disso, a repercussão mais nociva 

de poluição de um recurso hídrico, através da matéria orgânica, é a diminuição nos 

níveis de oxigênio dissolvido, em virtude da respiração dos microrganismos que 

estão envolvidos na depuração dos esgotos. Esse impacto afeta toda a comunidade 
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aquática, e as variações nos teores de oxigênio dissolvido são determinantes para a 

sobrevivência de algumas espécies (VON SPERLING, 2007). 

Segundo Heller e Pádua (2010), a concentração de oxigênio nas águas pode 

variar com a temperatura, salinidade, atividade fotossintética de algas e plantas, 

turbulência e pressão atmosférica. A solubilidade do oxigênio diminui, à medida que 

a temperatura e salinidade aumentam. 

Pode-se estabelecer um perfil de oxigênio dissolvido ao longo do tempo, 

também chamada de curva de depleção do oxigênio dissolvido (Figura 2). Nessa 

curva, a concentração crítica é caracterizada por um ponto no qual é obtida a menor 

concentração de oxigênio. É essencial o conhecimento da concentração crítica, pois, 

através dela é que é definida a necessidade ou não de tratamento das cargas 

poluidoras que são aplicadas aos recursos hídricos (VON SPERLING, 2007). 

 

Figura 1. Pontos característicos da curva de depleção de OD. Fonte: Von Sperling (2007). 

 

Na Figura 1, é importante identificar os pontos principais: 

Cr = concentração de OD no rio, à montante (mg/L) 

Co = concentração de OD na mistura (mg/L)  

Cc = concentração crítica de OD (mg/L) 

Ct = concentração ao longo do percurso (mg/L) 

Cs = concentração de saturação de OD (mg/L) 

Do = déficit inicial de oxigênio, logo após a mistura (mg/L) 

Dc = déficit de oxigênio no ponto crítico (mg/L) 
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tc = tempo crítico 

 

Garcia (2015) ressalta que a curva de depleção de OD também auxilia a 

gestão de bacias hidrográficas e a um maior controle e planejamento dos cursos 

d’água. Quanto menor a concentração crítica, pior será a qualidade da água e, 

consequentemente, seus usos serão mais limitados. 

De acordo com Mihelcic e Zimmerman (2012), o oxigênio dissolvido é 

necessário para que haja uma comunidade balanceada de organismos nos recursos 

hídricos. Quando um resíduo que necessita oxigênio é adicionado na água, a taxa 

pela qual o oxigênio é consumido através da oxidação do resíduo (desoxigenação) 

pode exceder a taxa pela qual o oxigênio é suprido pela atmosfera (reaeração). 

Além disso, Zhang et al. (2014) ressaltam que o oxigênio dissolvido é um recurso 

fundamental dos ecossistemas aquáticos, sendo que a sua concentração é um fator 

crítico para a regularização de diversos processos biogeoquímicos. 

A Figura 2 exemplifica os principais fenômenos que estão relacionados com o 

balanço de oxigênio dissolvido em um recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fenômenos interagentes no balanço de OD. Fonte: DE ANDRADE (2010). Adaptado de: 

VON SPERLING (2007). 

 

2.4.1.1 Consumo de oxigênio 

 

 Oxidação da Matéria Orgânica 

A matéria orgânica nos recursos hídricos se apresenta de duas formas: em 

suspensão e dissolvida. A matéria que está em suspensão (também chamada 
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particulada), tende a sedimentar, formando o lodo de fundo. Por outro lado, a 

matéria dissolvida (solúvel), juntamente com a matéria suspensa de pequenas 

dimensões (de difícil sedimentação), permanece na massa líquida. A oxidação 

dessa matéria orgânica é responsável pelo maior fator de consumo de oxigênio 

(ÁVILA, 2014; VON SPERLING, 2007). 

 Demanda Bentônica 

Na demanda bentônica, alguns subprodutos da decomposição anaeróbia 

podem se dissolver, ultrapassar a camada aeróbia do lodo e se difundir através da 

massa líquida, exercendo uma demanda de oxigênio (ÁVILA, 2014). 

A reação de conversão da matéria orgânica origina uma forma oxidada de gás 

carbônica e uma forma reduzida de metano. Como essas conversões ocorrem de 

forma anaeróbia, não há consumo de oxigênio (VON SPERLING, 2007). 

 Nitrificação 

De acordo com Von Sperling (2007), nesse processo de oxidação, há a 

transformação da amônia em nitritos e estes, em nitratos. Os microrganismos que 

estão relacionados com este processo são autótrofos quimiossintetizantes. O dióxido 

de carbono é a principal fonte de carbono. Além disso, a energia deste processo é 

obtida através da oxidação da amônia ou de algum outro substrato inorgânico. 

A reação simplificada abaixo caracteriza a transformação da amônia em 

nitrito: 

 

amônia + O2 → nitrito + H+ + H2O + energia 

 

Em seguida, é apresentada uma reação simplificada da transformação do 

nitrito em nitrato: 

 

nitrito + O2 → nitrato + energia 

 

De acordo com o mesmo autor, em ambas as reações há um consumo de 

oxigênio, sendo conhecido como a demanda nitrogenada. Isso ocorre devido às 

bactérias nitrificantes, que possuem uma taxa de crescimento mais lenta, em 

comparação com as bactérias heterotróficas. 
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2.4.1.2 Produção de oxigênio 

 

 Reaeração Atmosférica 

A reaeração atmosférica está relacionada com a introdução de oxigênio no 

meio líquido. Além disso, de acordo com Von Sperling (2007), a transferência de 

gases ocorre através da interface do líquido e do gás, originando uma maior 

concentração de gases na fase líquida. Essa transferência acorre através de dois 

mecanismos, a difusão molecular e a difusão turbulenta. Em rios, há a 

predominância de difusão turbulenta, através de corredeiras e de uma profundidade 

pequena. 

 

 Fotossíntese 

Segundo Miller (2008) e Von Sperling (2007), no processo de fotossíntese, 

organismos autótrofos realizam a síntese da matéria orgânica. Esse processo ocorre 

na presença de energia luminosa, sendo, dessa forma, obtidos compostos mais 

complexos, como a glicose. O processo de fotossíntese é o oposto do processo de 

respiração. Na respiração, há a liberação de energia luminosa para, posteriormente, 

ser utilizada nos processos metabólicos. 

A equação abaixo, descrita por Miller (2008), é uma representação do 

processo de fotossíntese. 

 

6CO2 + 6H2O + energia solar → C6H12O6 + 6O2 

 

2.4.2 DBO  

 

A DBO é muito importante para a caracterização do grau de poluição de um 

recurso hídrico. Ela é um indicador da concentração de matéria orgânica 

biodegradável. Isso ocorre através da respiração, em virtude da demanda de 

oxigênio que é exercida pelos microrganismos durante esse processo (VALENTE et 

al., 1997). Von Sperling (2007) ressalta que a DBO no rio, que se localiza a 

montante do lançamento, é resultado dos despejos que são lançados durante o 

percurso. 
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2.4.3 Nitrogênio 

 

Segundo Von Sperling (2007), o nitrogênio é muito importante para a geração 

e o controle de poluição das águas, pois ele é um elemento essencial para o 

crescimento dos seres vivos. Além disso, o nitrogênio é muito importante para o 

crescimento das algas, podendo, em determinadas condições, contribuir para o 

processo de eutrofização. Em recursos hídricos que são utilizados para a irrigação, a 

presença de nitrogênio propicia um aumento na quantidade de nutrientes, sendo 

benéfico para as plantações. 

Ainda, de acordo com o mesmo autor, a determinação da forma predominante 

de nitrogênio é capaz de fornecer informações a respeito do estágio de poluição dos 

cursos d’água, através do lançamento de esgotos. Caso a poluição seja recente, o 

nitrogênio estará na forma de nitrogênio orgânico ou amônia. No entanto, se essa 

poluição for antiga, ela estará, basicamente, na forma de nitrato (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição relativa das formas de nitrogênio aportado por esgotos, 

segundo distintas condições  

Condição Forma predominante do nitrogênio 

Esgoto bruto - Nitrogênio orgânico 
- Amônia 

Poluição recente em um curso d’água - Nitrogênio orgânico 
- Amônia 

Estágio intermediário da poluição em 
um curso d’água 

- Nitrogênio orgânico 
- Amônia 
- Nitrito (em menores concentrações) 
- Nitrato 

Poluição remota em um curso d’água - Nitrato 

Efluente de tratamento sem nitrificação - Nitrogênio orgânico (em menores 
concentrações) 
- Amônia 

Efluente de tratamento com nitrificação - Nitrato 

Efluente de tratamento com 
nitrificação/desnitrificação 

- Concentrações mais reduzidas de 
todas as formas de nitrogênio 

Fonte: Von Sperling (2007). 

 

As concentrações de nitratos podem aumentar através de despejos 

industriais, esgotos domésticos e uso de fertilizantes. Já o íon nitrito encontra-se, 

normalmente, em concentrações muito reduzidas e frequentemente sua presença 
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em cursos d’água está associada com uma qualidade microbiológica insatisfatória 

da água (HELLER et al., 2010). 

Nos cursos d’água, a amônia pode sofrer algumas transformações. No 

processo de nitrificação, a amônia é oxidada a nitrito e, este, a nitrato. Já no 

processo de desnitrificação, o nitrato é reduzido a nitrogênio gasoso. Esses 

processos serão descritos a seguir. 

 

2.4.3.1 Conversão da matéria nitrogenada 

 

a) Assimilação do nitrato e da amônia  

Nesse processo há a utilização de nitrogênio inorgânico pelo fitoplâncton. 

Mesmo que o fitoplâncton utilize a amônia e o nitrato, há uma preferência pela 

amônia (CHAPRA, 1997; VON SPERLING, 2007). 

b) Amonificação 

Von Sperling (2007) afirma que nos esgotos e eventualmente nos recursos 

hídricos, o nitrogênio orgânico é parcialmente convertido a amônia, em um processo 

conhecido como amonificação. Este processo não altera a quantidade de nitrogênio 

na água, assim como não implica em consumo de oxigênio. 

c) Oxidação da matéria nitrogenada (nitrificação) 

Nesse processo, a amônia é oxidada a nitritos e esses, a nitratos. Os 

microrganismos envolvidos nessa etapa são autótrofos quimiossisntetizantes, sendo 

que o CO2 é a principal fonte de carbono. A energia do processo é obtida através da 

oxidação de um substrato inorgânico (amônia), a formas mineralizadas (VON 

SPERLING, 2007). 

A reação abaixo demostra a transformação da amônia em nitritos. 

 

2 NH4
+  + 3O2 → 2NO2

-  + 4H+  + 2H2O 

 

A reação abaixo expressa a transformação dos nitritos a nitratos. Essas 

transformações ocorrem através de bactérias, como a do gênero Nitrobacter. 

 

2NO2
-  + O2 → 2NO3

- 

 

A reação global de nitrificação é a seguinte: 
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NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O 

d) Redução dos nitritos (desnitrificação) 

Von Sperling (2007) ressalta que, em condições de ausência de oxigênio e 

presença de nitratos, os mesmos são utilizados por microrganismos heterotróficos 

como receptores de elétrons nos processos respiratórios, como forma de 

substituição do oxigênio. Dessa forma, o nitrato é reduzido a nitrogênio gasoso, 

como demostrado abaixo. 

 

2NO3
- + 2H+  → N2 + 2,5O2 + H2O 

 

e) Fixação do nitrogênio 

As cianobactérias são organismos capazes de realizar a fixação do nitrogênio. 

Com uma alta quantidade de organismos fixadores, a concentração de nitrogênio 

pode diminuir, limitando, assim, o crescimento de organismos não fixadores 

(CHAPRA, 1997). 

 

2.4.4 Fósforo Total 

 

O fósforo, assim como o nitrogênio, é essencial para os seres vivos. No 

entanto, ele normalmente se encontra em baixa disponibilidade, quando comparado 

com outros nutrientes. Von Sperling (2007) descreve algumas características do 

fósforo, como a não existência desse composto na forma gasosa. Além disso, o 

fósforo não é abundante na crosta terrestre. 

Outra característica ressaltada pelo mesmo autor é a de que o fosfato tende a 

se unir fortemente a partículas finamente granuladas. Assim, a sedimentação dessas 

partículas, junto com a sedimentação de partículas orgânicas contendo fósforo, são 

utilizadas para remover o fósforo da água, através do seu transporte para o 

sedimento de fundo. 

Ainda para Von Sperling (2007), o uso de fertilizantes, de produtos químicos 

contendo fósforo (como o detergente), juntamente com uma alta carga desse 

nutriente em certos efluentes, faz com que os teores de fósforo aumentem nos 

corpos d’água. As formas de fósforo nos recursos hídricos podem ser: 

Fósforo solúvel reativo: forma diretamente disponível para plantas e algas. 

Envolve as formas H2PO4
-, HPO4

2- e PO4
3-. 
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Fósforo orgânico particulado: formado por organismos vivos, como plantas, 

bactérias, animais e algas, assim como por detritos orgânicos. 

Fósforo orgânico não particulado: formado por compostos dissolvidos ou 

coloidais, que contêm fósforo e é originado, principalmente, da decomposição do 

fósforo orgânico particulado. Essa forma não está diretamente disponível para 

organismos aquáticos. 

Fósforo inorgânico particulado: formado por minerais fosfatados, ortofosfato 

adsorvido, além de fosfato complexado na forma de sólidos. 

De acordo com Von Sperling (2007), no meio aquático o fósforo pode auxiliar 

no processo de eutrofização, que é caracterizada como o crescimento excessivo de 

plantas aquáticas. Isso pode causar certas consequências, tais como problemas 

estéticos, devido ao crescimento excessivo de algas e maus odores; condições 

anaeróbias nos corpos d’água, fazendo com que a fotossíntese seja prejudicada, 

além de propiciar a mortandade de peixes e prejudicar a qualidade da água. 

 

2.4.5 Coliformes Termotolerantes 

 

Von Sperling (2007) afirma a importância dos microrganismos presentes nos 

recursos hídricos, principalmente em relação à transformação da matéria dentro dos 

ciclos biogeoquímicos. Além disso, alguns microrganismos presentes no meio 

aquático podem causar doenças aos seres humanos e aos animais. Assim, esse 

autor caracteriza os coliformes termotolerantes como bactérias indicadoras de 

organismos que são originários, de forma predominante, do trato intestinal de 

animais de sangue quente. 

 

2.5 Modelagem Matemática 

 

O primeiro modelo de qualidade da água criado, estimado através do perfil de 

oxigênio dissolvido, foi o modelo de Streeter-Phelps (1925). Até os dias atuais seus 

fundamentos são utilizados como base para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de outros modelos, mais complexos.  

De acordo com Teodoro et al. (2013), o modelo de Streeter–Phelps foi o 

responsável pela criação de outros modelos, como o QUAL-UFMG. A plataforma em 

Excel do QUAL-UFMG é versátil, de fácil utilização e de modelagem unidimensional. 
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Ela é capaz de simular a reaeração atmosférica, juntamente com os seus efeitos no 

balanço de oxigênio dissolvido, o decaimento da matéria orgânica e os coliformes, 

além de envolver as séries de nitrogênio e fósforo. 

Um modelo matemático pode ser descrito como a representação de um 

fenômeno de interesse, através de padrões encontrados na natureza que podem ser 

observados ou constatados. É formado por equações matemáticas que estabelecem 

a relação entre as variáveis externas ou entradas do modelo e as variáveis de 

interesse ou saídas do modelo. O parâmetro é um valor que caracteriza um 

determinado processo do fenômeno de interesse (SERGIO, 2012).  

Em relação à modelagem, é necessária uma calibração para que seja 

implantada qualquer representação numérica. Os coeficientes do modelo regularão 

as equações que irão descrever as variáveis, ao longo do tempo e espaço.  Isso 

garante uma melhor representação física, química e biológica. O processo de 

calibração pode ser trabalhoso, necessitando de uma compreensão dos possíveis 

efeitos dos parâmetros trabalhados, em relação às variáveis. Após o modelo ser 

devidamente calibrado, ele poderá ser utilizado para diferentes simulações (KNAPIK, 

2009). Normalmente os modelos de qualidade da água que são utilizados são 

unidimensionais e, além disso, fazem uma representação da velocidade média na 

seção transversal, não levando em conta outras direções (TEIXEIRA; PORTO, 

2008). 

O programa QUAL-UFMG tem o objetivos de modelar a qualidade de rios, 

através de um modelo baseado no QUAL2-E, criado pela US Environmental 

Protection Agency (USEPA), que é utilizado para a simulação de rios, a nível 

mundial. Neste modelo, não é feita a modelagem com algas, visto que esse 

parâmetro pode tornar o processo muito complexo, além de dificultar a determinação 

dos coeficientes para realizar a modelagem (VON SPERLING, 2007). 

Existem diversos trabalhos que também utilizaram a modelagem através do 

QUAL-UFMG. Tonon (2014) utilizou o modelo de Streeter-Phelps e o QUAL-UFMG 

para realizar a calibração das variáveis de qualidade da água. Após essas 

calibrações, dois cenários foram simulados e foram avaliados os processos de 

autodepuração. Outro trabalho similar foi o realizado por Perin (2013), que utilizou o 

modelo QUAL-UFMG para a simulação de cenários futuros para o rio Km 119, que 

se localiza na cidade de Campo Mourão – PR. 
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Costa e Teixeira (2010) utilizaram o modelo matemático QUAL-UFMG para 

avaliar o rio Ribeirão do Ouro, em Araraquara – SP. Como resultado, foi obtido um 

bom ajuste entre o modelo e os dados experimentais, devido aos parâmetros de 

calibração. Além disso, foi constatada uma significativa degradação da área em 

estudo, devido ao lançamento de efluentes industriais 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos está localizada no nordeste do Estado 

do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas com longitude de 50o 15’ W 

e 51o 20’ W e latitude 29º 20’ S e 30º 10’ S (Figura 3). Além disso, o Rio dos Sinos 

possui uma extensão aproximada de 211 km e uma área de, aproximadamente, 

4.000 km2. De acordo com Maltchik et al. (2010), considerando aspectos 

geográficos, a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos abrange, total ou parcialmente, 

32 municípios. 

 

Figura 3. Localização geográfica da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

 

 

Na Tabela 3 estão informadas as descrições de cada uma das estações de 

qualidade de água no Rio dos Sinos, município onde se encontram, a extensão de 

cada um dos trechos e a localização geográfica. 
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Tabela 3. Descrição e localização geográfica das Estações de Qualidade de Água 

no Rio dos Sinos 

Pontos Descrição Município Extensão Latitude 
(S) 

Longitude 
(W) 

01 Ponte Tabaí-Canoas Canoas 187 - 211 29°52’36” 51°14’34”  
02 Balsa do Passo da Carioca Sapucaia 

do Sul 
181 - 187 29°47’53”  51°11’24”  

03 Foz do arroio Portão Portão 177 – 181 29°46’34”  51°11’39”  
04 Canal João Corrêa São 

Leopoldo 
170 – 177 29°45’50”  51°10’36”  

05 Ponto de captação do SEMAE São 
Leopoldo 

164 – 170 29°45’24”  51°08’16”  

06 Arroio Luis Rau (Arroio Preto) Novo 
Hamburgo 

156 - 164 29°44’21”  51°07’22”  

07 Ponto de captação da COMUSA Novo 
Hamburgo 

111- 156 29°43’50”  51°05’00”  

08 Ponto Santa Cristina Parobé 6 - 111 29°41’05”  50°50’52”  
09 Nascente do Rio dos Sinos Caraá 0-6 29°43’26”  50°16’46” 

 

A nascente do Rio dos Sinos está localizada no Município de Caraá/RS, e a 

sua foz, no delta do Rio Jacuí. A leste, a bacia é delimitada pela Serra Geral, e pela 

bacia do Caí a oeste. Inúmeros arroios desaguam no Rio dos Sinos, que também 

recebe as águas dos rios Rolante e Paranhana. Quanto à cobertura vegetal ao longo 

da bacia, ela se encontra muito reduzida, apresentando uma frequência maior na 

nascente do Rio dos Sinos e de seus rios formadores (FEPAM, 2016; MACEDO, 

2010). 

Segundo a Fepam (2016), a classificação hidrológica e hidráulica do Rio dos 

Sinos pode ser dividida em trechos superior, médio e inferior. O trecho superior 

compreende desde a nascente do rio até os seus 25 km de extensão, abrangendo 

uma cota de 600m a 60m, com um relevo variando de plano a suavemente 

ondulado. O trecho médio possui uma extensão aproximada de 125 km, e recebe 

três afluentes muito importantes: o rio Paranhana, drenando uma área de 580 km2, o 

rio Rolante, com uma área drenada de 500 km2, e o rio da Ilha, com 380 km2 de área 

drenada. Esse trecho tem uma grande importância no regime hídrico da bacia, visto 

que drena uma área onde ocorre um alto índice pluviométrico.  

Já no trecho inferior, que se estende desde o município de Campo Bom até a 

foz do delta do Rio Jacuí, há uma leve declividade, com uma influência do Delta do 

Jacuí, no represamento e refluxo. Neste trecho, há uma grande concentração 

populacional e industrial. 
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3.2 Base de dados espacial 

 

Os dados espaciais com a hidrografia do Rio Grande do Sul, que foram 

utilizados para a delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos neste estudo, 

foram obtidos a partir das cartas vetorizadas pela Diretoria de Serviço Geográfico do 

Exército (DSG) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(HASENACK; WEBER, 2010).  

Além disso, no presente trabalho toda a base espacial foi feita com o software 

ArcGIS 10.1. Sendo assim, foi possível localizar os pontos de qualidade de água na 

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, que foram obtidos através da Fepam. Na 

Figura 3 esses pontos estão representados na cor vermelha. 

 

3.3 Obtenção dos Dados 

 

3.3.1 Variáveis de Qualidade da Água 

 

Os dados das variáveis de qualidade de água utilizados no presente estudo 

foram obtidos através da Fepam, em coletas bimestrais realizadas pelo mesmo 

órgão, ao longo de um ano de monitoramento, entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 

2012. Foram utilizadas no presente estudo cinco variáveis de qualidade de água, a 

saber: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (mg/L de O2), Oxigênio Dissolvido 

(mg/L de O2), Escherichia Coli (NMP/100 mL), Fósforo Total (mg/L de P), Nitrogênio 

Orgânico (mg/L de N) e Nitrogênio Amoniacal (mg/L de N).  

É importante ressaltar que no modelo matemático utilizado no estudo são 

utilizados dados da variável Coliformes Termotolerantes. No entanto, como a Fepam 

não havia um monitoramento desse parâmetro, foram fornecidos os dados de 

Escherichia Coli. O mesmo ocorreu para a variável Nitrogênio Total, a qual é 

utilizada no modelo. O Nitrogênio Total é composto por Nitrogênio Orgânico, 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrato e Nitrito (VON SPERLING, 2007). No entanto, como os 

teores de Nitrato e Nitrito são extremamente baixos, não proporcionando uma 

significativa alteração no teor de Nitrogênio Total, a Fepam realiza somente um 

monitoramento dos teores de Nitrogênio Orgânico e Nitrogênio Amoniacal. Dessa 

forma, esses dois parâmetros foram utilizados no presente estudo para a 

representação da fração Nitrogênio no curso d’água. 
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3.3.2 Medidas de Vazão 

 

Os dados de vazão foram obtidos através do portal HidroWeb, mantido pela 

Agência Nacional de Águas (ANA). Foram utilizados dados de duas estações 

fluviométricas. A estação fluviométrica Taquara (código 87374000) está localizada 

no município de Taquara e possui Latitude 29º43’15” S e Longitude 50º44’06” W. A 

estação fluviométrica Campo Bom (código 87380000) está localizada no município 

de Campo Bom, apresentando Latitude 29º41’31” S e Longitude 51º02’42” W. Na 

Figura 3, ambas as estações estão destacadas na cor preta. 

Foram utilizados dados de vazão entre o período de 2011 e 2012, nos meses 

de fevereiro, junho, agosto e dezembro, coincidindo com o período de 

monitoramento dos dados de qualidade da água. Para a aplicação desses dados de 

vazão no presente estudo, foi necessária, primeiramente, a separação dos dados de 

qualidade em duas diferentes variações sazonais: outono/inverno e primavera/verão. 

Dessa forma, foi possível avaliar a variação nas vazões, através da quantidade de 

precipitação nas duas épocas do ano. Posteriormente, através da data de análise de 

cada variável de qualidade, foram utilizadas as vazões com as datas 

correspondentes para que, dessa forma, pudesse ser feita uma calibração com 

dados mais confiáveis. 

Em seguida, foi necessário estabelecer a área de drenagem de cada ponto 

amostral, para realizar a espacialização das vazões em todos os pontos de 

qualidade de água. Assim, essa área de drenagem foi determinada através do 

software ArcGIS 10. Posteriormente, foi realizada a espacialização das vazões, que 

consistiu na utilização dos dados de vazões obtidos das estações e relacioná-los 

com a área de drenagem das bacias de contribuição. As equações utilizadas para a 

realização da espacialização das vazões foram propostas no estudo de Amorim et 

al. (2005). 

A vazão do ponto 8 foi determinada através da equação 2, visto que este 

ponto está localizado entre as duas estações fluviométricas. Enquanto isso, as 

vazões de todos os outros pontos foram determinada através da equação 1, visto 

que os mesmos estão a montante ou a jusante de alguma das estações 

fluviométricas. 

                                 (
    

    
)                                                                 (1) 
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                         (
     

     
) (     )                                                (2) 

Sendo: 

Qz = vazão na seção de interesse, m3s-1; 

Qm,j = vazão no posto de montante ou de jusante, m3s-1; 

Qm = vazão no posto de montante, m3s-1; 

Qj = vazão no posto de jusante, m3s-1; 

Az = área de drenagem na seção de interesse, km2; 

Am,j = área de drenagem do posto de montante ou de jusante, km2; 

Am = área de drenagem do posto de montante, km2; 

Aj = área de drenagem do posto de jusante, km2. 

 

3.4 Modelo QUAL- UFMG 

 

O programa é composto por quatro planilhas, sendo elas (VON SPERLING, 

2007): 

FórmulasCoefic: é uma planilha que contém todas as equações que serão 

utilizadas, além dos valores usuais dos coeficientes que são utilizados nas equações 

da modelagem. 

DiagramaUnifilar: é uma planilha utilizada para a descrição e o detalhamento do 

diagrama unifilar do recurso hídrico que está sendo modelado. 

RioPrincipal: é uma planilha que contém as características da modelagem do rio 

principal. Nessa planilha, são feitos os cálculos e os resultados são obtidos. 

Tributário1: esta planilha é opcional. Ela será utilizada caso seja feita a modelagem 

de algum tributário do rio principal. Assim, caso essa planilha seja utilizada, os 

resultados obtidos na mesma devem ser transferidos para a planilha RioPrincipal. 

Podem existir tantas planilhas Tributário1 quanto forem necessárias, variando 

conforme o número de tributários que se deseja modelar. 

Tonon (2014) ressalta a importância da utilização de outros dados, como a 

profundidade média, a largura, a velocidade e a vazão, para a modelagem da 

qualidade da água. Através dos dados de velocidade e profundidade, foi possível 

obter os coeficientes de descarga. Esses coeficientes são números adimensionais 

utilizados para relacionar a vazão com as características hidráulicas (profundidade e 

velocidade). 
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                                                        b                                                            (3) 

                                                        d                                                            (4)                                            

Sendo: 

V = velocidade média do rio (m/s); 

H = profundidade média (m); 

a,b,c,d = coeficientes de descarga (adimensionais); 

Q = vazão (m3/s). 

 

As condições morfométricas dos rios podem variar ao longo da sua extensão.  

Assim, é importante obter a equação de ajuste para cada trecho do curso d’água. 

Juntamente com os dados já obtidos anteriormente (velocidade (V), largura média 

(L) e profundidade (H)), tornou-se possível organizar os dados em uma planilha e, 

então, construir dois gráficos. Um dos gráficos relacionou a velocidade versus 

vazão, e o outro a profundidade versus vazão, sendo que as linhas de tendência 

(potências) permitiram encontrar os coeficientes das equações 3 e 4 (MOURÃO JR, 

2010; VON SPERLING, 2007). 

 

 3.4.1 Calibração do Modelo 

 

De acordo com Perin (2013), a modelagem do oxigênio dissolvido pode ser 

separada em cinética da reaeração e cinética da desoxigenação. A cinética da 

reaeração está relacionada com o coeficiente de reaeração (K2), enquanto que a 

cinética da desoxigenação abrange os coeficientes de desoxigenação (K1) e o 

coeficiente de decomposição da DBO no rio (Kd). No presente estudo, o modelo 

QUAL-UFMG foi calibrado para as seguintes variáveis: Coliformes Termotolerantes, 

DBO, Fósforo Total, Nitrogênio Total e OD. A calibração foi realizada manualmente. 

Dessa forma, os parâmetros cinéticos do modelo puderam ser modificados, até que 

a simulação da curva pudesse ser ajustada da melhor forma possível com os dados 

pontuais obtidos. 

Segundo Tonon (2014), a calibração é essencial para a obtenção de dados 

satisfatórios entre os dados calculados e os observados, através de ajustes dos 

parâmetros das equações matemáticas às realidades física, química e biológica de 

um recurso hídrico. É importante ressaltar que neste estudo a calibração foi 

realizada para as duas condições distintas das vazões no Rio dos Sinos, no 
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outono/inverno e na primavera/verão. Dessa forma, foi possível fazer uma 

modelagem mais representativa do recurso hídrico. Para o outono/inverno, foi 

considerada a temperatura de 20ºC, enquanto que para a primavera/verão, a 

temperatura de 25ºC. Na literatura, os coeficientes utilizados na modelagem estão a 

uma base de 20ºC. Dessa forma, deve-se utilizar a Equação 5 para fazer a correção 

dos parâmetros cinéticos para a temperatura do curso d’água. Normalmente, o 

coeficiente de temperatura (   varia de acordo com o coeficiente a ser determinado. 

 

                                              (       
(                                               (5) 

Sendo: 

Kt= coeficiente corrigido a temperatura t qualquer; 

K(20°C)=  K a uma temperatura T=20°C; 

T= temperatura do líquido (ºC); 

   = coeficiente de temperatura. 

 

Ao final da calibração, foi possível estabelecer uma comparação das 

concentrações de cada uma das variáveis de qualidade utilizadas na modelagem, 

entre as diferentes variações sazonais. Essa comparação foi realizada através de 

gráficos da concentração de determinada substância versus distância. 

 

3.4.1.1 Parâmetro de desoxigenação da matéria orgânica (K1) e Parâmetro de 

decomposição da DBO no rio (Kd) 

 

O coeficiente K1 está relacionado com a taxa de degradação em meio líquido 

(PERIN, 2013). Além disso, Von Sperling (2007) afirma que este coeficiente 

depende das características da matéria orgânica, da temperatura e da presença de 

substâncias que são inibidoras. 

Segundo Von Sperling (2007), o coeficiente Kd está relacionado com a 

incorporação da decomposição da matéria orgânica, através da biomassa suspensa 

na massa líquida e na biomassa no lodo de fundo do curso d’água. O lodo de fundo 

pode ter uma grande quantidade de bactérias, que auxiliam na decomposição da 

DBO. No presente estudo, os coeficientes K1 e Kd foram estimados conforme a 

Tabela 4.  
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Tabela 4. Coeficientes de remoção de DBO5,20 (K1 e Kd) 

Origem K1 Kd (rio) 

  Rios rasos Rios profundos 

Curso d’água recebendo 
esgoto bruto concentrado 

0,35 - 0,45 0,50 – 1,00 0,35 – 0,50 

Curso d’água recebendo 
esgoto bruto de baixa 
concentração 

0,30 – 0,40 0,40 – 0,80 0,30 – 0,45 

Curso d’água recebendo 
efluente primário 

0,30 – 0,40 0,40 – 0,80 0,30 – 0,45 

Curso d’água recebendo 
efluente secundário 

0,12 – 0,24 0,12 - 0,24 0,12 – 0,24 

Curso d’água com águas 
limpas 

0,08 – 0,20 0,08 – 0,20 0,08 – 0,20 

    Fonte: Von Sperling (2007). 

 

3.4.1.2 Parâmetro de reaeração (K2) 

 

A reaeração é caracterizada por ser um processo de troca de oxigênio na 

interface ar-água. Normalmente, esse processo ocorre no sentido da atmosfera para 

a água, pois normalmente os níveis de OD estão abaixo da concentração de 

saturação nos cursos d’água (KNAPIK, 2009). 

Von Sperling (2007) afirma que a determinação do coeficiente K2 é complexa.  

No presente estudo, os valores do coeficiente K2 foram estimados em função das 

diferentes características hidráulicas do Rio dos Sinos. Os valores típicos de K2 para 

corpos d’água rasos variam entre 0,23 a 1,61 d-1 e, para corpos d’água profundos, 

0,12 a 1,15 d-1. 

 

3.4.2 Cinética dos constituintes de qualidade da água 

 

 Oxigênio Dissolvido (OD) 

A equação 6 define a taxa de variação do déficit de OD no corpo hídrico, 

enquanto que a equação 7 está relacionada com a concentração de OD em um 

dado instante. 

                                              
  

  
          (                                        (6) 

            {
       

     
  (              )  (       )  

     }                       (7) 

 

Sendo: 
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D= déficit de oxigênio dissolvido (mg/L) 

t= tempo (dia) 

K2= coeficiente de reaeração (d-1) 

K1=coeficiente de desoxigenação (d-1) 

L= concentração de DBO remanescente (mg/L) 

Lo= demanda última de oxigênio (mg/L) 

Ct= concentração ao longo do percurso (mg/L) 

Cs= concentração de saturação de OD (mg/L) 

Co= concentração de OD na mistura (mg/L) 

C= concentração de OD em um tempo t (mg/L) 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

No cálculo da DBO, deve-se levar em conta a taxa de desoxigenação, 

remoção de matéria orgânica através da sedimentação, além da contribuição difusa 

de DBO. Isto é evidenciado através da equação 8, que é a equação básica da 

desoxigenação carbonácea. 

 

                                   
  

  
                                                                   (8) 

 

Sendo: 

Kd= coeficiente de decomposição da matéria orgânica (d-1) 

L= concentração de DBO remanescente (mg/L) 

 

 Nitrogênio Total 

As equações 9 e 10 são utilizadas no modelo QUAL-UFMG para 

representação do nitrogênio total (equação 11), visto que não estão sendo 

considerados no estudo os teores de nitrato e nitrito. A equação 10 quantifica o 

déficit de nitrogênio orgânico no recurso hídrico, através da transformação do 

nitrogênio amoniacal, juntamente com a sedimentação. Na Tabela 5 estão as faixas 

de valores usuais utilizados nos coeficientes de nitrogênio para a calibração do 

modelo QUAL-UFMG. 

                                             
     

  
                                                     (9) 
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                                                  (10) 

 

                                                                                                 (11) 

 

Onde: 

Ntot= concentração de nitrogênio total (mg/L) 

Norg= concentração de nitrogênio orgânico (mg/L) 

Namon= concentração de nitrogênio amoniacal (mg/L) 

Nnitri= concentração de nitrito (mg/L) 

Nnitra= concentração de nitrato (mg/L) 

Koa= coeficiente de conversão do nitrogênio orgânico em amônia (d-1) 

Kso= coeficiente de sedimentação do nitrogênio orgânico 

t= tempo (d) 

H= profundidade média (m) 

Kan=coeficiente de conversão de amônia a nitrato 

 

Tabela 5. Coeficientes do modelo de nitrogênio em rios 

Símbolo Faixa de valores 

Koa 0,02 – 0,4 

Kso 0,001 – 0,1 

Kan 0,1 – 2,00 

                                           Fonte: Von Sperling (2007). 

 

 Fósforo Orgânico 

Na equação 12 representa a simulação no modelo QUAL-UFMG. O decréscimo 

desta fração resulta num acréscimo na concentração de fósforo inorgânico e na 

sedimentação. Na Tabela 6 são evidenciados os valores usuais dos coeficientes 

utilizados na modelagem. 

 

                                
     

  
                                                         (12) 

Sendo: 

Porg= concentração de fósforo orgânico (mg/L) 

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

Kspo= coeficiente de sedimentação do fósforo orgânico (d-1) 
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Tabela 6. Coeficientes do modelo de fósforo em rios 

Símbolo Faixa de valores 

Koi 0,01 – 0,7 
Kspo 0,001 – 0,1 

                   Fonte: Von Sperling (2007). 

 

 Coliformes Termotolerantes 

A equação 13 simula o parâmetro biológico de Coliformes Termotolerantes no 

modelo QUAL-UFMG. 

                                            
  

  
                                                         (13) 

 

Sendo: 

n = concentração de coliformes (NMP/100 mL); 

K5 = coeficiente de decaimento de coliformes (d-1); 

A faixa de valores usuais de K5 utilizado no modelo varia entre 0,5 a 1,5 d-1. 

 

3.5 Índices Estatísticos 

 

 Para a verificação do desempenho do modelo foram utilizados índices 

estatísticos estudados por Jiménez et al. (2013), tais como a Raiz Quadrada do Erro 

Quadrático Médio (RMSE), cujo valor ótimo é o mais próximo de 0, e o Coeficiente 

de Nash e Sutcliffe (COE), sendo 1 o valor ótimo. 

 

                                          √∑ (  - ̂ )
2N

i 1

N
                                              (14) 

 

                                             
∑ (  - ̂ )

2N
i 1

∑ (  - ̅)
2N

i 1

                                           (15) 

Sendo: N corresponde ao número total de dados,    é o valor observado,  ̅  é 

a média dos valores observados, e ŷ
i
 o valor estimado, a partir da regressão. 
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3.6 Simulação de cenários 

 

Foi simulado um cenário hipotético, levando em conta tanto fontes pontuais, 

como fontes difusas. Inicialmente, no trecho entre a nascente e os 25 km de 

extensão do Rio dos Sinos, foram consideradas características mais rurais, com 

entradas difusas de cargas de fósforo total e nitrogênio total, através de atividades 

agrícolas e altas cargas de DBO, originada da criação de gado. No trecho seguinte, 

foram consideradas características mais urbanas, com a entrada de cargas pontuais 

de DBO e de coliformes termotolerantes, em diferentes pontos, simulando efluentes 

industriais e domésticos. Isso foi realizado para as diferentes variações sazonais 

estudadas, primavera/verão e outono/inverno. Dessa forma, foi possível relacionar 

as variações dos teores de OD em cada um desses cenários. A Figura 4 ilustra essa 

simulação, ao longo do Rio dos Sinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Diagrama unifilar demostrando as contribuições pontuais e difusas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Calibração dos modelos de qualidade da água 

 

4.1.1 Parâmetros Cinéticos 

 

Para a calibração do modelo, ambos os coeficientes apresentados na Tabela 

7 foram utilizados através de dados tabelados, e variaram ao longo de diferentes 

trechos do Rio dos Sinos. O Trecho 1 se estende desde a nascente até 100 km de 

extensão. Enquanto isso, o Trecho 2 vai desde os 100 km até o fim do curso d’água. 

Eles foram assim divididos devido às características hidráulicas do curso d’água.  

 

Tabela 7. Coeficientes cinéticos utilizados para a calibração do OD e DBO nas 

diferentes variações sazonais 

Trechos 
Primavera/Verão Outono/Inverno 

K1 K2 Kd Kr K1 K2 Kd Kr 

1 0,30 1,8 0,45 0,47 0,30 0,23 0,30 0,30 

2 0,30 0,12 0,45 0,47 0,30 0,23 0,30 0,30 

 

O coeficiente de desoxigenação, também conhecido como desoxigenação 

carbonácea (K1), está relacionado com um processo de degradação biológica, 

através do consumo de oxigênio que está no meio. Em um estudo realizado no Rio 

dos Sinos, Garcia e Tucci (1997) utilizaram um K1 com um valor de 0,18 d-1. 

Segundo Von Sperling (2007), os recursos hídricos que são mais rasos e 

mais velozes possuem uma tendência de ter um maior coeficiente de reaeração. 

Isso ocorre devido a maiores turbulências na superfície, e a uma facilidade de 

mistura, de acordo com a profundidade. Dessa forma, no presente estudo a variação 

de K2 foi de 0,12 a 1,8 d-1, sendo que os valores mais críticos estão localizados no 

segundo trecho, com um valor de K2 de 0,12 d-1 no verão, evidenciando a baixa 

qualidade da água neste trecho. Observa-se que, durante o inverno, devido a uma 

maior quantidade de precipitação, houve uma melhora na qualidade da água. 

Consequentemente, ocorreu uma maior introdução de oxigênio no recurso hídrico, 
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através de um aumento na turbulência da água. O parâmetro cinético K2 tem uma 

tendência de elevar o teor de OD do curso d’água.  

A constante de remoção de DBO no rio (Kr) não foi medida diretamente na 

calibração, visto que ela é a soma dos coeficientes de decomposição (Kd) e de 

sedimentação (Ks). No entanto, como o Ks não foi considerado no presente trabalho, 

Kr teve o mesmo valor de Kd. Na Tabela 8 estão os demais coeficientes utilizados na 

calibração do modelo QUAL-UFMG, nas diferentes variações sazonais. 

Knapik (2009) e Tonon (2014) ressaltam a carência de estudos nacionais a 

respeito dos coeficientes de sedimentação, oxidação e liberação de nitrogênio e 

fósforo, sendo necessária a utilização de valores da literatura. 

 

Tabela 8. Coeficientes cinéticos utilizados para a calibração do nitrogênio, fósforo e 

coliformes termotolerantes nas diferentes variações sazonais 

Coeficientes (d-1) Primavera/Verão Outono/Inverno 

Kso 0,05 0,05 

Koa 0,10 0,50 

Kan 1,00 0,50 

Kspo 0,1 0,005 

Koi 0,1 0,01 

K5 1,5 1,5 

 

Deve-se ressaltar que, para a escolha dos valores dos coeficientes cinéticos 

da tabela acima, foram realizadas tentativas até serem encontrados os valores mais 

adequados em função das características hidráulicas do curso d’água. 

Em virtude de um trecho da extensão do curso d’água apresentar durante a 

modelagem uma curva de calibração não linear, com picos e valores extremos, foi 

necessária a introdução de uma taxa de entrada de DBO última difusa (DBO Lrd’) e 

de uma taxa de fluxo de liberação de P inorgânico pelo sedimento de fundo (Spinorg’). 

Assim, a concentração adequada de cada variável relacionou-se com as 

características hidráulicas do recurso hídrico. Na Tabela 9 estão apresentadas as 

cargas difusas implementadas durante o processo de calibração do modelo QUAL-

UFMG para os dois períodos sazonais considerados nesse estudo. 
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Tabela 9. Concentração das cargas difusas e o respectivo trecho que se 

encontraram 

Carga 
Difusa 

Trecho (Km) Valor (g/m2.d) 

 Primavera/ 
Verão 

Outono/ 
Inverno 

Primavera/ 
Verão 

Outono/ 
Inverno 

DBO Lrd’ 150-170 162-167 500 1000 
Spinorg’ - 162-167 - 10 

 

Dessa forma, é possível perceber que o trecho onde foram necessárias a 

adição de cargas difusas é crítico. Nesse trecho há uma grande entrada de cargas 

originadas de efluentes domésticos, que fazem com que o teor de oxigênio 

dissolvido decaia. Através da adição dessas concentrações na modelagem, a curva 

ficou mais representativa, com a curva simulada se aproximando mais dos dados 

observados. Yang e Wang (2010) realizaram um estudo com diferentes formas de 

modelagem da qualidade da água, e afirmaram que a poluição difusa é mais 

complexa e difícil de controlar, devido à dificuldade de traçar seus caminhos, em 

comparação com a poluição pontual. 

 

4.1.2 Dados hidráulico-hidrológicos 

 

Os coeficientes de descarga utilizados para a calibração do modelo estão 

representados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Coeficientes de descarga utilizados 

Estações 
Fluviométricas 

Coeficientes de descarga 

 a b c d 

Campo Bom 0,114 0,318 0,271 0,569 
Taquara 0,116 0,310 0,410 0,527 

 

Através dos dados de vazão obtidos das estações fluviométricas de Campo 

Bom e de Taquara, juntamente com os dados espaciais das diferentes seções de 

monitoramento, foi possível determinar a área de drenagem de cada ponto e, assim, 

especializar as vazões na primavera/verão e no outono/inverno em cada uma das 

seções de monitoramento (Tabela 11). 
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Tabela 11. Valores de área de drenagem e vazão em cada um dos pontos 

 

Devido à menor precipitação durante a primavera/verão, a vazão nessa 

variação sazonal é menor, quando comparada ao outono/inverno. Além disso, a 

vazão na bacia vai aumentando à medida que a área de drenagem aumenta, na 

direção da nascente à foz. 

Desta forma, através das vazões especializadas e dos coeficientes de 

descarga, foi possível estimar as variáveis hidráulicas velocidade (V), profundidade 

(H) e largura (L) que são apresentadas na Tabela 12, através de equações que 

estão relacionadas com os coeficientes de descarga e os dados de vazão (equações 

3 e 4). As variáveis hidráulicas estão diretamente relacionadas com a vazão no 

curso d’água. Dessa forma, em períodos chuvosos, mais frequentes durante o 

outono/inverno, a velocidade do escoamento aumenta, assim como o nível do curso 

d’água, fazendo com que, consequentemente, a profundidade e a largura do recurso 

hídrico também aumentem à medida em que a área de drenagem cresce. 

 

Tabela 12. Variáveis hidráulicas utilizadas na calibração do modelo 

Seções de 
Monitoramento 

Primavera/Verão Outono/Inverno 

V (m/s) H (m) L (m) V (m/s) H (m) L (m) 

Nascente 0,06 0,14 15,0 0,13 0,48 22,2 
Parobé 0,29 1,91 33,7 0,54 5.46 46,0 

Captação - Comusa 0,37 2,92 38,2 0,69 8,10 51,6 
Arroio Luiz Rau 0,43 3,69 40,9 0,79 10,16 55,2 

Captação - Semae 0,47 4,35 43,0 0,87 11,95 57,9 
Canal João Corrêa 0,51 4,95 44,6 0,93 13,54 60,1 

Arroio Portão 0,54 5,51 46,1 1,00 15,04 62,0 
Zoológico 0,57 6,02 47,3 1,05 16,44 63,6 

Tabaí-Canoas 0,60 6,55 48,5 1,10 17,85 65,2 

 

Seções de 
Monitoramento 

Área de 
Drenagem (km2) 

Vazões (m3/s) 

Primavera/Verão Outono/ Inverno 

Nascente 9,97 
 

0,061 0,68 
 

Parobé 2.438,71 18,43 
 

134,28 

Captação - Comusa 2.889,53 22,72 
 

150,86 

Arroio Luiz Rau 2.956,26 
 

23,24 
 

154,35 

Captação - Semae 3.029,56 23,82 
 

158,17 

Canal João Corrêa 3.076,15 24,18 160,61 
Arroio Portão 3.213,94 25,27 

 

167,80 

Zoológico 3.268,22 
 

25,69 
 

170,64 

Tabaí-Canoas 3.547,68 27,89 
 185,23 
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4.1.3 Variáveis físicas, químicas e biológicas 

 

Como dados de saída deste modelo, são gerados gráficos de concentração 

de um parâmetro versus a distância do curso d’água. Esses gráficos foram gerados 

para as variações sazonais primavera/verão e outono/inverno. 

 

DBO 

Na Figura 5 são representados os resultados da calibração de DBO, para as 

diferentes variações sazonais estudadas. 

 

(a)                                                                       (b) 

Figura 5. Calibração da variável DBO, durante o outono/inverno (a) e primavera/verão (b). 

 

Em relação à variação sazonal, no outono/inverno, a maior concentração de 

DBO foi de 3 mg/L e foi encontrada no município de Novo Hamburgo, próxima a um 

ponto onde há um arroio com grande lançamento de efluentes domésticos e 

industriais. Já o menor valor encontrado, igual a zero, foi antes da chegada do curso 

d’água no município de Parobé, que se encontra nos 110 km de extensão do recurso 

hídrico. O curso d’água vai passando por uma região com menores aglomerações 

populacionais e, assim, é capaz de diluir todo o aporte de matéria orgânica que 

recebe, fazendo com que os níveis de DBO decaiam. No entanto, quando o Rio dos 

Sinos passa pelo município de Parobé, recebe uma grande quantidade de efluentes 

domésticos, fazendo com que a concentração de DBO aumente. Durante a 

primavera/verão (b), ocorreu no mesmo ponto este aumento na concentração de 

DBO, porém, de forma menos acentuada.  
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Cunha et al. (2013) afirmaram que encontraram maiores concentrações de 

DBO no verão, no estudo que realizaram na lagoa Caiubá. No trabalho feito por 

Naime e Fagundes (2005) no Arroio Portão, foi destacado que nem o aumento da 

vazão durante o inverno foi suficiente para que os teores de DBO diminuíssem. Além 

disso, eles ressaltam que a presença de nutrientes e matéria orgânica resulta em um 

aumento da atividade biológica e, consequentemente, um maior consumo de 

oxigênio do meio, trazendo consequências à vida aquática. 

  

OD 

 

 Na Figura 6 são representados os resultados da calibração de OD, para 

variações sazonais outono/inverno e primavera/verão, respectivamente.                             

                                                            

(a)                                                                               (b) 

Figura 6. Calibração da variável OD, durante o outono/inverno (a) e primavera/verão (b). 

 

No presente estudo, foram observadas concentrações maiores de OD nas 

estações do ano outono/inverno. Além disso, em ambas as variações sazonais, as 

maiores concentrações de OD estão próximas à nascente (9,15 mg/L no 

outono/inverno e 8,14 mg/L na primavera/verão). Isso pode ser explicado pela 

presença de leitos rochosos e corredeiras nessa região, proporcionando uma 

turbulência na água, e facilitando uma troca de oxigênio ar-água, além de não haver 

entrada de matéria orgânica que faça com que o teor de oxigênio decaia nesse 

ponto. 
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A menor concentração de OD no outono/inverno foi 4,14 mg/L e está 

localizada no final da extensão do Rio dos Sinos considerada neste estudo, no 

município de Canoas. Durante a primavera/verão, a menor concentração de OD foi 

de 2,97 mg/L, no ponto onde há o Arroio Luiz Rau, em Novo Hamburgo. Esses 

teores mais baixos podem estar relacionados com a alta concentração de matéria 

orgânica que é lançada no curso d’água nesse ponto, consumindo o oxigênio que 

está disponível para os organismos aquáticos, trazendo consequências, como a 

mortandade de peixes e decaimento da qualidade desse recurso. 

Naime e Fagundes (2005) perceberam no estudo que realizaram que a 

concentração de OD foi muito baixa durante o verão no Arroio Portão, devido à baixa 

vazão, ocasionada pela estiagem, e as altas temperaturas. Dessa forma, quando 

houve um aumento na precipitação, ocorreu uma melhoria nas concentrações de 

OD, sendo benéfico ao curso d’água, através de uma maior reaeração. Blume et al. 

(2010) ressaltam que, no estudo realizado no Rio dos Sinos, foram obtidos valores 

mais baixos de OD a partir do município de Parobé. Além disso, os autores afirmam 

que valores extremamente baixos de OD podem levar ao desaparecimento de 

peixes, visto que esses organismos são extremamente sensíveis a variações de 

oxigênio. 

 

Coliformes Termotolerantes 

 

Na Figura 7 são apresentados os resultados da calibração da modelagem dos 

coliformes termotolerantes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

(a)                                                                      (b) 

Figura 7. Calibração da variável coliforme termotolerante, durante o outono/inverno (a) e 

primavera/verão (b). 
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Percebe-se que, independente da variação sazonal, ambas as curvas de 

modelagem tiveram as mesmas características. Inicialmente, há um decaimento na 

concentração de coliformes termotolerantes, que ocorre até a chegada do curso 

d’água no município de Parobé. Dessa forma, em uma zona mais urbanizada, há 

uma grande concentração de coliformes originada dos efluentes domésticos, 

fazendo com que haja um rápido crescimento da curva de calibração.  

As maiores concentrações de coliformes termotolerantes durante o 

outono/inverno foi no ponto próximo ao Arroio Luiz Rau, que drena efluentes da 

contribuição urbana do município de Novo Hamburgo. Enquanto isso, durante a 

primavera/verão as maiores concentrações estavam localizadas no ponto de 

captação de água da Comusa (Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo). 

Posteriormente, as concentrações de coliformes continuaram constantes, devido às 

altas concentrações populacionais e industriais. 

No estudo realizado por Blume et al. (2010) no Rio dos Sinos, foi ressaltada 

uma alta concentração de coliformes termotolerantes próximo à cidade de Novo 

Hamubrgo, devido ao aumento da urbanização e à falta de estrutura, com efluentes 

sendo lançados no curso d’água sem um tratamento adequado. 

 

Amônia Livre 

 

Na Figura 8 são apresentados os resultados da calibração da modelagem da 

amônia livre, para as variações sazonais outono/inverno e primavera/verão, 

respectivamente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                            (b)  

Figura 8. Calibração da variável amônia livre, durante o outono/inverno (a) e primavera/verão (b). 
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Analisando a Figura 8(b), percebe-se claramente a influência da amônia livre 

no Rio dos Sinos. Segundo Von Sperling (2007), a amônia pode ser encontrada na 

forma de íon amônio (NH4
+) ou na forma livre (NH3). Isso está diretamente 

relacionado com o pH e a temperatura. O pH alcalino auxilia na formação de NH3, 

assim como temperaturas mais elevadas. É importante ressaltar que, no processo 

de calibração, a amônia livre é gerada através de diversas condições, como 

profundidade, temperatura, pH e de variáveis, como o nitrogênio amoniacal e o 

nitrogênio orgânico. Dessa forma, mesmo não sendo um dos cinco parâmetros 

avaliados pela modelagem, ela é obtida de forma indireta, não havendo, dessa 

forma, dados observados no gráfico da calibração. No estudo realizado na China por 

Wang et al. (2015), são relatadas as consequências da amônia livre nos recursos 

hídricos. A amônia livre é considerada um dos maiores poluentes para os recursos 

hídricos, sendo extremamente tóxica para os organismos aquáticos, principalmente 

os peixes. Dehedin et al. (2013) encontraram resultados similares no estudo 

realizado para analisar os efeitos da amônia livre em diferentes seres aquáticos, 

abrangendo todas as variações sazonais. 

Durante a primavera/verão também ocorreu uma grande variação no teor de 

amônia livre. No entanto, as concentrações foram mais elevadas, possivelmente 

devido à influência da temperatura e das menores vazões desse período. Os pontos 

mais críticos também foram nas áreas mais urbanizadas. 

No próprio Rio dos Sinos foi evidenciada uma grande mortandade de peixes 

no ano de 2006, devido à alta poluição do curso d’água. O crescimento da amônia 

livre ocorre quando há uma grande zona urbana e industrial, que contribuem para 

que cargas poluentes sejam lançadas no curso d’água. Dessa forma, percebe-se 

claramente um grande aumento da concentração dessa variável de qualidade 

quando há o início da zona urbana e industrial ao longo da extensão do curso 

d’água. 

 

Fósforo Total 

 

Na Figura 9 são apresentados os resultados da calibração da modelagem do 

fósforo total, para as diferentes variações sazonais estudadas. 
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(a)                                                                              (b) 

Figura 9. Calibração da variável fósforo total, durante o outono/inverno (a) e primavera/verão (b). 

 

Durante o outono/inverno, as maiores e menores concentrações de fósforo 

total foram, respectivamente, 0,35 mg/L e 0,010 mg/L. As maiores concentrações 

estavam próximas ao Arroio Luiz Rau, em Novo Hamburgo. Nessa região há uma 

grande concentração populacional e industrial, cuja carga de efluentes escoa por 

esse arroio, fazendo com que os níveis de fósforo aumentem no recurso hídrico. 

Esteves (1998) afirma que as fontes artificiais de fósforo mais importantes são os 

esgotos domésticos e industriais, além do material particulado que está contido na 

atmosfera. Além disso, nas regiões industrializadas e com uma elevada densidade 

populacional, as fontes artificiais de fósforo são consideradas mais importantes do 

que as naturais. 

Durante a primavera/verão, os teores de fósforo variaram entre zero, nos 

pontos onde há pouca concentração populacional, após a nascente, até 

concentrações de 0,53 mg/L, no Arroio Luiz Rau. Durante a pesquisa realizada por 

Alves et al. (2012), foi encontrada uma mediana da concentração de fósforo total de 

0,23 mg/L, em todas as variações sazonais no rio Arari. 

 

Nitrogênio Total 

 

Na Figura 10 são apresentados os resultados da calibração da modelagem do 

nitrogênio total, para o outono/inverno e primavera/verão, respectivamente. 
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(a)                                                                             (b) 

Figura 10. Calibração da variável nitrogênio total, durante o outono/inverno (a) e primavera/verão (b). 

 

De uma forma geral, a concentração máxima de nitrogênio total no 

outono/inverno foi 1,53 mg/L, no ponto localizado no município de Parobé, quando 

há o surgimento de uma maior concentração populacional ao longo da bacia. A 

menor concentração foi 0,45 mg/L, na extensão anterior ao município de Parobé, 

pois foi ocorrendo uma diluição desde a nascente, atingindo as concentrações 

mínimas desde nutriente até a entrada de uma carga que fez a concentração 

aumentar. Além disso, deve-se ressaltar que a presença de propriedades agrícolas 

localizadas nessa região podem influenciar na concentração dessa variável, através 

do carreamento de fertilizantes e pesticidas até o curso d’água. 

Durante a primavera/verão, a máxima concentrações dessa variável foi de 

8,70 mg/L, no Arroio Portão. Enquanto isso, a menor concentração foi de 0,43 mg/L, 

próximo à nascente. Os maiores teores podem ser explicados através do transporte 

de sedimentos através desse arroio, que drena carga de contaminantes diretamente 

para o curso d’água, sem um tratamento prévio. 

No trabalho realizado por Sun et al. (2013), foram constatados que o aumento 

na concentração de nitrogênio total no Rio Haihe, localizado na China, foi devido ao 

aumento na precipitação, auxiliando o carreamento de sedimentos para o curso 

d’água. Além disso, Baker (2003) ressalta que, em bacias hidrográficas de diferentes 

regiões da Europa e dos Estados Unidos, a poluição de fontes difusas foi 

predominante para o aumento da concentração dos teores de nitrogênio total. 
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4.1.4 Estatística descritiva 

 

Nas Tabelas 13 e 14 são apresentadas as estatísticas descritivas das 

diferentes variáveis de qualidade, nas variações sazonais primavera/verão e 

outono/inverno, respectivamente, que foram utilizadas para realizar a calibração dos 

parâmetros apresentados anteriormente. 

 

Tabela 13. Parâmetros de entrada referente a qualidade da água para a calibração 

do modelo durante a primavera/verão 

  Pontos 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 
C.T. 

Média 900 3797 2675 5250 3815 2665 1895 3353 86 

D.P. 792 5208 2369 495 3274 45,97 842 1991 82,6 

Med 590 1100 2675 5250 3815 2665 1895 3100 65,5 

Máx. 1800 9800 4350 5600 6130 2910 2490 5800 203 

Mín. 310 490 1000 4900 1500 2420 1300 1410 10,0 

 
 

DBO 

Média 3,0 3,33 5,5 2,5 3,0 7,50 2,0 2,0 1,0 

D.P. 1,0 1,53 2,12 0,71 0 7,78 0 1,41 0 

Med 3,0 3,0 5,5 2,5 3,0 7,50 2,0 1,50 1,0 

Máx. 4,0 5,0 7,0 3,0 3,0 13,0 2,0 4,0 1,0 

Mín. 2,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

 
 

F 
Total 

Média 0,186 0,16 0,285 0,116 0,173 1,025 0,14 0,34 0,07 

D.P. 0,009 0,06 0,23 0,028 0,052 0,25 0,09 0,41 0,11 

Med 0,186 0,16 0,285 0,116 0,173 1,025 0,14 0,176 0,02 

Máx. 0,193 0,204 0,45 0,136 0,21 1,20 0,21 0,952 0,24 

Mín. 0,179 0,116 0,12 0,096 0,136 0,85 0,07 0,075 0,01 

 
N 

Total 

Média 4,70 3,15 2,91 3,59 4,67 9,0 2,52 0,69 0,52 

D.P. 6,15 3,1 1,33 2,84 4,68 4,55 1,81 0,23 0 

Med 1,36 1,85 2,91 3,59 4,67 9,0 2,52 0,59 0,52 

Máx. 11,80 6,70 3,85 5,6 7,98 12,22 3,80 1,03 0,52 

Mín. 0,95 0,91 1,97 1,58 1,36 5,78 1,24 0,54 0,52 

 
 

OD 

Média 2,15 2,83 4,15 2,25 2,95 2,2 3,25 7,05 8,20 
D.P. 0,058 1,22 0,78 3,04 2,76 0,99 2,48 1,48 1,98 
Med 2,90 3,10 4,15 2,25 2,95 2,2 3,25 7,05 8,20 
Máx. 2,90 3,90 4,70 4,40 4,90 2,90 5,0 8,10 9,60 
Mín. 2,8 1,5 3,6 0,1 1,0 1,5 1,50 6,0 6,80 

D.P.= Desvio Padrão; Med= Mediana; Máx.= Valor Máximo; Mín.= Valor Mínimo; C.T.= coliforme 

termotolerante; N= nitrogênio; F= fósforo. 

 
 

Através da análise da tabela acima, percebe-se que a concentração máxima 

de DBO durante a primavera/verão foi de 13 mg/L, no ponto próximo ao Arroio Luis 

Rau, caracterizado pela alta concentração de contaminantes. Da mesma forma, os 

teores máximos de fósforo total e nitrogênio total também ocorreram nesse mesmo 

ponto, evidenciando a problemática do aporte de contaminantes no Rio dos Sinos. 
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Assim, através desses dados estatísticos dos diferentes pontos de qualidade, pode-

se perceber a influencia que cada uma das variáveis sofre ao longo do Rio dos 

Sinos. 

 

Tabela 14. Parâmetros de entrada referente a qualidade da água para a calibração 

do modelo durante o outono/inverno 

  Pontos 
  01 02 03 04 05 06 07 08  09 

 
C.T. 

Média 2005 3260 3040 4350 4310 6550 1895 1800 91,0 

D.P. 2326 0 339 2475 1216 4596 841 990 69,3 

Med. 2005 3260 3040 4350 4310 6550 1895 1800 91,0 

Máx. 3650 3260 3280 6100 5170 9800 2490 2500 140 

Mín. 360 3260 2800 2600 3450 3300 1300 1100 42,0 

 
 

DBO 

Média 2,50 2,0 2,5 2,5 1,50 5,50 2,0 1,50 1,50 

D.P. 0,71 0 0,7 0,71 0,71 0,71 0 0,71 0,71 

Med. 2,50 2,0 2,5 2,5 1,50 5,50 2,0 1,50 1,50 

Máx. 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,0 2,0 2,0 2,0 

Mín. 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 5,0 2,0 1,0 1,0 

 
 

F 
Total 

Média 0,26 0,21 0,15 0,23 0,18 0,57 0,14 0,08 0,02 

D.P. 0,07 0,09 0,02 0,11 0,08 0,61 0,09 0 0,01 

Med. 0,26 0,21 0,15 0,23 0,18 0,57 0,14 0,08 0,02 

Máx. 0,31 0,27 0,16 0,31 0,24 1,0 0,21 0,08 0,02 

Mín. 0,20 0,15 0,13 0,15 0,12 0,14 0,07 0,08 0,01 

 
N 

Total 

Média 3,67 0,84 2,14 1,52 0,84 1,31 2,52 1,11 0,52 

D.P. 1,85 0,26 0,27 0,40 0,45 1,12 1,81 0,75 0 

Med. 3,67 0,84 2,14 1,52 0,84 1,31 2,52 1,11 0,52 

Máx. 4,97 1,02 2,33 1,80 1,16 2,10 3,8 1,64 0,52 

Mín. 2,36 0,65 1,95 1,24 0,52 0,52 1,24 0,58 0,52 

 
 

OD 

Média 4,20 4,85 4,65 5,90 6,15 4,85 3,25 9,25 10,6 
D.P. 0,20 0,21 0,21 0,85 1,06 0,64 2,48 2,05 1,41 
Med. 4,20 4,85 4,65 5,90 6,15 4,85 3,25 9,25 10,6 
Máx. 4,40 5,0 4,80 6,50 6,90 5,30 5,0 10,7 11,6 
Mín. 4,0 4,70 4,50 5,30 5,40 4,40 1,50 7,80 9,60 

D.P.= Desvio Padrão; Med= Mediana; Máx.= Valor Máximo; Mín.= Valor Mínimo; C.T.= coliforme 
termotolerante; N= nitrogênio; F=fósforo. 

 

Em relação aos teores de coliformes termotolerantes na tabela acima, as 

concentrações máximas estão próximas ao Arroio Luis Rau, em Novo Hamburgo, 

caracterizado pela alta carga de poluentes. Nesse ponto também se encontra a 

concentração máxima de DBO. Quanto ao teor de oxigênio dissolvido, a 

concentração mínima está localizada próxima a um ponto de captação de água para 

abastecimento público do município de Novo Hamburgo. 
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4.2 Tratamento estatístico 

 

Para fazer uma comparação entre os dados simulados e os dados 

observados na modelagem, foram utilizados os índices estatísticos COE (Coeficiente 

de Nash e Sutcliffe) e o RMSE (Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio). Na 

Tabela 15 são apresentados os resultados da aplicação dos índices para as 

variáveis consideradas neste estudo. 

 

Tabela 15. Índices estatísticos utilizados para avaliar o desempenho das diferentes 

variáveis de qualidade 

Variáveis COE RMSE 

 Primavera/Verão Outono/Inverno Primavera/Verão Outono/Inverno 
OD 0,90 0,85 0,79 0,77 

DBO 0,50 0,55 1,26 0,46 
N Total 0,36 0,32 5,65 0,92 
F Total 0,47 0,36 0,27 0,11 

Coliformes 
Termotol. 

0,68 0,61 1798 1351 

 

Os índices estatísticos apresentados na Tabela 15 representam o 

comportamento das variáveis durante as diferentes variações sazonais. O teor de 

coliformes termotolerantes foi a variável com as maiores discrepâncias para o 

RMSE, em virtude da magnitude da concentração. Desta forma, qualquer variação 

na concentração resulta em um erro elevado. No trabalho realizado por Guedes 

(2009), a variável coliformes termotolerantes foi a que obteve o maior RMSE. Além 

disso, Tonon (2014) também ressalta em seu estudo o alto erro relativo encontrado 

nessa mesma variável, chegando a 278,5% durante o período chuvoso.  

Nas demais variáveis, em ambos os índices estatísticos utilizados foram 

encontrados resultados similares para as diferentes variações sazonais, com 

exceção do nitrogênio total. Nessa variável, foram obtidos valores muitos distintos 

num mesmo índice estatístico. Isso pode estar relacionado com o procedimento de 

amostragem ou a análise feita em laboratório, visto que foram obtidas concentrações 

muito extremas dessa variável. 
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4.3 Simulação de cenário hipotético 

 

Foi feita a simulação de um cenário hipotético, com a entrada de cargas 

pontuais em uma zona mais rural, e de cargas difusas em zonas mais urbanas. Na 

Figura 16 é apresentado um diagrama unifilar, que representa a extensão do Rio dos 

Sinos e as entradas de diversas concentrações de esgoto, em diferentes trechos do 

curso d’água. As vazões de cada uma dessas entradas, juntamente com os trechos 

e as concentrações das variáveis são apresentadas na Tabela 16.  

 

Tabela 16. Diferentes parâmetros considerados na simulação do cenário 

Trecho 
(km) 

Variável Concentração 
(mg/L), 

(NMP/100mL) 

Vazão de entrada de esgoto (m3/s) 

    Primavera/Verão Outono/Inverno 

10 – 15 
10 – 15 

Nitrogênio  
Fósforo 

10,0 
5,0 

0,03 
0,03 

0,1 
0,1 

25 DBO 2000 0,002 0,3 
115 DBO 500 2,5 22,0 
145 Coliformes 

T. 
3000 2,0 16,0 

150 
152 

DBO 
DBO 

300 
300 

3,0 
4,0 

20,0 
22,0 

154 
172 

DBO 
Coliformes 

T.  

300 
2000 

3,0 
2,0 

20,0 
22,0 

174 DBO 400 4,0 38,0 
176 DBO 400 3,0 35,0 

 

Através da entrada das diferentes cargas no curso d’água foi possível 

perceber a variação na concentração de OD. A Figura 11 demonstra o perfil de OD, 

nas diferentes variações sazonais estudadas. 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 11. Perfil de OD na simulação durante o outono/inverno (a) e primavera/verão (b). 

 

Em ambas as figuras, percebe-se a influência da entrada de cargas na zona 

rural, resultando em uma queda nos teores de OD. Em seguida, o curso d’água 

passa por um processo de autodepuração, restaurando as suas características 

originais ao longo da extensão do rio, através do aumento da concentração de OD. 

Durante a primavera/verão, esse processo de decaimento do teor de OD ocorreu de 

uma forma mais acentuada. Isso pode ser explicado através das menores vazões 

desse período, diminuindo a reaeração, e pelas temperaturas mais baixas, visto que 

a solubilidade do oxigênio na água aumenta com menores temperaturas. No 

trabalho realizado por Rôdas (2013) no Rio Sorocabuçu, foram encontradas maiores 

concentrações de OD durante o inverno, quando ocorreram menores temperaturas. 

O mesmo resultado foi encontrado no trabalho feito por Moccellin (2010), no rio 

Jacupiranguinha. 

 A partir dos 115 km, percebe-se um decaimento na concentração de OD, 

com a mínima concentração de 3,85 mg/L no município de Novo Hamburgo durante 

o outono/inverno e 1,99 mg/L na primavera/verão, no município de Canoas. Isso 

demonstra que o curso d’água não consegue se recuperar das altas cargas de 

efluentes domésticos e industriais adicionadas, fazendo com que essa baixa 

concentração de oxigênio no curso d’água afete os organismos aquáticos que vivem 

nela.  

As concentrações das diferentes variáveis em um curso d’água influenciam as 

características do recurso hídrico. É esperado que, através deste trabalho, seja 

possível ter uma visão mais holística das interações que ocorrem no ambiente para,  
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consequentemente, perceber a influência das diferenças sazonais na dinâmica da 

qualidade da água. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Em relação aos objetivos propostos neste trabalho e aos resultados obtidos, 

pode-se concluir que a utilização do modelo matemático QUAL-UFMG para 

avaliação da qualidade da água do Rio dos Sinos se mostrou adequado, visto que 

ocorreu uma similaridade entre os dados observados e a curva simulada durante o 

processo de calibração. Além disso, a calibração do modelo QUAL-UFMG durante 

as diferentes variações sazonais demonstrou a influência da vazão e da temperatura 

na concentração das diferentes variáveis. 

O comportamento do perfil de oxigênio dissolvido na simulação de cenários 

hipotéticos demonstrou que, durante o outono/inverno, com maiores vazões e 

menores temperaturas, a concentração de OD foi superior à concentração durante a 

primavera/verão em alguns pontos. No entanto, em ambos os cenários ocorreu uma 

queda nas concentrações de OD em diferentes pontos com entradas de cargas de 

efluentes. Na zona mais rural, o curso d’água conseguiu se recuperar, enquanto que 

na zona urbana, muito industrializada, o curso d’água ficou com concentrações 

baixas de OD, sem alcançar a autodepuração desejada, uma vez que a 

concentração no final do trecho ficou inferior à concentração inicial. 

O processo de modelagem matemática da qualidade da água é muito 

complexo, abrangendo diversas atividades que podem caracterizar a bacia 

hidrográfica estudada. Dessa forma, este trabalho foi bastante simplificado. Como 

considerações para trabalhos futuros, podem-se citar a avaliação mais detalhada da 

capacidade de autodepuração do curso d’água, o estudo de enquadramento do 

recurso hídrico através da comparação das concentrações das variáveis de 

qualidade de água com a legislação vigente, a simulação de mais cenários e 

avaliação do curso d’água em trechos menores. Além disso, uma amostragem com 

mais dados poderia auxiliar na obtenção de resultados mais realísticos, diminuindo 

as variações de valores encontrados nos tratamentos estatísticos, como ocorreu 

com a variável coliformes termotolerantes. 

Dessa forma, a modelagem matemática pode atuar como um instrumento 

importante para o auxílio na tomada de decisões a respeito das características do 

recurso hídrico, além de contribuir com a elaboração de cenários para a simulação 

do comportamento da bacia, frente a diferentes situações de poluição. 



64 
 

6. REFERÊNCIAS 

ALVES, I. C. C.; EI-ROBRINI, M.; SANTOS, M. L. S.; MONTEIRO, S. M.; BARBOSA, 
L. P. F.; GUIMARÃES, J. T.F. Qualidade das águas superficiais e avaliação do 
estado trófico do Rio Arari (Ilha de Marajó, norte do Brasil). Acta Amazonica, vol. 
42, p. 115 – 124. 2012. 
 
AMORIM, E. L. C.; OLIVEIRA NETTO, A. P.; MENDIONDO, E. M. Estudo de 
métodos para regionalização de vazões. XVI Simpósio Brasileiro de Recursos 
Hídricos. João Pessoa, Paraíba, p. 641-657, 2005. 
 
ÁVILA, L. C. Modelagem da qualidade da água utilizando coeficientes 

bibliográficos e experimentais – aplicação ao Rio Vacacaí Mirim. Dissertação 

(mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal de Santa Maria. Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil, 99 p., 2014. 

 

BAKER, A. Land use and Water Quality. Hidrologycal Processes, vol. 17, n. 12, 

p.2499-2501, 2003. 

 

BARRETO, G. S. Mapeamento ambiental da bacia hidrográfica da Lagoa 
Imboacica: subsídio para construção de planos de bacia. Boletim do 
Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego, Campos dos Goytacazes/RJ, v.3, 
n.2, p.125-144, jul.-dez. 2009. 
 
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). HidroWeb: Séries Históricas. 
Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/default.asp>. Acesso em: 18 de abril de 
2016. 
 
______. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio 
Ambiente. Brasília-DF. 1981. 

______. Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Política Nacional de Recursos 
Hídricos. Brasília – DF:MMA/SHR. 1997. 

______. Resolução nº 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes. Brasília – DF: MMA. 2005.  
 
BENVENUTI, T. et al. Evaluation of water quality at the source of streams of the 
Sinos River Basin, southern Brazil. Braz. J. Biol., vol. 75, no. 2, p. 98-104. 2015. 
 
BLUME, K.K.; MACEDO, J.C.; MENEGUZZI, A.; SILVA, L.B.; QUEVEDO, D.M.; 
RODRIGUES, M. A. S. Water quality assessment of the Sinos River, Southern Brazil. 
Braz. J. Biol., v. 70, n. 4, p.1185-1193. 2010. 
 
CECH, T. Principles of Water Resources: History, Development, Management, 
and Policy. Third ed. 576 p. 2010. 
 

http://hidroweb.ana.gov.br/default.asp


65 
 

 
CHAPRA, S.C. Surface Water-Quality Modeling. New York, NY: McGraw-Hill. 
1997. 
 
COMITESINOS. Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. Disponível em: <http://www.comitesinos.com.br>. Acesso em: 01 de abril de 
2016. 
 
CUNHA, R. W.; GARCIA JR.; M. D. N.; ALBERTONI, E. F.; SILVA, C. P. Qualidade 
de água de uma lagoa rasa em meio rural no sul do Brasil. Rev. bras. eng. agríc. 
ambiente, vol. 17, n.3, Campina Grande, 2013. 
 
COSTA, D.J.L.; TEIXEIRA, D. Aplicação de modelo de autodepuração para 
avaliação da qualidade da água do Ribeirão do Ouro, Araraquara – SP. Revista 
Uniara. v.13, n.1, jul. 2010. 
 
DEHEDIN, A.; PISCART, C.; MARMONIER, P. Seasonal variations of the effect of 

temperature on lethal and sublethal toxicities of ammonia for three common 

freshwater shredders. Chemosphere, v. 90, n. 3, p. 1016-1022. 2013. 

 
EROL, A.; RANDHIR, T. O. Watershed ecosystem modeling of land-use impacts 
on water quality. Ecological Modelling. Science Direct, p. 54 – 63. 2013. 
ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro: Interciência Ltda. 
602p. 1998. 
 
FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler-RS). 

Qualidade ambiental – Região hidrográfica do Guaíba. Disponível em: 

<http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/qualidade_sinos/sinos.asp>. Acesso em: 03 

de abril de 2016. 

 

FLECK, L.; TAVARES, M. H. F.; EYNG, E.  Especificidades e importância de 
modelos matemáticos de qualidade da água. Revista EIXO. Brasília-DF, v. 2, n.1, 
p.106-119, jan.-jun. 2013. 
 
GARCIA, N. L. S. Avaliação da capacidade de autodepuração do Rio Caí, no 
trecho situado na zona urbana da cidade de Montenegro/RS. Universidade 
Luterana do Brasil, Canoas, 2015. 
 
GARCIA, R. L.; TUCCI, C. E. M.. Simulação da Qualidade da Água em Rios em 

Regime Não Permanente: Rio dos Sinos. Instituto de Pesquisas Hidráulicas 

(IPH)/UFRGS, Porto Alegre, 1997. 

 

GUEDES, H. A. S. Estudo Matemático-Experimental da Qualidade da Água e da 
capacidade de autodepuração do Rio Pomba. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Agrícola). Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, 155 p. 2009. 
 
HABERLAND, N. T.; SILVA, F. C. B.; OLIVEIRA-FILHO, P. C.; VIDAL; C. M. S.; 
CAVALLIN, G. S. Análise da influência antrópica na qualidade da água do trecho 



66 
 

urbano do Rio das Antas na cidade de Irati, Paraná. Revista Tecnológica, v. 21, p. 
53-67, 2012. 
 
HASENACK, H.; WEBER, E. Base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande 
do Sul – escala 1:50.000. Porto Alegre: UFRGS, Centro de Ecologia, 2010. 
 
HELLER, L.; DE PÁDUA, V. L. Abastecimento de água para consumo humano. 
Universidade Federal de Minas Gerais. Editora UFMG, v. 1, 2ª edição, 418 p., 2010. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Pecuária Municipal. 
2007.  Disponível em http://www.ibge.gov.br. 
 
JIMÉNEZ, K. Q.; MELO, T. M.; LOUZADA, J. A. Uso de dados de precipitação 

obtidos por sensoriamento remoto em um modelo agro-hidrológico. Irriga, Botucatu, 

v. 18, n. 3, p. 496-508, jul. – set. 2013. 

 

KNAPIK, H. G. Reflexões sobre monitoramento, modelagem e calibração na 
gestão de recursos hídricos: estudo de caso da qualidade da água da bacia do 
Alto Iguaçu. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e 
Ambiental). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 
 
LARENTIS, D. G. Modelagem matemática da qualidade da água em grandes 

bacias: sistema Taquari-Antas – RS. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos 

e Saneamento Ambiental). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 177 p. 2004. 

 

LIMA, E. B. N. R. Modelagem Integrada para Gestão da Qualidade da Água na 
Bacia do Rio Cuiabá. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia Civil). 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 206 p. 2001. 
 
MACEDO, J. C. Qualidade das Águas do Rio dos Sinos. Dissertação (Mestrado 
em Qualidade Ambiental). Universidade Feevale, Novo Hamburgo, 184 p. 2010. 
 
MALTCHIK, L.; ROLON, A. S.; STENERT, C. Aquatic macrophyte and 
macroinvertebrate diversity and conservation in wetlands of the Sinos River basin.  
Braz. J. Biol., vol. 70, n. 4, p. 1179-1184. 2010. 
  
MERTEN, G. H.; MINELLA, J. P. Qualidade da água em bacias hidrográficas rurais: 
um desafio atual para sobrevivência futura. Agroecologia e Desenvolvimento 
Rural Sustentável, Porto Alegre, v. 3, n. 4, out.-dez. 2002. 
 
MIHELCIC, J. R.; ZIMMERMAN, J. B. Engenharia Ambiental: Fundamentos, 
Sustentabilidade e Projeto. Editora LTC: Rio de Janeiro. 617 p. 2012. 
 
MILLER, G.T. Ciência Ambiental. São Paulo: Cengage Learning, 501 p. 2008. 

MOCCELLIN, J. Estudo da dinâmica fluvial em duas sub-bacias e proposição 

de cenários para a sustentabilidade dos recursos hídricos no Baixo Ribeira de 



67 
 

Iguape-SP. Tese (Doutorado em Hidráulica e Saneamento). Escola de Engenharia 

de São Carlos. Universidade de São Paulo, São Paulo, 200 p. 2010. 

 
MORUZZI, R. B.; CONCEIÇÃO, F. T.; SARDINHA, D. S.; HONDA, F. P.; NAVARRO, 
G. R.B. Avaliação de cargas difusas e simulação de autodepuração no Córrego da 
Água Branca, Itirapina (SP). Geociência, v.31, n.3, p.447-458. 2012. 
 
MOURÃO JR, P. R. Aplicação do Modelo de Autodepuração de Qualidade das 
Águas QUAL-UFMG: Estudo de Caso Sub-bacia do Rio Piracicaba. Dissertação 
(Mestrado em Sustentabilidade Sócio-econômica e Ambiental) - Universidade 
Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2010. 
 
NAIME, R.; FAGUNDES, R. S. Controle da Qualidade da Água do Arroio Portão 

Portão, RS. Pesquisas em Geociências, n. 32, v.1, p. 27-35. 2005. 

 
PERIN, L. T. Uso do Modelo QUAL-UFMG no estudo da qualidade da água e da 
capacidade de Autodepuração do Rio Km119 – Campo Mourão - PR. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2013. 
 
PINTO, D. B. F.; SILVA, A. M.; MELLO, C. R.; COELHO, G. Qualidade da água do 
Ribeirão Lavrinha na região Alto Rio Grande – MG, Brasil. Ciênc. agrotec., n. 4, v.33, 
p. 1145-1152, jul.-ago. 2009. 
 
PLANO SINOS – Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 149 p. 2009. 
 
PUJOL-VILA, F. et al. Portable and miniaturized optofluidic analysis system with 
ambient light correction for fast in situ determination of environmental 
pollution. Sensors and Actuators B: Chemical. Barcelona, Spain, p. 55-62, 2015. 
  
RANBOW, C.; PANICHI, V. B.S.; FIGUEIREDO, J. A. S. Risco: a percepção da 
comunidade ribeirinha do Rio dos Sinos em relação ao uso de defensivos agrícola. 
Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental – REGET. 
Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas - UFSM, Santa Maria, v. 18, n. 2, 
p.796-802, mai.-ago. 2014. 
 
RÔDAS, R. D. Variáveis limnológicas e utilização do modelo hidrológico 
QUAL2Kw na proposição de cenários para o rio Sorocabuçu (SP). Dissertação 
(Mestrado em Ciência: Engenharia Hidráulica e Saneamento). Universidade de São 
Paulo, 122 p. 2013. 
 
SALLA, M.R.; PEREIRA, C.E.; ALAMY FILHO, J.E.; DE PAULA, L.M.; PINHEIRO, 
A.M. Estudo da autodepuração do Rio Jordão, localizado na bacia hidrográfica do 
Rio Dourados. Eng Sanit Ambient., v.18, n.2, p. 105-114, abri.-jun. 2013. 
 
SERGIO, D. Z. Modelagem hidrológica da bacia do Rio Cubatão do Sul com 
modelo Swat. Monografia (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental). 
Universidade Federal de Santa Catarina. 120 p. 2012.  
 



68 
 

STREETER, H. W., PHELPS, E. B. A Study of the Pollution and Natural Purification 
of the Ohio River, Illinois Factors Concerned in the Phenomenon of Oxidation and 
Reaeration. Public Health Service Bulletin, v. 146, 1925. 
 
SUN, R.; CHEN, L.; CHEN, W.; JI, W. Effect of land-use patterns on total nitrogen 
concentration in the upstream regions of the Haihe River Basin, China. 
Environmental Management, vol. 51, n. 1, p. 41-58. January, 2013. 
 

TEIXEIRA, C.A., PORTO, R.L. Modelo matemático para gerenciamento de 
quantidade e qualidade da água em rios. Um estudo de caso: Bacia do Rio 
Piracicaba. Revista de Ciências Ambientais, v. 2, n. 2, p. 79-104. 2008. 
 
TEODORO, A.; IDE, C. N.; RIBEIRO, M.L.; BROCH, S. A. O.; DA SILVA, J. B. 
Implementação do conceito Capacidade de Diluição de Efluentes no modelo de 
qualidade da água QUAL-UFMG: estudo de caso no Rio Taquarizinho (MS). 
Engenharia Sanitária e Ambiental, v.18, n. 3, p. 275-288, jul.-set. 2013. 
 
TONON, K. Modelagem da Qualidade da Água utilizando os Modelos Streeter-
Phelps e QUAL-UFMG na Bacia do Rio Lambari – Poços de Caldas (MG). 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental). Universidade Federal 
Alfenas, Minas Gerias. 168 p. 2014. 
 

TUCCI, C.E.M. Modelos Hidrológicos. Porto Alegre, Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos, 1998. 

VALENTE, J. P. S.; PADILHA, P. M.; SILVA, A. M. M. Oxigênio dissolvido (OD), 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO) 

como parâmetros de poluição no ribeirão Lavapés/Botucatu – SP. Eclet. Quím., vol. 
22. São Paulo, 1997. 

VON SPERLING, M. Estudos e modelagem da qualidade da água de rios. Belo 
Horizonte:Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal 
de Minas Gerais. 2007. 
 
YANG, Y.S.; WANG, L. A Review of Modelling Tools for Implementation of the EU 
Water Framework Directive in Handling Diffuse Water Pollution. Water Resour 
Manage, p. 1819 – 1843. 2010.  
 
WANG, L.; YANG, Z.; LIANG, T.; HUANG, M. Nitrogen distribution and ammonia 

release from the overlying water and sediments of Poyang Lake, China. Environ 

Earth Sci., v. 74, p. 771 – 778. 2015. 

 

WWAP (World Water Assessment Programme). UNESCO. The United Nations 
World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and 
Risk. Paris, 2012. 
 
ZHANG, Z.; SUN, B.; JOHNSON, B. Integration of a benthic sediment diagenesis 
module into the two dimensional hydrodynamic and water quality model – CE-QUAL-
W2. Ecological Modelling, ScienceDirect, p. 213-231. 2014. 

http://link-springer-com.ez101.periodicos.capes.gov.br/journal/267

