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RESUMO 

 

 

A água é um recurso natural que tem sido usado em diferentes setores de atividade 

humana. Entretanto, muitas vezes, esta diversidade de uso tem gerado conflitos de usuários, 

ou mesmo impactos ambientais. Para tentar normatizar estes usos e reduzir estes conflitos, 

principalmente, em áreas escassas como é o caso das regiões semiáridas, foi aprovado o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, que trata, basicamente, de Instrumento de Gestão desses 

recursos naturais. Neste contexto, a concessão de outorga para uso dos corpos hídricos é um 

desses instrumentos tratado neste plano e que propõe bases jurídicas para o disciplinamento 

desses usos. Este trabalho trata do estudo do desenvolvimento de uma metodologia, com base 

no Modelo de Streeter-Phelps, para analisar as relações pertinentes entre a vazão de um rio 

natural e sua capacidade de receber cargas poluentes, em função de um enquadramento de 

qualidade de suas águas, previsto para cada tipo de uso. Considerando as características do 

modelo usado, foram tomado com referência para análise, as concentrações de Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), presente nos efluentes, bem como as concentrações de 

Oxigênio Dissolvido (OD), presente nas águas do rio em estudo. Os resultados mostram que 

para alcançar as condições ideais para rios de classe especial, em regiões semiáridas, como é o 

caso do Nordeste Brasileiro, há necessidade de um tratamento prévio ao lançamento, de modo 

que impactos severos venham ser evitados. 
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ABSTRACT 

 

The water is a natural resource that it has been used in different ways of human 

activity. However, a lot of times, this diversity of use has been generating users' conflicts, or 

even environmental impacts. To try normalize these uses and to reduce these conflicts, 

mainly, in scarce areas as it occurs in Semiarid Regions, it was approved the Water Resources 

National Planning, that treats, basically, of Instrument of Administration of those natural 

resources. In this context, the concession of grants for use of the bodies of water is one of 

those instruments treated in this document and that it proposes juridical bases to discipline the 

Model of Streeter-Phelps, to analyze the pertinent relationships between the flow of a natural 

river and its capacity of receiving pollutant loads, in function of a framing of quality of their 

waters, foreseen for each use type. Considering the characteristics of the used model, it was 

taken, for this analysis, the concentrations of Biochemical Demand of Oxygen, present in the 

effluents, as well as the concentrations of Dissolved Oxygen, present in the waters of the river 

in study. The results show that to reach the ideal conditions for rivers of special class, in the 

semiarid areas, as it is the case of the Brazilian Northeast, there is a necessity of a previous 

treatment to the release, so that severe impacts come to be avoided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

   

FIGURA 2.1 - Número de outorgas concedidas pela União, Estados e Distrito Federal........34 

FIGURA 2.2 - Processo de gerenciamento da qualidade da água...........................................39 

FIGURA 2.3- Sistema água-esgoto urbano. Lançamento de efluente no rio como parte do 

tratamento de esgoto.......................................................................................40 

FIGURA 2.4- Ilustração dos impactos da urbanização nos corpos de água............................41 

FIGURA 2.5 - Perfil esquemático da estabilização da matéria orgânica na massa líquida e a 

                        delimitação das zonas de autodepuração........................................................52      

FIGURA 2.6 - Perfil esquemático da proliferação de bactérias decompositoras e a 

                          delimitação das zonas de autodepuração........................................................52                  

FIGURA 2.7 - Perfil esquemático do Oxigênio Dissolvido e delimitação das zonas de  

                            autodepuração...............................................................................................53 

FIGURA 2.8 - Perfil esquemático da relação entre a diversidade de espécies e o nível da  

                            poluição.........................................................................................................53 

FIGURA 3.1 - Fluxo de massa em um volume de controle associado a cada dimensão.........60 

FIGURA 4.1 - Variação da concentração de DBO com o tempo............................................71 

FIGURA 4.2 - Variação da concentração de OD com o tempo...............................................72 

FIGURA 4.3 - Variação da concentração de OD, com o tempo, para vazão de 2,0m³/s.........73 

FIGURA 4.4 - Concentração de Coliformes Fecais com o tempo...........................................74   

FIGURA 4.5 - Variação da vazão de diluição com o tempo...................................................76  

FIGURA 4.6 - Vazão de diluição em função da concentração permitida de DBO.................77 

FIGURA 4.7 - Vazão de diluição em função da concentração permitida de coliformes  

 
 

  



11 
 

                         fecais...............................................................................................................78 

FIGURA 4.8 - Variação da vazão de diluição em função da concentração do efluente........80 

FIGURA 4.9 - Vazão de diluição para diferentes classes, em função da concentração de 

                          Lançamento.....................................................................................................81 

FIGURA 4.10 - Valores do parâmetro   para diferentes classes, em função do tempo.........83 

FIGURA 4.11 - Valores do parâmetro   para diferentes classes, para vazão de 2 m
3
/s.........84 

FIGURA 4.12 - Variação da Vazão de diluição com o tempo para as classes 1 e 2................85 

FIGURA 4.13 - Variação da Vazão de diluição com o tempo para as classes 1 e 3................86 

FIGURA 4.14 - Comparação entre a vazão de diluição para um rio de classe 2 e para um rio  

                           com duas classes diferentes............................................................................84 

FIGURA 4.15 - Variação do   com o tempo, para diferentes temperaturas...........................87 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  



12 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 2.1 - Classes de águas doces e seus usos preponderantes........................................33 

TABELA 2.2 - Limites de concentração para alguns parâmetros segundo a Resolução n.º 

357/2005 do CONAMA...............................................................................33 

TABELA 4.1 - L/Lo em função do tempo...............................................................................71 

TABELA 4.2 - Classes de usos preponderantes de água doce e sua concentração permitida de 

                           OD e DBO, respectivamente..........................................................................73 

TABELA 4.3 - Valores máximos de DBO para as diferentes classes, de acordo com o    

                           CONAMA......................................................................................................79 

TABELA 4.4 - Vazão de diluição para as diferentes classes e suas respectivas concentrações 

                          de lançamentos de DBO..................................................................................79    

TABELA 4.5 - Valores mínimos de Coliformes fecais para as diferentes classes, de acordo  

                           com o CONAMA...........................................................................................81 

TABELA 4.6 - Vazão de diluição para as diferentes classes e suas respectivas concentrações  

                          de lançamentos de Coliformes fecais..............................................................81 

TABELA 4.7 - Valores mínimos de OD para as diferentes classes, de acordo com o  

                          CONAMA.......................................................................................................82 

TABELA 4.8 - Valores adotados para a simulação de Ct e ϕ..................................................82 

TABELA 4.9 - Valores simulados de ϕ para diferentes classes de enquadramento, em  

                            Função do tempo...........................................................................................83 

TABELA 4.10 - Valores adotados para a simulação da vazão de diluição para um rio     

                             enquadrado em duas classes.........................................................................85  

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABAS - Associação Brasileira de Águas Subterrâneas 

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

ABID - Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem 

ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos 

ANA - Agência Nacional das Águas 

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DQO - Demanda Química de Oxigênio 

CNARH - Cadastro Nacional de Usuário de Recursos Hídricos 

CNRH - Conselho Nacional dos Recursos Hídricos 

COGERH - Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente  

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 

OD - Oxigênio Dissolvido 

PERH - Plano Estadual de Recursos Hídricos 

pH - Potencial Hidrogênico 

PNRH - Política Nacional dos Recursos Hídricos 

SIGERH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos 

SINGREH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SRH - Secretaria de Recursos Hídricos 

 

 



14 
 

LISTA DE SÍMBOLOS  

 

 

  - Representa a resistência do Rio [adimensional]. 

A - Representa a área da seção transversal do rio     . 

 t - Representa o tempo    . 

D - Representa o coeficiente de difusão molecular        . 

u - Representa a componente da velocidade do escoamento na direção x       . 

v - Representa a componente da velocidade do escoamento na direção y       . 

w - Representa a componente da velocidade do escoamento na direção z       . 

C - Representa a concentração do constituinte ou substância em análise       . 

Ct - Representa a concentração do Oxigênio Dissolvido em um determinado tempo       . 

Cs - Representa a concentração de saturação do Oxigênio Dissolvido na massa líquida do rio 

      . 

Cr - Representa a concentração do constituinte ou substância em análise na massa líquida do 

rio       . 

Co - Representa a concentração de coliformes fecais em um rio, no ponto inicial da mistura 

      . 

L - Representa a Demanda Bioquímica de Oxigênio em um rio, em um determinado tempo 

      . 

Lo - Representa a Demanda Última ou a Demanda Bioquímica de Oxigênio no rio, no ponto 

inicial da mistura       . 

 

  
 
 

  
 
 

  
  - Representa a derivada parcial em relação a  x, y e z, respectivamente      . 

 

  
 - Representa a derivada parcial em relação a t      . 

 



15 
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 -  Representa a derivada da componente de u em relação a x, v em relação a y e  w 

em relação a z, respectivamente      . 

  - Representa a viscosidade cinemática do fluido        . 

E - Representa o coeficiente de dispersão longitudinal        . 

T - Representa a temperatura da água do rio     . 

Sd - Representa a taxa de lançamento difuso    
  

   . 

i, j, k - Representam os vetores unitários nas direções x, y e z, respectivamente 

[adimensional]. 

    - Representa o campo de velocidades nos sistemas de coordenadas xyz       . 

  - Representa o operador diferencial vetorial      . 

  - Representa o fluxo de massa por unidade de área          . 

Kd - Representa o coeficiente de remoção de DBO efetiva de um rio ou coeficiente de 

desoxigenação efetiva de um rio      . 

K2 - Representa o coeficiente de reaeração      . 

Kb - Representa o coeficiente de decaimento bacteriano      . 

Qr - Representa a vazão do rio        . 

Qef - Representa a vazão do efluente        . 

Cperm - Representa a concentração permitida do constituinte ou substância em análise pela 

legislação pertinente       . 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

SUMÁRIO 

 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE ABREVIATURAS 

LISTA DE SÍMBOLOS 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 18 

1.1  Objetivo Geral ................................................................................................................... 19 

1.2  Objetivos Específicos ........................................................................................................ 19 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 21 

2.1  A evolução da Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil ................................................... 21 

2.2  A Política Nacional de Recursos Hídricos ........................................................................ 24 

2.2.1 A outorga de direito de uso dos Recursos Hídricos...................................................... 25 

2.2.2  Integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a    

Outorga .............................................................................................................................. 26 

2.3  Integração do instrumento de outorga e licenciamento ambiental .................................... 27 

2.4   A gestão das outorgas para o lançamento de efluentes no Brasil ..................................... 30 

2.4.1  Região Nordeste ............................................................................................................... 35 

2.4.2 Ceará ................................................................................................................................... 35 

2.5  Comportamento dos corpos hídricos ao receberem efluentes orgânicos ........................... 37 

2.5.1 A Qualidade da água ......................................................................................................... 37 

2.5.2 Parâmetros da qualidade da água ............................................................................. 41 

2.5.3 Principais impactos do lançamento de efluentes de esgotos nos corpos d’água ...... 47 

2.5.4  O balanço entre o consumo e a produção do Oxigênio Dissolvido ......................... 54 

          2.5.4.1 Consumo de Oxigênio ........................................................................................ 55 

          2.5.4.2 Produção de Oxigênio ........................................................................................ 56 

2.6  Base matemática para concessão de outorga de lançamento de efluentes ........................ 57 

2.6.1 Modelagem da qualidade da água ................................................................................... 57 

2.6.2  Modelo de Streeter-Phelps ............................................................................................. 59 

3   METODOLOGIA .............................................................................................................. 60 

 



17 
 

3.1 Fundamentos do transporte de massa ................................................................................. 60 

3.1.1 Difusão molecular ............................................................................................................. 60 

3.2 Modelo de Streeter e Phelps ............................................................................................... 65 

4   RESULTADOS .................................................................................................................. 70 

5   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ....................................................................... 89 

6    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As questões relacionadas com os recursos hídricos acompanham a evolução 

científica e tecnológica desde os primórdios das civilizações. Naquela época, a grande 

preocupação se limitava, somente, à condição de se conseguir água disponível nas residências. 

Depois, com o passar do tempo, e com o aumento das populações em cada povoado, 

começaram a surgir novos desafios. O primeiro era de planejar e buscar novos mananciais, 

considerando que aqueles mais próximos das cidades já não atendiam, com segurança, as 

necessidades das sociedades. Assim, surgiu a Gestão dos Recursos Hídricos. 

 

Durante muito tempo, novas técnicas eram aprimoradas e incorporadas nos 

programas de gestão, com o objetivo de aperfeiçoar o uso desses recursos naturais. Assim, 

com a saturação dos rios, começaram a surgir a necessidade de armazenamento de água em 

reservatórios e, posteriormente, com a crescente demanda por água, surgiu a preocupação de 

se ter uma gestão mais sistemática de modo que os gestores pudessem exercer um melhor 

controle dos múltiplos usos que os novos tempos demandavam. 

 

Atualmente, com uma explosão demográfica em várias regiões do planeta, 

associada a uma forte degradação ambiental, notadamente, nos corpos hídricos, os gestores, 

técnicos e políticos começaram a pensar em uma legislação capaz de estabelecer um controle 

mais amplo do uso desses recursos, tanto do ponto de vista de quantidade, como do ponto de 

vista da qualidade. Com isso surgiu os Instrumentos de Gestão, um conjunto de regras, a nível 

nacional, e estadual, que permite estabelecer normas de disciplinamento para esses usos. 

 

Dentre os vários instrumentos de gestão, a concessão de outorga para lançamentos 

de efluentes representa um dos mais importantes meios de controle de qualidade 

hidroambiental, tendo em vista a preocupação que as autoridades têm em garantir que os 

corpos hídricos sejam preservados. Hoje, estudos, envolvendo técnicas de lançamentos de 

efluentes, tanto em rios como em reservatórios, têm se tido um desenvolvimento promissor, 

tentando garantir para os gestores, uma maior segurança em suas decisões. 

 

Para entender melhor o que é outorga vale lembrar sua definição, que nada mais é do que 

um ato administrativo pelo qual o poder público que é o outorgante permite ao outorgado o 
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direito do uso de um recurso hídrico por um prazo determinado, nos termos e condições 

explicitas no respectivo ato administrativo. Como fica claro, há uma necessidade explicita do 

poder público, na expedição deste ato, de conhecer, a priori as reais condições e 

potencialidade de cada corpo hídrico de receber uma determinada carga ou se destinar para 

determinado uso, por um período de tempo, sem sofrer danos ou impactos que venha a 

comprometer sua qualidade ambiental. 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia, com base no Modelo Matemático de 

Streeter-Phelps, que permite calcular a vazão de diluição, para vários cenários de lançamentos 

de efluentes, capaz de diluir determinada carga poluente, mantendo, assim, um rio natural 

dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação existente. O estudo considera, 

como substância padrão para análise, a Demanda Bioquímica de Oxigênio e o Oxigênio 

Dissolvido, bem como os Coliformes Fecais. 

 

Os resultados mostram que a metodologia proposta pode ser uma alternativa 

consistente para uma primeira análise dos Gestores dos Recursos Hídricos, em um processo 

de concessão de outorga de lançamento de efluente, em rios naturais. 

 

1.1  Objetivo Geral 

 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia, com base no 

Modelo Matemático de Streeter-Phelps, que permita calcular e avaliar a vazão de diluição 

necessária para neutralizar uma carga poluente, proveniente de um lançamento de efluente, 

em um rio natural e, com isso, estabelecer critérios para a concessão de outorga para este tipo 

de uso. 

 

 1.2  Objetivos Específicos  

 

 Estudar o Modelo de Streeter-Phelps e estabelecer a formulação pertinente que 

permita uma avaliação da qualidade da água em rios naturais, sujeitos a 

lançamentos de efluentes; 
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 Verificar qual a relação entre a vazão necessária para diluir uma dada 

concentração de uma substância e os diferentes enquadramentos dos corpos 

d’água; 

 

 Estudar a relação entre a vazão de diluição e carga poluente lançada; 

 

 Definir um parâmetro de resistência que permita avaliar a capacidade de um 

receptor receber lançamentos de efluentes, tomando com base o Oxigênio 

Dissolvido; 

 

 Verificar como se comporta a vazão de diluição em função da vazão de 

lançamento para diferentes enquadramentos do rio; 

 

 Verificar a influência da temperatura na concessão de outorga de lançamentos 

de efluentes, tomando como base a distribuição das concentrações de Oxigênio 

Dissolvido no rio; 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1  A evolução da Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil 

 

A distribuição da água entre as regiões do planeta é irregular, sendo, portanto 

considerada má distribuída, embora nosso planeta seja praticamente coberto por água, 

entretanto, grande quantidade desta está indisponível, seja pela localização, seja em forma de 

oceanos de água salgada. Em termos quantitativos, apenas, aproximadamente, 2,8% desta 

água é doce. Destes, aproximadamente 1% está disponível ao uso humano, encontrada nos 

rios, lagos, riachos e na atmosfera Apesar desta realidade, a preocupação pela sua 

conservação e sua utilização sustentável, só tornou-se significativa quando o desenvolvimento 

tecnológico trouxe a explosão urbana e o crescimento desordenado da população nas cidades, 

ocasionando uma série de problemas para os recursos hídricos (MOTA, 2006).  

O desperdício do uso da água é uma realidade, a poluição dos mananciais e o 

assoreamento dos rios, estão dentre os problemas dos Recursos Hídricos. O assoreamento dos 

rios é decorrente da má e irregular ocupação do solo. As ações antrópicas quando não 

monitoradas comprometem a qualidade das águas e são as responsáveis pela contaminação e 

conseqüente redução das restritas fontes de água doce disponíveis ao consumo humano. 

Diante disso, surge a necessidade de medidas governamentais e também sociais, a fim de 

gerenciar e monitorar o uso da água doce, para este fim foi criado a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos. 

Segundo (MACHADO, 2003), o uso desordenado da água, bem como sua 

conseqüente contaminação, acarreta problemas à saúde da população, além de esgotar este 

recurso natural, considerado um bem econômico diante da realidade em que se encontra. Daí, 

então, surge o saneamento ambiental. Visto que, a ocupação desordenada ocasionou um 

aumento considerável de acúmulo de lixo, passando a existir uma destinação final 

inadequada, ocasionando o aumento da propagação de doenças, principalmente as de 

veiculação hídrica, pois os rios passaram a ser locais de destinação finais dos resíduos.  

O gerenciamento dos Recursos Hídricos e o saneamento ambiental encontram-se 

interligados, visto que o controle do uso da água bem como seu abastecimento favorece 

quantitativamente e qualitativamente a população. (FUNASA, 2006). 
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Diante destas constatações de mau uso e degradação, intensificado também pela 

realização da Eco 92 e pelo que promulgava na Constituição Federal de 1988 sobre a 

problemática da água, fez com que o governo brasileiro procurasse mitigar tais problemas. 

Então, instituiu-se em 8 de janeiro de 1997 a Lei 9.433, a qual rege sobre a Política Nacional 

dos Recursos Hídricos e criou-se o Sistema Nacional de gerenciamento dos Recursos 

Hídricos. Tais medidas estabelecem ações que ordenam a sustentabilidade do uso da água, 

sendo, portanto o marco legal no setor dos Recursos Hídricos no Brasil (MACHADO, 2003).  

 

Mais adiante, em 17 de julho de 2000 por intermédio da Lei 9.984 foi criada a 

Agência Nacional das Águas - ANA, órgão responsável pelo gerenciamento do uso da água. 

Através da criação desta agência ampliou-se a reforma no setor de Recursos Hídricos. Com 

relação à gestão das águas, o Brasil se destaca atualmente no cenário mundial, pois introduz 

de maneira pioneira e moderna a reformulação de leis, que tenta equacionar o binômio 

disponibilidade-demanda (ANA, 2009).  Ainda de acordo com a Agência Nacional das 

Águas:  

A atual pressão sobre os recursos hídricos resulta do crescimento populacional e 

econômico, traduzindo-se nas expressivas taxas de urbanização verificadas nos 

últimos anos e aliando-se à ocorrência de cheias e secas e à degradação do meio 

ambiente hídrico, que atingem cada vez maiores contingentes populacionais. (ANA, 

2009). 

 

 

Ainda em meados dos anos 80, já existia uma preocupação no sentido de 

modernizar este campo, cuja necessidade foi vista pelos técnicos do governo que se baseavam 

ainda pela legislação da década de 30, ou seja, pelo Código das águas de 1934. O Código das 

águas foi importante para o desenvolvimento do setor de energia no nosso país, pois permitiu 

o avanço do sistema hidroelétrico brasileiro, contudo nunca privilegiou a conservação da 

qualidade da água e seu uso múltiplo sustentável. Esteve fortemente ligado a geração de 

energia, visto que o pais precisava impulsionar o desenvolvimento e a tecnologia, e a 

necessidade de sistemas de abastecimentos de água mais complexos e usos de bombeamento 

por meio da eletricidade, sendo estes os focos principais da época, não havendo muita 

prioridade na questão da qualidade das águas. (MACHADO, 2003). Entretanto, o 

reconhecimento da necessidade da inclusão de uma Política Nacional dos Recursos Hídricos, 

que procurasse um uso sustentável que incluísse seus usos múltiplos, foram dos próprios 
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técnicos do setor de energia. Houve uma contribuição quando incluíram esta diretriz no III 

Plano de Desenvolvimento do Mistério de Minas e Energia durante a gestão de 1980-1985.   

 

Ocorreu um desencadeamento em relação à discussão sobre a gestão dos Recursos 

Hídricos no âmbito Nacional, através de encontros nacionais dos órgãos competentes. 

Ampliou-se a necessidade de inserir vários segmentos da sociedade junto aos setores técnicos 

da área. Logo, em meados de 1987 a discussão participativa tornou-se o marco da 

modernização do setor dos Recursos Hídricos (ANA, 2009).  

 

No cenário internacional, a primeira discussão sobre a reformulação do 

gerenciamento dos Recursos Hídricos ocorreu em Mar del Plata em março de 1977 na 

Conferência das Nações Unidas sobre a água. O plano de ação resultante desta Conferência 

estabeleceu que cada país devesse formular sua própria política, conservação e ordenamento, 

a fim de que a partir deste plano nacional fossem realizadas ações dos planos setoriais. Estes 

planos e políticas de desenvolvimento nacional específicas geriram diretrizes para o uso 

ordenado e sustentável da água. (ANA, 2009). Então, o Brasil somente dez anos depois, ou 

seja, em 1987, começou a realizar umas das recomendações daquela Conferência, com a 

participação dos vários setores da sociedade na gestão dos Recursos Hídricos.  Ainda também 

em 1987, foi decretada a criação do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, que dispõe 

sobre os Planos Estaduais de Recursos Hídricos, alterada em 1993 pelo Decreto 36.787 de 18 

de Maio de 1993.  

 

O Estado do Ceará em 1987 criou a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e 

junto com o Estado de São Paulo foram os primeiros a aderirem à regulamentação, sendo 

pioneiros, criando os primeiros Planos Estaduais de Recursos Hídricos, com as Leis 

11.996/92 e 7.663/91, respectivamente, as quais institucionalizam o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos de cada Estado (MACHADO, 2003).  

 

Através das iniciativas estaduais, iniciou-se então a ampliação de discussões com 

a participação da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária - ABES, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) e 

Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID), e dos setores governamentais, no 

sentido de encaminhar propostas para a reforma constitucional de 1988. (ANA, 2009). 
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2.2  A Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

A Lei n.º 9.433, de 8 de Janeiro de 1997 rege sobre a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos - PNRH, regulamentando o inciso XIX do artigo 21 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, bem como discorre sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos e suas Infrações e Penalidades.  

 

A PNRH reúne em vigor os fundamentos, objetivos, diretrizes gerais de ação, 

instrumentos e da ação do poder publico. Os fundamentos constituem como base para o 

desenvolvimento e cumprimento da Lei, os quais conceituam sobre: a água - bem de domínio 

público, recurso natural limitado, dotado de valor econômico, que em situação de escassez 

deve ter seu uso prioritário para o consumo humano e dessedentação de animais; a gestão de 

recursos hídricos que proporciona os usos múltiplos das águas, que deve descentralizar e ser 

de maneira participativa com todos os segmentos; bacia hidrográfica, sendo uma unidade 

territorial de atuação da PNRH e da gestão.  

 

Os objetivos desta Lei constituem as metas a serem alcançadas em todo o 

território brasileiro. Neste capítulo da Lei fica evidenciado o uso racional para a 

sustentabilidade dos Recursos Hídricos. Esse modelo de uso sustentável dos recursos naturais 

adviram de uma maior conscientização do setor, sendo propostos e definidos claramente na 

Agenda 21, documento gerado da ECO 92. (FUNASA, 2006).  

Então, é expresso como objetivos no corpo do desenvolvimento da PNRH: 

garantir às futuras gerações a disponibilidade da água, em padrões de qualidade aos seus 

respectivos usos; uso racional e integrado dos recursos hídricos; deve-se tomar medidas de 

prevenção e controles contra eventos hidrológicos críticos, podendo ser decorrentes de origem 

natural ou do uso inadequado dos recursos naturais.  

As diretrizes gerais constantes na PNRH são ações a serem cumpridas para que os 

objetivos sejam atingidos. Nesta Lei é estabelecido que deva haver uma sistematização da 

gestão dos recursos hídricos com a inclusão dos aspectos qualitativos e quantitativos, 

adequação as diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das 

diversas regiões do País, integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, 

bem como também com a gestão do uso do solo e a integração entre a gestão das bacias 

hidrográficas com as dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.  
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Os instrumentos do PNRH constituem os meios a serem desenvolvidos para se 

alcançar as metas estabelecidas também nesta Lei. São instrumentos: os planos de recursos 

hídricos, que devem ser desenvolvidos por Estado e por bacia hidrográfica; o enquadramento 

dos corpos d’água, que deve ser seguido de acordo com a legislação ambiental de acordo com 

seus usos; a outorga de direito de uso dos recursos hídricos e sua cobrança, a compensação 

dos municípios, atualmente vetado pelo poder público e o sistema de informações dos 

recursos hídricos, cuja ferramenta divulga e atualiza a situação qualitativa e quantitativa dos 

recursos hídricos no Brasil, sendo de importante valor para seu acompanhamento e 

monitoramento.  

 

2.2.1 A outorga de direito de uso dos Recursos Hídricos 

  

A outorga, instrumento estabelecido pela PHRH, dá o direito de uso dos cursos 

d’águas e tem por finalidade garantir um controle quantitativo e qualitativo dos recursos 

hídricos. Ela é efetivada através de ato do Poder Público, sendo este Federal, dos Estados ou 

do Distrito Federal. Porém, a União pode delegar aos Estados ou ao Distrito Federal 

competência para conceder outorga de direito de uso das águas pertencente a sua jurisdição. 

(ANA, 2009).  

 

Segundo a Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que rege sobre a PNRH, estão 

sujeitos a outorga aqueles que captam ou derivam uma parcela de água superficial para 

consumo final, incluindo o abastecimento público, bem como os que extraem águas dos 

aqüíferos com a mesma finalidade; lançamentos de efluentes em cursos d’águas tratados ou 

não, para diversos fins e para toda atividade de aproveitamento hidrelétrico, que altere o 

regime das águas de um corpo d’água, sua qualidade e quantidade.  Entretanto, a mesma Lei 

estabelece que pequenos núcleos populacionais pertencentes ao meio rural que utilizam a 

água para seu próprio consumo não dependem de autorização de uso expedida pelo Poder 

Público, assim como também as derivações, captações, lançamentos e acumulações 

consideradas insignificantes.    

 

É importante salientar, segundo a Lei, que o direito de uso da água não é de 

caráter definitivo e permanente ao outorgante, podendo ser suspensa parcial ou total, de 

acordo com as circunstâncias durante o prazo concedido ao seu uso, bem como é concedida 
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até um prazo de 35 (trinta e cinco) anos, podendo ser renovável.  A Lei n.º 9433 cita como 

causa de suspensão: o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; ausência de 

uso de pelo menos 03 (três) anos consecutivos; necessidade premente de água para atender 

situações de calamidade pública, decorrentes ou não de situações climáticas adversas; para 

prevenir ou reverter uma situação de grave degradação ambiental; necessidade de se atender a 

usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas; e 

necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. 

 

Dentre outras atribuições, segundo a Lei n.° 9.984, de 17 de julho de 2000, a 

Agência Nacional das Águas - ANA é a agência responsável pela fiscalização e órgão 

outorgante, através de autorização, do uso dos recursos hídricos dentro da jurisdição do poder 

da União, promovendo a regularização e o uso múltilplo das águas. Entretanto, quanto se trata 

de corpos hídricos pertencentes aos Poderes Estaduais e do Distrito Federal, a outorga deve 

ser prerrogativa de órgãos estaduais.   

Para a obtenção do direito de uso da água, é necessária primeiramente a 

regularização do uso, concedida através do registro no Cadastro Nacional de Usuário de 

Recursos Hídricos – CNARH, através da ANA. A Agência possui competência legal de 

fiscalizar o uso múltiplo dos recursos hídricos através da Superintendência de Outorga e 

Fiscalização. A fiscalização tem caráter repressivo e preventivo, garantindo que os usuários 

dos recursos hídricos cumpram a legislação. (ANA, 2007). 

 

2.2.2   Integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a    

Outorga 

 

Ainda segundo a PNRH, tem-se que o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - SINGREH é composto por:  

 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH; 

 Agência Nacional de Águas- ANA; 

 Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

 Comitês de Bacias Hidrográficas; 
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 Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, municipais e do Distrito 

Federal; 

 Agências de águas. 

 

Cada órgão pertencente ao Sistema atua de acordo com sua área de jurisdição, bem como cada 

uma atuando em atividades de sua competência. Dentre as atribuições do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos está à aprovação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, como 

também tomar medidas adequadas para os cumprimentos das metas deste. Uma vez que o 

Plano trata sobre o outorga, cabe ao Conselho indiretamente ou diretamente reger sobre as 

outorgas de direito de uso dos recursos hídricos. Os Conselhos se limitam a providenciar as 

metas dentro da competência dos podereis estaduais. Ainda segundo a Lei, as agências das 

águas possuem função de secretarias executivas, dos respectivos comitês de bacias, atuando 

na área destas bacias.  

 A ANA por sua vez é um órgão gestor, que abrange o caráter normativo sobre 

a implementação, operacionalização, controle e avaliação da outorga, visto que está faz parte 

dos instrumentos de da PNRH, conforme visto em Lei.  

 Os Comitês das Bacias Hidrográficas atuam individualmente, de acordo com 

suas especificidades e peculiaridades, aprovando os planos de recursos hídricos das bacias 

correspondentes, bem como suas execuções. A atuação dos comitês sobre a definição sobre 

uso insignificante das águas da bacia estabelece uma relação importante com a outorga, 

quando se refere à captação e lançamento de efluentes.  

Segundo a (ANA, 2007), como já mencionado também pelo PNRH, as agências de 

águas funcionam como secretarias executivas dos Comitês, com atribuição importante de 

manter atualizado o banco de dados das outorgas concedidas pelas autoridades, sendo também 

importante para a análise e emissão de outorgas, já que podem propor aos respectivos comitês 

o enquadramento dos corpos de água em classes, encaminhando a aprovação para o Conselho.   

 

2.3  Integração do instrumento de outorga e licenciamento ambiental 

 

Conforme visto em Lei, de nº 9433/97, a outorga é um dos instrumentos de gestão 

dos Recursos Hídricos e conforme a Lei nº 6938/81, que rege sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, o licenciamento ambiental é um instrumento da gestão ambiental.  Segundo a 
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Resolução n.º 237/1997 do CONAMA, o licenciamento ambiental é um procedimento 

administrativo que visa licenciar empreendimentos e atividades que utilizam os recursos 

ambientais durante suas atividades. Quando essas atividades são potencialmente poluidoras e 

causadoras de degradação ambiental, é feito um estudo ambiental, é uma forma de controle 

qualitativo sobre os recursos ambientais, objetivando o uso sustentável dos mesmos. 

Ainda segundo esta Resolução, a licença dessas atividades autorizada pelo órgão 

competente, de acordo com sua área de jurisdição, necessita anteriormente de um Estudo de 

Impacto Ambiental, seguido de um relatório de Impacto, os quais serão publicados, estando à 

disposição de toda a sociedade.  

Segundo (MOTA, 2006), esse estudo de impacto ambiental, identifica e avalia as 

conseqüências das atividades antrópicas sobre o meio ambiente, analisando se haverá ou não 

mudanças no meios sócio-econômicos e biofísicas do ambiente. A Resolução n.º 237/97, de 

19 de dezembro de 1997, dispõe sobre o licenciamento ambiental, competência da União, 

Estados e Municípios, lista as atividades sujeitas ao licenciamento, estudos ambientais, 

estudos de impacto ambiental e sobre o relatório de impacto ambiental. Existem três tipos de 

licenças ambientais: Prévia, Instalação e Operação. A licença prévia é concedida na fase 

preliminar da atividade, a qual aprova sua localização e concepção. A licença de instalação 

visa autorizar a instalação do empreendimento e da atividade, seguindo as especificações 

aprovadas no projeto. A licença de operação autoriza a operação da atividade, sendo 

verificado o cumprimento das exigências presentes nas licenças anteriores.  

De acordo com (ANA, 2007), o processo de autorização do direito de uso dos 

Recursos Hídricos também passa por algumas fases, ou seja, são emitidos dois documentos 

diferentes em relação a cada da etapa do empreendimento. Na fase do planejamento são 

emitidas outorgas preventivas de uso, que reservam uma vazão passível de futura outorga, 

entretanto, sem o uso propriamente dito. Então, antes da operação do empreendimento e da 

sua respectiva atividade, o mesmo deve solicitar a outorga de direito de uso das águas.  

Diante do exposto, percebe-se que, um mesmo empreendimento potencialmente 

poluidor solicita dois documentos que o autoriza a utilização dos recursos naturais, porém 

pertencentes a Sistemas diferentes, ou seja, um pertencente ao Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e o outro para o Sistema Nacional de Meio Ambiente. A 

fim de compartilhar informações, compatibilizar análises e decisões, é importante a integração 

entre esses dois sistemas. Então, (ANA, 2007) cita que pode se integrar os dois sistemas 
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determinando o momento em que cada órgão deve emitir as respectivas autorizações em 

comunicação um com o outro e compartilhar informações do estudo necessárias para a 

liberação dos dois documentos, evitando assim uma duplicidade de informações, tanto do 

empreendedor quanto dos órgãos públicos, o que podemos destacar também a agilidade e 

fluidez dos trabalhos.  

 A Resolução n.º 65/06 do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos estabelece 

diretrizes de articulação para a obtenção dessa integração. Importante destacar que nesta 

Resolução, foram padronizadas as nomenclaturas entre os órgãos gestores pertencentes aos 

diferentes Poderes. Foi adotado o termo Manifestação Prévia à Outorga Preventiva e à 

Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica da União. A Manifestação Prévia de um 

determinado empreendimento deve ser apresentada durante o pedido da Licença prévia, já 

com sua reserva de disponibilidade hídrica e vazão passível de outorga. Entretanto, para os 

empreendimentos que utilizarem os corpos d’água somente durante sua fase de operação, a 

Manifestação Prévia deverá ser apresentada durante o Pedido de Licença de Operação, como 

por exemplo, os empreendimentos de irrigação, sistemas de abastecimento e indústrias que 

precisarão do recurso hídrico para captação ou lançamento de efluentes, ou seja, não o 

utilizarão na fase de instalação. No caso de barragens ou das canalizações onde há utilização 

das águas durante seu processo de instalação, é necessário a Manifestação Prévia e a outorga 

de direito de uso para a emissão da licença de Instalação pelo órgão responsável pelo 

licenciamento. (ANA, 2007).  

Existem casos em que mesmo sendo concedida a manifestação prévia e a outorga, 

as licenças ambientais podem ser indeferidas, pois as liberações daquelas não necessariamente 

deferem estas. Há a necessidade, então, de uma adequação entre o empreendimento e o órgão 

autorizativo para que alternativas sejam tomadas para atender as duas legislações.  

No que se refere à duplicidade de estudos e informações para a emissão dos 

documentos, (ANA, 2007) propõe-se uma integração dos procedimentos entre os órgãos 

outorgantes a fim de evitar aquela duplicidade e levar a uma compatibilização de tomadas de 

decisão. Então, para tal, é necessária a formação de câmaras técnicas formadas por 

representantes do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos – CNRH e do CONAMA sobre 

cada tema, dentre eles, sobre a outorga e licença ambiental para lançamentos de efluentes e 

aproveitamentos hidrelétricos. Vale salientar, que quando os órgãos trabalham em regime de 

integração, ocorre uma maior otimização das emissões dos documentos. 
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2.4   A gestão das outorgas para o lançamento de efluentes no Brasil 

 

Esse instrumento de gestão das águas presente na Lei nº 9.433/97, que 

fundamenta e orienta a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos, é algo complexo no que se refere à implantação e administração, 

constituindo-se do diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análises e estudos da 

dinâmica sócio-econômica, identificação de conflitos, metas de racionalização de uso, 

projetos a serem implantados, entre outros, necessitando-se de uma elaboração desse projeto 

por estado, por bacias hidrográficas, ou união. É importante salientar, que a prática da outorga 

é bem anterior à lei supracitada em alguns Estados, como Bahia, São Paulo e Paraná (BAHIA 

ANÁLISE & DADOS, 2003). 

 

Os recursos hídricos não são mais considerados um bem abundante e gratuito e a 

água passou a ser vista como um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. A 

edição da Lei que a rege sobre a Política nacional dos Recursos Hídricos pode ser 

exemplificada, a partir da qual há uma preocupação no uso racional e sustentável desse bem, 

em padrões de qualidade adequados. (TRENNEPOHL, 2009). 

 

A Constituição Federal de 1988 define a água como um bem público, dividindo-a 

entre os poderes dependendo da área de domínio, podendo ser da União, dos Estados ou 

Distrito Federal. Aquela já estabelecia que a União definisse os critérios de outorga de direito 

de uso dos corpos d’água. Sendo a água um bem público, dotado de valor econômico, é 

essencial que haja um controle quantitativo e qualitativo desse bem, a fim de que sempre 

esteja disponível à população, a qual possa suprir suas necessidades básicas e exercer suas 

atividades. Esse controle é então exercido através do instrumento de outorga, garantida pela 

Lei nº 9.433, instituída pela Constituição Federal. Então, a outorga nada mais é do que um 

instrumento jurídico que o poder público utiliza, por meio de um órgão competente, que por 

meio de uma concessão ou autorização concede o direito ao acesso a água por um período 

determinado ao interessado, controlando o uso dessa água. Dentre as atividades, estão: 

captação superficial ou subterrânea para o consumo, uso industrial, irrigação, o lançamento de 

efluentes, com ou sem tratamento. (TRENNEPOHL, 2009). 

 

No ano 2000, após 3 anos de instituída a Política Nacional dos Recursos Hídricos, 

19 Estados brasileiros dos 27, já possuíam leis estaduais de recursos hídricos, que instituindo 



31 
 

formalmente a outorga. Há no Brasil uma busca permanente por uma gestão eficiente das 

águas, principalmente na estruturação e consolidação de um sistema de registro de direito de 

uso dos recursos hídricos (BAHIA ANÁLISE & DADOS, 2003).  

 

Conforme é visto na PNRH, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH) tem o objetivo de coordenar a gestão, arbitrar administrativamente os 

conflitos, implementar a PNRH e  regular, controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 

recursos Hídricos. O conselho Nacional de Recursos Hídricos tem o objetivo de promover o 

planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estadual e dos 

setores usuários e estabelecer critérios gerais de outorga e cobrança para o seu uso. A ANA dá 

apoio à supervisão, controle e avaliação das ações da legislação federal sobra as águas, como 

a outorga e a fiscalização dos usos de domínio da União, articulando-se com comitês de 

bacias, e a cobrança pelo uso. 

 

Então, a Outorga de direito de uso das águas no Brasil foi complementada através 

da resolução n.º 16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), datada de 08 de 

maio de 2001. A outorga para lançamento de efluentes é estabelecida conforme a PNRH, 

onde enuncia-se:  

 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 

recursos hídricos:  

III – lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com fim de diluição, transporte ou disposição final.  

 

 

Ainda, conforme a mesma lei é enunciada que toda outorga estará condicionada às prioridades 

de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o 

corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte 

aquaviário, quando for o caso. 

 

Ainda de acordo com a Resolução n.º 16/2001 do CNRH, que regulamenta a 

outorga em caráter nacional, estabelece que a outorga de direito de uso da água para o 

lançamento de efluentes será dada somente numa quantidade necessária para a diluição da 

carga poluente, sendo variável com o tempo, dentro do prazo de validade, seguindo-se aos 

padrões de qualidade da água correspondente à classe de enquadramento do respectivo corpo 

receptor, estabelecido pela Resolução n.º 357/2005 do CONAMA, ou seguindo critérios 



32 
 

definidos no plano de recursos hídrico específico ou pelo órgão competente local, caso este 

seja mais restritivo que o CONAMA.  

 

 A ANA em sua Resolução n.º 219, de 6 de junho de 2005, estabeleceu que para 

a emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos para lançamento de efluentes em 

corpos d’águas de domínio da União, a análise técnica abordará alguns parâmetros, como   

Temperatura e Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO. 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em sua Resolução n.º 357, 

dispõe sobre as diretrizes ambientais a fim do engradamento dos corpos d’água e estabelece 

condições e padrões para lançamento de efluentes, conforme enunciado abaixo: 

 

Art. 32. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou 

disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e de 

quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados. 

§ 1º Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, 

simultaneamente: 

I - atender às condições e padrões de lançamento de efluentes; 

II - não ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de água, 

estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência; e 

III - atender a outras exigências aplicáveis.   

 

Desta forma, tem-se que o enquadramento dos cursos d’água é fundamental para condicionar 

a outorga para lançamento de efluentes, sempre respeitando o uso múltiplo deste. A tabela 

2.1, abaixo, mostra as classes e seus usos preponderantes. A tabela 2.2, mais adiante, mostra 

os limites de concentração para alguns parâmetros segundo a Resolução n.º 357/2005 do 

CONAMA. 
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Tabela 2.1 - Classes de águas doces e seus usos preponderantes. 

 
 Fonte: ANA, 2005 

 

Tabela 2.2 - Limites de concentração para alguns parâmetros segundo a Resolução n.º 

357/2005 do CONAMA.   

 
 Fonte: ANA, 2005 

 

 

Posteriormente, é citado na Resolução 357, que em cursos d’água em processo de 

recuperação, o lançamento de efluentes deverá observar as metas progressivas obrigatórias, 

intermediárias e finais.  

 

Analisando a figura acima, é percebido que as águas de classe especial são bem 

restritivas. Estão presentes tanto nas águas doces, salinas quanto, salobras. Nas águas doces, a 

classe especial refere-se aquela água destinada ao abastecimento para o consumo humano, 
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com desinfecção, à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e à 

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação, de proteção integral. 

Quanto às águas salinas e salobras, a classe especial é aquela destinada à preservação dos 

ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral e à preservação do 

equilíbrio natural das comunidades aquáticas, de acordo com o CONAMA. Desta forma, 

todos os constituintes analisados devem estar ausentes.   

 

Então, na outorga de direito de uso para lançamento de efluentes os parâmetros 

devem atender os limites estabelecidos nas classes de uso em que os corpos d’água forem 

enquadrados, de acordo com o CONAMA. Cada Estado decidirá como atender às leis e 

resoluções sobre os recursos hídricos de sua Jurisdição e peculiaridades.  

 

Nas bacias com cursos d’água de múltiplos domínios há necessidade de critérios e 

procedimentos harmonizados entre as autoridades outorgantes (SILVA, et al, 2002). De 

acordo com a Lei nº. 9.433/97, a União articular-se-á com os Estados tendo em vista o 

gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Neste caso, cita-se como exemplo, 

o Rio Poti, entre o Ceará e Piauí.  

 

A figura 2.1, abaixo, mostra o número de outorgas concedidas pela União, 

Estados e Distrito Federal. 

 

 

 
Figura 2.1 - Número de outorgas concedidas pela União, Estados e Distrito Federal.  

Fonte: ANA, 2009. 
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2.4.1  Região Nordeste 

 

Conforme vistos nas legislações, todos os Estados do Nordeste já possuem 

legislação que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e institui o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 

A outorga, como um dos importantes instrumentos de gestão dos Recursos 

Hídricos, em decorrência das características peculiares da região nordeste, deverá levar em 

conta as características climáticas e hidrológicas da região. (SILVA, et al, 2002). Há também 

uma elevada taxa de evaporação, somada a uma irregularidade na distribuição das chuvas da 

região, explicando a semi-aridez do sertão da região nordeste. É sabido que há tecnologias 

capazes de garantir o sucesso das atividades agrícolas na região, entretanto a seca na região 

nordeste é mais um problema sócio-político e não climático, trazendo problemas de pobreza, 

alta natalidade e uma grande concentração fundiária.     

 

O Ceará e a Bahia possuem órgãos e procedimentos técnicos e administrativos 

bem definidos para outorga, já Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte são 

intermediários, enquanto que os outros Estados da região Nordeste possuem pouco ou 

nenhuma estrutura. (SILVA, et al, 2002).  

 

Na região Nordeste há algumas diferenças quanto às aplicações das modalidades 

da outorga, dependendo da política dos recursos hídricos de cada Estado. Nos Estados de 

Alagoas, Ceará e Paraíba tanto a concessão como a autorização são dadas a particulares, 

sendo que a concessão tem caráter contratual e a segunda tem caráter unilateral, entretanto, há 

nestes Estados a modalidade de cessão, cuja outorga é concedida a órgãos públicos. (SILVA, 

et al, 2002). 

 

2.4.2 Ceará 

 

No Estado do Ceará, a Secretaria de Recursos Hídricos- SRH e a Companhia de 

Gestão de Recursos Hídricos- COGERH são os órgãos gestores responsáveis pelos Recursos 

Hídricos.  
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Com relação à legislação referente ao cumprimento do sistema de outorga, tem-se: 

a Lei Estadual n.° 11.996/92, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos- 

PERH, incluindo o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos- SIGERH e dá outras 

providências; o Decreto Estadual n.° 23.067, de 11 de fevereiro de 1994, que regulamenta o 

PERH-CE e cria o Sistema de Outorga para uso da água;  o Decreto Estadual n.º 23.068, de 

11 de fevereiro de 1994, regulamenta  o controle técnico das obras de oferta hídrica e dá 

outras providências, e o Decreto n.° 27.271, de 28 de novembro de 2003, que regulamenta a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a fim de racionalizar o uso da água, bem como 

garantir recursos para as atividades de gestão e para obras de infra-estrutura operacional do 

sistema de oferta hídrica. 

 

 Incluem-se ainda as portarias n.° 048/2002 e n.° 220/2002 da Secretaria de 

Recursos Hídricos. A portaria n.° 220/2002 autoriza a COGERH a receber e protocolar os 

pedidos de outorga de uso dos Recursos Hídricos e de licenças para Obras de oferta hídrica, 

diante da necessidade de descentralizar o procedimento para deferimento de outorga de uso 

dos corpos d’água. A portaria n.º 048/2002 autoriza a expedição de outorgas preventivas por 

parte da SRH. 

 

A vazão de referência adotada pelo Ceará é de Q90%, que é a vazão com 90% de 

permanência de 90% do tempo. Essa alta vazão de permanência garante um maior 

atendimento, entretanto, terá uma vazão disponível para atender as demandas é menor. 

(SILVA, et al, 2002). A vazão máxima outorgável é definida em função desse valor de 

referência, que variam de Estado devido à variabilidade do regime hidrológico, para o caso de 

outorga de captação.  A outorga de direito de uso dos recursos hídricos para lançamento de 

efluentes deverá estar em conformidade com os critérios e condições com a legislação 

ambiental, levando em consideração também a capacidade de assimilação e autodepuração do 

efluente pelo rio.   

 

Caso o interessado abandone as atividades, faça uso prejudicial da água, incluindo 

poluição e salinização, seja inadimplente às condições legais impostas, ou se houver morte do 

interessado ou dissolução, insolvência e encampação da pessoa jurídica será extinto o direito 

de uso do curso d’água, sem direito a indenização.   
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De acordo com o Decreto 23.067/94, não será concedida outorga para 

lançamentos de resíduos sólidos, radioativos, metais pesados, bem como qualquer outro 

resíduo tóxico perigoso, incluindo os lançamentos de poluentes nas águas subterrâneas.  

 

2.5  Comportamento dos corpos hídricos ao receberem efluentes orgânicos  

 

2.5.1 A Qualidade da água  

 

A expressão corrente "qualidade da água" não se refere a um grau de pureza 

absoluto ou mesmo próximo do absoluto, mas sim a um padrão tão próximo quanto possível 

da "natural", isto é, como a água se encontra nos rios e nascentes, antes do contato com o 

homem (SARDINHA, et al, 2008).  

Pode-se afirmar também, como citado por (SPERLING, 2007), que a qualidade de 

uma determinada água é função das condições naturais e do uso e da ocupação do solo na 

bacia hidrográfica. Toda ação do homem que interfira no ciclo hidrológico pode prejudicar a 

qualidade das águas, seja através do escoamento superficial, infiltração ou trazidos pela 

precipitação atmosférica. Entretanto, todo corpo d’água tem a capacidade de se autorecuperar, 

ou seja, se autodepurar, sendo fundamental que a carga de poluente não seja excedente a 

capacidade de autodepuração do rio, caso contrário, pode prejudicar a vida aquática e a 

qualidade da água. Mesmo alguns tendo consciência da incomensurável importância dos 

recursos hídricos continuam a lançar cargas maiores do que a capacidade de se autodepurar 

dos rios.   

 Além da diversidade física e da produtividade biológica, que são características 

dos sistemas aquáticos, também é reconhecida a fragilidade destes, frente ás agressões 

antrópicas, cujos impactos são típicos de centros urbanos: despejos de efluentes, captação de 

água para abastecimento, irrigação, pesca, entre outros. (JÚNIOR, et al, 2007).  

O excesso de matéria orgânica, presente no esgoto sanitário, quando lançado in 

natura nos rios, pode acarretar sérios prejuízos, havendo declínio do nível de Oxigênio 

dissolvido, ocasionando mortes de animais aquáticos que vivem no rio, aumentando assim a 

Demanda Bioquímica de Oxigênio. A diminuição do oxigênio dissolvido está no fato do 

consumo do oxigênio pelos microorganismos nos processos metabólicos de utilização e 
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estabilização dessa matéria orgânica. Dessa forma, a descarga hídrica é um importante 

componente na capacidade de diluição do aporte excessivo de nutrientes e poluentes que 

chegam aos corpos hídricos, e conseqüentemente, na capacidade de sustentação destas águas 

(LABOMAR, 2005).  

 Nesse sentido, a autodepuração pode ser entendida como um fenômeno de 

sucessão ecológica, onde o restabelecimento do equilíbrio no meio aquático é feito 

por mecanismos essencialmente naturais, havendo uma seqüência sistemática de 

substituições de uma comunidade por outra, até que a comunidade estável se 

estabeleça em equilíbrio com as condições locais. (SARDINHA, et al, 2008). 

 

A eutrofização, por exemplo, é uma conseqüência da disponibilidade de 

nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, associada a ótimas condições de luz e 

temperatura, trazendo impactos negativos as comunidades aquáticas e ocasionando uma má 

qualidade da água. Quando há uma carga excessiva de matéria orgânica, em decorrência de 

lançamentos de esgotos, surgem problemas estéticos, por conta da proliferação excessiva de 

algas, que se reproduzem devido à alta concentração de matéria orgânica, ocasionando 

redução do oxigênio dissolvido, mortandade dos peixes, condições de anaerobiose no fundo 

dos cursos d’águas, liberação de toxinas pelas algas e desaparecimento gradual da vida 

aquática, sendo de custo elevado o tratamento dessa água. (MOTA, 2006).  

 Toda interferência externa, principalmente a exploração antrópica, além de 

afetar as comunidades biológicas, a diversidade da fauna e flora, pode alterar o padrão de 

qualidade das águas, e se não haver, portanto, uma gestão racional dessa exploração, onde se 

insere a compatibilização entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social, 

pode prejudicar ou até inviabilizar os usos da água, seja para o abastecimento, balneabilidade 

ou irrigação (JÚNIOR, et al, 2007).  

   Daí a importância do gerenciamento da qualidade da água, principalmente 

àquelas destinadas ao abastecimento humano. É um papel importante da Engenharia Sanitária 

e Ambiental na gestão e controle das rotas de água. Em foco especial sobre o planejamento do 

lançamento de efluentes (dejetos domésticos ou industriais) que serão lançados nos recursos 

hídricos, sejam para tratamento ou destinação final, através da avaliação e representação 

matemática da qualidade dos corpos d’água. (SPERLING, 2007). 



39 
 

Desta forma (MAIA & VILLELA, 2010), expõe que na área de recursos hídricos, 

a técnica qualitativa de análise de dados tem se mostrado eficiente principalmente na 

avaliação de sistemas de gestão da qualidade. 

 

Além de esgoto doméstico, hoje são tratadas outras fontes de poluição, tais como 

resíduos industriais e de agrotóxicos proveniente do escoamento de águas superficiais em 

áreas agrícolas (CHAPRA, 1997).  

 

 

Figura 2.2 - Processo de gerenciamento da qualidade da água. Fonte: CHAPRA, 1997.  

  

Os modelos matemáticos da qualidade da água são inerentes ao conhecimento 

técnico-científico, que representam propostas e simulam condições reais, quantificam os 

impactos causados, sendo, assim, uma ferramenta valiosa para o gerenciamento dos usos dos 

recursos hídricos (TUCCI, 1998).  

Foi desenvolvido, em 1925 para o Rio Ohio, um modelo matemático por H. S. 

Streeter e E. B. Phelps, sendo bastante conhecido até os dias hoje, cujo modelo previa o 

cálculo do déficit da concentração de oxigênio no rio, devido às cargas residuárias. 

(SARDINHA et al, 2008). 

O lançamento de efluentes no corpo receptor (rios e lagos), nem sempre é 

ambientalmente inaceitável, sendo parte necessária do tratamento do esgoto, visto que a 

aplicação de técnicas onerosas que transformam o esgoto em água cristalina é impraticável. 
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Entretanto, é necessário o desenvolvimento de modelos matemáticos para estabelecer uma 

relação entre uma carga W lançada e a concentração C resultante no corpo receptor, ou seja, é 

importante a análise da carga lançada no rio. (CHAPRA, 1997).  

. 

 

Figura 2.3 - Sistema água-esgoto urbano. Lançamento de efluente no rio como parte do 

tratamento do esgoto. Fonte: CHAPRA, 1997. 

 

Segundo (CASTRO, et al, 2009), diferentes impactos podem ser causados na 

qualidade das águas, dependendo do tipo de urbanização e do tipo de drenagem urbana 

aplicada. Há estudos nos Estados Unidos e Europa sobre a poluição das águas urbanas, em 

relação à alteração da qualidade, incluindo as águas pluviais. Através da análise de alguns 

parâmetros poluentes, constata-se que há valores consideráveis de sólidos em suspensão e 

DBO.  
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Figura 2.4 - Ilustração dos impactos da urbanização nos corpos de água.  Fonte: CASTRO, et 

al, 2009.  

 

 

Então, a urbanização influencia os recursos hídricos, podendo alterar sua 

qualidade, quantidade e regime das águas.  

A avaliação da qualidade das águas superficiais em um país de dimensões 

continentais como o Brasil é dificultada pela ausência de redes estaduais de 

monitoramento em algumas Unidades da Federação e pela heterogeneidade das 

redes de monitoramento existentes no País (número de parâmetros analisados, 

freqüência de coleta). (ANA, 2009). 

 

2.5.2 Parâmetros da qualidade da água 

 

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

diversos parâmetros, que indicam sua qualidade. Os padrões de qualidade citados como 

referência na legislação, norteiam o homem durante sua exploração e norteiam os estudos de 

modelagem da qualidade da água, que buscam avaliar medidas de controle ou cenários 
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causados pelo homem. No Brasil, a legislação de interesse é a Resolução n.º 357 de 2005 do 

Conama. (SPERLING, 2007).  

O homem utiliza a água para diversas finalidades, que com o crescimento 

econômico e populacional esse consumo de água tende a crescer, daí a necessidade do manejo 

adequado dos recursos hídricos, compatibilizando-se com seus múltiplos usos, de forma a 

garantir a qualidade e a quantidade desejáveis. Os usos da água podem ser consuntivos, assim 

classificados quando há perda entre a utilização e o retorno da água ao sistema natural 

(abastecimento humano, industrial, irrigação, dessedentação de animais) ou não consuntivos, 

quando não há perda (pesca, recreação, geração de energia elétrica, navegação, entre outros). 

(MOTA, 2006).  

Conforme (PIVELI, 2005) e (MOTA, 2006): 

 Indicadores de qualidade física: Cor, Turbidez, Sólidos, temperatura, Sabor e 

Odor.                                     

 Indicadores de qualidade química: pH, Alcalinidade, Dureza, Cloretos, Ferro 

e   Manganês, Nitrogênio, Fósforo, Fluoretos, Matéria Orgânica, DQO, DBO, 

OD, Componentes Orgânicos, Componentes Inorgânicos, metais pesados. 

 Indicadores de qualidade biológica: Coliformes e Algas.  

 

 Os padrões de qualidade da água variam conforme a utilização dessa água. O 

padrão de potabilidade está presente na portaria 518/2004, de 25 de março de 2004, do 

Ministério da Saúde; o padrão de corpos d’água e de lançamento de efluentes tem referência 

na Resolução n.° 397/2005 do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente.  

Com o desenvolvimento dos centros urbanos, com um número maior de 

indústrias, advindas principalmente através da grande produção de equipamentos eletro-

eletrônicos, que invadem a sociedade, faz com que o gerenciamento desses efluentes lançados 

diretamente nos corpos d’água, com uma freqüência cada vez maior, seja mais rigoroso, 

principalmente, no que se refere aos limites de concentrações, estabelecidos pela legislação 

federal, encontrados nos próprios efluentes, visto que as estações de tratamento convencionais 

não removem com eficiência e os tratamentos especiais são muito caros (PIVELI, 2005).  
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Os efluentes industriais provenientes das indústrias extrativistas de metais, tintas e 

pigmentos, galvanoplastias, indústrias químicas, formulação de compostos orgânicos, 

indústrias de couros, ferro e aço, presentes nas periferias das grandes cidades são fontes de 

metais pesados, sendo estes contaminantes químicos, que trazem efeitos adversos a saúde 

humana. São também padrões de classificação das águas naturais e de emissão de esgotos. 

(PIVELI, 2005). 

 

 OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD): 

 

O oxigênio dissolvido é essencial para a vida aquática aeróbica, considerado um 

dos parâmetros principais em relação aos efeitos dos despejos orgânicos nos cursos d’água. 

Ele provém da produção de oxigênio por parte dos organismos fotossintéticos na massa 

líquida, da própria dissolução do oxigênio da atmosfera na água, através da interfase água-

gás, como também pode ser por mecanismos de aeração introduzidos pelo homem, ou ainda, 

através da produção das próprias algas, quando o corpo d’água encontra-se eutrofizado, 

dependendo da magnitude deste fenômeno. Ele é um parâmetro de qualidade importante para 

o controle operacional das estações de tratamento como para a caracterização dos cursos 

d’água. (SPERLING, 2007).  

É importante mencionar também que, os teores de Oxigênio nos cursos d’água 

dependem da temperatura e altitude, bem como da agitação e velocidade destes. (MOTA, 

2006). 

As águas limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido mais elevadas, 

geralmente superiores a 5mg/L, exceto se houverem condições naturais que causem baixos 

valores deste parâmetro. As águas eutrofizadas (ricas em nutrientes) podem apresentar 

concentrações de oxigênio superiores a 10 mg/L, situação conhecida como supersaturação. 

(ANA, 2009).  

 MATÉRIA ORGÂNICA:  

 

É um parâmetro fundamental, pois a presença de matéria orgânica significativa 

indica que houve o lançamento de efluente doméstico em qualquer ponto do curso d’água, 

podendo resultar em prejuízos a este ecossistema, cor, odor, turbidez e extinção de 
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organismos aeróbicos. A presença de matéria orgânica interfere nos teores de oxigênio 

dissolvido, pois os processos metabólicos de decomposição dessa matéria orgânica 

necessitam do consumo de oxigênio por parte dos microorganismos aeróbios. Uma presença 

excessiva de matéria orgânica pode ocasionar um declínio da presença de OD, ocasionando a 

mortandade da vida aquática e a presença de seres anaeróbios. Ela está presente nas águas 

devido à própria matéria orgânica vegetal ou animal e microorganismos, bem como em 

decorrência de despejos domésticos ou industriais. (MOTA, 2006).  

A matéria orgânica está em forma de sólidos em suspensão ou dissolvidos, sendo 

compostos por gordura, óleos, carboidratos, proteína, uréia, surfactantes, fenóis e outros em 

quantidade menor. Essa matéria carbonácea, baseada no carbono orgânico, dividi-se numa 

fração não biodegradável e na biodegradável. Entretanto, há uma dificuldade na determinação 

laboratorial desses componentes da matéria orgânica de águas residuárias, devido à variedade 

de formas e compostos. São utilizados dois métodos para a quantificação da matéria orgânica: 

Demanda Bioquímica de Oxigênio- DBO e a Demanda Química de Oxigênio- DQO, para a 

medição do consumo de oxigênio e para a medição do carbono orgânico total. (SPERLING, 

2007).  

Conforme (ANA, 2009), a Demanda Bioquímica de Oxigênio representa a 

quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica presente na água através da 

decomposição microbiana aeróbia. A DBO5, 20 é a quantidade de oxigênio consumido durante 

5 dias em uma temperatura de 20°C. Valores elevados de DBO5,20, é forte indicação que de 

que o corpo d'água recebeu o lançamento de cargas orgânicas, principalmente esgotos 

domésticos. 

 NITROGÊNIO:  

 

Nos corpos d’água o nitrogênio pode ocorrer nas formas de nitrogênio orgânico, 

podendo estar dissolvido ou em suspensão, amônia, podendo estar livre na forma de NH3 ou 

ionizada, na forma de NH4 
-
, na forma de nitrito (NO2

-
) e nitrato (NO3

-
). (PIVELLI, 2006). 

As fontes de nitrogênio para os corpos d’água são variadas, em decorrência de 

despejos domésticos ou industriais, excrementos de animais, fertilizantes ou ainda devido a 

sua presença na composição celular dos microorganismos ou por ser constituinte de proteínas 

e outros componentes biológicos.  (SPERLING, 2007).  
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 Esse parâmetro é importante para a caracterização das águas de abastecimento, 

bruta ou tratada, águas residuárias, brutas ou tratadas, e ainda para a caracterização de corpos 

d’água. Ainda segundo (ANA, 2009), Além disso, outros processos, tais como a deposição 

atmosférica pelas águas das chuvas, também causam aporte de nitrogênio aos corpos d’água.  

O Nitrogênio é um elemento indispensável para o crescimento das algas, 

entretanto, em excesso, pode ocasionar a eutrofização. (MOTA, 2006). O processo de 

conversão de amônia para nitrito e de nitrito a nitrato, há o consumo de oxigênio do meio 

aquático, o que pode ocasionar o declínio deste, dependendo da magnitude dessa reação. 

Sabe-se ainda que a amônia, uma das formas do nitrogênio, é toxica aos peixes, prejudicando 

assim a vida aquática.  

A determinação da forma ou da quantidade do nitrogênio num curso d’água 

fornece informações sobre o seu grau de poluição. Ainda segundo (SPERLING, 2007), 

quando há a presença de nitrogênio na forma orgânico ou de amônia, o ponto de poluição foi 

recente, entretanto, quando há nitrato, o ponto de poluição é mais distante.  

 

 FÓSFORO: 

 

Do mesmo modo que o nitrogênio, o fósforo é um importante nutriente para os 

processos biológicos e seu excesso pode causar a eutrofização das águas, crescimento 

excessivo das algas.  No meio aquático ele se apresenta na forma de ortofosfatos, polifosfato e 

fósforo orgânico. (MOTA, 2006).  

Estão presentes nas águas devido dos despejos domésticos ou industriais, 

detergentes, excrementos de animais, fertilizantes, como também devido à dissolução de 

compostos do próprio solo, decomposição da matéria orgânica, e ainda por causa da presença 

de fósforo na composição celular de microorganismos. (SPERLING, 2007). A drenagem 

pluvial de áreas agrícolas e urbanas também é uma fonte significativa de fósforo para os 

corpos d’água. Entre os efluentes industriais destacam-se os das indústrias de fertilizantes, 

alimentícias, laticínios, frigoríficos e abatedouros. (ANA, 2009).   

 O fósforo não apresenta problema de ordem sanitária, é um nutriente 

importante para os microorganismos que fazem a estabilização da matéria orgânica e para o 

crescimento de algas, entretanto, em excesso, é prejudicial, ocasionando a eutrofização. Sendo 
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importante para a caracterização dos corpos d’água, como também para a caracterização de 

águas residuárias. (SPERLING, 2007).  

 

 TEMPERATURA: 

A temperatura influencia na vida aquática, pois sua variação traz conseqüências 

para algumas propriedades da água, como a viscosidade, tendo reflexos no oxigênio 

dissolvido. (MOTA, 2006).  

A temperatura das águas é essencial para a caracterização das águas residuárias 

brutas e para a caracterização dos corpos d’água. Alterações significativas de temperatura 

podem ser decorrentes de despejos industriais ou devido à presença de torres de resfriamento. 

Todos os corpos d’água apresentam variações de temperatura ao longo do dia e das estações 

do ano. No entanto, os lançamentos de efluentes em altas temperaturas em contato com os 

corpos d’água alteram não só suas características, como a tensão superficial e sua viscosidade, 

mas também afetam os organismos aquáticos devido a temperaturas fora de seus limites de 

tolerância térmica, causando prejuízos a sua sobrevivência. (ANA, 2009).  

  O aumento de temperatura acelera as reações químicas e biológicas, diminuem 

a solubilidade dos gases, como o caso do Oxigênio Dissolvido, aumenta a liberação de gases, 

causando mau cheiro. (PIVELI, 2006). 

 

 Potencial Hidrogênico- pH: 

 

Indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade da água, de acordo com a 

concentração de íons H
+
. O pH depende de sua origem e características naturais, entretanto 

pode ser alterado pela adição de resíduos pela ação antrópica, despejos domésticos, com a 

oxidação da matéria orgânica, através de despejos industriais e  dissolução de rochas. O pH 

não tem implicação em termos de saúde pública, a não ser que seus valores estejam muito 

elevados, causando irritação na pele. (SPERLING, 2007).  

 De acordo com a Resolução n.° 357 do CONAMA o pH deve estar entre 6 e 9 

para que haja proteção da vida aquática, o qual quando alterado pode afetar o metabolismo 
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das espécies aquáticas.  As alterações nos valores de pH também podem aumentar o efeito de 

substâncias químicas que são tóxicas para os organismos aquáticos, tais como os metais 

pesados.(ANA, 2009). 

 

2.5.3 Principais impactos do lançamento de efluentes de esgotos nos corpos d’água 

 

 

Sabe-se que os rios são os principais destinos de esgotos brutos ou tratados, 

principalmente em virtude do crescimento desordenado das cidades, da irregular ocupação do 

solo. Daí a importância do Saneamento Ambiental, pois diante destes despejos desordenados 

sem prévio controle, os rios podem ser contaminados por microorganismos, sofrer 

eutrofização e a autodepuração, dependendo da vazão do efluente, concentração dos 

constituintes presentes nos despejos e freqüência desses despejos. O despejo de efluentes nos 

rios complementa o tratamento de esgoto, além de ser uma destinação final, em virtude da sua 

capacidade de assimilá-los, sendo um recurso natural freqüentemente explorado.  

 

Segundo (CASAGRANDE, et al, 2006), outro fator fundamental é o fato de que a 

carência de recursos em processos de tratamento de esgotos mais eficientes faz com que essa 

prática se torne necessária, e cursos d’água passam a ser parte complementar do tratamento. 

Entretanto, esses lançamentos devem ser feitos com base em critérios bem definidos, para que 

não haja prejuízo na capacidade de assimilação, ocasionando desequilíbrios no meio aquático. 

Esses critérios são bem definidos pelo órgão ambiental estadual e federal, adotando-se aquele 

mais restritivo.  

Apesar do desenvolvimento econômico de algumas cidades, são poucas as que 

possuem um sistema de tratamento adequado, e isso faz com que os recursos hídricos sofram 

constantes degradações. (CASAGRANDE, et al, 2006).  

Neste contexto, estimular a possibilidade da capacitação social, como uma forma 

de gestão das águas urbanas, é importante para uma reflexão sobre as ações públicas e, 

principalmente, privadas, a fim de estabelecer as funções dos serviços ambientais, que a 

restauração dos rios já afetados pode proporcionar aos ecossistemas fluviais, garantindo 

benefícios sociais e ambientais. Por isso a integração dessa capacitação social no processo de 
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gestão ambiental e na gestão dos recursos hídricos pode ser um caminho de mudanças a fim 

de se proporcionar a sustentabilidade dos rios brasileiros. (LIMEIRA, et al, 2010).  

As características da água próximo à nascente até aquelas que adentram a cidade 

permitem concluir se houve ou não interferência na sua qualidade, e não existindo um 

tratamento de esgoto doméstico eficiente na cidade ou existindo de maneira precária piora a 

qualidade da água, quando esta é lançada nos corpos d’água. (SARDINHA et al, 2008). 

Quando o esgoto sanitário é lançado in natura nos cursos d’água, na maioria das vezes 

causam-se sérios prejuízos à qualidade da água, principalmente quando a vazão do esgoto é 

maior do que a vazão do rio.  

A solubilidade e a dinâmica do Oxigênio no corpo d’água são aspectos 

importantes tanto para entender a distribuição da biota aquática como também é utilizado 

como indicador da condição da água em relação ao seu estado de degradação, ou seja, um 

indicativo de poluição. Segundo (CASAGRANDE, et al, 2006), o oxigênio dissolvido 

representa 35% dos gases dissolvidos na água dos cursos d’água, sendo produzido pelos 

fotossintetizantes e consumido pelos demais através da respiração, entretanto esse balanço é 

alterado quando há alterações no ambiente aquático.  

A introdução da matéria orgânica em um corpo d’água resulta, indiretamente, no 

consumo de oxigênio dissolvido. Tal se deve aos processos de estabilização da matéria 

orgânica realizados pelas bactérias decompositoras, as quais utilizam o oxigênio disponível no 

meio líquido para sua respiração. O decréscimo da concentração do oxigênio dissolvido tem 

diversas implicações do ponto de vista ambiental, constituindo-se em um dos principais 

problemas de poluição das águas em nosso meio (SPERLING, 2007).  

Entretanto, após os lançamentos de efluentes orgânicos, os cursos d’água iniciam 

seu processo de autodepuração, capacidade natural de se recuperarem. A autodepuração não é 

absoluta, ocorre um equilíbrio dos parâmetros em cada trecho de água, mas não indica que 

retomou totalmente seu estado natural.  Sabe-se que essa autodepuração não é ilimitada, ou 

seja, depende da vazão desse efluente e de sua freqüência. Ainda segundo (SPERLING, 

2007), o estudo da autodepuração dos rios é bastante importante para se conhecer a 

capacidade de assimilação dos rios e para impedir o lançamento de despejos acima do que 

possa suportar o corpo d’água.   
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Conforme o (CONAMA, 2005) pode-se utilizar a capacidade dos rios de se 

autodepurar como complemento do tratamento de efluentes, como a destinação final, porém, 

respeitando os limites de DBO estabelecidos de acordo com o enquadramento dos corpos 

d’água.  

Quando existem lançamentos de efluentes onde estes apresentam excesso de 

determinados constituintes, como fósforo e nitrogênio aumentam-se a quantidade de 

nutrientes no corpo d’ água, fazendo com que neste meio aquático haja um crescimento 

excessivo de plantas aquáticas existentes, em quantidade tais que causam prejuízos à 

qualidade da água. (SPERLING, 2007). O processo de eutrofização ocorre também em rios, 

entretanto, com menos freqüência, devido o pouco surgimento de algas, em decorrência da 

turbidez e velocidade. Os esgotos domésticos oriundos dos sistemas de esgotamento sanitário 

contribuem de maneira significativa para a presença do fósforo nas águas, pois este está 

presente nas fezes humanas, nos detergentes de limpeza doméstica, já nos esgotos industriais, 

é difícil a sua generalização, em decorrência da grande variabilidade e tipologias industriais.    

Um sistema é caracterizado eutrófico quando é rico em nutrientes necessários ao 

desenvolvimento vegetal. A disponibilidade de nutrientes associada a condições ótimas de 

luz, temperatura e profundidade, cujo nível é medido através da disponibilidade desses 

nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, os quais são elementos limitantes à produção 

primária (vegetação aquática). (JÚNIOR, et al, 2007). 

 

Segundo (ESPERLING, 1996), também citado por (JÚNIOR, et al, 2007), dentre 

os principais efeitos da eutrofização, estão: redução da diversidade biológica e do 

desenvolvimento de plantas aquáticas; condições anaeróbias no fundo do corpo d’água e no 

corpo d’água como um todo; liberação de toxinas pelas algas que prejudiciais a saúde 

humana; eventuais mortandades de peixes; maior dificuldade e elevação nos custos de 

tratamento da água; problemas com o abastecimento de águas industrial; redução na 

navegação e capacidade de transporte e desaparecimento gradual do lago como um todo.  

 Quando um esgoto é lançado, o rio se comporta diferentemente ao longo do 

tempo, levando em consideração sua dimensão e sua vazão, passando por vários estágios de 

sucessão, chamadas zonas de autodepuração. São elas: 
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1. Zona de águas limpas: 

 

Encontra-se a montante do lançamento dos dejetos e na fase final da 

autodepuração. Há equilíbrio, elevada diversidade de espécies e boa qualidade da água. 

(SPERLING, 2007). 

2. Zona de degradação: 

 

O estado em que se encontra o rio logo após o lançamento do efluente. Alta 

concentração de matéria orgânica, início lento da decomposição, com o início da proliferação 

bacteriana e subprodutos da respiração (CALADO, 2005). A massa líquida se caracteriza por 

uma cor escura e turva bem próxima ao local do lançamento, existindo uma perturbação na 

comunidade aquática.  

Elevada Demanda Bioquímica de Oxigênio- DBO decorrente do processo de 

decomposição da elevada concentração de matéria orgânica, conseqüentemente alto consumo 

de oxigênio por parte desses decompositores e uma diminuição da concentração deste para as 

atividades respiratórias dos seres aquáticos presentes na massa líquida. Elevada uma 

proliferação de bactérias aeróbias, responsáveis pelos processos metabólicos de 

decomposição, resultando numa quantidade elevada de gás carbônico – CO2, convertido a 

ácido carbônico na água, tornando-se ácida, baixando o pH, havendo também presença de 

amônia. Em locais mais profundos do rio, no lodo do fundo, prevalecerá condições 

anaeróbias, devido a falta de OD, resultando em produção de gás sulfídrico, responsável por 

odores desagradáveis. Com a diminuição do Oxigênio, passará a se proliferar bactérias 

anaeróbias que farão a decomposição da matéria orgânica. (SPERLING, 2007).  

Haverá uma diminuição dos seres aquáticos que anteriormente ali habitavam, 

desaparecerão os seres mais sensíveis a poluição, predominando seres mais resistentes. Há 

crescimento da quantidade de bactérias e fungos, enquanto afluem do local os peixes em 

busca de águas limpas. (MOTA, 2006).  

3. Zona de decomposição ativa: 

 

Após a perturbação inicial, os microorganismos começam ativamente a estabilizar 

a matéria orgânica, diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido, por sua vez 
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aumentando o déficit do mesmo na massa líquida, podendo atingir elevados níveis de 

degradação. (MOTA, 2006).  

O oxigênio dissolvido atinge seu valor mínimo, entretanto, se a quantidade de 

matéria orgânica for significativa em relação à vazão do rio, pode ser que o OD seja 

totalmente consumido pelos decompositores, podendo chegar a estágios de anaerobiose, desta 

forma haverá presença de gases como o metano e gás sulfídrico. O nitrogênio ainda apresenta-

se em forma de amônia, entretanto, no final desta zona, já há conversão de amônia em nitrito, 

por causa do crescimento do OD. As bactérias decompositoras começam a reduzir em 

quantidade, devido à redução do alimento e a matéria orgânica encontra-se em grande volume 

já estabilizado. Os animais aquáticos mais sensíveis ainda não estão presentes no final desta 

zona. (SPERLING, 2007). 

4. Zona de recuperação 

 

A matéria orgânica encontra-se em grande parcela já totalmente estabilizada, com 

presença de compostos estáveis e inertes, devido à estabilização. (CALADO, 2005).  Há uma 

redução da respiração bacteriana, decorrente a redução do consumo do oxigênio dissolvido na 

massa líquida, logo, a concentração de OD encontra-se crescente, pois há reduzido consumo 

pelas bactérias decompositoras e há uma introdução maior de oxigênio atmosférico na massa 

líquida. Mudança na flora e fauna. (SPERLING, 2007). 

5. Zona de águas limpas 

 

O ecossistema aquático reencontra o estado de equilíbrio, com elevada 

diversidade de espécies e boa qualidade da água. Entretanto, a água depurada não está 

totalmente purificada em termos higiênicos, pois a autodepuração absoluta não existe. O 

ecossistema encontra o equilíbrio, mas diferente da condição anterior, antes do despejo. 

(SPERLING, 2007) 

As figuras abaixo mostram os perfis esquemáticos do comportamento da matéria 

orgânica, das bactérias e do oxigênio dissolvido ao longo do percurso no curso d’água, em 

cada fase da autodepuração.  
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 Figura 2.5 - Perfil esquemático da estabilização da matéria orgânica na massa líquida e a   

delimitação das zonas de autodepuração. Fonte: CALADO, 2005. 
 

 

 
 Figura 2.6 - Perfil esquemático da proliferação de bactérias decompositoras e a delimitação  

das zonas de autodepuração. Fonte: CALADO, 2005. 
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Figura 2.7 - Perfil esquemático do Oxigênio Dissolvido e a delimitação das zonas de   

autodepuração. Fonte: CALADO, 2005. 

 

 

Percebe-se que a poluição é seletiva, ou seja, espécies mais resistentes e mais bem 

adaptadas sobrevivem e permanecem no meio aquático mesmo após o lançamento do 

efluente. A presença ou a ausência da poluição pode ser caracterizada pela diversidade de 

espécies, conforme mostrado a figura abaixo. 

 

 
 

Figura 2.8 - Perfil esquemático da relação entre a diversidade de espécies e o nível de 

poluição. Fonte: CALADO, 2005. 
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2.5.4  O balanço entre o consumo e a produção do Oxigênio Dissolvido  

 

 De acordo com (SPERLING, 2007), um dos principais problemas da poluição 

dos cursos d’água, em termos ecológicos, é o consumo do oxigênio dissolvido (OD) após o 

lançamento de efluentes. A introdução da matéria orgânica nos rios através de despejos faz 

com que bactérias decompositoras consumam o oxigênio no meu aquático para que possam 

estabilizar essa matéria orgânica, a fim de que o rio volte às condições anteriores naturais de 

equilíbrio. Com a queda desse oxigênio dissolvido, há prejuízos para o meio aquático, já que 

níveis de oxigênio passam a ser mínimos, caso essa matéria orgânica esteja em condições 

elevadas.  

Segundo (CASAGRANDE, et al, 2006), a solubilidade e a dinâmica do oxigênio 

em rios e lagos, são aspectos muito importantes para compreender a distribuição e 

desenvolvimento da biota aquática. Portanto, o teor de oxigênio dissolvido pode ser 

considerado um dos indicadores da condição da água no que diz respeito ao seu estado de 

degradação. Entretanto, salienta-se que embora o oxigênio dissolvido seja um bom indicador, 

não deve ser o único fator considerado, pois sua concentração é afetada por diversos fatores e 

não somente pela ação antrópica. Baixos teores de oxigênio dissolvido também podem ser 

encontrados em ecossistemas não degradados, como por exemplo, na bacia Amazônica. 

 

A concentração do oxigênio dissolvido é bastante influenciada pela atividade da 

biota aquática, pela temperatura da água, pressão, entre outros, enquanto os seres 

fotossintetizantes produzem o oxigênio, os demais o utilizam para a respiração, entretanto, o 

equilíbrio entre a fotossíntese e a respiração pode ser facilmente perturbado. (WETZEL, 

1975).   

 

 A quantidade de oxigênio no meio aquático, em comparação com o ar 

atmosférico, é bem inferior, sendo neste aproximadamente de 270mg/L, enquanto na água 

gira em torno de 9mg/L. Percebe-se então que, qualquer perturbação no meio aquático que 

diminua essa quantidade de oxigênio, pode comprometer o ambiente e a vida neste 

ecossistema. (SPERLING, 2007). O consumo do oxigênio se dá pela oxidação da matéria 

orgânica carbonácea, oxidação da matéria orgânica nitrogenada (nitrificação), a demanda 

bentônica e a respiração, enquanto são fontes de oxigênio na para massa líquida, a reaeração 

atmosférica e a fotossíntese.  



55 
 

2.5.4.1 Consumo de Oxigênio 

 

 Oxidação da matéria orgânica carbonácea 

 

A oxidação da matéria orgânica pode gerar baixos teores de oxigênio dissolvido, 

sendo considerado o principal fator para o consumo do oxigênio dissolvido. Essa oxidação 

também chamada de estabilização da matéria orgânica é realizada por bactérias 

decompositoras, que utilizam o oxigênio para sua respiração, em condições aeróbias, sendo 

quantificada pela Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). (CHAPRA, 1997).   

 

Equação simplificada da estabilização da matéria orgânica: 

 

   

 

 Oxidação da matéria orgânica nitrogenada (Nitrificação) 

 

Também chamada nitrificação,  esse processo refere-se à transformação da 

amônia em nitrito e este em nitrato. O Nitrogênio posso ser encontrado na forma de nitrogênio 

orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato, as duas primeiras são classificadas como formas 

reduzidas e as duas últimas, formas oxidadas. (PIVELI, 2005) cita que o tempo da poluição é 

associado às formas de nitrogênio. Próximo as fontes de poluição encontram-se as formas 

reduzidas, enquanto que a prevalência de nitrito e nitrato, mostra que há poluição já ocorreu 

algum tempo ou está longe do ponto de poluição.  

Participa-se deste processo seres autótrofos quimiossintetizantes, cuja fonte de 

energia é resultante da oxidação da amônia (SPERLING, 2007).  

Transformação da amônia em nitrito: 

     
 

 
       

                 

Transformação do nitrito em nitrato: 
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 Demanda bentônica 

 

 

 

A demanda bentônica corresponde à estabilização da matéria orgânica particulada 

sedimentada no fundo da calha do rio ou lago, também chamada de demanda de oxigênio pelo 

sedimento. Geralmente se dá em condições de anaerobiose, devido à dificuldade de 

penetração do oxigênio no lodo, conduzindo a forma oxidada do gás carbônico e reduzida de 

metano (SPERLING, 2007), não havendo consumo neste caso de oxigênio. Entretanto, em 

finas camadas sobre a superfície do lodo e em decorrência do seu revolvimento natural 

resultante da movimentação das águas, pode fazer com que essa decomposição ocorra 

aerobiamente, resultando remoção de DBO e consumo de OD.  

 

 

 Respiração 

 

 

Microorganismos aeróbios oxidam seu carbono orgânico em dióxido de carbono, 

oposto a fotossíntese.  (SPERLING, 2007). 

 

 

  

                                                
 

 

 

2.5.4.2 Produção de Oxigênio 

 

  

 Reaeração atmosférica 

 

Esse processo ocorre na interface gás-líquido, sendo um fenômeno físico e 

considerado o principal responsável pela absorção de oxigênio pela massa líquida. 

(SPERLING, 2007). Quando o sistema encontra-se em equilíbrio, ou seja, quando o líquido 

possui concentração saturada de OD a troca gasosa entre os meios são iguais, entretanto, 

havendo uma perturbação, e aumentando o déficit de OD no meio líquido, a atmosfera tende a 

liberar mais oxigênio para este meio.  
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Segundo (CHAPRA, 1997), há dois mecanismos que atuam nessa transferência, a 

difusão molecular e a difusão turbulenta, sendo a primeira a tendência natural e lenta das 

partículas se espalharem no meio uniformemente, enquanto a segunda, é mais rápida, 

envolvendo a criação de interfaces e renovação dessas interfaces, através de alguma 

turbulência ocasionada na água.   

 

 

 Fotossíntese 

 

 

Os seres autótrofos utilizam esse processo para síntese da matéria orgânica, 

resultando em compostos orgânicos para a reserva de energia aos seres heterótrofos, além de 

produzir oxigênio, permitindo a respiração dos seres aquáticos, essencial para a vida neste 

ecossistema e contribuindo para o balanço de OD.  

 

                                        

 

 

2.6  Base matemática para concessão de outorga de lançamento de efluentes 

 

2.6.1 Modelagem da qualidade da água 

 

Processo que consiste em produzir modelos matemáticos eficientes, de forma 

simplificada, generalizada que represente a realidade, reduza a variedade e complexidade a 

um nível de entendimento tal, a fim de que seja instrumento útil para a previsão de impactos 

das cargas poluidoras nos corpos d’água e para análise de cenários de intervenção antrópica e 

correção dos problemas ambientais.  

 

 Segundo (CHAPRA, 1997), são definidos como formulações idealizadas que 

representam uma resposta de um sistema físico (receptor do efluente) a um determinado 

estímulo externo (efluente).  

 A entrada natural ou através de influências antrópicas de poluentes nos corpos 

d’água provoca alterações significativas em suas características e a variação na distribuição 

espacial e temporal de sua concentração ocorre em razão dos processos físicos, químicos e 
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biológicos do meio hídrico. O conhecimento dessa distribuição é importante na análise do 

manancial, e essa distribuição é ligada aos processos de transporte de massa, sejam eles 

advecção e/ou difusão, quanto aos processos físicos, químicos e biológicos que determinam as 

taxas de mudança na concentração do constituinte analisado resultante da entrada do efluente 

(SPERLING, 2007).  

 O modelo de deve, através de formulações e leis conhecidas descrever o 

sistema analisado e representar como um corpo hídrico é influenciado pelas descargas 

poluidoras, sejam elas conservativas ou não, bem como estimar suas concentrações e de 

parâmetros indicadores da qualidade da água (TUCCI, 1998). 

A modelagem contém objetivos que englobam a pesquisa, gerenciamento e 

planejamento dos recursos hídricos, estudos e previsão de hipóteses de cenários, outorgas de 

lançamentos de descargas, bem como análise do tratamento dos esgotos. (SPERLING, 2007). 

Os modelos matemáticos, através dos perfis resultantes dos constituintes, podem verificar 

quais eficiências de tratamento são necessárias para que as descargas poluidoras não 

ultrapassem a capacidade de autodepuração dos rios e nem sua classe de uso estabelecida pela 

legislação CONAMA. As metodologias técnicas auxiliam nas análises de autorizações para os 

lançamentos de efluentes, considerando não apenas os limites de descargas, mas também o 

padrão de qualidade do corpo receptor. (NAHON, et al, 2009).  

 

 Os constituintes associados aos lançamentos domésticos e vários efluentes 

industriais que podem ser modelados são: oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio, nitrogênio, fósforo e os coliformes termotolerantes, indicadores de contaminação 

fecal. Os modelos matemáticos se diferem pelo nível de complexidade, a depender de seus 

objetivos, que refletem na sua estruturação, com formulação de variáveis e parâmetros 

intervenientes. (SPERLING, 2007). 

 

Estes modelos podem ser classificados segundo o transporte de massa, condições 

de escoamento e pelas características dos parâmetros da qualidade de água. Eles podem variar 

de simples formulações até aquelas só resolvidas por métodos numéricos sofisticados 

(TUCCI, 1998). 

 



59 
 

2.6.2  Modelo de Streeter-Phelps 

 

Modelo clássico de simulação de oxigênio dissolvido, desenvolvido em 1925 por 

Streeter e Phelps, para casos de poluição por matéria orgânica biodegradável. Leva-se em 

consideração somente os efeitos da desoxigenação e reaeração para o balanço do oxigênio 

dissolvido (SPERLING, 2007). Pode ser utilizado para lançamentos pontuais ou múltiplos, 

sendo este modelo adotado por este trabalho, como base matemática para concessão de 

outorgas de lançamento de efluentes, cujas formulações serão desenvolvidas na metodologia. 

 

Considera-se uma mistura perfeita e instantânea no ponto de lançamento no rio 

para o desenvolvimento das equações da mistura esgoto-rio. No processo de diluição do 

efluente no corpo hídrico é importante o conhecimento dos aspectos geométricos, 

hidrológicos e hidráulicos. Neste processo incluem-se os fundamentos do transporte de massa, 

bem como o princípio da conservação das massas ou fluxo de massa. (SPERLING, 2007)  
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3   METODOLOGIA 

 

3.1 Fundamentos do transporte de massa  

 

3.1.1 Difusão molecular 

 

Considerando o caráter predominantemente longitudinal dos rios e o 

derramamento de uma substância efluente num determinado ponto deste rio, haverá dispersão 

natural e um espalhamento linear (sentido horizontal) da concentração dessa substância. Se 

considerarmos uma pequena unidade de volume homogêneo e isotrópico o qual sujeito ao 

contato e penetração da substância, veremos que obteremos a lei da difusão molecular em 

uma dimensão, tendo como princípios básicos a Lei de Fick e a Lei da Conservação das 

Massas.  A equação da difusão molecular, em uma dimensão, tem como solução uma equação 

de uma distribuição normal. Sua fundamentação é apresentada a seguir. 

 Princípio da conservação das massas 

A transferência de massa no sistema, um determinado volume de controle, possui 

características permanentes, sendo a massa que entra igual à massa que sai, considerando o 

sistema bem misturado e cuja massa seja a concentração do constituinte analisado para a 

concessão de outorga.  As equações da continuidade permitem analisar de forma pontual essa 

transferência de massa pela distribuição da concentração do constituinte, conforme 

desenvolvido abaixo, (LOPES, 2009). 

 

 
Figura 3.1 - Fluxo de massa num volume de controle associado a cada dimensão.  

Fonte: LOPES, 2009. 
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 Na direção Z: 
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Tem-se que a concentração da massa da figura 10 é o somatório das equações (3.1), (3.2) e 

(3.3), logo, sendo C a concentração da massa do constituinte. 

                                                                                                                                               (3.4) 

 

A taxa da variação da concentração no volume de controle é: 

(Taxa da variação da concentração) =                                                                                   (3.5) 

 

Então, teremos a equação diferencial da continuidade considerando simplificações das 

equações das três dimensões:  

                                                                                    (3.6) 

 

Onde: 

C = concentração da substância em análise 
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Entretanto, a segunda parte desta equação é um produto escalar entre dois vetores.  
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Onde: 

  





















k

z
j

y
i

x
                                                                                                      (3.8)     

wzvjuiV 


                                                                                                         (3.9) 

 Logo, 
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CV

t
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A equação 3.6 é a formulação do princípio da conservação de massa nas três 

dimensões e pode ser representada por: 

  0



q

t

C
                                                                                                      (3.11) 

Sendo q  o fluxo de massa por unidade de área. 

Os operadores matemáticos   , conhecidos como divergentes, são sempre 

válidos quando for aplicado no lado esquerdo de uma grandeza qualquer. E desta forma, a 

divergência do fluxo  q  é representada por  q  

Percebe-se que na equação 3.11 o seu segundo termo é igual à concentração de 

massa que atravessa as faces do volume de controle da figura 3.1. Assim, podemos explicar, 

fisicamente, que o operador matemático, dado na equação 3.6, o divergente é a diferença entre 

o que entra e o que sai do corpo de volume.  

Lei de Fick      

Sabe-se pela Lei de Fick, que a taxa de transporte de massa na direção x é:  
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Onde, tem-se: 

q = fluxo de massa por unidade de área 

D = coeficiente de difusão molecular 

C = concentração da amostra 

 

A equação 3.12 poderá ser generalizada para o espaço tridimensional, tornando-se: 

CDq                                                                                                                            (3.13) 

Aplicando desta forma a Lei de Fick no sistema representado na figura 3.10 tem: 

 CDCVq                                                                                                                (3.14) 

Combinando as equações 3.13 com a equação 3.10 tem-se: 

                                                                                               (3.15)  

  

                                                                                     (3.16)                             

 

                                                                                           (3.17) 

                                                                                                   (3.18)                                                                                                                                                                                                                             

 

A equação 3.18 é conhecida como equação da difusão advectiva em três dimensões. 

Onde o operador Laplaciano ( 2 ) é definido por: 
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Desenvolvendo a equação 3.16, obtemos: 

CDCVVC
t

C 2






                                                                                          (3.20) 

Vale ressaltar que a equação que descreve a conservação de massa de um fluido é definida 

como: 
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Para fluidos incompreensíveis, onde a massa específica (ρ) do fluido permanece invariante no 

tempo e no espaço, a equação da continuidade ficará: 
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Logo a equação 3.20 pode ser escrita como: 
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Em componentes: 
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Nesta equação o coeficiente de difusividade (D) foi considerado uma constante. 

Na prática isto não ocorre com tanta freqüência.  Entretanto como o parâmetro D é 

desenvolvido para um escoamento bem comportado (Laminar) e os escoamentos em rios são 

irregulares, o mesmo precisa ser modificado. Isto é feito através da aplicação de 

características de escoamento turbulento na equação do transporte de massa (LOPES, 2009). 

Como esta pesquisa trata do estudo da concessão de outorga para lançamentos de 

efluentes em rios naturais, é importante aplicar a equação (3.25) nestes corpos hídricos. 

Assim, considerando as características de um rio, onde predomina a velocidade em uma 

dimensão; considerando a dispersão instantânea nas direções verticais e transversais; e 
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aplicando as médias espaciais nestas direções, a equação (3.25) pode ser escrita na forma 

(CHAGAS, 2005). 

 

DSKC
x

C
AE

xAx

C
u

t

C



















)(

1
                                       (3.26) 

 

onde, 

C é a concentração da substância ao longo do canal, em kg/m
3
; 

u é  a velocidade ao longo do canal, em m/s; 

A é a área da seção transversal do canal, em m
2
; 

E é o coeficiente de dispersão longitudinal; 

K é o coeficiente de decaimento da substância, em T
-1

; 

SD representa o lançamento distribuído ao longo do canal. 

  

3.2 Modelo de Streeter e Phelps 

 

Esta equação pode ser aplicada para qualquer tipo de substancia presente nos 

efluentes, controlando os valores dos parâmetros K para cada substancia. Por exemplo, se o 

modelo trata de estudar a relação entre DBO e OD, suas equações são apresentadas nas 

seguintes formas (CHAGAS, 2005), 
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 Equação de OD: 
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onde, 

L é a concentração da DBO, em mg/l; 

u é a velocidade longitudinal do escoamento em m/s; 

E é o coeficiente de dispersão longitudinal, em m
2
/s; 

Kd é o coeficiente de desoxigenação, em T
-1

; 

Sd taxa de lançamento difuso, se houver, em mg/l por segundo; 

K2 é a coeficiente de reaeração, em T
-1

; 

C é a concentração de OD, em mg/l; 

Cs é a concentração de saturação do Oxigênio Saturado; e  

A é a área da seção transversal do rio considerado, em m
2
. 

 

Como esta pesquisa aplicou o Modelo de Streeter e Phelps, para estudar as 

condições de concessão de outorga para lançamentos de efluentes, as equações (3.27) e (3.28) 

foram reescritas na forma originalmente proposta pelos criadores deste modelo, onde foram 

considerados somente o consumo e a produção do oxigênio dissolvido. Assim também, foram 

considerados que a difusão advectiva é nula, que a dispersão longitudinal é instantânea, e que 

o escoamento do rio é permanente. Estas considerações, aplicadas nas equações acima citadas, 

transformam o modelo em, 

 

 Equação de DBO 

 

 
  

  
                                                                                                                              (3.29) 

 

 Equação de OD: 

 

  

   
                                                                                                                                     (3.30) 
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As soluções analíticas destas equações são, respectivamente (SPERLING, 2007), 

 

     
                                                                                                                              (3.31) 

 

         
     

     
                                                                        (3.32) 

 

                                                                      (3.33) 

 

                                                                                                 (3.34) 

 

Onde, 

Cr = Concentração do constituinte no rio, imediatamente a montante do ponto de mistura 

(mg/L); 

Qr = Vazão do rio (m³/s); 

Cef = Concentração do constituinte analisado no efluente (ou esgoto), imediatamente a 

montante do ponto de mistura (mg/L);  

Qef = Vazão do efluente (ou esgoto);  

Kd = Coeficiente de remoção de DBO efetiva no rio (   ); 

K2 = Coeficiente de reaeração (   ); 

T =Temperatura da água do rio (°C); 

Cs = Concentração de saturação do gás (oxigênio) na massa líquida do rio (mg/L); 

Co = Concentração inicial de oxigênio dissolvido(OD), logo após a mistura (mg/L); 

Lo = Demanda última, DBO total ao final da estabilização, ou DBO remanescente para t=0; 

t = Tempo (em dias). 

Os parâmetros dos modelos foram simulados a fim de se obter resultados 

diversos, para que se fosse possível a análise da possibilidade da concessão da outorga dentro 
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de diversos cenários, dentro dos limites de concentração da resolução n.º 357/2005 do 

CONAMA, conforme é mostrado novamente pela tabela 2.1, a seguir, já devidamente 

identificada na revisão bibliográfica com a fonte correspondente, pertencente a ANA, 2005. 

 

O enquadramento das águas doces, assim como água salgada, é classificado em classes de uso 

preponderantes, sendo devidamente caracterizadas conforme a mesma resolução acima 

mencionada, a Resolução n.º 357/2005 do CONAMA. Entretanto, é de interesse deste 

trabalho os valores mínimos dos enquadramentos da água doce. Veja a seguir. 

 

Logo, os resultados obtidos pelos modelos serão comparados a esta legislação, representada 

pela tabela 2.2, logo acima, também já devidamente identificada na Revisão Bibliográfica 

com a fonte correspondente, pertencente à ANA, 2005. 

Foi realizada a análise da resistência do rio, definindo-se um parâmetro de 

controle, e representado por  . Nestas condições, quando   torna-se negativo, o sistema falha 
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e não há possibilidade da concessão de outorga.  Deve ficar claro que este parâmetro está, 

sempre, relacionado com a concentração de oxigênio disponível no rio. Sua formulação é a 

seguinte: 

 

                                                                                                                (3.35) 

 

Onde, 

  - Representa a resistência do Rio (adimensional); 

Cperm - Representa a concentração permitida do constituinte ou substância em análise pela 

legislação pertinente (mg/L). 

Ct - Representa a concentração do Oxigênio Dissolvido em um determinado tempo (mg/L). 

Sendo as variáveis acima, previamente definidas. 
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4   RESULTADOS 

  

Aplicando-se o modelo clássico de oxigênio dissolvido de Streeter-Phelps e o 

modelo de coliformes fecais em cursos d’água, verificam-se resultados relevantes sobre os 

aspectos de poluição das águas, quanto à concessão ou não de outorgas de lançamento de 

efluentes, como também a necessidade ou não do incremento de tratamento dos efluentes. 

Primeiramente, verificou-se o comportamento da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), que tem como unidade       . O modelo analisa matematicamente como 

o consumo de oxigênio progride com o tempo. 

É relevante salientar que a DBO pode ser entendida sob dois aspectos, ambos 

possuindo a unidade de massa de oxigênio por unidade de volume.  São elas:  

 

 DBO remanescente (L), sendo esta a concentração de matéria orgânica na 

água, em um dado instante;  

 

 e a DBO exercida (Lo), que representa a quantidade de oxigênio consumido 

para decompor a matéria orgânica até um determinado instante.  

 

No instante igual a zero, a DBO remanescente é total, já que esta se encontra no 

ponto de lançamento, enquanto que a DBO exercida (oxigênio consumido) é zero, pois ainda 

não se iniciou a estabilização da matéria orgânica. Com o passar do tempo, esses valores vão 

se invertendo, a DBO remanescente vai diminuindo até desaparecer por completo, à medida 

que a matéria orgânica vai se decompondo e a DBO exercida vai aumentado, na medida em 

que o consumo de oxigênio crescendo, até chegar a seu valor máximo. A DBO exercida 

também é conhecida como Demanda última, já que esta representa o consumo total de 

oxigênio necessário para a estabilização de toda a matéria orgânica.  

Os gráficos analisados neste trabalho representam a DBO remanescente, cuja 

cinética de reação é representada por uma reação de primeira ordem.  
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Inicialmente, analisou-se o comportamento da DBO em função do tempo. Adotou-se  para o 

coeficiente de remoção de DBO efetiva no rio, Kd = 0,5     (base e, 20°C) como valor para 

rio raso, recebendo esgoto bruto concentrado.  

O tempo foi tomado num intervalo que variou de 1 a 11 dias. Considerando o decaimento da 

DBO, conforme equação mostrada na Metodologia tem-se a tabela abaixo: 

Tabela 4.1 - L/Lo em função do tempo 

t (dias) L/Lo 

0 1,000 

1 0,607 

2 0,369 

3 0,224 

4 0,136 

5 0,082 

6 0,050 

7 0,030 

8 0,018 

9 0,011 

10 0,006 

11 0,004 

 

 

Figura 4.1 - Variação da concentração da DBO com o tempo. 
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Com o passar do tempo, como mostra a figura 4.1, o oxigênio dissolvido é consumido para a 

estabilização da matéria orgânica. Com isso, percebe-se, pelo gráfico, que após certo tempo, a 

DBO vai sendo reduzida pela decomposição e com o tempo a taxa de reação é menor, 

decorrente da menor concentração da matéria orgânica. Este resultado mostra a relação da 

DBO com o tempo de detenção hidráulica no rio. 

 

 

Figura 4.2 - Variação da Concentração do OD com o tempo. 

 

 A figura 4.2 mostra a variação da concentração de OD, em função do tempo, 

decorrente do lançamento, anteriormente, definido. Observa-se que no ponto de lançamento, 

em t=0 dia, a concentração de OD é igual a 8mg/L, sendo máximo, uma vez que o sistema 

aquático até então não havia sido perturbado. Com o passar do tempo, há um consumo deste 

oxigênio, devido à decomposição da matéria orgânica presente no esgoto lançado no sistema, 

chegando a seu ponto crítico em 0,5 dias, cujo valor é mínimo, igual a 5mg/L. Após este 

tempo, as concentrações de OD voltam a se elevar com o decorrer ainda do primeiro dia, 

retomando seu valor inicial próximo ao oitavo dia. Este resultado de OD em 0,5 dia é 

fundamental para análise da concessão de outorga. Isto é decorrente do fato de que, após o 

primeiro dia, a reaeração se torna dominante no processo, com relação ao consumo de OD.  
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Entretanto, se alterarmos a vazão do rio para 2,0m³/s, cujo valor aproxima-se da vazão 

existente no Estado do Ceará e aplicando a vazão do efluente para 0,5m³/s, teremos um 

resultado mais crítico, considerando o mesmo lançamento. A figura 4.3 mostra este resultado.  

 

Figura 4.3 - Variação da concentração de OD com o tempo, para uma vazão de 2m
3
/s. 

 

Analisando o resultado, percebe-se neste caso com Qef = 0,5m³/s e Qrio = 2m³/s, há a 

impossibilidade de se obedecer ao limite mínimo de oxigênio dissolvido em rios de água 

doce, segundo a legislação 357/2005 CONAMA, pois para t=0,5, onde o resultado de OD é 

mínimo, seu valor não respeita a legislação. Sendo necessário, portanto, o tratamento prévio 

do efluente, no caso destas condições de lançamento, antes que este seja lançado ao rio, 

respeitando os valores da legislação e evitando assim a degradação. Veja a tabela abaixo: 

Tabela 4.2 - Classes de usos preponderantes de água doce e sua concentração permitida de 

OD e DBO, respectivamente. 

CLASSE OD MÍNIMO (mg/L) DBO MÁXIMA (mg/L) 

Especial 
Não são permitidos 

lançamentos, mesmo tratados. 

Não são permitidos 

lançamentos, mesmo tratados. 

1 6,0 3,0 

2 5,0 5,0 

3 4,0 10,0 

4 2,0 - 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e 

O
xi

gê
n

io
 D

is
so

lv
id

o
 (

m
g/

L)

Tempo (dias)

Concentração de OD x Tempo

Concentração de OD



74 
 

O terceiro passo foi analisar o comportamento da concentração dos coliformes 

fecais e seus impactos no manancial, em um determinado intervalo de tempo, cujo efluente foi 

simulado com presença de coliformes fecais sendo lançado diretamente no rio, advindo de 

esgotos domésticos, sem tratamento algum deste resíduo líquido.  

Adotou-se nesta pesquisa Kb = 1,0    , cujo valor é baseado em estudos realizados por 

ARCEIVALA, 1981; EPA,1985; THOMANN E MUELLER, 1987. 

A partir do oitavo dia, os valores de C/Co são praticamente nulos. A figura 4.4 mostra o perfil 

de Coliformes fecais ao longo do tempo. 

 

 

 Figura 4.4 - Concentração de coliformes fecais com o tempo. 

 

Percebe-se que quando se tem t=0 dia, a concentração de coliformes fecais é 

máxima, em virtude de que tal instante é imediatamente após o lançamento. Entretanto, com o 

passar do tempo, essa concentração diminui em decorrência de vários fatores, entre eles a 

circunstância das condições ambientais, pois fora do intestino humano esses coliformes não 

conseguem se desenvolver normalmente nem se reproduzir. Os fatores como a luz solar, 

sedimentação e temperatura da água que desfavorecem ao seu desenvolvimento. A 

temperatura no corpo humano, que é ideal ao desenvolvimento destes organismos, é bem 
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superior a das águas.  Fatores biológicos e físico-químicos também favorecem a sua redução, 

como: pH, toxidade, falta de nutrientes, predação, entre outros.  

Então, a concessão da outorga deve ser analisada no ato da mistura, onde sua 

concentração é crítica. Essa concentração crítica não implica necessariamente em 

contaminação das águas. Entretanto, sua presença é fator fundamental para uma alerta de que 

aquele efluente pode conter agentes transmissores de doenças. Assim, o entendimento do 

enquadramento de usos preponderantes dos recursos hídricos, é muito importante, pois águas 

destinadas a balneabilidade, abastecimento de água e irrigação de frutas e verduras, por 

exemplo, não podem receber esgotos domésticos, suscetíveis a presença de agentes 

transmissores de doenças 

As próximas simulações se referem à vazão de diluição. As vazões de diluição são 

aquelas vazões necessárias para diluir a carga poluente, sendo diretamente proporcionais a 

essas cargas. O lançamento de efluentes domésticos ou industriais no corpo d’água acarreta 

comprometimento na corrente de água, caso a vazão do rio não seja suficiente para diluir a 

agregação das cargas poluidoras. Deste modo, é importante a identificação das vazões dos rios 

que possam equilibrar e remover pela autodepuração a poluição proporcionada pelos 

lançamentos dos efluentes.  

Inicialmente, foram analisadas as vazões de diluição com a DBO em um 

determinado intervalo de tempo.  

Adotou-se os seguintes valores: 

Cef = 300mg/L 

Crio = 0,5mg/L 

Cperm = 5mg/L 

Qef = 2,0m³/s 

Kd = 0,5 
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Figura 4.5 - Variação da vazão de diluição com o tempo. 

 

A figura 4.5 mostra os resultados desta simulação. Como pode ser observado, a 

vazão de diluição tem um comportamento semelhante com o processo de decaimento da 

DBO. Assim, seus valores diminuem, para um lançamento, à medida que o tempo passa, em 

decorrência da estabilização da matéria orgânica. 

O próximo passo da pesquisa foi análise da vazão de diluição em função da 

concentração permitida dos constituintes.  

No que se refere à DBO, fixou-se o tempo em 0 (zero) dia,  ou seja, o tempo 

imediatamente após o lançamento do efluente no rio, estando a montante do mesmo. Deste 

modo, tem-se, considerando os dados abaixo: 

Cef = 300mg/L; 

Crio = 0,5mg/L 

Qef = 2m³/s  

Kd = 0,5 
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Figura 4.6 – Vazão de diluição em função da concentração permitida de DBO.  

 

A figura 4.6 mostra os resultados desta simulação. Através da figura, pode-se ver 

que há uma importante relação entre a vazão necessária para diluição de um determinado 

lançamento e a concentração permitida para determinado uso. Neste caso, dependendo do 

enquadramento do rio, há a necessidade de se ter uma vazão de diluição compatível com este 

uso. Os resultados mostram que quando há um aumento na concentração permitida, 

reduzindo, assim, o rigor da qualidade da água deste corpo hídrico, a vazão de diluição (Qd) 

tende a reduzir, ou seja, quanto menos restrita é a legislação, menor tende a ser a vazão de 

diluição, para aquela determinada restrição. Este resultado está de acordo com as observações 

previstas nos programas de Gestão. 
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Figura 4.7 - Vazão de diluição com a concentração permitida de Coliformes Fecais.  

A figura 4.7 mostra a mesma simulação para o caso de se ter os Coliformes como 

padrão de qualidade. Como pode ser observado, o comportamento da vazão de diluição é 

similar a DBO, ou seja, quando há um aumento na concentração permitida, a vazão de 

diluição (Qd) tende a reduzir, o que permite concluir que quanto menos restrita é a legislação, 

menor tende a ser a vazão de diluição para aquela determinada restrição. 

Outra simulação foi realizada para ver o comportamento da vazão de diluição, 

para diferentes classes do rio, em função das concentrações de lançamento. Neste caso, é 

importante verificar como se comporta a vazão de diluição de um rio, à medida que se 

aumenta a vazão de lançamento.  

Inicialmente, analisou-se o comportamento para a DBO. A concentração da DBO 

no efluente foi variada como mostra a tabela mais a seguir. Fixou-se novamente t=0 dia, 

resultando em L/Lo=1.  

Observando-se a resolução n.º 357/2005 CONAMA,              

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

100 600 1100 1600 2100 2600 3100

Q
d

 -
V

az
ão

 d
e

 d
il

u
iç

ão
 (

m
³/

s)

Concentração permitida (NMP/100ml)

Qd x Concentração permitida de Coliformes 
fecais 

Qd (m³/s)



79 
 

Tabela 4.3 - Valores máximos de DBO para as diferentes classes, de acordo com a   

Resolução CONAMA n.º 357/2005. 

C perm < 3,0 Para classe 1 

 5,0 Para classe 2 

 10,0 Para classe 3 

 

Aplicou-se: Crio = 0,5; Qef = 2;  Kd = 0,5;  

 

A tabela 4.4 mostra os resultados obtidos pelo modelo Streeter- Phelps, para os dados 

definidos acima. 

 

Tabela. 4.4 - Vazão de diluição para as diferentes classes e suas respectivas concentrações de 

lançamentos de DBO. 

Qd (m³/s)  

classe 1 classe 2 classe 3 Cef (mg/L) 

77,6 42,22 18,94 100 

157,6 86,66 40,00 200 

237,6 131,11 61,05 300 

317,6 175,55 82,10 400 

397,6 220,00 103,15 500 

477,6 264,44 124,21 600 

557,6 308,88 145,26 700 

637,6 353,33 166,31 800 

717,6 397,77 187,36 900 

797,6 442,22 208,42 1000 
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Figura 4.8 - Variação da Vazão de diluição em função da concentração do efluente. 

 

Na figura 4.8 pode-se ver que a vazão de diluição varia linearmente com a 

concentração do efluente. Através da figura pode-se ver que para as classes especiais, como 

ocorre com a classe 1, há uma demanda maior por uma vazão no rio, para que a diluição seja 

garantida. Este resultado mostra que, rios com baixa vazão, não deve ser usado para 

lançamentos de efluentes, sem que o efluente passe por um severo processo de tratamento. 

Neste caso, percebe-se que, quando há um aumento da concentração do constituinte no 

efluente, no caso DBO, o rio necessita de uma maior vazão de diluição, a fim de que o curso 

d’água não sofra um impacto prejudicial a sua vida aquática. Neste caso, a concessão de 

outorga exigirá uma menor concentração do constituinte no efluente, caso a vazão do 

manancial seja pequena. A classe 3 é menos restritiva, ou seja, segundo a resolução 

específica, limita-se  a DBO em 10mg/L, logo a vazão de diluição tende a ser bem inferior do 

que a vazão de diluição  necessária para atender a classe 1, que exige uma concentração 

mínima de 3mg/L.  

O mesmo resultado foi obtido quando se trabalhou com coliformes fecais. A figura 4.10 

mostra os resultados desta simulação, considerando os seguintes dados: 

Pela resolução n.º 357/2005 CONAMA: 
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Tabela 4.5 - Valores mínimos de Coliformes fecais para as diferentes classes, de acordo com 

a Resolução do CONAMA n.º 357/2005. 

C perm <  200 Para classe 1 

 1000 Para classe 2 

 4000 Para classe 3 

  

Os dados de lançamentos são os seguintes: Cef = 20000; Qef = 0,5; Crio = 0; Kb =1,0 

Tabela 4.6 - Vazão de diluição para as diferentes classes e suas respectivas concentrações de 

lançamentos de Coliformes fecais.  

 Qd (m³/s) 

Cef (mg/L) classe 1 classe 2 classe 3 

5000 12,0 2,0 0,12 

10000 24,5 4,5 0,75 

15000 37,0 7,0 1,37 

20000 49,5 9,5 2,00 

25000 62,0 12,0 2,62 

30000 74,5 14,5 3,25 

35000 87,0 17,0 3,87 

40000 99,5 19,5 4,50 

45000 112,0 22,0 5,12 

50000 124,5 24,5 5,75 

55000 137,0 27,0 6,37 

 

 

Figura 4.9 - Vazão de diluição para diferentes classes, em função da concentração de 

lançamento. 
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Através da figura é possível verificar que, somente, para rios de classe  2 e 3, seria possível 

conceder outorga de lançamento de efluente, se o rio tivesse uma vazão compatível com as 

necessidades requeridas para estas classes. Para a região nordeste, uma região com uma 

escassez muito grande de rios com vazões compatíveis com os valores requeridos nestas 

simulações, seria muito complicado conceder qualquer tipo de outorga, sem um rigoroso 

processo de tratamento dos efluentes. 

Em seguida foram realizadas algumas simulações para verificar o comportamento 

do parâmetro de resistência de um rio definido pela equação (3.35). Como foi mencionado 

anteriormente, este parâmetros tem um comportamento semelhante ao comportamento do 

Oxigênio Dissolvido, definido no modelo de Streeter-Phelps. A diferença é de que se ele ficar 

negativo, ele indica que o lançamento de efluente, notadamente a DBO, está da capacidade do 

rio. Desta forma, é fácil identificar até onde pode ser concedida licença para outorga de 

lançamento.  Para esta análise, foram usados os dados seguintes:  

 

Tabela 4.7 - Valores mínimos de OD para as diferentes classes, de acordo com a Resolução 

do CONAMA n.º 357/2005. 

classe 1   > 6 

classe 2   > 5 

classe 3   > 4 

 

Tabela 4.8 - Valores adotados para a simulação de Ct e ϕ.  

C rio 0,5mg/L 

Q rio 20m³/s 

C ef 300mg/L 

Q ef 2m³/s 

Kd 0,5 

K2 4 

T (°C) 28 

Cs 7,723mg/L 

Co 7,723mg/L 

Lo 27,72mg/L 
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Tabela 4.9 - Valores simulados de ϕ para diferentes classes de enquadramento, em função do 

tempo.  

tempo (d) Ct (mg/L) ϕ 

0 7,72 classe 1 classe 2 classe 3 

0,5 5,18 0,29 0,54 0,93 

1 5,39 -0,14 0,04 0,29 

1,5 5,86 -0,10 0,08 0,35 

2 6,26 -0,02 0,17 0,46 

3 6,84 0,04 0,25 0,57 

4 7,18 0,14 0,37 0,71 

5 7,40 0,20 0,44 0,80 

6 7,52 0,23 0,48 0,85 

7 7,60 0,25 0,50 0,88 

8 7,65 0,27 0,52 0,90 

 

 

 

Figura 4.10 - Valores do parâmetro   para diferentes classes, em função do tempo. 

 

Como foi dito antes, o gráfico deste parâmetro é semelhante ao do OD obtido pelo 

modelo de Streeter-Phelps. Entretanto, ao contrário do resultado obtido no modelo, a 

concentração pode ser negativa, aqui o parâmetro pode. Por exemplo, analisando a figura, 

percebe-se que para o lançamento realizado, os usos de classe 1 e dois não são atendidos pela 

legislação em vigor. Somente o rio de classe 3 poderia ser atendido, considerando a vazão do 
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rio. Assim, concluí-se que este parâmetro se apresenta como uma alternativa consistente para 

estudar possíveis concessões de outorga de lançamento. 

 Um experimento foi realizado, considerando a vazão do rio para 2m³/s, e Qef = 

0,5m³/s. Os novos resultados são bastantes críticos. A figura 4.11 mostra os resultados. Neste 

caso, o rio falha para todas as classes usos. É importante notar que, como este parâmetros é 

função do OD, fica claro que as concentrações de OD ficam bem abaixo das concentrações 

permitidas, o que provoca um sério impacto para a vida aquática deste corpo hídrico. 

 

 

Figura 4.11 - Valores do parâmetro   para diferentes classes, para uma vazão de 2 m
3
/s. 

 

 

 Neste trabalho também foi analisado o comportamento dos constituintes diante 

de um rio com trechos pertencentes a classes de usos preponderantes diferentes. Neste caso, 

aplicaram-se os seguintes dados: 
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Tabela 4.10 - Valores adotados para a simulação da vazão de diluição para um rio 

enquadrado em duas classes.  

Cef 300mg/L 

Qef 2m³/s 

Crio 0,5mg/L 

k 0,5 

 

 

 
   Figura 4.12 - Variação da Vazão de diluição para diferentes classes.  

 

A figura 4.12 mostra os resultado desta simulação para o caso de rios com classes 

1 e 2. Já na figura 4.13 encontra-se os resultados encontrados para um rio com classes 1 e 3. 

Comparando esses dois gráficos, pode-se verificar que no primeiro cenário a vazão de 

diluição é bem maior do que no segundo caso. Isto é esperado, considerando que o modelo 

identifica que no primeiro cenário há um conjunto de atividades e usos bem mais nobres do 

que no segundo, fazendo assim, com que a vazão de diluição seja bem maior para diluir a 

concentração no rio. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

0 2 4 6 8 10 12

Q
d

 -
V

az
ão

 d
e 

d
ilu

iç
ão

 (
m

³/
s)

Tempo (dias)

Qd x Tempo (trecho nas classes 1 e 2)

Qd (m³/s)



86 
 

 

Figura 4.13 - Vazão de diluição com o tempo para as classes 1 e 3. 

,  

 

Figura 4.14 - Vazão de diluição para um rio de classe dois e para um rio com duas classes 

diferentes. 

 

A figura 4.14 mostra uma comparação entre a vazão de diluição para um rio de 

classe dois e para um rio com duas classes diferentes. Analisando os gráficos, percebe-se que 

a vazão de diluição necessária para o rio de classe dois é bem maior do que quando é 
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considerado um cenário com rio de classe 2 e 3. Neste caso, percebe-se que a diferença é bem 

considerável, fato este que reforça os resultados encontrados anteriormente. Por outro lado, 

para os dados usados, nestas simulações, percebe-se que a vazão de diluição ainda é muito 

alta para atender um programa de concessão de outorga, sem um tratamento prévio dos 

efluentes. Neste caso, os resultados mostram que, para que esta condição seja atendida, há a 

necessidade de um tratamento dos efluentes. Caso contrário, em estações caracterizadas por 

estiagem, certamente que  qualquer lançamento causará impactos consideráveis.  

Uma última simulação foi realizada considerando a influência da temperatura no 

processo de concessão de outorga de lançamento. Neste caso, foram consideradas as 

temperaturas de 20 graus, 25 graus e 30 graus Celsius. 

 

 

Figura 4.15 - variação do   com o tempo, para diferentes temperaturas. 

 

Analisando a figura 4.15, a temperatura exerce um papel importante no 

comportamento do Oxigênio Dissolvido. Isto implica dizer que este parâmetro exerce um 

papel semelhante no comportamento de  .  Como pode ser visto, quanto maior a temperatura 

menor será o  . Logo, quanto maior a temperatura, mais rigor deve ser a avaliação da 
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concessão de outorga para lançamento. Em outras palavras, em rios de regiões equatoriais, 

com vazões pequenas, fica mais restritivo conceder outorga, sem que haja um programa de 

tratamento adequado. No exemplo tomado, para as condições de simulação, os resultados de 

  indicam que este rio não atende as condições mínimas de OD, para a sobrevivência da vida 

aquática. Assim, situação com esta apresentada na simulação indica que o rio não permite que 

seja outorgado lançamento de efluente como os apresentados na simulação, sem que haja um 

tratamento do mesmo. 

Como pode ser observado, a metodologia apresentada pode se constituir em uma 

forma preliminar para o controle de concessão de outorga de lançamentos de resíduos 

líquidos, em rios naturais, principalmente, nos casos em que este corpo hídrico seja 

caracterizado por pequenas vazões. Nestes casos, é fundamental uma análise criteriosa de 

cada caso, através de um programa de gestão para que a outorga seja concedida.  
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5   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Após a realização de um conjunto de simulações, onde vários cenários foram 

testados, a análise dos resultados foi realizada, com base na resolução CONAMA, com vistas 

à concessão, ou não, de outorga para lançamentos de efluentes em rios naturais. 

Evidentemente que, para este estudo, as características hidráulicas do rio foram preservadas, 

bem como algumas simplificações pertinentes ao processo de transporte de massa foram 

realizadas. Assim, considerou-se para este estudo, escoamento permanente, onde a velocidade 

é constante; admitiu-se que o processo de dispersão ocorresse de forma instantânea; e que, 

como é definido no Modelo de Streeter-Phelps, o processo de decaimento da DBO e da 

reoxigenação do rio fossem considerados um processo de cinética de primeira ordem, com 

uma fonte de consumo e outra de realimentação de OD no rio. Assim, após análise dos 

resultados, as seguintes conclusões foram obtidas. 

 

 O uso de um modelo simplificado como é o caso do Modelo de Streeter-

Phelps, para calcular campos de concentração em rios naturais, continua 

representando uma considerável alternativa para uma primeira análise, na 

concessão de outorga de lançamento de efluentes em rios naturais; 

 A metodologia proposta para este estudo mostrou-se efetiva e representa uma 

técnica consistente, para a análise da capacidade dos rios naturais receberem 

lançamentos efluentes, dentro de um cenário simplificado dos processos 

hidráulico, hidrológico, além dos processos de transporte de massa; 

 Os resultados permitiram concluir que a vazão de diluição, necessária para 

neutralizar um lançamento de efluente tem uma variação linear com as 

concentrações de lançamento. Em outras palavras, os resultados mostram que 

existe uma relação de linearidade entre a concentração dos efluentes e a vazão 

necessária para manter o enquadramento do rio, de acordo com o seu uso; 

 A vazão de diluição diminui gradualmente com o aumento da concentração 

permitida. Esta variação segue um padrão de uma função exponencial 

decrescente. Este resultado mostra a efetividade do modelo usado, bem como 

da metodologia proposta. Como se sabe, quanto menos nobre é o uso das águas 
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do rio, maior é a concentração permitida e menor será a vazão de diluição 

necessária para atender a Legislação. Este resultado foi encontrado tanto para 

as concentrações de DBO, como substância de controle, como para coliformes 

fecais; 

 Quando a análise leva em conta as concentrações de OD no rio, o parâmetro 

adimensional de controle de resistência do rio se mostrou bem efetivo. Como 

foi definido na metodologia, sempre que este parâmetro fica negativo, o 

sistema falha com relação à concentração permitida. Neste contexto, ficou 

muito claro que para lançamentos com altas concentrações de DBO, em algum 

momento o sistema pode falhar. Por exemplo, nas simulações que foram 

apresentadas, onde a concentração de lançamento é compatível com os 

efluentes urbanos, as concentrações de OD, em algum momento, ficam abaixo 

do valor permitido. Este resultado permite dizer que, a concessão de outorga 

para o uso de lançamento, deve ser analisado com muito critério; 

 Os resultados mostraram que o nível de OD nos rios naturais é função da 

temperatura. Assim, quando maior for a temperatura, menor é a capacidade do 

rio de receber efluente, mantendo um bom nível de segurança. Nestas 

condições, os resultados permitem concluir que rios em regiões temperadas são 

mais resistentes do que rios de regiões equatoriais, com as mesmas 

características; 

 Finalmente, a pesquisa mostrou que os valores de vazão necessária para diluir 

uma dada concentração de efluente é muito alta para os padrões dos rios da 

Região do Nordeste Brasileiro, que possuem vazões bem menores do que 

aquelas calculadas. Desta forma, os resultados permitiram concluir que, para 

esses rios, há a necessidade de um tratamento prévio dos efluentes, cujos usos 

serão outorgados. 

Como recomendação para estudos futuros, recomenda-se que novos processos 

sejam incorporados no modelo e estudos semelhantes sejam desenvolvidos. Por exemplo, 

seria interessante a fuzzificação dos parâmetros do Modelo de Streeter-Phelps, de maneira que 

uma análise de risco de falha do sistema pudesse ser desenvolvida. 
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