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RESUMO 

 
A crescente crise mundial de abastecimento ressalta a necessidade da implementação 

de instrumentos que norteiem os órgãos gestores no controle do lançamento de efluentes, 
particularmente nos mananciais hídricos superficiais, objeto deste estudo, visto que a má 
qualidade da água a torna indisponível para determinados usos. Este trabalho teve por 
objetivo propor uma metodologia de auxílio aos gestores de recursos hídricos na tomada de 
decisões, no que se refere à outorga para lançamento de efluentes em cursos d’água, 
utilizando um modelo de qualidade de água e definindo critérios a serem adotados na análise 
dos pleitos. A área utilizada para a calibração do modelo de qualidade e para a simulação de 
cenários foi um trecho de aproximadamente 22km do rio Capibaribe, entre os municípios de 
São Lourenço da Mata e Recife, Pernambuco. O modelo matemático adotado foi o Qual-
UFMG, tendo sido analisados os parâmetros OD e DBO. Os resultados obtidos demonstram 
que menos de 10% do trecho em estudo apresenta estes parâmetros dentro dos limites 
estabelecidos por lei para a sua classe de enquadramento. Além disso, foi possível a 
identificação dos pontos críticos, onde nenhuma outorga para lançamento de efluentes poderá 
ser emitida, sem prévia adequação dos empreendimentos instalados, e pontos onde o rio ainda 
apresenta alguma capacidade de depuração. A simulação de cenários hipotéticos permitiu 
concluir que a implantação de metas progressivas de ajuste do efluente enquadra o rio nos 
padrões estabelecidos para sua classe. 
 

 

 

Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; lançamento de efluentes; modelagem de 

qualidade da água 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The growing crisis of global water supply highlights the necessity to implement tools 
that guide policy makers in control of effluent discharges, particularly at surface water, 
considering the poor water quality that becomes it unavailable for certain uses. This study is 
focused to propose a methodology to aid water managers regarding the granting to the 
effluent discharge, using a mathematical water quality model and proposed criteria to be 
adopted in analyzing the lawsuits. The study area used for the application of the water quality 
model and the simulation scenarios was a stretch of about 22km along the  Capibaribe river 
between the cities of São Lourenço da Mata and Recife, Pernambuco-Brazil. The 
mathematical model was the QUAL-UFMG. The analyzed parameters were BOD and DO. 
The results show that less than 10% of the stretch under study presents these parameters 
within the limits established by law in their class environment. Furthermore, it was possible to 
identify the critical points where no grants for sewage discharge may be issued without prior 
adequacy of installed projects, and points where the river still has some ability to debug. The 
different simulated scenarios showed that the implementation of progressive goals-setting 
frames the river effluent on standards established for your class. 
 
 
Key-words: Water resources management, effluent discharge, water quality model 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso extremamente abundante em nosso planeta, no entanto, o volume 

de água doce disponível é restrito. Embora, em termos globais, seja superior à necessidade de 

consumo da população, sua distribuição é completamente irregular tanto espacial quanto 

temporalmente.  

Somando-se a isto existe, em muitos locais, a predominância da evapotranspiração 

sobre a precipitação, o que demonstra que o ciclo hidrológico pode ser considerado fechado 

globalmente, mas não em um local específico. 

Além destes dois fatores (distribuição irregular e elevada evaporação) podemos 

acrescentar a ação do homem, poluindo os mananciais, contribuindo para a escassez deste 

recurso tão necessário para o desenvolvimento humano (MOTA, 2000) 

E para se pensar em desenvolvimento sustentável é primordial voltar a atenção à 

gestão das águas. A quantidade e a qualidade da água são indissociáveis, pois os aspectos 

qualitativos podem ocasionar restrições de disponibilidade hídrica. A qualidade da água está 

atrelada aos usos pretendidos, podendo ser de boa qualidade para um fim e não para outro. 

Portanto, tendo este recurso natural usos múltiplos, deve-se preservar a qualidade adequada 

para o uso mais nobre a que se destina.  

Os corpos d’água têm a capacidade de recuperar muitas de suas características e 

encontrar uma nova situação de equilíbrio por meio de um conjunto de processos naturais 

chamados “autodepuração”. Porém, caso a carga poluidora lançada seja maior que a 

capacidade de recuperação do manancial, poderão ocorrer danos irreversíveis neste 

ecossistema (ARAÚJO e SANTAELLA, 2003). 

Atualmente o Brasil encontra-se em um ritmo acelerado de crescimento, elevando a 

demanda por consumo de água. Em Pernambuco, este fato se constata, por exemplo, com a 

implantação da Refinaria do Nordeste, do Estaleiro Atlântico Sul e de outras grandes 

empresas em Suape, litoral sul do Estado, e no interior, com o crescimento do pólo de 

confecções, do pólo gesseiro e da bacia leiteira. Todos estes empreendimentos necessitam de 

água em seus processos e, além disso, despejam resíduos nos corpos d’água. A poluição 

causada por estes despejos pode alcançar os mananciais de forma pontual ou difusa, sendo 
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esta última mais difícil de quantificar e controlar (MOTA, 2000). Para minimizar os danos 

que este desenvolvimento pode causar ao meio ambiente, é preciso implementar plenamente 

as políticas públicas ambientais.  

Na última década, a discussão sobre o gerenciamento dos recursos hídricos tem sido 

ampliada no âmbito nacional, especialmente devido à crise mundial de abastecimento d’água. 

Em 1997, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos através da Lei Federal nº 

9.433, tendo como um dos seus objetivos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”. E dentre 

os seus fundamentos básicos podemos destacar que:  

- a água é um bem de domínio público; 

- a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

- a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos são: os Planos de Recursos 

Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água; a outorga e a cobrança pelo uso da água e o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos. 

Ainda de acordo com a Lei Federal nº 9.433/97, o regime de outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à mesma. 

Dentre os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga pelo Poder Público está o 

“lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou 

não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final”. 

Este tipo de uso em um determinado manancial, dependendo da quantidade e da carga 

lançada, poderá inviabilizar o manancial para outros usos mais nobres. No Brasil, o 

lançamento de esgotos domésticos não tratados é a principal fonte de poluição dos corpos 

d’água. Nas regiões metropolitanas, o lançamento de esgotos domésticos não tratados 

constitui cerca de 70% da poluição das águas, sendo os esgotos industriais responsáveis pelo 

restante da poluição (MOTA, 1995). 



17 
 

A implantação da outorga para lançamento de efluentes introduzirá um 

disciplinamento maior do uso dos recursos hídricos, especialmente em relação à qualidade. 

Contudo, anteriormente à aprovação da Política de Recursos Hídricos já existiam usuários 

instalados em diversos mananciais, que precisam ser regularizados.  

Torna-se necessário realizar estudos que sirvam de subsídio para avaliar a 

possibilidade de regularização de todos os usuários localizados nas respectivas bacias 

hidrográficas ou a adequação das condições atuais para buscar a qualidade da água prevista no 

enquadramento de cada curso d'água. A médio ou longo prazo, dependendo do manancial e 

dos lançamentos de efluentes existentes, estas medidas propiciarão um aumento da 

disponibilidade de recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável do Estado.  

Em Pernambuco, a legislação referente à gestão dos recursos hídricos é constituída 

por:  

- Lei nº 12.984, de 30 de dezembro de 2005 (revoga a Lei 11.426 de 17 de janeiro de 1997) - 

“Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências”;  

- Lei nº 11.427 de 17 de janeiro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 20.423 de 26 de 

março de 1998 - “Dispõe sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas no Estado 

de Pernambuco e dá outras providências”.  

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos está implantada em Pernambuco 

desde julho de 1998 (exceto para o lançamento de efluentes) embora ainda não haja 

regulamentação da legislação. Os corpos d’água do Estado não foram enquadrados em 

classes, de acordo com a legislação vigente, segundo os usos preponderantes da água. 

Vale ressaltar que, neste Estado, o processo de outorga tramita simultaneamente com o 

licenciamento ambiental, sendo este último competência da Agência Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco (CPRH). Tratando-se de lançamento de 

efluentes, atualmente é emitida apenas a licença ambiental, que obedece a resolução 

CONAMA nº 357/05, uma vez que a outorga para este fim ainda não está implantada. 

Este trabalho está dividido em revisão bibliográfica e fundamentação teórica, 

metodologia, resultados e discussão e, finalmente, conclusões e recomendações. Será 

apresentado um levantamento da gestão das águas no Brasil, da relação entre a outorga e os 
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demais instrumentos de gestão e da situação da outorga para lançamento de efluentes no 

Brasil e em algumas partes do mundo, uma breve descrição do processo de depuração nos 

cursos d’água, alguns critérios utilizados na análise dos pleitos de outorga no Brasil, além de 

alguns modelos matemáticos e sistemas de suporte a decisão empregados com sucesso. 

Na metodologia, será descrita a área de estudo, o modelo matemático utilizado, como 

foram tomadas as decisões na modelagem e como deverá ser feita a análise do pleito de 

outorga, segundo esta metodologia. Por fim, serão apresentados os resultados e as conclusões. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta pesquisa é propor uma metodologia para auxiliar os gestores 

dos recursos hídricos na implantação da outorga para lançamento de efluentes. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Definir critérios de análise técnica dos pleitos de outorga para lançamento de 

efluentes a partir de levantamento e análise da experiência dos Estados brasileiros onde este 

instrumento já está implantado de forma eficaz; 

- Identificar, dentre os modelos matemáticos de qualidade d’água de rios, disponíveis, 

o mais adequado como ferramenta de suporte à tomada de decisão na gestão dos recursos 

hídricos do Estado de Pernambuco; 

- Selecionar um manancial já estudado, aplicar, calibrar e validar o modelo de 

qualidade escolhido, utilizando os dados quanti e qualitativos disponíveis; 

- Aplicar os critérios estabelecidos no manancial selecionado para avaliar a 

possibilidade de emissão de outorga de outorga para lançamento de efluentes, utilizando as 

informações sobre usuários disponíveis. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Um breve histórico da gestão das águas no Brasil 

 

Desde a colonização, nossos líderes não conferem a devida importância à gestão dos 

recursos hídricos, baseados na relativa abundância deste recurso. Este fato se refletiu no 

ordenamento jurídico e nas práticas administrativas adotadas no país (PERNAMBUCO, 

2002). 

Como consequências desta postura aparecem os conflitos que já se fazem presentes, 

não somente onde o recurso é escasso, mas também nas áreas onde a urbanização e o 

desenvolvimento acelerados degradam os recursos disponíveis. Isto se evidencia com a 

utilização dos recursos hídricos além de sua capacidade de suporte, como resultado de um 

crescimento demográfico e econômico desordenado nos últimos anos; com a falta de 

saneamento básico nos núcleos urbanos; com a falta de tratamento de efluentes industriais; a 

poluição difusa causada pelo uso intensivo de pesticidas agrícolas; a contaminação de cursos 

d’água, inclusive amazônicos, como resultado da garimpagem desordenada e clandestina; 

dentre outros. A poluição das águas superficiais tornou-se tão drástica que ficou mais 

econômico o uso de águas subterrâneas para o abastecimento urbano em muitas regiões do 

país (PERNAMBUCO, 2002). 

Gennari e Campos (2007) consideram o Código das Águas (1934) um marco na gestão 

das águas no Brasil. A princípio os rios navegáveis e perenes pertenciam aos direitos reais, e o 

Alvará de 1804 assegurou que podiam ser feitas, por particulares, derivações em benefício da 

agricultura e da indústria, sendo o direito adquirido pela pré-ocupação. No entanto, o Código 

Civil de 1916, hoje revogado, já considerava a água como bem público. 

A ocupação crescente e desordenada do território brasileiro fez surgir a necessidade de 

um novo modelo de gestão de recursos hídricos. Isto se tornou realidade em meados do século 

XIX, quando começou a evolução para o modelo que conhecemos atualmente.  

No entanto, o sistema nacional de gestão de recursos hídricos só começou a ser 

implantado com as portarias interministeriais, por volta de 1980, as quais já recomendavam a 
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classificação e o enquadramento das águas, dando início ao debate sobre gestão por bacia 

hidrográfica (CARRERA-FERNANDEZ, 2002). 

Cronologicamente, pode-se organizar esta evolução da gestão das águas no Brasil da 

seguinte maneira: 

- 1934, Decreto-Lei nº 24.643 (Código das Águas): considerado o instrumento jurídico 

inicial da gestão dos recursos hídricos no Brasil, classificou as águas em públicas e 

particulares e assegurou o uso gratuito da água para as primeiras necessidades da vida. Vale 

ressaltar que o Código já previa a outorga de direito de uso, quando, em seu artigo 43 

estabelece que “as águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da agricultura, 

da indústria e da higiene, sem a existência de concessão administrativa, no caso de utilidade 

pública e, não se verificando esta, de autorização administrativa, que será dispensada, todavia, 

na hipótese de derivações insignificantes” (BORDIGNON, 2005). 

- 1940, Decreto-Lei nº 2.848 (Código Penal): prevê como crimes a usurpação de 

águas; causar  inundação; remover, destruir ou inutilizar obstáculo natural ou obra destinada a 

prever inundação; envenenar água potável, de uso comum ou particular; corromper ou poluir 

água potável tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde (GENNARI e 

CAMPOS, 2007). 

- 1981, Lei 6.938 (Política Nacional do Meio Ambiente): considerava o recurso 

hídrico como um dos recursos ambientais. 

- 1986, Resolução CONAMA nº 20: classificou as águas doces, salobras e salinas do 

território nacional segundo seus usos preponderantes, em nove classes, e estabeleceu os 

padrões de qualidade da água. 

- 1988, Constituição Federal: publicizou todas as águas, de modo que deixaram de 

existir as águas comuns, as municipais e as particulares, previstas no Código das Águas de 

1934 (POMPEU, 1992 apud CARRERA-FERNANDEZ, 2002;). 

- 1997,  Lei Federal nº 9.433 (Lei das Águas): institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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- 2000, Lei Federal nº 9.984: Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - 

ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

- 2005, Resolução CONAMA nº 357: dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 

Especificamente em relação ao instrumento outorga, podemos citar ainda: 

- Resolução n° 16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 2001, que 

estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

- Resolução ANA n° 707, 2004, que dispõe sobre procedimentos de natureza técnica e 

administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga pela ANA; 

- Resolução ANA n° 219, 2005, que dá diretrizes para análise e emissão de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos para fins de lançamento de efluentes. 

 

3.2. A Outorga e os demais instrumentos de gestão 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um ato administrativo que depende 

de uma série de decisões que devem ser formalizadas antes da sua execução. Dos diversos 

instrumentos de gestão, pode-se considerar que posterior à outorga só existe a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos. 

O início da gestão se dá com um Sistema de Informações consolidado e atualizado, 

que dê subsídios à elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. Por outro lado, a criação do 

comitê de bacia é um passo prioritário para a implantação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, visto que os Planos de Recursos Hídricos, orientadores da gestão, devem ser 

aprovados pelos respectivos comitês. Estes devem, ainda, acompanhar a execução do Plano, 

propor aos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos os usos isentos de outorga, 

estabelecer mecanismos de cobrança e sugerir os valores a serem cobrados, entre outras 

competências (BRASIL, 1997). 
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O passo seguinte, no caminho da gestão integrada, deve ser o enquadramento dos 

corpos d’água segundo seus usos preponderantes, de acordo com a legislação ambiental. Este 

instrumento é fundamental para a definição dos critérios de outorga, por este motivo, recebeu 

destaque neste estudo. 

 

3.3.Enquadramento dos corpos d’água 

 

O art. 13 da Lei Federal 9.433/97 estabelece uma estreita relação entre a outorga de 

direito de uso dos recursos hídricos e o enquadramento dos corpos d’água quando diz que 

“toda outorga deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado”. 

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 

357/05, o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas 

metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação. Neste caso, meta 

refere-se ao “desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades de gestão, de 

acordo com unidades de medida e cronograma preestabelecido, de caráter obrigatório. 

Também considera que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não 

necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para 

atender às necessidades da comunidade. Ainda segundo a mesma resolução, enquanto não 

forem aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, 

exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da 

classe mais rigorosa correspondente. Esta classificação é dada às águas que podem ser 

destinadas: ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional; à proteção 

das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques onde o público possa vir a ter contato direto; à aqüicultura e à atividade 

de pesca. 

Outra resolução de extrema importância para o enquadramento é a n° 91 do CNRH, 

2008, que dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água, 

ressaltando que deve ser levada em conta a integração da gestão das águas superficiais e 

subterrâneas, e dá diretrizes para a elaboração de propostas de enquadramento. Esta resolução 
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é uma revisão da CNRH n°12/2000 e tem como referências as Resoluções do CONAMA 

n°357/2005, já citada, e 396/2008, que dispõe sobre a classificação das águas subterrâneas. 

No Espírito Santo, a Instrução Normativa nº 11 de 2007 estabelece que na análise de 

um pedido de outorga para fins de diluição de efluentes em um curso d’água, em que a 

concentração de DBO esteja acima do estabelecido para a classe 2, deverá haver uma redução 

de 10% do valor inicial a cada 06 (seis) anos até que atinja 5mg/L, conforme a resolução 

CONAMA 357/05. 

 

 

3.4. A outorga para lançamento de efluentes no âmbito internacional 

 

3.4.1. Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, em 1965 foi aprovada a Lei Federal relativa à gestão do uso da 

água e em 1972, foi aprovada a Lei Federal de controle da poluição das águas. Em 1977 esta 

passou a ser chamada de Lei de Águas Limpas (Clean Water Act – CWA) e juntamente com a 

Lei de Qualidade da Água, de 1987, forma a base legal dos Estados Unidos (BARROS, 

2008). 

A aprovação da Lei de 1972 estabeleceu algumas metas importantes a serem atingidas, 

como, por exemplo, prazos para a eliminação do descarte de poluentes em corpos d'água, 

padrões de qualidade que a água deveria atingir, avanço nas tecnologias voltadas para a 

eliminação de poluentes nos mananciais, etc. 

O CWA criou ainda o Sistema Nacional de Eliminação de Descargas de Poluição 

(National Pollutant Discharge Elimination System – NPDES) que exige que descargas 

industriais e municipais obtenham licença caso seus efluentes sejam lançados diretamente nas 

águas superficiais (NAHON, 2006). O NPDES estabelece o controle das fontes pontuais 

baseado tanto em padrões de qualidade da água do corpo receptor (Water Quality-Based 

Approach), quanto nas melhores tecnologias de tratamento do efluente disponíveis (Best 

Technology Avaiable) (ROQUES et al., 2008). 
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Ao perceber que o controle exclusivo das fontes pontuais não era suficiente para obter 

os resultados esperados e que se fazia necessário um controle das fontes difusas, a Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) desenvolveu diretrizes para o gerenciamento 

de fontes não pontuais pelos Estados. O controle integrado destas fontes de forma integrada 

foi previsto pelo programa Total Maximum Daily Load - TDML (ROQUES et al., 2008). 

Roques et al.(2008) afirma que diversos autores definem o TDML como uma 

estimativa da carga máxima de um poluente que um corpo d’água pode receber sem que os 

padrões de qualidade do mesmo sejam violados, controlando fontes pontuais e difusas. 

Para o controle integrado de fontes pontuais e difusas, os Estados são responsáveis 

pelo estabelecimento do TDML para cada corpo d'água, sendo o mesmo expresso em carga e 

estabelecido para cada parâmetro individualmente. A EPA é responsável pela revisão e 

aprovação do TDML (ROQUES et al., 2008). 

3.4.2. União Européia 

Em alguns países da União Européia (UE) a gestão dos recursos hídricos vinha 

acontecendo de forma individualizada (BARROS, 2008). Além disso, o grande número de 

diretrizes visando a proteção e a melhoria da qualidade das águas resultou numa abordagem 

segmentada, quando não, contraditória, dos problemas da água (ROQUES et al., 2008). 

Em 2000, a UE publicou a diretriz 2000/60/CE (Water Framework Directive), que 

estabelece um quadro de ações comunitárias no domínio da política da água e que tem por 

objetivo proteger as águas interiores, de superfície e subterrâneas, as águas de transição e as 

águas costeiras da União Européia (HENRIQUES, WEST e PIO). 

Esta diretriz, comumente chamada de Diretiva Quadro da Água (DQA), uniu as 

normas pré-existentes e eliminou as falhas, estabelecendo uma integração entre os diversos 

aspectos da gestão das águas para todos os Estados-Membros. Diversas diretrizes criadas 

individualmente foram revogadas e outras foram integradas à DQA (HENRIQUES, WEST e 

PIO).  O artigo 16º da DQA cita que o Parlamento Europeu e o Conselho adotarão medidas 

visando a redução gradativa dos poluentes que representem risco à qualidade das águas. 

Em relação ao lançamento de efluentes, a Diretiva 91/271/CE diz respeito à coleta, 

tratamento e descarga de águas residuais urbanas e ao tratamento e descarga de águas 

residuais de determinados setores industriais. 
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Ainda sobre este assunto, a Diretiva 2008/105/CE estabelece normas de qualidade 

ambiental (NQA) para substâncias prioritárias e para outros poluentes, como previsto no 

artigo 16º da Diretiva Quadro, a fim de alcançar um bom estado químico das águas de 

superfície. A Decisão nº 2455/2001/CE do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece a 

lista das substâncias prioritárias. 

3.5. A outorga para lançamento de efluentes no Brasil 

 

De acordo com a Lei Federal n° 9.433/97, é competência do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos, e dentre os usos sujeitos à outorga pelo Poder Público está o “lançamento em corpo 

de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 

diluição, transporte ou disposição final”. 

A maioria dos Estados brasileiros não tem esta modalidade de outorga implantada, 

como é o caso de Pernambuco, Ceará e Tocantins. Alguns já possuem regulamentação 

específica, mas ainda não praticam, outros estão realizando estudos para a definição dos 

critérios de análise.  

Um dos impedimentos à implantação da outorga para lançamento de efluentes de 

forma plena no país é a intermitência de alguns rios do semiárido.  A indisponibilidade 

periódica de água não permite a diluição ou mesmo o transporte do efluente, sendo este, 

muitas vezes, a única vazão do corpo receptor. Esta questão, entre outras, vem sendo discutida 

na Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras 

– CTPOAR – do CNRH. 

Neste sentido, uma proposta de resolução que trata de outorga de direito de uso os 

recursos hídricos para fins de diluição sugere medidas específicas para o caso de rios com 

vazão zero, como, por exemplo, reuso dos efluentes e acumulação. Outro artigo aborda a 

observação e consideração, por parte do órgão outorgante, da existência ou não de licença de 

operação ou de funcionamento previamente emitida pelo órgão licenciador ao usuário que 

deseja obter a outorga. 

A seguir será detalhada a situação da outorga para lançamento de efluentes em alguns 

Estados brasileiros. 
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3.5.1. Espírito Santo 

É o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), entidade 

autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEAMA, o responsável pela gestão dos recursos hídricos no Estado do Espírito Santo. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída na Lei Estadual n° 5.818 de 

1998. Os critérios gerais de outorga em cursos d’água de domínio do Estado estão definidos 

na Instrução Normativa IEMA n° 005/2005, cabendo destacar o Art. 14 onde se estabelece 

que o IEMA deverá disponibilizar ao público os critérios que fundamentaram as tomadas de 

decisão referentes aos pedidos de outorga, além do Art. 11 onde fica estabelecida a utilização 

de vazão de diluição como objeto da outorga e que esta poderá ser destinada a outros usos, 

desde que não lhe agreguem carga poluente adicional.  

Esta Instrução Normativa sofreu pequenas alterações em 2006 através da RN IEMA n° 

014/2006, dentre as quais as mais relevantes para o tema dizem respeito à análise de pleitos 

para pontos diferentes por um mesmo usuário, que passam a ser considerados individualmente 

além de ser analisado o impacto do somatório sobre a bacia, e à regularização de usuários 

instalados anteriormente à Lei, que passam a ter um prazo maior pra fazê-la, no entanto, na 

análise dos pedidos de outorga deverá ser considerada a necessidade dos usos já existentes. 

Os procedimentos administrativos e os critérios técnicos referentes à outorga de direito 

de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado estão estabelecidos na IN IEMA n° 

019/2005, alterada pelas IN IEMA nos 004/2006, 003/2008 e 009/2008, onde se lê no Art. 11 

que os critérios técnicos para lançamento de efluentes em corpos de água serão definidos em 

Instrução Normativa específica.   

Isto se dá na IN IEMA n° 007/2006 que estabelece critérios técnicos específicos para a 

outorga para diluição de efluentes e sofreu alteração através da IN IEMA n° 007/2008. O Art. 

6 desta IN define quais parâmetros deverão ser avaliados na análise técnica dos pleitos, a 

saber: I - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para lançamentos em cursos de água; II – 

Fósforo para lançamentos em lagos e reservatórios e a montante desses. 

A vazão indisponível após um lançamento baseia-se no conceito de vazão de diluição 

proposto por Kelman (1997) e descrito na Resolução 16/2001 do CNRH. Na análise dos 
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pleitos adota-se a Q7,10 como vazão de referência para rios perenes e a Q90 para rios 

intermitentes, outorgando-se no máximo 50% desta vazão (SALIM et al., 2007). 

3.5.2. São Paulo 

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) é o órgão gestor dos recursos 

hídricos em São Paulo e executa a Política de Recursos Hídricos do Estado, nos termos da Lei 

7.663/91, de maneira descentralizada, com o auxílio das Diretorias de Bacias.  

Neste Estado a Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos está regulamentada 

pelo Decreto Estadual 41.258 de 01/11/96, e normatizada pela Portaria DAEE 717 de 

12/12/96. A Lei 9.034/94 – Plano Estadual de Recursos Hídricos – estabeleceu as diretrizes 

gerais para a outorga (GENNARI e CAMPOS, 2007). 

Especificamente em relação ao lançamento de efluentes em corpos hídricos, deverá ser 

obedecida a Resolução CONAMA n.° 357/05 (que substitui a resolução nº 20/86), o Decreto 

Estadual 8.468/76 (que regulamenta a Lei Estadual n.° 997/76, que dispõe sobre a Prevenção 

e o Controle da Poluição do Meio Ambiente) e o Decreto Estadual nº 43.594/98, visto que na 

Portaria 717, art. 5, inciso II, fica estabelecido que “dependerão de outorga de direito de uso 

os lançamentos de efluentes nos corpos d’ água, obedecidas a legislação federal e a estadual 

pertinentes à espécie” (RODRIGUES, 2000). 

O DAEE-SP utiliza a análise da água realizada pela CETESB, para o licenciamento 

ambiental, e a vazão a ser lançada para avaliar o impacto do lançamento e emitir a outorga 

(MELO, 2006). 

Apesar da Política de Gestão ter sido instituída em São Paulo apenas em 1991, na 

década de 60 teve início a formação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, que envolve os governos de São Paulo e Minas Gerais, e é um dos mais 

ativos do país. 

3.5.3. Paraná 

A Lei Estadual n° 12.726/1999 institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, e o 

Decreto Estadual n° 4.646/2001 dispõe sobre o regime de Outorga de Direitos de Uso de 

Recursos Hídricos. 
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A Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental (SUDERHSA), órgão gestor dos recursos hídricos do Paraná, elaborou um manual 

de outorga onde podem ser encontradas todas as orientações necessárias para a solicitação de 

outorga e os detalhes da tramitação do processo e da análise técnica.  

Neste manual consta que para lançamento de efluentes são outorgados os seguintes 

parâmetros: Vazão máxima necessária para diluição; Vazão máxima do efluente; Regime de 

funcionamento de lançamento de vazões; Concentração máxima dos parâmetros de 

lançamento: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) e Sólidos Suspensos (SS). 

Em termos de vazão, a análise é feita baseada na vazão indisponível (outorgas a 

montante e a jusante do ponto em questão), na vazão outorgável (considerando a vazão do 

corpo hídrico, Q95%, e a vazão indisponível) e na vazão apropriada para diluição. Além disso, 

é realizado o cálculo da DBO e do OD da mistura, comparando-os com os limites padrões 

impostos pelo CONAMA. 

A outorga de direito de uso para lançamento de efluentes está condicionada aos termos 

da licença prévia emitida pelo órgão ambiental, além da apresentação do projeto definitivo do 

empreendimento por parte do usuário (NAHON, 2006). 

Alguns lançamentos poderão ser considerados insignificantes, de acordo com alguns 

parâmetros e critérios, sendo considerados, então, independentes de outorga. A Resolução da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) nº039/04 define quais 

usos são considerados insignificantes (SUZUKI, SCHAPPO e FRANCO, 2007). 

3.5.4. Bahia 

A Lei nº 11.612 de 08 de outubro de 2009 dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 

providências, e a IN n° 01/2007 dispõe sobre aspectos gerais da emissão de outorga de direito 

de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da Bahia. 

O órgão responsável por gerir os recursos hídricos é o Instituto de Gestão das Águas e 

Clima (INGÁ). A emissão de outorga é dada apenas para lançamento de esgotos domésticos, 

de acordo com a Instrução Normativa n° 03/2007 que dispõe sobre critérios técnicos 

referentes à outorga para este fim. Nesta IN estão especificados: vazão de referência (Q90), 
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limite máximo individual da vazão reservada para lançamento de efluentes (20% da Q90), 

parâmetros analisados (Demanda Bioquímica de Oxigênio e Coliformes Termotolerantes em 

cursos de água, além de Nitrogênio e Fósforo para ambientes sujeitos a eutrofização). 

 

3.5.5. Ceará 

A Outorga no Ceará é disciplinada pelo Decreto 23.067/94, que regulamenta o Artigo 

4° da Lei Estadual 11.996/92. O órgão gestor dos recursos hídricos é a Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos (COGERH), no entanto, a outorga é solicitada à Secretaria de Recursos 

Hídricos, sendo a COGERH responsável pela análise técnica do pleito e pela elaboração de 

parecer, sugerindo, ou não, o seu atendimento. 

A totalidade dos rios do Ceará é intermitente, o que faz com que a grande massa de 

água disponível esteja contida nos reservatórios. A dinâmica da qualidade da água (altas 

reduções de volumes de água por evaporação e o conseqüente aumento da concentração de 

sais na reserva remanescente) implica em grande dificuldade de realizar o enquadramento 

destes mananciais seguindo a resolução CONAMA 357/2005, mesmo nos reservatórios sem 

grandes concentrações urbanas a montante. Atualmente a COGERH trabalha num inventário 

hidroambiental dos principais reservatórios do Estado para subsidiar uma discussão em 

relação à outorga.  

Quanto à outorga de lançamento de efluentes, esta modalidade não está implantada, 

mas está prevista em lei. O que acontece, efetivamente, no Ceará é a emissão das licenças 

ambientais. 

 

3.6. Os corpos d’água como parte dos sistemas de tratamento de efluentes 

 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece em seu Art.10, §1°:  

Os limites de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), estabelecidos para as águas 

doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de 

autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de 

oxigênio dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão 
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de referência, com exceção da zona de mistura. 

Após o lançamento de uma carga poluidora em um corpo d’água, este tem a 
capacidade de se recuperar através de um conjunto de processos naturais chamado de 
autodepuração. Assim, compostos orgânicos são transformados em compostos estáveis e não 
prejudiciais através do trabalho de bactérias decompositoras, que utilizam o oxigênio 
dissolvido na água para sua respiração. 

É importante ressaltar que ao final deste processo de autodepuração, o corpo d’água 
não volta à condição anterior devido aos resíduos do processo da decomposição da matéria 
orgânica. O meio encontra um novo equilíbrio, numa condição diferente da original. 

Quando a carga lançada é superior à capacidade de autodepuração, todo o oxigênio 
existente no manancial é consumido e o processo se dá de forma anaeróbica até que rio se 
recomponha e a decomposição passe a ocorrer de forma aeróbica. No caso do manancial ficar 
sem oxigênio, ocorrem diversos problemas, desde estéticos até a mortandade de seres 
aquáticos. 

Von Sperling (1996) associa a autodepuração com quatro zonas fisicamente 
identificáveis no rio, considerando-o predominantemente longitudinal, quais sejam: 

 Zona de degradação; 

 Zona de decomposição ativa 

 Zona de recuperação 

 Zona de águas limpas 

Tem-se ainda, a montante do lançamento outra zona de águas limpas, caracterizada 
pelo equilíbrio ecológico e pela elevada qualidade da água. 

 

3.6.1. Zona de degradação 

Tem início logo após o lançamento dos efluentes, com alta concentração de matéria 
orgânica potencialmente decomponível, com aparência turva e formação de bancos de lodo.  

A decomposição se inicia de forma lenta, implicando num reduzido consumo de 
oxigênio. Após a adaptação dos microorganismos, a taxa de consumo da matéria orgânica 
atinge o seu máximo, assim como o consumo de oxigênio dissolvido. 
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Há uma diminuição do número de espécies de seres vivos, uma quantidade elevada de 
bactérias do grupo coliformes e a presença de algas é rara. 

3.6.2. Zona de decomposição ativa 

A qualidade da água se apresenta em seu estado mais deteriorado, com acentuada 
coloração na água. O oxigênio dissolvido atinge sua menor concentração podendo ser 
totalmente consumido dependendo da magnitude do lançamento. 

As bactérias decompositoras iniciam um processo de redução devido a queda na 
quantidade de alimento disponível. No caso de reações anaeróbias, maus odores são gerados. 

3.6.3. Zona de recuperação 

Nesta fase inicia-se a recuperação do manancial. A água apresenta-se com melhor 
aparência, não havendo mais geração de odores. A matéria orgânica se encontra quase que 
totalmente estabilizada e o teor de oxigênio dissolvido eleva-se gradativamente. 

3.6.4. Zona de águas limpas 

A água volta às condições anteriores ao lançamento no que diz respeito à aparência, ao 
oxigênio dissolvido e à matéria orgânica. Há um aumento dos nutrientes devido aos processos 
ocorridos anteriormente, consequentemente a produção de algas é bem maior e ocorre o 
restabelecimento da cadeia alimentar. O ecossistema se estabiliza, encontrando um novo 
equilíbrio. 

É interessante que a capacidade de autodepuração dos corpos d’água seja conhecida 
para que o mesmo possa ser utilizado como parte do tratamento de efluentes. Assim, a 
eficiência do tratamento que deverá ser aplicado ao efluente, antes do lançamento, poderá ser 
reduzida, sem prejuízo ao manancial (RODRIGUES, 2000). 

 

 

3.7. Critérios de Outorga 

 
Para a definição dos critérios de outorga adotados neste trabalho, diferentes fontes 

bibliográficas foram utilizadas, além da metodologia empregada em outros Estados e os 

critérios adotados pela SRHE-PE, embora sem regulamentação. Em geral, para análises que 
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ainda não estão sendo realizadas no Estado, foi seguida a recomendação da Legislação 

Federal. 

3.7.1. Vazão de referência e vazão máxima outorgável 

De maneira simplificada, pode-se dizer que existem dois critérios comumente 

adotados para a determinação da vazão de referência: os baseados em vazões mínimas (p.ex. 

Q7,10) e os baseados em vazões de permanência (Q95, Q90). No Brasil, foram encontrados os 

dois tipos de proposições sendo utilizados pelos órgãos gestores de acordo com o regime 

hidrológico da região. Considerando que a Q7,10 representa a média das vazões mínimas de 

sete dias consecutivos de duração e tempo de retorno de 10 anos, se aplicada a corpos d’água 

com regime intermitente, seu valor será nulo. Por outro lado, as vazões de permanência 

podem ser adotadas de acordo com a garantia de oferta que se pretende oferecer. 

O Estado da Bahia utiliza como vazão de referência aquela regularizada com 90% de 

permanência, sendo permitido outorgar até 80% desta vazão quando não houver barramento 

no manancial, como estabelece a IN 01/2007. Além disso, estabelece que nenhum usuário 

poderá, individualmente, utilizar mais que 20% da vazão de referência. Em Minas Gerais, a 

Portaria Administrativa n° 010/98 estabelece que, enquanto não forem definidas as vazões de 

referência por bacia hidrográfica, será adotada a Q7,10, e fixa em 30% o limite máximo de 

derivações consuntivas. A prática adotada no Estado de Pernambuco, ainda não 

regulamentada, é a adoção da vazão com 90% de permanência como vazão de referência para 

a emissão de outorga, no entanto, não está definida a vazão máxima outorgável. 

Utilizando-se o sistema HidroWeb, disponibilizado no site da ANA, foi obtida a curva 

de permanência (Figura 1), gerada pelo próprio sistema, com os dados de vazão da estação 

SLMII (39187800) – dados consistidos, média diária, cálculo mensal, período de 01/1990 a 

12/2006.  

A partir desta curva verifica-se que a vazão com 90% de permanência é de 1,54m³/s. 

Comparando esse dado com as características físicas do rio, presentes no arquivo resumo de 

descargas, fornecido pelo mesmo sistema, para uma vazão medida próxima a este valor 

(1,81m³/s), verifica-se uma correspondente largura do rio de 11,80m, uma profundidade de 

29cm e uma velocidade média de 0,531m/s, conforme apresentado no Anexo I.  
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Observando-se o perfil transversal gerado no mesmo programa para a mesma estação 

no ano de 2001, percebe-se que para a largura de 11,05m (largura medida mais próxima do 

valor correspondente à Q90) a profundidade do rio é de 1,02m e a área molhada é de 11,32m2. 

Calculando a vazão resultante da multiplicação da velocidade apresentada no resumo de 

descargas pela área molhada obtém-se o valor de 6,01m³. 

Não foi possível estabelecer uma correlação entre os dados de cota e de vazão, 

disponíveis no resumo de descargas, nem obter uma equação que representasse a mesma e que 

pudesse ser inserida no modelo matemático utilizado. 

O Anexo II apresenta a tabela de dados que gerou a curva de permanência apresentada 

a seguir e o Anexo IV, o perfil transversal. 

 
Figura 1 – Curva de Permanência de Vazões para a Estação SLMII (Fonte: Hidroweb) 

 

3.7.2. Usos insignificantes e usos prioritários 

A resolução ANA 707/2004 estabelece que não são objetos de outorga, mas 

obrigatoriamente de cadastro, captações com vazão máxima instantânea inferior a 1,0L/s 

quando não houver deliberação diferente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Na Bahia, o Decreto 6.296/97 define como isentos de outorga vazões máximas de 

captação inferiores a 0,5L/s e volumes máximos de acumulação inferiores a 200.000m³. No 
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Ceará, o decreto nº 23.067/94 estabelece isenção para captação direta na fonte, superficial ou 

subterrânea, com consumo inferior a 2.000L/h. 

Atualmente, no Estado de Pernambuco, existe uma Cartilha de Outorga que orienta o 

usuário, entre outros assuntos, em relação ao que é considerado uso isento de outorga. Trata-

se de captações e derivações com vazão média inferior a 0,5L/s (43m³/dia) e barramentos de 

rios intermitentes com volume de acumulação inferior a 200.000m³. Estes não estão sujeitos à 

outorga, mas devem se cadastrar junto ao órgão gestor de recursos hídricos. 

Em relação aos usos prioritários, a Lei Federal 9.433/97 determina que, em casos de 

escassez, o uso prioritário deve ser abastecimento humano e dessedentação animal. As 

legislações estaduais seguem o mesmo critério. 

3.7.3. Indicadores de uso racional (Resolução 707/2004 – ANA) 

A Resolução 707/2004 da ANA apresenta uma tabela com os valores considerados 

aceitáveis para as diversas finalidades de uso da água. Estes valores são um indicativo para a 

análise dos pleitos de outorga, embora cada Estado possa definir valores mais restritivos. 

3.7.4. Vazão de diluição 

A análise de um pedido de outorga para lançamento de efluentes pode ser realizada de 

maneira qualitativa, quando se refere ao processo de autodepuração (equação da mistura e 

Streeter-Phelps), ou quantitativa, quando as interferências qualitativas são “transformadas” 

em equivalentes quantitativos, como proposto por Kelman (1997). 

Segundo Silva (2004), vazão de diluição é a vazão necessária para diluir determinada 

concentração de um parâmetro de qualidade, de modo que a concentração resultante seja igual 

à concentração permitida pelo enquadramento do manancial. 

O conceito de vazão de diluição gira em torno da consideração de que ao ser emitida 

uma outorga para lançamento de efluente, o volume de água necessário para a diluição do 

mesmo se tornará virtualmente indisponível. 

Silva (2004) estabelece que se deva sempre admitir que o corpo receptor esteja na 

condição natural de concentração do parâmetro em análise para que se possa avaliar cada 

usuário da mesma maneira, sem que um lançamento interfira no outro. 
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Na Bahia, esta análise é realizada pelo método qualitativo considerando a vazão do rio 

como a remanescente da disponível para captação, ou seja, 20% da Q90. São estabelecidas 

eficiências mínimas para os tratamentos dados aos efluentes obedecendo a uma classificação 

em categorias. (MELO, 2006) 

 

3.7.5. Parâmetros a serem considerados na análise técnica 

Segundo Salim (2007), a definição dos critérios a serem considerados na análise do 

pleito de outorga deve se basear nos impactos que os mesmos geram na bacia, ou seja, devem 

ser levados em conta os que necessitam de maior quantidade de água para o decaimento ou 

diluição. Ainda de acordo com Salim (2007), cabe ao licenciamento avaliar todos os poluentes 

que impactam o manancial, cabendo à outorga a garantia da disponibilidade hídrica necessária 

para o transporte de tais poluentes. 

Diversos parâmetros dos efluentes são controlados, no Estado de Pernambuco, pelo 

licenciamento ambiental que estabelece os níveis que devem ser atendidos pelos 

empreendimentos de forma a respeitar os padrões de lançamento de efluentes previstos na 

resolução CONAMA 357/05. 

3.7.6. Padrão de lançamento x padrão de qualidade do corpo d’água 

A Resolução CONAMA 357/05 estabelece tanto padrões de concentrações máximas 

permitidas para um determinado parâmetro que compõe o efluente, quanto padrões mínimos 

de qualidade para um corpo d’água de acordo com a classe em que o mesmo está enquadrado. 

 Ao se analisar um pleito de outorga para lançamento de efluente, é importante que 

esteja bem definido que padrão deseja-se atender. Se for o padrão do efluente o controle deve 

ser feito na saída do efluente, e a qualquer empreendimento que gere o mesmo tipo de 

efluente será exigido uma determinada eficiência no tratamento. No entanto, se o padrão a ser 

atendido for o do corpo d’água, quanto menor for a qualidade da água do manancial, ou 

quanto melhor for a classe de enquadramento do mesmo, maior deverá ser a eficiência exigida 

no tratamento do efluente a ser lançado. 

A exigência de que cada lançamento respeite o padrão de lançamento exigido pela 

legislação não garante que o enquadramento do corpo hídrico seja respeitado. Para isso cada 
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lançamento deverá respeitar individualmente o padrão do corpo receptor na mistura (MELO, 

2006). 

 

 

3.8. Modelos matemáticos como ferramenta de apoio à emissão de outorga 

3.8.1. Revisão de Literatura 

A gestão dos recursos hídricos apresenta-se como tarefa complexa. A degradação dos 

mananciais, provocada pelas ações antropogênicas, e a capacidade de recuperação dos 

mesmos precisam ser conhecidas para que medidas sejam tomadas garantindo a manutenção 

dos ecossistemas e a utilização dessas águas em condições satisfatórias. Os modelos 

matemáticos apresentam-se como uma ferramenta comprovadamente eficaz na avaliação 

desses danos e previsão do comportamento dos mananciais frente aos lançamentos de 

efluentes (ARAÚJO, 2004). 

ARAÚJO (2004) define que: 

Qualquer tentativa de representação de algum processo ou conjunto de processos 

pode ser chamada de modelo. Como tal, este sempre será uma simplificação da 

situação real ... O nível de complexidade do modelo estará, portanto, sempre 

diretamente relacionado aos objetivos de sua utilização e à disponibilidade de 

informação acerca do sistema a ser estudado. 

A seguir, um esquema dos critérios que serão analisados na escolha do modelo 

matemático de qualidade da água a ser aplicado: 
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Figura 2 – Esquema simplificado dos critérios considerados na definição do modelo (Fonte: Araújo, 2004) 

 

No Brasil há diversos exemplos de Sistemas de Suporte à Decisão (SSD’s), utilizando 

modelos matemáticos, que se mostram adequados à análise da qualidade da água no âmbito da 

gestão. Como exemplos, pode-se citar: 

•  O SSD RM1 (RODRIGUES, 2000), que calcula, para poluentes degradáveis ou 

conservativos lançados em cursos d’água, a vazão de diluição necessária, assim como a vazão 

liberada no sistema para novas outorgas à medida que as concentrações diminuem. O RM1 

também utiliza o modelo unidimensional de qualidade das águas QUAL2-E como ferramenta 

de auxílio.  

•  Nahon (2006) desenvolveu um sistema de apoio à análise de outorga para 

lançamento de efluentes para a variável DBO na bacia do alto Iguaçu, utilizando as equações 

do modelo de Streeter-Phelps. 

•  A “Plataforma Generalizada para Análise de Outorga para Captação de Água e para 

Lançamento de Efluentes” (ROBERTO et al., 2007), composta por um modelo de alocação de 

água integrado a um modelo de qualidade da água unidimensional, que simula as 

concentrações de DBO, OD, Coliformes Totais, Fósforo Total, Algas, TDS, Nitrogênio 

Orgânico, Amônia, Nitrito e Nitrato. 

•  O SSD Aloc-Server (RODRIGUES, 2008) – Sistema de Enquadramento, 

Planejamento e Gestão do Corpo Hídrico – possibilita a articulação de todos os instrumentos 
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de gestão e teve origem a partir do RM1. É constituído por uma interface gráfica de entrada e 

saída, georreferenciada, bando de dados e pelos modelos matemáticos QUAL-2E, ALOC e 

FISCHER (RODRIGUES, 2008). 

•  Collischonn & Lopes (2009) apresentaram um Sistema de Controle de Balanço 

Hídrico para apoiar a emissão de outorgas na Agência Nacional de Águas capaz de realizar 

análises do impacto de captações de água e lançamentos de efluentes na disponibilidade 

hídrica existente, bem como identificar trechos de rio críticos. 

•  O modelo QUAL2-E (USEPA, 2005), que contém um programa principal com 

mais de cinqüenta subrotinas, possibilitando simular, de forma permanente ou uniforme, até 

15 parâmetros da qualidade da água, entre os quais: DBO, OD, temperatura, coliformes, ciclo 

do nitrogênio, ciclo do fósforo, biomassa de algas e substâncias conservativas. Possibilita a 

imposição de lançamentos pontuais, tributários, captações e de incrementos representando as 

fontes difusas (RODRIGUES, 2000). 

•  O modelo QUAL-UFMG (VON SPERLING, 2007), em planilha eletrônica e 

baseado no QUAL2-E, permite a modelagem de DBO, OD, Nitrogênio, Fósforo e Coliformes 

Termotolerantes. Este modelo facilita sua utilização por usuários que desconhecem o modelo 

QUAL2-E. 

 

3.8.2. Equação da Mistura 

No ponto de lançamento do efluente (ou contribuição de um tributário) a maioria dos 

modelos supõe que ocorre uma mistura perfeita efluente-rio e toma este ponto como o início 

do cálculo das reações de autodepuração (VON SPERLING, 2007). 

A equação da mistura é uma média ponderada das concentrações do parâmetro a ser 

analisado com as vazões do rio e do esgoto (ou tributário) e tem a seguinte formulação: 

     C0 Q1·C1 Q2·C2Q1 Q2   
      

(1) 
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Onde: 

C0=concentração do parâmetro (OD, DBO, etc.) na mistura (mg/L ou g/m³) 

C1=concentração do parâmetro no rio imediatamente antes do lançamento (mg/L ou g/m³) 

C2=concentração do parâmetro no efluente (ou tributário) imediatamente antes do lançamento 

(mg/L ou g/m³) 

Q1=vazão do rio (L/s ou m³/s) 

Q2=vazão do efluente (ou tributário) (L/s ou m³/s) 

 

3.8.3. Modelo de Streeter-Phelps 

O modelo clássico de OD e DBO desenvolvido por Streeter e Phelps para o rio Ohio, 

nos Estados Unidos, em 1925, representou um marco na história da engenharia sanitária e 

serviu de base para o desenvolvimento de diversos outros modelos mais complexos (VON 

SPERLING, 2007). 

3.8.3.1. Balanço do oxigênio dissolvido 

No processo de autodepuração há um balanço entre as fontes de consumo e as fontes 

de produção de oxigênio. Quando a taxa de consumo é superior à taxa de produção ocorre 

uma redução do oxigênio dissolvido no líquido, gerando um fluxo no sentido da atmosfera 

para o corpo d’água (VON SPERLING, 1996). 

Cinética da desoxigenação 

O decréscimo dos teores de oxigênio dissolvido está associado à Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO) e varia ao longo do tempo. A cinética da reação da matéria orgânica 

remanescente se processa segundo uma reação de primeira ordem: 

     dLdt ‐K1·L 

       

(2) 
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Onde: 

L=concentração de DBO remanescente (mg/L) 

t=tempo (dia) 

K1=coeficiente de desoxigenação (dia-1) 

O coeficiente de desoxigenação K1 depende das características da matéria orgânica, 

além da temperatura e da presença de substâncias inibidoras, e é determinado em laboratório. 

Ao se comparar este valor com o observado no curso d’água pode-se notar diferenças, sendo, 

em geral, o observado maior que o determinado em laboratório. 

O coeficiente medido, chamado de coeficiente de decomposição da DBO do rio (Kd), 

incorpora a decomposição da matéria orgânica pela biomassa suspensa na massa líquida e 

pela biomassa no lodo de fundo (VON SPERLING, 2007). 

A temperatura tem uma grande influência no processo de decomposição e, portanto, 

afeta ambos os coeficientes. 

Cinética da reaeração 

O consumo de oxigênio gerado pela degradação da matéria orgânica provoca um 

desequilíbrio entre a água e a atmosfera, criando um fluxo de oxigênio no sentido gás-líquido 

até a recuperação do equilíbrio. A cinética da reaeração também pode ser caracterizada por 

uma reação de primeira ordem: 

     dDdt ‐K2·D 

       

Onde: 

D=déficit de oxigênio dissolvido, ou seja, a diferença entre a concentração de 

saturação (CS) e a concentração existente em um tempo t (C) (mg/L) 

t=tempo (dia) 

(3) 
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K2=coeficiente de reaeração (base e) (dia-1) 

Algumas características dos corpos d’água tendem a acelerar o processo de reaeração, 

ou seja, implicam num coeficiente maior. Tanto os rios rasos quanto os rios velozes 

apresentam uma maior capacidade de mistura, facilitando a reaeração (VON SPERLING, 

2007). 

Para todos os coeficientes aqui comentados, existem, na literatura, tabelas com faixas 

de valores aplicáveis a cada coeficiente dependendo das características do fenômeno que ele 

representa. No caso do K2, existem também equações em função das características 

hidráulicas do corpo d’água e outras que relacionam K2 com a vazão do curso d’água. 

3.8.4.  Modelagem do oxigênio dissolvido 

Os processos responsáveis pelo consumo de oxigênio são a oxidação da matéria 

orgânica (respiração), a demanda bentônica (lodo de fundo) e a nitrificação (oxidação da 

amônia), enquanto os responsáveis pela produção de oxigênio são a reaeração atmosférica e a 

fotossíntese. Na formulação matemática dos modelos, cada termo da equação do déficit de 

oxigênio representa um destes processos. 

Von Sperling (2007) faz uma análise da não consideração dos fenômenos da 

sedimentação, demanda bentônica, fotossíntese e respiração na modelagem do oxigênio 

dissolvido, o que leva à equação clássica de Streeter-Phelps. Pode-se resumir esta análise da 

seguinte maneira: 

- A sedimentação gera um decréscimo na DBO, visto que retira do líquido parte da 

matéria orgânica que seria degradada. Sua desconsideração traz resultados a favor da 

segurança. 

- O lodo de fundo gera uma demanda (bentônica) por oxigênio e quando não 

considerados diminuem a margem de segurança da modelagem, especialmente em rios com 

baixas velocidades e baixos teores de OD. 

- A fotossíntese e a respiração, quando consideradas juntas tendem a se cancelar. 
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3.9.Considerações 

Esta revisão bibliográfica mostrou que, nos países pesquisados, a questão do 

lançamento de cargas pontuais já está bem equacionado, buscando-se, atualmente, soluções 

para a poluição difusa. 

No Brasil, observa-se um grande esforço por parte dos gestores de recursos hídricos na 

busca da implantação da outorga de direito de uso com fins de diluição, ou lançamento, de 

efluentes. Por outro lado, percebe-se a dificuldade de se estabelecer padrões de procedimentos 

por parte dos Estados que estão com esta discussão em estágio mais avançado, padrões estes 

que poderiam nortear os que buscam iniciar o debate. 

O que fica evidente é que, para se estabelecer critérios de outorga, a necessidade 

primordial é o conhecimento das características físicas, hidrológicas e de uso e ocupação do 

solo das bacias hidrográficas. E para tanto é imprescindível a integração da outorga com os 

demais instrumentos de gestão, em especial o monitoramento e os planos de recursos hídricos. 

Com base no levantamento bibliográfico, aqui apresentado, foram feitas as escolhas de 

definição de critérios de outorga e de alimentação do modelo matemático, com as 

simplificações necessárias, presentes na metodologia apresentada a seguir. 
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4. METODOLOGIA 

 
4.1.Área de Estudo 

4.1.1.  Escolha do manancial 

A distribuição irregular das chuvas em Pernambuco faz com que muitos dos rios, ao 

longo do seu curso, apresentem trechos intermitentes. Devido à dificuldade de se trabalhar 

com esta característica quando se trata de lançamento de efluentes, optou-se por um trecho de 

rio perene. 

A bacia do rio Capibaribe foi escolhida por se tratar de um rio que corta a capital do 

Estado, ser um dos patrimônios hídricos atravessando 42 municípios (PERNAMBUCO, 

2006), além de poder ser utilizado para navegação em seu baixo curso e ter grande 

importância no desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Pernambuco.  

Devido a esses fatores, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos pelo Grupo de 

Recursos Hídricos (GRH) da UFPE nesta bacia, especialmente no rio Tapacurá, um dos 

principais afluentes da margem direita do Capibaribe.  

Outro aspecto considerado na escolha da área foi a disponibilidade dos dados 

secundários necessários à alimentação do modelo selecionado, bem como a facilidade de 

obtenção de dados de campo. 

 

4.1.2. Caracterização 

A bacia do rio Capibaribe apresenta uma área de cerca 7.500km² e está localizada na 

porção norte-oriental do Estado de Pernambuco (Figura 3). O rio nasce na divisa dos 

municípios de Jataúba e Poção, atravessa diversos centros urbanos, servindo de corpo receptor 

de resíduos industriais e domésticos e percorre uma extensão total de aproximadamente 

280km até a foz, na cidade do Recife (PERNAMBUCO, 2002 apud PERNAMBUCO, 2006). 
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Partindo dos relatórios de monitoramento da CPRH, onde são apresentadas as localizações 
das estações de qualidade operadas por este órgão (Figura 5), o trecho utilizado neste trabalho 
situa-se integralmente na UA-4 e tem uma extensão de aproximadamente 22km, iniciando-se 
na estação CB-60, situada na ponte à montante da Usina Tiúma, no município de São 
Lourenço da Mata, seguindo para jusante até a estação CB-80, situada na ponte da Av. 
Caxangá, na cidade do Recife. Além destas, neste trecho encontram-se ainda outras duas 
estações de qualidade operadas pela CPRH (CB-71 e CB-72) e duas operadas pela CPRM, 
sendo que as últimas possuem ainda dados de cota e vazão, e uma delas perfil transversal. A 
área de drenagem do trecho escolhido é de aproximadamente 100km² (Figura 6). 
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Figura 5 – Diagrama unifilar – Rio Capibaribe – com destaque para o trecho estudado (Fonte: 
CPRH,2007) 
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Figura 6 – Unidade de Análise 4, detalhe da área de estudo (adaptado de: PERNAMBUCO, 2002) 

 
4.1.3.  Identificação dos usuários e demandas 

Usuários 

Para identificação dos usuários que já lançam efluentes no rio Capibaribe fez-se 
inicialmente uma tentativa de levantamento de dados secundários partindo do banco de dados 
da CPRH. A grande dificuldade encontrada deve-se ao programa utilizado pelo órgão para 
armazenamento destas informações. Não existe a possibilidade do cruzamento de 
informações, por exemplo, de município com bacia hidrográfica. Sendo assim, só é possível 
levantar as empresas instaladas (e licenciadas) em cada município, sem a garantia de que estes 
usuários estejam de fato na área de estudo, visto que também não estão cadastradas as 
coordenadas geográficas para localização do empreendimento. 

Outra dificuldade é que no banco de dados o campo de informações sobre o efluente 
gerado encontra-se na grande maioria das vezes em branco. Para se obter alguma informação 
mais detalhada é preciso que o fiscal, ao fazer a vistoria, tenha anotado algum dado relevante, 
cujo registro encontra-se no processo arquivado de consulta restrita. 

Diante disto, recorreu-se à internet para obter imagens de satélite gratuitas e verificar, 
dentro da área de estudo, onde, possivelmente, se localizam usinas, centros urbanos, áreas de 
cana-de-açúcar, etc. A partir destas imagens, foi traçado um roteiro e em seguida uma equipe 
foi a campo levantar os possíveis usuários detectados às margens do Capibaribe.  
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Figura 7 – Imagem de satélite: trecho do rio Capibaribe (fonte: Google Earth) 

Foi realizado levantamento de campo para obtenção de coordenadas, fotos das 
empresas e entrevista com funcionários. Consideraram-se relevantes empreendimentos como 
fábrica de ração, lavajato, indústria alimentícia, postos de gasolina. Em todos os locais 
visitados obteve-se a informação de que não havia geração de efluentes ou que existia fossa e 
sumidouro para destinação dos esgotos. 

Quanto aos usuários que captam água neste manancial, foi observado que na 
Secretaria de Recursos Hídricos do Estado não existe um cadastro atualizado e no banco de 
dados da outorga as únicas captações relevantes são as da COMPESA – Tiúma e Castelo. 
Lembrando que atualmente, em Pernambuco, o lançamento de efluentes é controlado apenas 
pela licença ambiental.  
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Demandas hídricas 

O prévio conhecimento da disponibilidade hídrica e a avaliação da possível demanda 
são essenciais para a realização do gerenciamento dos recursos hídricos de uma bacia 
hidrográfica. 

A demanda para usos não consuntivos ao longo desta bacia é pouco expressiva, o que 
levou a estudar apenas a demanda para usos consuntivos. Embora o foco deste trabalho seja a 
outorga para lançamento de efluentes, é de suma importância o conhecimento da demanda 
para captação, visto que uma alteração na qualidade da água pode comprometer sua 
disponibilidade para outros fins.  

As demandas para lançamento de efluentes foram classificadas como concentradas e 
difusas, divididas em saneamento público (centros urbanos), efluentes industriais e agrícolas, 
oriundos de fertirrigação. 

Com a utilização do programa gratuito Google Earth, foi possível delimitar as áreas 
visivelmente ocupadas por cana-de-açúcar e as áreas urbanas, que geram as demandas para 
lançamento de efluentes consideradas, visto que, como já foi comentado, não foram obtidos 
dados de lançamentos industriais na área. Os valores utilizados estão apresentados na Tabela 
1.  

Tabela 1 - Resumo dos valores utilizados no cálculo dos inputs 
População   Cana   
Consumo per capita (L/hab/dia) 180 Vazão Vinhaça (m³/ha/ano) 273,80 
Coef retorno 0,8 Concentração DBO (mg/L) 35.000,00 
Concentração DBO (mg/L) 350 Carreado 0,1 
Camaragibe   São Lourenço   
Área (km²) 51,79 Área (km²) 26,44 
População (hab) 136.381,00 População (hab) 95.304,00 
Densidade (hab/km²) 2.633,35 Densidade (hab/km²) 3.604,54 
Recife   Matadouro   
Área (km²) 218,70 Vazão (m³/s) 0,0056 
População (hab) 1.533.580,00 Concentração DBO (mg/L) 2000 
Densidade (hab/km²) 7.012,25     

 

4.1.4. Definição dos pontos de calibração 

Este estudo tem o intuito de propor uma metodologia de análise dos pleitos de outorga 
para lançamento de efluentes utilizando apenas dados secundários. Por este motivo, não foi 
realizado trabalho de campo para medição de dados que pudessem ser usados para subsidiar 
uma melhor calibração do modelo matemático, sendo consideradas apenas as estações de 
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monitoramento já existentes. Desta forma, tem-se, ao longo do trecho em estudo, 05 (cinco) 
postos de controle, que são as estações da CPRH e as da CPRM, com as seguintes 
características (Figura 8): 

− CB-60: Localizada a montante da Usina Tiúma, no município de São Lourenço da 
Mata, apenas com dados de qualidade, operada pela CPRH; 

− CB-71: Na captação da Compesa – Castelo, no município de São Lourenço da Mata, 
apenas com dados de qualidade, operada pela CPRH; 

− CB-72: A jusante da cidade de São Lourenço da Mata, no local da antiga barragem, 
no município de São Lourenço da Mata, apenas com dados de qualidade, operada pela CPRH; 

− CB-80: Na ponte da Av. Caxangá, na cidade de Recife, apenas com dados de 
qualidade, operada pela CPRH; 

− 39185000 (TIUMA): A montante da CB-60, ou seja, um pouco antes do início do 
trecho em estudo, no município de São Lourenço da Mata, operada pela CPRM, com dados de 
cota, vazão e qualidade; 

− 39187800 (SÃO LOURENÇO DA MATA II): a montante da CB-72, no município 
de São Lourenço da Mata, operada pela CPRM, com dados de cota, vazão, qualidade e perfil 
transversal. 

 

 
Figura 8 – Imagem de satélite: Locação dos postos de controle (Fonte: Google Earth) 
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4.1.5. Dados de qualidade e fluviometria 

Os dados de qualidade foram obtidos dos relatórios de monitoramento da CPRH, 
considerando as quatro estações inseridas na área de estudo. Estas possuem informações a 
partir de 2001, com exceção da estação CB-71, a qual só apresenta dados a partir de 2006. 

Diversos parâmetros são monitorados pela CPRH com coletas realizadas a cada dois 
meses, iniciando-se, anualmente, no mês de fevereiro. Os parâmetros monitorados em cada 
estação, o número de coletas realizadas no período analisado e o ano de início e fim do 
monitoramento (ou do período de análise) encontram-se detalhados na Tabela 2. 

As duas estações operadas pela CPRM, presentes na região, monitoram apenas quatro 
parâmetros de qualidade e por curtos períodos de tempo. Por estes motivos não foram 
consideradas neste trabalho.  

Tabela 2 – Parâmetros monitorados pelas estações de controle localizadas na área de estudo. 
Estação 

Parâmetro unidade CB-60 CB-71 CB-72 CB-80 39185000 39187800 

Temperatura ºC X X X X X X 

pH - X X X X X X 

OD mg/L X X X X X X 

DBO mg/L X X X X   

Turbidez UNT X X X X X X 

Cond. Elétrica µs/cm X X X X   

Amônia mg/L X X  X   

Fósforo mg/L X X  X   

Sólidos Totais mg/L X X     

Daphnia FDf X X     

Coli. 

Termotolerantes 
NMP/100ml X X  X 

  

Salinidade 0/00 X X X X   

Cloreto mg/L   X    

Nitrito mg/L   X    

Nitrato mg/L   X    

Sulfato -   X    

Alcalinidade -   X    

Cadmio mg/L   X    

Chumbo mg/L   X    

Cobre mg/L   X    

Cromo mg/L   X    

Manganês mg/L   X    

Zinco mg/L   X    

Níquel mg/L   X    
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Sólidos 

Suspensos 
mg/L   X  

  

Ferro Total mg/L   X    

Cor Pt/Co    X   

Nº de medições un 48 17 47 48 22 4 

Período 
Ano inicial – 

ano final 

2001 – 

2008 * 

2006 – 

2008* 

2001 – 

2008 * 

2001 – 

2008 * 

1977 - 

1984 

2003 - 

2007  

* O monitoramento continua. Este ano final refere-se aos dados utilizados. 

No trecho em estudo existem apenas duas estações fluviométricas localizadas no início 

(Tiúma) e na metade do percurso do rio (SLMII). Ambas são operadas pela CPRM, sendo que 

Tiúma só apresenta dados consistidos no período de 1973 a 1982, enquanto que a estação 

SLMII possui dados mais recentes (1990 a 2006). Visto que serão estudados apenas 22km de 

rio, aproximadamente, optou-se por utilizar exclusivamente os dados de vazão da estação 

SLMII, cujos resumo de descargas é apresentado no Anexo I. A observação da hidrografia da 

área permite concluir que não existem tributários com contribuições significativas neste 

trecho. 

 
4.2. O modelo matemático de qualidade de água de rios 

4.2.1. A escolha do modelo 

Diversos trabalhos que apresentam Sistemas de Suporte à Decisão em Recursos 

Hídricos foram avaliados durante esta pesquisa. Dentre os modelos utilizados observou-se que 

tem sido muito bem sucedida a utilização de planilhas eletrônicas, especialmente por serem de 

fácil utilização por usuários que são pouco experientes em modelagem matemática. Em geral, 

estas planilhas são baseados no tradicional modelo Streeter-Phelps, na equação da mistura (1) 

e na equação de diluição proposta por Kelman (1997). 

Optou-se, então, pela utilização do modelo de qualidade da água de rios QUAL-

UFMG (VON SPERLING, 2007), que por sua vez é uma adaptação em planilha eletrônica de 

um dos modelos mais utilizados no mundo, o QUAL-2E, desenvolvido pela US 

Environmental Protection Agency (USEPA) dos Estados Unidos. 

Por todas as facilidades inerentes a este modelo (interface, idioma, etc), o mesmo foi 

utilizado por Rodrigues et al. (2009) para apresentar o diagnóstico atual e futuro do rio 

Anhanduí em Campo Grande, MS, tendo sido anteriormente utilizado no gerenciamento dos 

recursos hídricos do Distrito Federal. 
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4.2.2. Descrição do modelo QUAL-UFMG 

Como já foi comentado, este modelo se apresenta na forma de planilha eletrônica e 

permite a modelagem de cinco constituintes ao longo do rio, dos quais este trabalho irá 

enfocar apenas dois: demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e oxigênio dissolvido (OD).  

Esta opção se deve a dois fatores: primeiro, conforme citado no item 4.1.5, ao modelo 

de análise proposto pela ANA. Segundo ao fato de que para modelar o ciclo de nitrogênio é 

necessária uma série histórica de nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato, e para modelar 

o ciclo do fósforo necessita-se de fósforo orgânico e fósforo inorgânico, separadamente. No 

entanto, o monitoramento da CPRH fornece, dentre os parâmetros utilizados pelo modelo, 

apenas informações sobre OD, DBO, amônia e fósforo total. Somando-se a isso, as 

informações sobre os parâmetros dos lançamentos, obtidas a partir da literatura, não foram 

encontradas com este grau de detalhamento.  

O modelo QUAL-2E, possui algumas simplificações, a saber: 

 Não são incluídas as algas nem suas inter-relações com os demais constituintes, 

visto que estes processos são mais importantes na simulação de ambientes lênticos; 

 Não é considerada a dispersão longitudinal por se tratar de simulações que envolvem 

rios; 

 É feita integração pelo método de Euler, que é a forma mais simples e de fácil 

compreensão pelo usuário da planilha. 

As duas primeiras simplificações devem-se ao fato deste modelo ser voltado para a 

modelagem de rios e todas elas são intrínsecas do modelo. 

Uma simplificação feita neste trabalho foi a não consideração da demanda por 

oxigênio gerada pelo fenômeno da fotossíntese cujas conseqüências foram comentadas no 

item 3.8.4. 
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rdsd LLKLK
dt
dL +⋅−⋅−=

- Formulação Matemática 

A formulação aqui apresentada não representa o modelo completo de OD e DBO 

devido às simplificações adotadas, porém, vai além do modelo clássico de Streeter-Phelps 

porque o decaimento da DBO carbonácea considera a sedimentação e a carga difusa (Equação 

4).  

DBO carbonácea 

      (4)
 

 

A taxa de variação do déficit de oxigênio dissolvido com o tempo, bem como o 

decaimento do OD, é calculada a partir das equações de desoxigenação e reaeração do rio. 

Neste trabalho, considerou-se a demanda por oxigênio advinda da decomposição da matéria 

orgânica e da demanda do sedimento. 

Déficit de OD 

     (5)
 

 

Oxigênio dissolvido 

     (6)
 

 

Sendo: 

dK - coeficiente de decomposição da DBO (d-1) 

sK - coeficiente de remoção de DBO por sedimentação (d-1) 

rdL - taxa de entrada de DBO difusa na massa líquida (mgDBO/l.d) 

2K - coeficiente de reaeração (d-1) 

dS - demanda de oxigênio pelo sedimento 

 

ddS SLKCCK
dt
dD +⋅+−−= )(2

ddS SLKCCK
dt
dC −⋅−−−= )(2
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4.3. Modelagem Matemática 

4.3.1. Dados de entrada 

Toda a alimentação do modelo foi realizada com base em dados secundários visto que 

não faz parte do escopo deste trabalho a medição de dados em campo. O comprimento total 

do rio foi extraído de imagem de satélite e a altitude, considerada a média da região 

apresentada em Pernambuco (2006). Vale ressaltar que este modelo não necessita de dados 

pluviométricos. No entanto, os mesmos encontram-se no Anexo III. 

Vazão 

Como vazão de entrada, considerou-se a vazão 14,3m³/s por ser o valor medido mais 

próximo da média e por apresentar velocidade e profundidade correspondentes compatíveis 

com o perfil transversal (Anexo IV). 

Características do rio 

As características físicas do rio foram obtidas do resumo de descargas da estação São 

Lourenço da Mata II, para a vazão 14,3 m³/s, (Anexo I), e considerados constantes ao longo 

de todo o trecho em estudo.  

Dados de qualidade 

Os dados de qualidade (OD e DBO) foram obtidos a partir dos relatórios de 

monitoramento da CPRH com coletas bimestrais (2001 a 2008), sendo divididos em dois 

períodos: inverno, para os meses de abril, junho e agosto, e verão, para os meses de outubro, 

dezembro e fevereiro. 

Demandas 

Em relação à contribuição dos centros urbanos, para o cálculo da densidade 
populacional foram utilizados os dados de área constantes no Plano Diretor da Bacia do Rio 
Capibaribe (2002) e os dados de população do IBGE (2007). De acordo com Von Sperling 
(1996) o consumo de água per capita de uma cidade média (50.000 a 250.000 habitantes) 
situa-se entre 120 e 220L/hab/dia. Também neste caso adotou-se o valor médio. Utilizou-se o 
coeficiente de retorno igual a 0,8 e a concentração da DBO dos esgotos domésticos igual a 
350mg/L (VON SPERLING, 1996). 
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Através de revisão bibliográfica foram obtidos os valores considerados na análise dos 
efluentes gerados com a fertirrigação. De acordo com Barros et al. (2008), em média são 
utilizados entre 250,3 e 273,8m³ de vinhaça por hectare de cana plantado. E segundo Lyra et 
al. (2003), em estudo realizado na Usina Salgado na bacia hidrográfica do Rio Ipojuca, são 
utilizados 300m³ de vinhaça por hectare por ano na fertirrigação. Baseado estes estudos, 
adotou-se inicialmente a média dos valores citado por Barros et al. (2008). 

O Relatório Técnico III do PNMA II (MMA, 2003) apresenta uma memória de cálculo 
detalhando como a fertirrigação é considerada na análise da qualidade da água do rio Ipojuca. 
Seguindo este modelo, considerou-se que apenas 10% do volume utilizado na irrigação 
atingirá o manancial através de escoamento superficial. Admitiu-se ainda que não há 
contaminação do lençol freático por matéria orgânica, de acordo com estudo realizado por 
Ridesa (1994) apud Lyra et al. (2003) que concluiu que o solo remove quase que totalmente a 
DBO deste efluente, mesmo em solos com alta capacidade de infiltração. 

Ainda segundo Barros et al. (2008), em seu levantamento bibliográfico, considerou-se 
que a DBO da vinhaça atinge valores entre 20.000 e 35.000mg/L. Esta concentração 
observada na Usina Salgado (Lyra et al., 2003) foi de 21.500mg/L. Neste caso também 
adotou-se inicialmente a média dos valores citados por Barros et al. (2008) para ser utilizada 
na modelagem. 

A Tabela 3 apresenta os valores utilizados como ponto de partida para a calibração do 
modelo, com as respectivas referências e os intervalos sugeridos. Durante a calibração, alguns 
destes valores sofreram alterações e apresentam-se listados e comentados no item 5. 

Tabela 3: Resumo das referências dos dados de entrada utilizados 

Dado de entrada Valor utilizado Intervalo Referência 

DBO vinhaça 27.500 mg/L 20.000 – 35.000 mg/L Barros et al. (2008) 

Volume irrigado 262 m³/ha/ano 250,3 – 273,8 m³/ha/ano Barros et al. (2008) 

Consumo d’ água per capita 180 L/hab/dia 120 – 220 L/hab/dia Von Sperling (1996) 

DBO esgoto doméstico 350 mg/L 300 – 350 mg/L Von Sperling (1996) 

Coeficiente de retorno 0,8  Von Sperling (1996) 

 

4.3.2. Discretização espacial 

O trecho em estudo, como já foi mencionado, tem início a jusante do reservatório de 

Tapacurá, na estação de monitoramento da CPRH CB60, seguindo por aproximadamente 

21km até a estação CB80. Considerando que foram utilizados apenas os dados das quatro 
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estações já existentes como referência para a calibração do modelo matemático de qualidade, 

o manancial foi dividido em três trechos (Figura 9). 

Para a modelagem, utilizou-se um ∆s de 0,1km, totalizando 218 parcelas. As estações 

(ou postos) localizam-se nos pontos 0,0km, 3,8km, 6,4km e 21,8km. Sendo assim, o trecho 01 

inicia-se na estação CB60 indo até a CB71, o trecho 02 vai da CB71 à CB72 e, finalmente, o 

trecho 03 vai da CB72 até a CB80. 

4.3.3. Lançamentos de efluentes 

Devido à inexistência de um cadastro de usuários atualizado, com valores e 

localização dos efluentes, foram considerados apenas as cidades, as áreas fertirrigadas e um 

matadouro como usuários de água para diluição. 

Devido inexistência de dados reais a respeito das demandas existentes, como 

características do efluente lançado e vazão, a concentração final adotada para a vinhaça (que 

inicialmente foi a média sugerida por Barros et al. (2008)) teve o valor de 35.000mg/L e a 

vazão utilizada para a fertirrigação igual a 273,80m³/ha/ano, ambos correspondendo ao valor 

máximo encontrado no levantamento realizado por Barros et al. (2008). O que não implica 

numa superestimação, visto que Lyra et al. (2003) encontraram valor superior de vazão 

(300m³/ha/ano) em pesquisa realizada no mesmo Estado. 

Ainda assim, havia uma diferença significativa entre os dados de OD simulados e os 

observados na altura da estação CB-72. Através de contato com técnicos da CPRH, órgão 

responsável pelo licenciamento ambiental em Pernambuco, obteve-se a informação que existe 

um matadouro funcionando em péssimas condições naquela região, onde, no diagrama 

unifilar extraído do relatório de monitoramento (Figura 3), está identificado um frigorífico. 

Este empreendimento não foi identificado no levantamento de campo, provavelmente por não 

se localizar nas margens do rio. 

Foi atribuído, então, a este empreendimento um lançamento com as características 

extraídas da literatura, visto que mais uma vez não foi possível obter os dados reais. 

Arruda (2004) realizou um levantamento das características operacionais dos 

matadouros da Região Metropolitana do Recife, inclusive do matadouro de São Lourenço da 

Mata, o que permitiu uma estimativa confiável da carga e da vazão lançadas. 
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Figura 9 – Divisão do manancial em três trechos. 

 

4.3.4. Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade permite determinar qual parâmetro tem maior influência na 

resposta de uma certa variável. Diversos estudos (KNAPIK et al., 2008; OPPA, 2007; 

RODRIGUES et al.,2009) demonstraram que a análise de sensibilidade aponta o coeficiente 

K2 como o elemento com maior influência no balanço do OD. 

Neste trabalho esta análise foi realizada de maneira informal (VON SPERLING, 

2007), ou seja, o modelo foi rodado com diferentes valores dos coeficientes e a partir dos 

gráficos gerados foi possível comprovar, durante a calibração, a sensibilidade dos resultados à 

pequenas variações no coeficiente K2. 

4.3.5. Calibração 

A calibração do modelo foi realizada manualmente, variando-se os valores dos 

coeficientes até a obtenção das menores diferenças entre os valores dos parâmetros simulados 

e os observados, comprovados através da visualização dos gráficos de saída. Os dados de 
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vazão disponíveis representam o período chuvoso, portanto, a calibração foi feita para este 

período. 

Inicialmente foi realizado um ajuste da vazão adotada, visto que a análise mais 

detalhada da série de vazões disponível demonstrou que para valores com garantia de 

permanência alta as características físicas do rio apresentavam distorções, como mencionado 

no item 3.7.1. Por este motivo adotou-se uma vazão próxima da média (14,3m³/s) da estação 

São Lourenço da Mata II como vazão de entrada. 

Em seguida, os coeficientes de remoção de DBO (desoxigenação) e de reaeração 

foram introduzidos manualmente, sem inserção de fórmulas, para cada trecho do rio de acordo 

com o ajuste do gráfico dos dados simulados aos dados medidos em campo.  

Os coeficientes de desoxigenação utilizados basearam-se na Tabela 4 e o coeficiente 

de demanda do sedimento, na Tabela 5 (VON SPERLING, 2007). Os destaques referem-se 

aos intervalos de valores utilizados, tendo sido iniciada a calibração com os valores médios. 

Tabela 4 – Valores típicos dos coeficientes de remoção de DBO (Fonte: VON SPERLING, 2007) 

 
 

Tabela 5 – Valores do coeficiente de demanda de oxigênio pelo sedimento - Sd’ (Fonte: EPA, 1985 apud 
VON SPERLING, 2007) 

Tipo de fundo e localização Faixa de valores (g/m².d) Valor médio (g/m².d) 

Lodo oriundo de esgotos municipais, próximo ao 
emissário 

2 a 10 4 

Lodo oriundo de esgotos municipais, a jusante do 
emissário 

1 a 2 1,5 

Lodo estuarino 1 a 2 1,5 

Fundo arenoso 0,2 a 1,0 0,5 

Solos minerais 0,05 a 0,1 0,07 

Rios rasos Rios profundos Origem K1 
(laborat) Decomp. 

Kd 
Sediment. 

Ks 
Remoção 

Kr 
(=Ks+Kd) 

Decomp. 
Kd 

Sediment. 
Ks 

Remoção 
Kr 

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

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

Curso d´água recebendo esgoto 
bruto de baixa concentração 

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

Curso d´água recebendo efluente 
primário 

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

Curso d´água recebendo efluente 
secundário 

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

Curso d´água com águas limpas 
 

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

Nota: rios rasos: profundidade inferior a cerca de 1,0 ou 1,5 m; rios profundos: profundidade superior a cerca de 1,0 ou 1,5 m 
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O coeficiente de reaeração (K2), pode ser estimado por três métodos: valores médios 

tabelados, valores em função das características hidráulicas do corpo d’água e valores 

correlacionados com a vazão do curso d’água (Tabela 6) (VON SPERLING, 2007).  

Tabela 6 – Valores típicos de K2 (base e, 20ºC) (Fonte: ARCEIVALA, 1981 apud VON SPERLING, 2007) 

Corpo d’água K2 (d-1) 
Profundo Raso 

Pequenas lagoas 0,12 0,23 

Rios vagarosos, grandes lagos 0,23 0,37 

Grandes rios com baixa velocidade 0,37 0,46 

Grandes rios com velocidade normal 0,46 0,69 

Rios rápidos 0,69 1,15 

Corredeiras e quedas d’água > 1,15 > 1,61 

 

4.3.6. Validação 

A validação do modelo deve ser feita avaliando-se o ajuste do modelo a condições 

diferentes das usadas na calibração. No entanto, neste estudo, os dados disponíveis, em sua 

maioria, foram obtidos nos meses chuvosos, e os poucos obtidos no período seco apresentam 

incoerências nas características físicas do rio. Este fato impediu a validação do modelo para o 

período seco. 

4.4. Análise dos pleitos de outorga 

Neste estudo adotou-se a análise qualitativa dos lançamentos utilizando-se as equações 

da mistura e Streeter-Phelps (inseridas no modelo QUAL-UFMG) e respeitando a manutenção 

dos parâmetros simulados dentro dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05. 

A presente proposta é avaliar DBO e OD, lembrando que o objetivo é tratar apenas de 

ambientes lóticos. A resolução nº 219/05 da ANA estabelece a análise de temperatura e DBO, 

e no caso de ambientes sujeitos à eutrofização, fósforo ou nitrogênio, para solicitações em 

corpos d’água de domínio Federal. 

Adotou-se o padrão de qualidade da água exigido para um manancial de classe 2, visto 

que o corpo hídrico em estudo não possui enquadramento, de acordo com a legislação 

vigente. Para utilizar esta metodologia para rios de outras classes, basta considerar os valores 

de referência correspondentes.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.Análise dos dados de qualidade 

Foi elaborada uma planilha da série histórica dos dados para cada estação e obtidas as 

médias de inverno e verão para cada parâmetro. A determinação dos meses de inverno e verão 

foi feita baseada na pluviometria, ou seja, abril, junho e agosto foram considerados meses de 

inverno, enquanto que outubro, dezembro e fevereiro foram considerados meses de verão. A 

partir destas informações e da locação dos postos, feita em mapa georreferenciado, foram 

elaborados gráficos temporais para cada parâmetro (Figuras10 e 11), com a sobreposição das 

estações, além de um gráfico espacial de inverno (Figura 12) e outro de verão (Figura 13).  

Devido à ausência de enquadramento do manancial e seguindo a orientação da 

Resolução CONAMA 357/05, o rio Capibaribe foi considerado classe 2. Para atendimento 

desta resolução os níveis de OD devem ser superiores a 5mg/L, enquanto que a DBO não 

deve ultrapassar 5mg/L.  

Os gráficos temporais (Figuras10 e 11) apresentam os dados coletados durante todo o 

período considerado neste estudo e permitem observar os intervalos em que os parâmetros 

encontram-se dentro dos limites recomendados para a classe 2. É possível perceber que a 

estação CB-72 apresenta os menores valores de OD e os maiores picos nos valores de DBO, 

provavelmente devido aos efluentes lançados, a montante desta estação, por um matadouro. 

Em relação aos gráficos com as médias de inverno e verão (Figuras12 e 13), estes 

dados foram utilizados na comparação com os valores gerados pelo modelo matemático de 

qualidade. Observa-se que, mesmo em termos de médias, CB-72 apresenta sempre os piores 

níveis dos parâmetros em estudo. Seguindo a tendência natural, pode-se notar que as médias 

de OD no verão são inferiores às de inverno devido ao aumento da temperatura que tem 

influência direta sobre este parâmetro, além da menor disponibilidade de água. 
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Figura 10 – Gráfico temporal da série histórica de OD (elaborado a partir dos relatórios de monitoramento CPRH) 
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Figura 11 - Gráfico temporal da série histórica de DBO (elaborado a partir dos relatórios de monitoramento CPRH)
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Figura 12 – Evolução de OD e DBO ao longo do rio – média inverno (elaborado a partir dos relatórios de 
monitoramento CPRH) 

 
Figura 13 – Evolução de OD e DBO ao longo do rio – média verão (elaborado a partir dos relatórios de 

monitoramento CPRH) 

 

5.2. Resultados da Calibração 

5.2.1. Parâmetros de remoção de DBO (K1, Kd e Ks) 

Os valores de K1, Kd e Ks variaram de acordo com o melhor ajuste gráfico das 

variáveis analisadas (OD e DBO). A Tabela 7 apresenta os valores utilizados em cada trecho. 
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Tabela 7 – Calibração dos parâmetros de remoção de DBO 
Parâmetro 

Trecho 
K1 (d-1) Kd (d-1) Ks (d-1) 

01 0,45 0,50 0,20 

02 0,45 0,50 0,20 

03 0,35 0,35 0,05 
 

5.2.2. Parâmetro de reaeração (K2) 

O valor de K2 também variou de acordo com o melhor ajuste gráfico das variáveis 

analisadas (OD e DBO), sendo as maiores alterações observadas no gráfico de OD. A Tabela 

8 apresenta os valores utilizados em cada trecho. 

Tabela 8 – Calibração do coeficiente de reaeração (K2) 
Trecho K2 (d-1) 

01 1,50 

02 0,07 

03 0,15 
 

5.2.3. Coeficiente de demanda de oxigênio pelo sedimento (Sd’) 

O valor de Sd’ adotado foi constante, igual a 1,0g/m2.d, e utilizado apenas no segundo 

trecho, onde havia um consumo de oxigênio não justificado pelas demandas lançadas.  

5.2.4. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A Figura 14 apresenta a calibração da demanda bioquímica de oxigênio para o trecho 

em estudo, com a evolução da DBO ao longo de todo o trecho e seu comportamento após os 

lançamentos de efluentes. Os pontos equivalem aos dados observados nas estações de controle 

e a curva corresponde aos dados simulados, sendo o primeiro ponto a CB-60 (condição de 

contorno). Comparando a curva com os pontos pode-se observar um comportamento dos 

dados simulados semelhante aos reais, sendo que a máxima divergência ocorre na estação 

CB-71. Considerando que os coeficientes foram ajustados neste trecho para uma depuração 

máxima do rio, fica clara a necessidade de dados mais precisos das demandas existentes. 
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A Figura 15 apresenta o diagrama unifilar indicando os lançamentos de efluentes 

considerados na simulação, com suas vazões e concentrações. Cada “input” neste diagrama 

aparece na Figura 14 como uma elevação da DBO, seguida do decaimento devido ao processo 

de autodepuração do rio. 

  
Figura 14 – Evolução da demanda bioquímica de oxigênio ao longo do trecho. 
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Figura 15 – Diagrama unifilar com “inputs” da modelagem. 
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A Figura 16 apresenta uma comparação estatística entre os valores simulados nos 

pontos de calibração e os quartis das séries históricas de cada um dos postos de controle. 

Percebe-se com a observação deste gráfico que o valor simulado chega muito próximo ao 

valor máximo observado na estação CB-71, no entanto, os valores simulados não ultrapassam 

os valores extremos observados. 

  
Figura 16 – Comparação estatística da demanda bioquímica de oxigênio. 
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As Figuras 17 e 18 apresentam a calibração do oxigênio dissolvido para o trecho em 
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A Figura 18 apresenta uma comparação estatística dos dados de OD observados com 
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Figura 16. Mais uma vez os dados simulados não extrapolam os valores extremos dos dados 

observados. 
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Figura 17 – Evolução do oxigênio dissolvido ao longo do trecho. 

 

 
Figura 18 – Comparação estatística do oxigênio dissolvido simulado. 
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bacia hidrográfica estudada. A análise aqui proposta tem como finalidade assegurar a 

qualidade necessária para a manutenção o rio na classe 2 de enquadramento, o que permite 

aos usuários a jusante do trecho lançar seus efluentes, desde que tratados e dentro dos padrões 

estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 

De modo geral, considerando o início do trecho em estudo como ponto de partida, a 

partir do km 10, aproximadamente, os níveis de DBO no rio ultrapassam o limite estabelecido 

pela resolução CONAMA 357/05, só se recuperando por volta do km 17 (Figura 14). Isto 

significa que ao longo de 7km do rio (um terço do trecho em estudo), na condição atual, não é 

possível emitir nenhuma outorga para lançamento de efluente no corpo d’água. 

Considerando o oxigênio dissolvido, apenas ao longo de 1,6km do trecho em estudo 

este parâmetro encontra-se acima de 5mg/L (Figura 17), como estabelece o CONAMA para 

rios de classe 2. 

Na análise de um pleito de outorga para lançamento de efluentes devem ser 
observadas as condições do corpo receptor no ponto da mistura, respeitando-se os padrões 
estabelecidos para a classe de enquadramento, assim como os padrões de lançamento do 
efluente. E é preciso que os dois parâmetros em estudo estejam em conformidade com a 
resolução CONAMA 357/05 para que algum novo lançamento seja autorizado. 

5.3.1. Cenário Atual 

Num primeiro estudo foi avaliada a possibilidade de emissão de outorgas para 
lançamento de efluentes nas condições atuais (Figuras 14 e 16). Constatou-se o seguinte: 

- O primeiro trecho (de 0 a 3,7km) apresenta DBO abaixo do limite máximo 
estabelecido pelo CONAMA o que possibilitaria lançamentos em qualquer ponto, desde que 
após a mistura a DBO do rio permaneça abaixo de 5mg/L (Figura 14). No entanto, o OD só 
atinge o limite mínimo de 5mg/L a partir do km 2,9 (Figura 17), chegando a um máximo de 
5,27mg/L no fim do trecho. Sendo assim, apenas os últimos 800m do trecho têm capacidade 
de depurar alguma carga sem ultrapassar os limites legais. 

- O segundo trecho (de 3,8km a 6,3km) apresenta OD acima de 5mg/L apenas nos 
primeiros 700m (Figura 17) e DBO limítrofe (acima de 4,7mg/L) a partir do km 5,0 (Figura 
14). Isto implica que apenas 500m deste segundo trecho podem receber efluentes, mas 
necessitando de uma análise cuidadosa da depuração visto que a jusante o rio já se encontra 
com sua qualidade comprometida. 
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- No terceiro trecho (de 6,4km a 21,8km) a DBO se encontra acima do máximo 
permitido para um rio de classe 2 entre 10,2km e 16,9km (Figura 14), porém, o OD apresenta-
se abaixo do mínimo necessário em todo o trecho (Figura 17). Isto significa que neste trecho 
nas condições atuais não pode ser emitida nenhuma autorização para lançamento de efluentes. 

O aumento da concentração de DBO ou a redução do OD no curso d’água pode 
acontecer a partir de várias combinações vazão x carga. Só é possível determinar se um 
empreendimento poderá se instalar em qualquer ponto da bacia, que ainda não esteja com a 
qualidade totalmente comprometida, mediante o conhecimento das características do efluente 
e da vazão a ser lançada. 

A implantação da outorga visa trazer um maior disciplinamento do uso dos recursos 
hídricos, regularizando os usuários já instalados e atendendo à necessidade da implantação de 
novos empreendimentos no Estado, mais especificamente nesta bacia. Uma alternativa para 
equacionar este problema é o estabelecimento, no ato da outorga, de melhoria na tecnologia 
usada pelo requerente no tratamento do efluente, de forma a atender os padrões estabelecidos 
na Resolução CONAMA 357/05, bem como a definição de prazos e percentuais de redução da 
concentração do parâmetro em questão, como vem acontecendo no Espírito Santo. 

5.3.2. Cenário Hipotético 1 

 Uma segunda análise realizada simulou a situação do corpo d’água tendo como 
condição inicial a qualidade da primeira estação e sem considerar nenhum lançamento de 
efluente a jusante da mesma, mantendo apenas as captações existentes (e outorgadas). A 
Figura 19 apresenta a evolução hipotética do Oxigênio Dissolvido e a Figura 20 a evolução da 
Demanda Bioquímica de Oxigênio. 

  
Figura 19 – Evolução do oxigênio dissolvido ao longo do trecho (Cenário hipotético 1). 
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Figura 20 – Evolução da demanda bioquímica de oxigênio ao longo do trecho (Cenário hipotético 1). 

Nesta hipótese a DBO se mantém abaixo do limite estabelecido, decaindo de 2,6mg/L, 
no início do trecho em estudo, para 0,5mg/L ao final dos 21,8km. Já o OD, que se apresenta 
numa concentração de 3,6mg/L no início do trecho, atinge 5,4mg/L ao final do primeiro 
trecho. Neste ponto ocorre uma captação que provoca um decaimento do OD a até 4,91mg/L 
no km 7,5 quanto volta a aumentar sua concentração atingindo 5,0mg/L no km 8,5 e no final 
dos 21,8km chega a 6,22mg/L. 

Neste cenário seria possível emitir outorgas para lançamento de efluentes em dois 
trechos: entre os km 2,7 e 6,0; e de 8,5km até o final dos 21,8km. 

5.3.3. Cenário Hipotético 2 

Finalmente, a terceira análise simulou a hipótese do corpo d’água receber os efluentes 
das cidades após tratamento numa ETE com 75% de eficiência na remoção de DBO e o 
matadouro reduzir em 50% a DBO dos seus despejos. A Figura 21 apresenta a evolução do 
Oxigênio Dissolvido nesta hipótese e a Figura 22 a evolução da Demanda Bioquímica de 
Oxigênio. 

Neste cenário, observa-se uma redução máxima de 25% nos valores da DBO, no 
entanto suficiente para que apenas 1,6km do trecho permaneça acima do limite legal de 5,0 
mg/L. Esta resposta do modelo à redução da DBO indica que a carga advinda da fertirrigação 
tem uma influência muito forte sobre este parâmetro, evitando uma maior redução dos seus 
valores. 

Em relação ao oxigênio dissolvido, o aumento começa a acontecer no último trecho e 
não passa de 20%. Consequentemente, a situação do corpo d’água neste cenário se assemelha 
à situação atual, onde em apenas 1,5 km constata-se este parâmetro acima do mínimo exigido 
por lei. 
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Figura 21 – Evolução do oxigênio dissolvido ao longo do trecho (Cenário hipotético 2). 

 

 

Figura 22 – Evolução da demanda bioquímica de oxigênio ao longo do trecho (Cenário hipotético 2). 
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6. CONCLUSÕ ES E RECOMENDAÇÕES 

 
O rio Capibaribe tem importância estratégica em se tratando de abastecimento da 

região metropolitana do Recife. No entanto, este estudo evidencia o alto nível de deterioração 
em que o rio se encontra, compatível com os dados de qualidade disponíveis. Foi possível 
identificar trechos onde ainda há a possibilidade de emissão de outorgas para lançamento de 
efluentes para novos empreendimentos bem como trechos em que a ação antrópica já 
comprometeu profundamente a sua qualidade. 

A grande dificuldade para a alimentação do modelo foi a falta de dados confiáveis, 
com exceção do monitoramento de qualidade que, embora a série histórica seja relativamente 
curta, apresenta dados estatisticamente consistentes. No entanto, uma mudança na 
configuração da rede de monitoramento pode melhorar profundamente os resultados da 
modelagem. Em relação às características do rio (largura, profundidade, vazão, etc.), as únicas 
estações existentes na área de estudo apresentam informações incoerentes e com coletas muito 
espaçadas, o que dificultou bastante a escolha da vazão a ser utilizada na calibração e não 
permitiu a validação do modelo com vazões abaixo da média. 

Como conseqüência, não foi possível aplicar a metodologia escolhida para uma vazão 
de referência admissível em termos práticos. A deficiência dos dados induziu à utilização de 
uma vazão com baixa permanência (50%), o que, na prática, dificulta a implementação da 
outorga de direito de uso da água para usuários que necessitam de uma maior garantia. 

Ainda assim, o modelo QUAL-UFMG foi calibrado de forma satisfatória para o 
período chuvoso, o que demonstra a possibilidade da utilização de dados secundários na 
estimativa do comportamento do rio do ponto de vista de qualidade, entretanto, uma melhoria 
da rede de estações fluviométricas permitiria um maior refinamento dos resultados,  uma 
melhoria da calibração e a validação do modelo. 

A simulação de cenários hipotéticos reforça a necessidade da gestão da bacia de forma 
integrada demonstrando que o tratamento dos efluentes exclusivamente no trecho em estudo 
não é suficiente para recuperar a qualidade do rio. 

A não existência de um cadastro de usuários de água atualizado impediu que fossem 
lançadas as demandas reais existentes no trecho. E a impossibilidade de um cruzamento de 
informações no banco de dados do órgão licenciador, além da falta das coordenadas dos 
empreendimentos, não permitiu o conhecimento de todos os lançamentos existentes na região. 
É importante ressaltar que já existe uma orientação para que os técnicos obtenham esta 
informação durante as vistorias, o que indica que um próximo trabalho, provavelmente, 
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poderá contar com este dado. 

Todos estes fatores indicam a possibilidade da modelagem não corresponder à 
realidade e levantam a questão da criação de um banco de dados único para os órgãos que 
emitem outorga e licenciamento de forma a otimizar a informação.  

Para a utilização de um modelo matemático de qualidade da água como ferramenta de 
suporte a decisão é imprescindível a existência de dados consistidos para a sua alimentação. 
Neste trabalho foram necessárias diversas simplificações. Ao ser criada uma rede de 
monitoramento adequada, os novos dados devem ser incorporados ao modelo, que fornecerá, 
então, respostas mais precisas. 

Este estudo procurou contribuir com a gestão dos recursos hídricos no Estado, 
iniciando um debate sobre a utilização da modelagem matemática para apoiar o instrumento 
outorga, mais especificamente para lançamento de efluentes, avaliando os parâmetros OD e 
DBO, de forma simplificada.  

Percebe-se que a falta de estruturação dos outros instrumentos de gestão limita a 
análise dos pedidos de outorga. O enquadramento dos corpos d’água, por exemplo, estabelece 
metas, progressivas e finais de melhoria da qualidade, a serem atingidas no manancial e 
deveriam ser consideradas na análise de um pleito. 

Para a realização do balanço hídrico, os estudos de bacia são de extrema importância. 
Algumas vezes nestes estudos estão previstas demandas para obras futuras que o governo 
pretende implantar na bacia hidrográfica em questão e devem ser indisponibilizadas no 
cálculo da oferta hídrica. No entanto, estes precisam de constante atualização para que seus 
dados correspondam, de fato, à realidade. Caso contrário, as vazões e as demandas podem 
estar super ou subestimadas. 

O estudo do cenário atual demonstrou que os 21 km estudados encontram-se num 
estado elevado de poluição e apenas 1.200m desse trecho têm condições de receber algum 
lançamento preservando os padrões de qualidade exigidos para um manancial de classe 2. 

Um ponto especialmente evidenciado é a necessidade de uma melhoria na rede de 
monitoramento tanto de qualidade, incluindo novas estações não tão próximas das fontes 
poluidoras, quanto de quantidade, que apresenta atualmente apenas duas estações no percurso 
em tela. Além de maior quantidade de informações disponibilizadas, precisa-se melhorar a 
qualidade deste material. 

Como propostas de trabalhos futuros, seguem algumas sugestões: 
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- Aplicar um modelo matemático adequado para estudar lançamentos de efluentes em 
reservatórios, aplicando os critérios de análise compatíveis com ambientes lênticos, para 
possibilitar uma gestão de forma integral da bacia hidrográfica; 

- Gerar vazões com modelo hidrológico a partir de dados pluviométricos existentes ou 
utilizar dados medidos em campo, e não secundários, para alimentar o modelo proposto neste 
trabalho, com intervalos menores entre as coletas e melhor distribuição espacial das estações, 
no intuito de obter resultados mais precisos; 

-Utilizar a metodologia de vazão de diluição para possibilitar a associação da outorga 
para lançamento de efluentes com a outorga para captação.  
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ANEXO I – Resumo de descargas 

 
 
  



Hidro SIH/ANAConsulta a Resumo de Descarga (importados)

Restrições: Código = 39187800

  Código  Nível de consistência  Data    Cota (cm)  Vazão (m3/s)  Área molhada (m2)  Largura (m)  Velocidade média (m/s)  Profundidade (m) 

  39187800  Bruto  13/08/1990    115  18,5  128  83,00  0,144  1,54 

  39187800  Bruto  01/08/1992    105  12,1  103  86,00  0,118  1,20 

  39187800  Bruto  21/09/1992    106  12,5  102  86,00  0,122  1,19 

  39187800  Bruto  16/07/1993    83  3,64  6,50  23,00  0,559  0,28 

  39187800  Bruto  01/08/1994    177  85,0  186  65,00  0,458  2,85 

  39187800  Bruto  01/08/1994    177  85,0  186  65,00  0,458  2,85 

  39187800  Bruto  01/07/1997    93  10,9  152  51,00  0,071  2,99 

  39187800  Bruto  01/07/1997    93  10,9  152  51,00  0,071  2,99 

  39187800  Bruto  19/10/1998    49  0,360  0,719  6,50  0,501  0,11 

  39187800  Bruto  19/10/1998    49  0,360  0,719  6,50  0,501  0,11 

  39187800  Bruto  21/07/1999    57  1,03  2,01  11,60  0,511  0,17 

  39187800  Bruto  21/07/1999    57  1,03  2,01  11,60  0,511  0,17 

  39187800  Bruto  05/06/2000    130  39,2  0,000  0,00  0,000  0,00 

  39187800  Bruto  05/06/2000    130  39,2 

  39187800  Bruto  03/08/2000    169  69,0  173  66,00  0,398  2,63 

  39187800  Bruto  03/08/2000    169  68,1  173  66,00  0,398  2,63 

  39187800  Bruto  28/06/2001    112  14,3  147  51,50  0,097  2,86 

  39187800  Bruto  28/06/2001    112  14,3  143  51,50  0,097  2,86 

  39187800  Bruto  22/08/2001    78  5,04  8,81  24,70  0,570  0,36 

  39187800  Bruto  22/08/2001    78  5,04  8,81  24,70  0,570  0,36 

  39187800  Bruto  22/10/2001    52  0,878  2,03  10,00  0,430  0,20 

  39187800  Bruto  22/10/2001    52  0,878  2,03  10,00  0,430  0,20 

  39187800  Bruto  19/06/2002    150  39,0  189  48,00  0,206  3,94 

  39187800  Bruto  25/02/2003    67  1,81  3,41  11,80  0,531  0,29 

  39187800  Bruto  26/06/2003    112  19,9  139  69,00  0,143  2,08 

  39187800  Bruto  26/07/2004    191  104  188  73,00  0,557  2,57 

  39187800  Bruto  10/06/2005    214  137  194  54,00  0,709  3,58 

  39187800  Bruto  17/07/2006    115  15,0  92,8  31,00  0,162  2,99 

  39187800  Consistido  13/08/1990    115  18,5  128  83,00  0,144  1,54 

  39187800  Consistido  01/08/1992    105  12,1  103  86,00  0,118  1,20 

  39187800  Consistido  21/09/1992    106  12,5  102  86,00  0,122  1,19 

  39187800  Consistido  16/07/1993    83  3,64  6,50  23,00  0,559  0,28 

  39187800  Consistido  01/08/1994    177  85,0  186  65,00  0,458  2,85 

  39187800  Consistido  01/07/1997    93  10,9  152  51,00  0,071  2,99 

  39187800  Consistido  19/10/1998    49  0,360  0,719  6,50  0,501  0,11 
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Hidro SIH/ANAConsulta a Resumo de Descarga (importados)

Restrições: Código = 39187800

  Código  Nível de consistência  Data    Cota (cm)  Vazão (m3/s)  Área molhada (m2)  Largura (m)  Velocidade média (m/s)  Profundidade (m) 

  39187800  Consistido  21/07/1999    57  1,03  2,01  11,60  0,511  0,17 

  39187800  Consistido  05/06/2000    130  39,2  0,000  0,00  0,000  0,00 

  39187800  Consistido  03/08/2000    169  69,0  173  66,00  0,398  2,63 

  39187800  Consistido  28/06/2001    112  14,3  147  51,50  0,097  2,86 

  39187800  Consistido  22/08/2001    78  5,04  8,81  24,70  0,570  0,36 

  39187800  Consistido  22/10/2001    52  0,878  2,03  10,00  0,430  0,20 

  39187800  Consistido  19/06/2002    150  39,0  189  48,00  0,206  3,94 

  39187800  Consistido  25/02/2003    67  1,81  3,41  11,80  0,531  0,29 

  39187800  Consistido  26/06/2003    112  19,9  139  69,00  0,143  2,08 

  39187800  Consistido  26/07/2004    191  104  188  73,00  0,557  2,57 

  39187800  Consistido  10/06/2005    214  137  194  54,00  0,709  3,58 

  39187800  Consistido  17/07/2006    115  15,0  92,8  31,00  0,162  2,99 
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ANEXO II – Curva de permanência de vazões 

  



Hidro SIH/ANACurva de Permanência de Vazões

 Parâmetros

Série:

Tipo de cálculo:

39187800 (Importado, Consistido, Média Diária, 01/1990 - 12/2006)

Mensal Período de cálculo: 01/1990 a 12/2006 Classes: 18

Permanência:

 Permanência (%)  Vazão (m3/s)

 1,00  99,0

 2,00  91,3

 3,00  80,4

 4,00  68,0

 5,00  50,7

 6,00  45,7

 7,00  41,2

 8,00  37,1

 9,00  33,1

 10,00  29,7

 11,00  26,3

 12,00  23,0

 13,00  21,2

 14,00  20,3

 15,00  19,4

 16,00  18,6

 17,00  17,7

 18,00  16,8

 19,00  15,9

 20,00  15,1

 21,00  14,2

 22,00  13,3

 23,00  12,4

 24,00  11,6

 25,00  10,9

 Permanência (%)  Vazão (m3/s)

 26,00  10,7

 27,00  10,6

 28,00  10,5

 29,00  10,3

 30,00  10,2

 31,00  10,0

 32,00  9,88

 33,00  9,73

 34,00  9,59

 35,00  9,45

 36,00  9,30

 37,00  9,16

 38,00  9,02

 39,00  8,87

 40,00  8,73

 41,00  8,58

 42,00  8,44

 43,00  8,30

 44,00  8,15

 45,00  8,01

 46,00  7,87

 47,00  7,72

 48,00  7,58

 49,00  7,43

 50,00  7,29

 Permanência (%)  Vazão (m3/s)

 51,00  7,15

 52,00  7,00

 53,00  6,86

 54,00  6,72

 55,00  6,57

 56,00  6,43

 57,00  6,29

 58,00  6,14

 59,00  6,00

 60,00  5,85

 61,00  5,71

 62,00  5,57

 63,00  5,42

 64,00  5,28

 65,00  5,14

 66,00  4,99

 67,00  4,85

 68,00  4,70

 69,00  4,56

 70,00  4,42

 71,00  4,27

 72,00  4,13

 73,00  3,99

 74,00  3,84

 75,00  3,70

 Permanência (%)  Vazão (m3/s)

 76,00  3,55

 77,00  3,41

 78,00  3,27

 79,00  3,12

 80,00  2,98

 81,00  2,84

 82,00  2,69

 83,00  2,55

 84,00  2,40

 85,00  2,26

 86,00  2,12

 87,00  1,97

 88,00  1,83

 89,00  1,69

 90,00  1,54

 91,00  1,40

 92,00  1,25

 93,00  1,11

 94,00  0,967

 95,00  0,823

 96,00  0,679

 97,00  0,536

 98,00  0,392

 99,00  0,248

 100,00  0,104

39187800 (01/1990 -  12/2006)
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ANEXO III – Dados Pluviométricos 
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    05/02/04 01/04/04 03/06/04 05/08/04 06/10/04 02/12/04 17/02/05 07/04/05 09/06/05 11/08/05 13/10/05 01/12/05 
    11:50 11:55 13:30 14:15 12:55 12:40 12:15 11:40 12:10 10:30 10:45 11:00 
Pluviometria em São Lourenço da Mata - Fonte ITEP 
Média histórica mm 75 143 14 4 30 39 75 143 233 147 30 39 
Total mensal CB-60 mm 205 242 410 124 32 0 42 113 599 219 17 20 
Total mensal CB-71 mm                         
Pluviometria em Recife - Fonte ITEP  
Média histórica mm 144 291 352 186 63 68 144 291   186 63 68 
Total mensal CB-80 mm 217 355 525 123 34 10 80 124   281 47 109 

    02/02/06 06/04/06 28/06/06 03/08/06 05/10/06 06/12/06 07/02/07 11/04/07 06/06/07 16/08/07 09/10/07 05/12/07 
    09:25 11:00 11:40 10:30 11:20 11:20 11:00 12:00 09:30 12:40 10:25 12:30 
Pluviometria em São Lourenço da Mata - Fonte ITEP 
Média histórica mm 75 143 233 147 30 39 75 143 233 147 30 39 
Total mensal  mm 16 79 381 121 - - 114 220 347 221 0 8 
Pluviometria em Recife - Fonte ITEP  
Média histórica mm 144 291 352 186 63 68 144 291 352 186 63 68 
Total mensal  mm 12 317 464 146 13 138 161 363 279 169 0 0 

    13/02/08 01/04/08 04/06/08 06/08/08 01/10/08 03/12/08 
    12:00 12:40 12:10 09:45 13:30 11:30 Média 

Inverno 
Média 
Verão Pluviometria em São Lourenço da Mata - Fonte ITEP 

Média histórica mm 75 143 233 147     140,8 63,2
Total mensal  mm 6 188 351 152     251,1 41,8
Pluviometria em Recife - Fonte ITEP      
Média histórica mm 144 291 352 186 63 68 270,9 91,7
Total mensal  mm 57 193 403 223     283,2 67,5
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ANEXO IV – Seção transversal 

 



Hidro SIH/ANAGráfico: Perfil Transversal

39187800 (22/ 08/ 2001)
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