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RESUMO 

O Trabalho foi realizado com base em um estudo no córrego ''Salobinha'' do município de 

Montes Claros de Goiás (GO) uma vez que o município está a implantar uma ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto) e requer saber a capacidade de autodepuração do córrego em questão 

devido ao fato do efluente lançado. Para isso foi feito um estudo de autodepuração do córrego, 

incluindo a modelagem de OD (oxigênio dissolvido) do trecho a jusante do lançamento dos 

efluentes da futura ETE nos períodos de estiagem e de chuvas. Foi feita também uma 

caracterização do córrego por meio de medições de vazão, OD (Oxigênio Dissolvido) e da DBO 

(demanda Bioquímica de Oxigênio). Os resultados indicam que apesar da ETE ser um 

empreendimento que causará impacto devido ao lançamento de efluentes no córrego Salobinha o 

mesmo tem capacidade de assimilar essa carga de efluente tratado. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os corpos hídricos fluviais são indispensáveis para o desenvolvimento humano, 

tanto devido ao fato de serem o principal reservatório do consumo direto de água como 

também são indispensáveis para a produção de insumos além de sustentarem tanto a 

fauna como a flora de sua bacia hidrográfica. 

Logo é importante tomar conhecimento dessas características a fim de melhor 

utilizar o potencial desses corpos hídricos bem como preservá-los para que se possa 

continuar a aproveitar de seu uso. 

Uma dessas características é a autodepuração, que basicamente consiste na 

capacidade do rio de consumir ou estabilizar determinada carga poluidora 

frequentemente associado a vários processos de natureza física (diluição, sedimentação 

e reaeração atmosférica), química e biológica (oxidação e decomposição) (Sperling, 

1996). 

Segundo Sperling (2006) os principais fenômenos integrantes no consumo de 

oxigênio são: 

• A oxidação da matéria orgânica; 

• A nitrificação; 

• A demanda bentônica. 

Enquanto que na produção de oxigênio são: 

• A reaeração atmosférica; 

• A fotossíntese. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Realizar um estudo de autodepuração do Córrego Salobinha, no município de 

Montes Claros, Goiás. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estabelecer um modelo de Oxigênio Dissolvido a jusante do ponto de 

lançamento da futura ETE do município de Montes Claros de Goiás. 

 Simular dois cenários com o modelo sendo um relacionado com o 

período de estiagem e o outro com o período de chuvas. 

 

 

3. METAS 

 Medição ''in loco'' nos períodos de chuva e estiagem dos valores de vazão 

DBO e Oxigênio Dissolvido em 8 pontos do rio; 

  Desenvolvimento de um modelo do perfil de OD para o rio no ponto de 

lançamento do efluente da ETE de Montes Claros de Goiás 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

O saneamento básico é um fator importante para o desenvolvimento humano, e 

isso cobre ações e infraestrutura que visam: a disponibilidade de água tratada, coleta e 

tratamento de esgoto, manejo e disposição de resíduos sólidos e manejo das águas 

pluviais. A implantação da ETE é demasiadamente importante para o município de 

Montes Claros, pois contribui como infraestrutura, e desse modo permite que o 

município possa crescer sem haver danos a saúde dos cidadãos e sem o 

comprometimento do ambiente aquático do córrego. 

Porém manter a qualidade dos corpos hídricos também se faz necessário dessa 

forma um estudo acerca dos efeitos do lançamento do efluente da ETE, em especial, da 

demanda bioquímica de Oxigênio que o efluente possui e se o corpo hídrico será capaz 

de comportar seu despejo sem entrar em condições desfavoráveis para os organismos 

aeróbios superiores. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Uma vez que em ambientes urbanos o crescimento demográfico está atrelado ao 

aumento no consumo de água e geração de esgotos, desse modo a compreensão e a 

garantia da qualidade da água na captação como a qualidade do efluente no lançamento 

de uma ETE são de fundamental importância para a saúde e o desenvolvimento de 

qualquer comunidade. O estudo de autodepuração é um método muito utilizado para 

averiguar a qualidade dos rios e a capacidade de suportar uma carga poluidora 

(BUENO, 2005). 

As análises das amostras de água são geralmente focadas nos seguintes aspectos 

físico-químicos: temperatura, OD, DBO5, pH, turbidez, fósforo total. Pois estes 

parâmetros contribuem para analisar o grau de impacto das atividades antrópicas no 

corpo hídrico. Nos estudos realizados no córrego Rico, do município de Jaboticabal 

(SP) Zanini (2010) afirma que a autodepuração é um mecanismo importante para a 

melhoria da qualidade da água, que está sujeita as atividades humanas. 

No estado de São Paulo foi feito um estudo da capacidade de autodepuração de 

um trecho do rio Corumbataí da cidade de Rio Claro, por meio dos parâmetros DBO, 

DQO,e OD. O rio está enquadrado na classe 2 de qualidade de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/2005 a mesma classe na qual se enquadra o córrego Salobinha, mas o 

rio Corumbataí apresentava em certos trechos características que o enquadravam na 

classe 4. Estas condições eram decorrentes da falta de tratamento de 100% do esgoto 

produzido na cidade de Rio Claro e pelos impactos causados pela mineração e 

agroindústrias. O rio Corumbataí, no trecho estudado, possuía uma taxa de depuração 

alta, sendo no período seco/frio, era de aproximadamente 70%(PALMA-SILVA et al. 

2007). 

MACHADO et al. (2006) estudaram a magnitude da poluição e a autodepuração 

do ribeirão Piampu localizado no município de Ijaci em Minas Gerais. Para esse estudo 

foram medidos parâmetros físico-químicos relacionados à qualidade da água, tais como 

temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e 

sólidos, em pontos à montante e jusante do lançamento da estação de tratamento de 

esgoto municipal e de um laticínio. O valor máximo encontrado para a DBO foi de 7,7 

mg/L após o laticínio; a concentração máxima de sólidos totais após a ETE foi de 380 
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mg/L; a concentração mínima de OD foi de 2,26 mg/L e a autodepuração começa a 

ocorrer a partir de nove dias. Os resultados obtidos permitiram concluir que o ribeirão 

Piampu está com a sua qualidade comprometida, à medida que recebe o lançamento de 

efluente de esgoto doméstico e do laticínio. 

Apesar de eficiente o modelo de Streeter-Phelps a literatura de Von Sperling 

(2005) discute que seu modelo não pode ser usado sem serem feitas suas devidas 

considerações. Primeiramente deve-se imaginar que as condições são estacionarias, ou 

seja, invariáveis ao passar do tempo, por isso o estudo precisa ser feito em duas épocas, 

no período de estiagem e no período de chuvas, pois um modelo não poderia ser 

necessariamente aplicado ao longo do ano. Em segundo lugar deve-se estipular que as 

características do trecho simulado são uniformes, especialmente no quesito de 

contribuição de rios afluentes e pontos de lançamento do efluentes a jusante do início do 

modelo, A presença de novos dados implica na elaboração de um novo trecho para se 

adaptar as novas características. 

5.1.   OD (OXIGÊNIO DISSOLVIDO) 

O oxigênio se encontra dissolvido nas águas em sua forma gasosa e costuma se 

originar tanto da atmosfera como da ação fotossintética das algas. A absorção de 

oxigênio pela água se dá pela diferença de pressão parcial entre a água e a atmosfera. A 

taxa de absorção de oxigênio em águas naturais através da superfície depende das 

características hidráulicas além de ser proporcional à velocidade, sendo que a taxa de 

reaeração superficial em uma cascata é maior do que a de um rio de velocidade normal, 

que por sua vez apresenta taxa superior à de uma represa, onde a velocidade 

normalmente é bastante baixa. A temperatura interfere na concentração de oxigênio na 

água, assim como a salinidade e a pressão atmosférica, na medida em que a salinidade e 

a temperatura aumentam a concentração de saturação diminui (Agudo, 1992). 

Tabela 1. Concentração de saturação de oxigênio dissolvido em águas em função da temperatura e 

salinidade (à pressão de 760 mmHg).Fonte: AGUDO (1992). 

 

CONCENTRAÇÃO DE NaCl 

(mg/L) 

TC 0 10.000 20.000 

5 12,8 11,4 10 

10 11,3 10,1 9 

15 10,2 9,1 8,1 

20 9,2 8,3 7,4 

25 8,4 7,6 6,7 

30 7,6 6,9 6,1 
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O oxigênio dissolvido é o constituinte principal no metabolismo dos 

microrganismos aeróbios que habitam as águas naturais ou os reatores para tratamento 

biológico de esgotos. Nas águas naturais, o oxigênio é indispensável também para 

outros seres vivos, especialmente os peixes, onde a maioria das espécies não resiste a 

concentrações de oxigênio dissolvido na água abaixo a 4,0 mg/L. A concentração de 

oxigênio dissolvido é também um parâmetro fundamental nos modelos de 

autodepuração natural das águas. Nestes modelos, são balanceadas a entrada e o 

consumo de oxigênio em função do tempo no corpo hídrico, de modo a estimar sua 

concentração em seus diversos pontos em toda sua extensão, o modelo pode ser 

utilizado como instrumento para a tomada de decisão referente à eficiência necessária 

na remoção de constituintes orgânicos biodegradáveis pelas estações de tratamento de 

esgotos a serem construídas (Sperling,1996), como é o caso de Montes Claros de Goiás.  

 Demanda Bioquímica de Oxigênio, representa o potencial de degradação da 

matéria orgânica nas águas naturais ou em esgotos sanitários e em muitos efluentes 

industriais. Basicamente, este teste bioquímico empírico se baseia na diferença de 

concentrações de oxigênio dissolvido em amostras integrais ou diluídas, durante um 

período de incubação de 5 dias a 20C. O que se “mede” de fato nesta análise é a 

concentração de oxigênio dissolvido antes e depois do período de incubação. 

 

 5.2.   MATÉRIA ORGÂNICA 

A principal fonte de matéria orgânica nos corpos hídricos urbanos atualmente é, 

em suma, a descarga de esgotos sanitários sem tratamento. Isto é devido ao fato que no 

Brasil, a maioria dos municípios não possui sistema de coleta e tratamento de esgoto 

(IBGE, 2011). 

Em esgotos predominantemente domésticos, 75% dos sólidos em suspensão e 

40% dos sólidos dissolvidos são de natureza orgânica. Estes compostos são constituídos 

principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, além de outros elementos como 

nitrogênio, fósforo, enxofre, ferro, etc. Os principais grupos de substâncias orgânicas 

encontradas nos esgotos domésticos são proteínas (40 a 60%), carboidratos (25 a 60%) 

e óleos e graxas (10%). Outros compostos orgânicos sintéticos são encontrados em 

menor quantidade como detergentes, pesticidas, fenóis, etc (Metcalf, Eddy, 1991). 
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As proteínas são os constituintes fundamentais do organismo animal, ocorrendo 

em menor escala nas plantas que possuem em abundância outros componentes como os 

carboidratos. Todos os gêneros alimentícios orgânicos (animais ou vegetais) contêm 

proteínas. Em geral proteínas são estruturas complexas e instáveis, estando sujeitas a 

diversas formas de decomposição. Existem proteínas solúveis e insolúveis na água. É 

basicamente um grande aglomerado de aminoácidos ligados quimicamente, resultando 

em pesos moleculares variáveis. Todas as proteínas contêm carbono, hidrogênio e 

oxigênio, mas distinguem-se dos carboidratos por apresentarem cerca de 16% de 

nitrogênio e constituem, conjuntamente com a uréia, as principais fontes de nitrogênio 

nos esgotos. Na maioria dos casos, o fósforo, o enxofre e o ferro também estão 

presentes (Alberts, et al, 2006). 

Os carboidratos encontram-se amplamente espalhados na natureza, incluindo os 

açúcares simples, amidos, celulose e fibras de madeira, contendo carbono, hidrogênio e 

oxigênio em sua composição molecular. Alguns são solúveis em água, como os 

açúcares, outros, como a celulose, são insolúveis. Os açúcares tendem a se decompor 

produzindo álcool e metano, durante a sua fermentação por enzimas produzidas por 

leveduras e bactérias. Os amidos são mais estáveis, mas são convertidos em açúcar pela 

atividade microbiana; a celulose é o carboidrato mais resistente à decomposição. 

Os óleos e graxas são ésteres de álcool ou glicerina com ácidos graxos. Os 

glicerídeos de ácidos graxos, que são líquidos à temperatura ambiente, são chamados 

óleos e os que são sólidos, graxas. Quimicamente são muito parecidos, constituídos de 

carbono, hidrogênio e oxigênio em proporções variáveis. Estão presentes nos alimentos, 

não sendo facilmente decompostos biologicamente. São atacados pelos ácidos minerais, 

resultando na formação de glicerina e ácidos graxos. Na presença de álcalis (NaOH, por 

exemplo), a glicerina é liberada e são formados sais alcalinos de ácidos graxos, 

denominados sabões, que são estáveis. Os sabões comuns são formados pela 

saponificação de gorduras com o NaOH (hidróxido de sódio, uma base forte). São 

solúveis em água, mas, como visto anteriormente, na presença dos constituintes da 

dureza, os sais de sódio são trocados por sais de cálcio e magnésio, também chamados 

de sabões minerais, que são insolúveis e se precipitam (Roberts ,2006). 

Os detergentes ou agentes tensoativos são grandes moléculas ligeiramente 

solúveis em água que causam o fenômeno da formação de espumas nas águas naturais. 

O tipo de surfactante utilizado nos detergentes sintéticos comerciais foi substituído no 

Brasil na década de 80. Anteriormente era empregado o sulfonato de alquil benzeno, 
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ABS, e hoje em dia se utiliza o sulfonato de alquil benzeno linear, LAS, bem menos 

resistente à biodegradação que o ABS, reduzindo os problemas de formação de espuma. 

Os fenóis são produzidos industrialmente e podem ser oxidados biologicamente quando 

presentes em concentrações relativamente baixas ou através de processo de aclimatação. 

Traços de pesticidas e outros produtos químicos agrícolas, que são tóxicos à maioria das 

formas de vida, podem ser encontrados nos esgotos, embora sejam mais típicos de águas 

drenadas de áreas agrícolas (Lehninger et al, 1981). 

Além dos esgotos sanitários, muitos efluentes industriais são também 

predominantemente orgânicos, como são os casos dos efluentes de indústrias de 

celulose e papel, têxteis, químicas e petroquímicas, alimentícias e de bebidas, 

matadouros e frigoríficos, curtumes, usinas de açúcar e álcool, etc (Nuvolari, 2001). 

 

 5.3.   DBO (DEMANDA BIOQUÍMICA DE 

OXIGÊNIO). 

 

A DBO é o parâmetro fundamental para o controle da poluição das águas por 

matéria orgânica. Nas águas naturais a DBO representa a demanda potencial de 

oxigênio dissolvido que poderá ocorrer devido à estabilização dos compostos orgânicos 

biodegradáveis, o que poderá trazer os níveis de oxigênio nas águas abaixo dos exigidos 

pelos peixes, levando-os à morte. É, portanto, importante para o padrão de classificação 

das águas naturais. Nas classes que correspondem às águas menos poluídas, exigem-se 

baixos valores máximos de DBO e elevados limites mínimos de oxigênio dissolvido. Na 

legislação federal, com a Resolução nº 357 do CONAMA, são impostos os limites 

máximos de DBO de 3, 5 e 10 mg/L para as águas doces de classe 1, 2 e 3 

. A DBO é também uma ferramenta imprescindível nos estudos de 

autodepuração dos cursos d‟água. Além disso, a DBO constitui-se em um parâmetro na 

composição dos índices de qualidade das águas (Muller, 2002). 

No campo do tratamento de esgotos, a DBO é um parâmetro importante no 

controle da eficiência das estações, tanto de tratamentos biológicos aeróbios e 

anaeróbios, bem como físico-químicos (embora de fato ocorra demanda de oxigênio 

apenas nos processos aeróbios, a demanda “potencial” pode ser medida à entrada e à 

saída de qualquer tipo de tratamento). Na legislação do Estado de São Paulo, com o 

Decreto Estadual nº 8468, a DBO5 de cinco dias é padrão de emissão de esgotos 
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diretamente nos corpos d‟água, sendo exigidos ou uma DBO5 máxima de 60 mg/L ou 

uma eficiência global mínima do processo de tratamento na remoção de DBO5 igual a 

80%. Este último critério favorece os efluentes industriais concentrados, que podem ser 

lançados com valores de DBO ainda altos, mesmo removida acima de 80%. 

A carga de DBO, expressa em kg/dia é um parâmetro fundamental no projeto 

das estações de tratamento biológico. Dela resultam as principais características do 

sistema de tratamento como áreas e volumes de tanques, potências de aeradores, etc. A 

carga de DBO pode ser obtida pelo produto da vazão pela concentração de DBO. Por 

exemplo, em uma indústria já existente em que se pretenda instalar um sistema de 

tratamento, pode-se estabelecer um programa de medições de vazão e de análises de 

DBO, obtendo-se a carga através do produto dos valores médios. O mesmo pode ser 

feito em um sistema de esgotos sanitário já implantado. Na impossibilidade, costuma-se 

recorrer a valores unitários estimativos (Correia, 1985). No caso de esgotos sanitários, é 

tradicional no Brasil a adoção de uma contribuição "per capita" de DBO5 de 54 

g/hab.dia. Porém, há a necessidade de melhor definição deste parâmetro através de 

determinações de cargas de DBO em bacias de esgotamento com população conhecida. 

No caso dos efluentes industriais, também se costuma estabelecer contribuições 

unitárias de DBO em função de unidades de massa ou de volume de produto 

processado. 

 

 5.4.   AUTODEPURAÇÃO 

A quantidade de oxigênio dissolvido na água necessária para a decomposição da 

matéria orgânica é denominada de Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. Ou seja, 

a DBO não é propriamente um poluente, mas sim o indicativo da quantidade de 

oxigênio molecular requerida pelas bactérias para a decomposição da matéria orgânica 

presente na água. Do mesmo modo, segundo Braga (2002), a matéria orgânica em si não 

é um poluente, porém, seu despejo no meio aquático pode ocasionar um desequilíbrio 

entre a produção e o consumo de oxigênio. Para o melhor entendimento serão 

explicados os processos que retiram e adicionam oxigênio no corpo hídrico. 

A autodepuração é um processo natural, no qual cargas poluidoras, de origem 

orgânica, lançadas em um corpo d‟água são neutralizadas. De acordo com Sperling 

(1996), a autodepuração pode ser entendida como um fenômeno de sucessão ecológica, 

em que o restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, ou seja, a busca pelo estágio 
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inicial encontrado antes do lançamento de efluentes é realizada por mecanismos 

essencialmente naturais.Segundo Stehfest (1973), a decomposição da matéria orgânica 

por microrganismos aeróbios corresponde a um dos mais importantes processos 

integrantes do fenômeno da autodepuração. Esse processo é responsável pelo 

decréscimo nas concentrações de oxigênio dissolvido na água devido à respiração dos 

microrganismos, que por sua vez decompõem a matéria orgânica. 

A oxidação é o processo no qual os elétrons são removidos de uma substância, 

aumentando o seu estado de oxidação. Ou seja, a oxidação é uma forma de transformar 

poluentes em compostos menos indesejáveis ao meio ambiente.  

 

Figura 1- Esquema simplificado de como ocorre a dinâmica de entrada, produção e consumo de 

oxigênio.Fonte: SPERLING (1996) adaptado. 

 

A oxidação total da matéria orgânica, também conhecida como mineralização, 

gera produtos finais, simples e estáveis como, por exemplo, CO2, H2O, NO3. Os 

organismos decompositores, principalmente as bactérias heterotróficas aeróbias, são 

capazes de oxidar a matéria orgânica (MO), como representado na Reação 1: 

 

MO + O2 + bactérias → CO2 + H2O + energia ..................................................[1] 

 

O outro processo, a nitrificação, é o processo pelo qual bactérias autotróficas 

(Nitrossomonase Nitrobacter), utilizam o oxigênio dissolvido para transformar formas 

nitrogenadas de matéria orgânica em nitritos (NO2) e nitratos (NO3). As Nitrossomona 

são responsáveis pela oxidação da amônia a nitrito e as Nitrobacterpela oxidação do 

nitrito a nitrato. 



17 
 

O consumo de oxigênio por estas reações é denominado demanda nitrogenada 

ou demanda de segundo estágio, por ocorrer numa fase posterior a das reações de 

oxidação da matéria orgânica carbonácea. Isso ocorre porque as bactérias nitrificantes, 

autotróficas, possuem uma taxa de crescimento menor que as bactérias heterotróficas 

(Sperling, 1996). 

A matéria orgânica sedimentada também pode consumir oxigênio dissolvido, e 

nesse caso,essa demanda é denominada demanda bentônica ou demanda de oxigênio 

pelo sedimento. Grande parte da conversão dessa matéria orgânica se dá em condições 

anaeróbias, em virtude da dificuldade de penetração do oxigênio na camada de lodo. 

Esta forma de conversão, por ser anaeróbia, não implica, portanto, em consumo de 

oxigênio. Porém, a camada superficial do lodo em contato direto com a água geralmente 

sofre decomposição aeróbia, resultando no consumo de oxigênio (Sperling, 1996). Na 

maioria das vezes, a sedimentação dessa matéria orgânica implica na diminuição de 

DBO da massa líquida, porém, quando a massa é ressuspendida, devido, por exemplo, a 

turbulências ou a altas velocidades de escoamento do líquido, ocorre o contrário. 

 

Figura 2- Funcionamento da demanda bentônica de oxigênio. Fonte: ECKENFELDER(1980). 

Com relação à produção de oxigênio, a reaeração atmosférica pode ser 

considerada como o principal processo responsável pela introdução de oxigênio no 

corpo hídrico. Esse processo se dá por meio da transferência de gases, que é um 

fenômeno físico no qual moléculas de gases são trocadas entre o meio líquido e gasoso 

pela sua interface caso exista um déficit de oxigênio. Esse intercâmbio resulta num 

aumento da concentração do oxigênio na fase líquida, caso esta não esteja saturada com 
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o gás. Esta transferência do meio gasoso para o meio líquido se dá basicamente por 

meio de dois mecanismos: a difusão molecular e a difusão turbulenta (Sperling, 1996). 

O processo de fotossíntese, apresentado na Reação 2, pode representar a maior 

fonte de OD em lagos e rios de movimento lento. 

 

CO2 + H2O + energia luminosa → MO + O2................................................................................ [2] 

 

A fotossíntese é o principal processo utilizado pelos seres autotróficos para a 

síntese da matéria orgânica (Equação 2), sendo característica dos organismos 

clorofilados, particularmente algas. De acordo com Sperling (1996), os seres autótrofos 

realizam muito mais síntese do que oxidação, gerando sempre um superávit de 

oxigênio. 

O processo de autodepuração se desenvolve ao longo do tempo e da direção 

longitudinal do curso d‟água, e segundo Braga (2002), os estágios de sucessão 

ecológica presentes nesse processo são fisicamente identificados por trechos que são 

denominados como: 

 Zona de águas limpas - localizada em região a montante do lançamento do 

efluente (caso não exista poluição anterior) e também após a zona de 

recuperação. Essa região é caracterizada pela elevada concentração de 

oxigênio dissolvido e vida aquática superior 

 Zona de degradação - localizada à jusante do ponto de lançamento, sendo 

caracterizada por uma diminuição inicial na concentração de oxigênio 

dissolvido e presença de organismos mais resistentes (menos exigentes em 

relação ao oxigênio disponível na água). 

 Zona de decomposição ativa - região onde a concentração de oxigênio 

dissolvido atinge o valor mínimo e a vida aquática é predominada por 

bactérias e fungos (anaeróbicos). 

 Zona de recuperação - região onde se inicia a etapa de restabelecimento do 

equilíbrio anterior à poluição, com presença de vida aquática superior. 
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Figura 3- Curvas de oxigênio dissolvido juntamente com a de DBO além de delimitar as zonas 

de autodepuração.Fonte: Braga (2002). 

 

 

 

 

 5.5.   MODELO DE STREETER-PHELPS 

 Os pesquisadores Streeter e Phelps desenvolveram um modelo em 1925, que 

propiciou grande impulso para o entendimento do fenômeno de autodepuração em 

águas receptoras de cargas poluentes. 

O sistema a seguir, compostos pelas equações 1 e 2 mostram a forma diferencial 

das equações de Streeter-Phelps (Sperling, 2005). 

𝑑L

𝑑t
 = -K1 x L........................................................................................................(1) 

𝑑𝐷

𝑑𝑡
 = -Kdx DBOr  - K2 x D.................................................................................(2) 

Onde: 

K1 = Coeficiente de desoxigenação (dia
-1

) 

Kd = Coeficiente de decomposição do rio (dia
-1

) 

K2 = Coeficiente de reaeração (dia
-1

) 

L= DBOr = DBO do rio a jusante do lançamento (mg/L) 

D = Déficit de Oxigênio (mg/L) 

 

Quando resolvido o clculo diferencial temos as equações 3 e 4: 

DBOr = L0 x e
-k

1
t
......................................................................................(3) 
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Dt=(L0 x Kd

K2−Kd
) x (e

-k
d
t
 - e 

k
2
t
) + D0 x e

 k
2
t
............................................................(4) 

Onde: 

DBOr=Demanda Bioquímica de Oxigênio remanescente (mg/L) 

Dt= Déficit de Oxigênio no tempo (mg/L) 

D0 = Déficit de Oxigênio inicial (mg/L) 

L0 = DBO última (mg/L) 

 

Segundo a obra de Sperling (1997) a relação entre DBO5 e a DBOu (L0) se dá 

pela equação 5: 

Kt = _DBOu =   _____1____......................................................................(5) 

  DBO5               1- e
-5K1 

Onde: 

Kt = Constante para transformação da DBO5 a L0 

 

O modelo de Streeter-Phelps permite calcular a carga máxima de DBO nos 

esgotos para que a concentração crítica de oxigênio dissolvido seja igual a mínima 

permitida. Tal procedimento requer algumas iterações, pois cada vez que a carga 

máxima é modificada ocorre uma alteração no tempo crítico (tempo para se atingir a 

concentração crítica de oxigênio dissolvido). No entanto essa abordagem é mais 

direcionada a um único lançamento pontual, que basicamente é o que se espera no 

município de Montes Claros. 

Usualmente o que é feito é atribuir eficiências de remoção de DBO para os 

tratamentos disponíveis gerando assim perfis de oxigênio dissolvido para cada 

eficiência a fim de garantir a situação mais econômica e menos danosa ao meio 

ambiente. 

O modelo de Streeter-Phelps se encontra bem descrito na obra de Marcos Von 

Sperling Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Vol. 1. Introdução à 

qualidade das águas e ao tratamento de esgotos, de 2005, logo todas as considerações 

descritas no método abaixo seguem a obra, valores que venham a vir de outras fontes 

serão devidamente mencionados. 

Para o modelo funcionar o mesmo requer os seguintes parâmetros de entrada: 

 Vazão do rio a montante (Qr) 

 Vazão do efluente (Qe) 
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 Oxigênio dissolvido no rio (ODr)  

 Oxigênio dissolvido no efluente (ODe) 

 DBO5 do rio (DBOr) 

 DBO5 do efluente (DBOe)  

 Temperatura do Efluente (Te) 

 Temperatura do rio (Tr) 

 Coeficiente de desoxigenação (K1) 

 Coeficiente de reaeração (K2) 

 Temperatura do efluente (Te) 

 Temperatura do rio (Tr) 

 Velocidade de percurso do rio (v) 

 Tempo de percurso (t) 

 Concentração de saturação (Cs) 

 Oxigênio dissolvido mínimo permissível (ODmin) 

 

5.6.   VAZÃO DO CURSO D'ÁGUA (Qr) 

 

É uma variável de extrema importância uma vez que sua variação influi 

diretamente na quantidade de matéria orgânica que o corpo hídrico pode suportar. Com 

dados coletados de velocidade pode-se estipular qual seria a vazão média do trecho, pois 

o objetivo é descobrir se o rio suporta a quantidade de efluente lançado com o decorrer 

do tempo (Sperling, 2005). 

Para o cálculo da vazão foi necessário se obter os valores de velocidade e 

profundidade do rio. Uma vez que um rio pode apresentar variações de velocidade 

mesmo estão na mesma secção transversal um método simples para obter a vazão é 

dividir a secção transversal em subsecções e com base nos valores de velocidade 

estipular a velocidade média em cada seção, por fim conforme mostra a equação 6 o 

somatório das vazões em cada secção se aproximaria do valor verdadeiro da vazão do 

rio. 

Q= (Vi ∙  Ai)𝑛
𝑖=1 ..............................................................................................(6) 

Onde: 

Q= vazão (m³/s) 

Vi= Velocidade da subsecção (m/s) 
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Ai= Área da subsecção (m²) 

 

5.7.   VAZÃO DO EFLUENTE (Qe) 

 

As vazões de efluente que são consideradas nos estudos de autodepuração são as 

vazões médias, que podem ser encontradas utilizando os procedimentos convencionais, 

utilizando dados de população, contribuição per capita, infiltração e contribuições 

específicas, ou simplesmente observando os valores dados pelo gerador do efluente 

(Sperling, 2005). 

Neste estudo os dados de vazão foram obtidos através das informações passadas 

pela SANEAGO. 

 

5.8.   OXIGÊNIO DISSOLVIDO NO RIO, A 

MONTANTE DO LANÇAMENTO (ODr) 

 

A concentração de oxigênio dissolvido na água a montante do lançamento é 

resultado das atividades e das características da própria bacia hidrográfica onde o corpo 

hídrico se encontra. 

A concentração pode ser obtida através da na análise de amostras d'água. No 

caso do córrego Salobinha a medição foi feita através de um oxímetro, caso isso não 

seja possível pode se estimar a concentração em função do grau de poluição do rio. 

Caso haja poucos indícios de poluição, a concentração pode ser adotada como um valor 

entre 70% a 90% da saturação de oxigênio ou se a carga poluidora no rio for 

considerada alta, a melhor opção seria aumentar o escopo do percurso analisado do rio, 

observando as fontes poluidoras a considerando elas na modelagem de autodepuração. 

 

5.9.   OXIGÊNIO DISSOLVIDO NO EFLUENTE (ODe) 
 

Comumente a concentração de oxigênio dissolvido no efluente doméstico é nula 

ou possui um valor bem próximo a zero. Isso é devido à grande quantidade de matéria 

orgânica presente no efluente e o alto consumo de oxigênio pelas bactérias 

decompositoras. Usualmente para esgoto bruto se adota o valor de zero.Algumas 

considerações podem ser feitas para esgotos tratados: 
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 Tratamento primário: Esgotos com tratamento primário podem ser 

admitidos com OD igual a zero. 

 Tratamento anaeróbio: Esgotos com este tipo de tratamento também 

possuem OD igual a zero. 

 Lodos ativados e filtros biológicos: Esse tipo de efluente tende a receber 

uma aeração devido a ação dos vertedores de saída dos decantadores secundários 

podendo ter valores de OD admitidos de 2 mg/L ou até mais. Caso o emissário de 

lançamento for longo esse valor pode cair para zero devido a DBO remanescente no 

efluente. 

 

 

 Lagoas facultativas: efluentes de lagoas facultativas tendem a apresentar 

concentrações de oxigênio próximas a saturação devido à grande quantidade de algas, 

presentes nas lagoas, que produzem oxigênio. Que corresponde ao caso de ETE de 

Montes Claros. 

 

5.10.   DBO5 DO RIO (DBOr) 

A DBO a montante do lançamento corresponde ao total de despejos de matéria 

orgânica lançando antes do ponto de lançamento do efluente. Caso não seja possível 

retirar amostras e analisar a DBO, Klein (1962) propõe as seguintes considerações a 

serem feitas. 

Tabela 2- DBO estimada de acordo com a condição do rio. Fonte: KLEIN (1962). 

Condição do rio DBO5 do rio (mg/L) 

Muito limpo 1 

Limpo 2 

Razoavelmente limpo 3 

Duvidoso 5 

Ruim >10 

 

5.11.   DBO5 DO EFLUENTE (DBOe) 

A DBO dos esgotos possui um valor médio na ordem de 300 a 350 mg/L. Caso 

haja alguma contribuição específica, como despejos industriais, os mesmos devem ser 

incluídos nos cálculos, em especial aqueles que possuem elevada carga orgânica no 



24 
 

efluente (como industrias no ramo alimentício), tais valores podem ser obtidos através 

de dados de amostragem ou dados de literatura (Sperling, 2005). 

Caso esteja sendo estudado um efluente tratado, deve se considerar a redução da 

DBO por meio da Eficiência. Sob tal condição a DBO do efluente é descrita na equação 

7: 

DBOefl= (1-
E

100) x DBOe...................................................................................(7) 

Onde: 

DBOefl: DBO do efluente tratado (mg/L) 

DBOe: DBO do efluente antes do tratamento (mg/L) 

E: Eficiência do tratamento (%) 

5.12.   COEFICIENTE DE DESOXIGENAÇÃO (K1) 

O coeficiente de desoxigenação depende das características presentes na matéria 

orgânica além de outros fatores como temperatura e substâncias inibidoras. Efluentes 

mais tratados tendem a ter uma taxa de degradação mais lenta, pois a matéria orgânica 

mais fácil de ser assimilada já fora removida restando apenas os compostos mais 

estáveis de degradação mais lenta (Sperling, 2005).  

Tabela 3- Valores médios de K1 a partir da origem. Fonte: SPERLING (2005). 

Origem Valores de K1 (dia
-1

) 

Água residuária concentrada 0,35 - 0,45 

Água residuária de baixa concentração 0,30 - 0,40 

Efluente primário 0,30 - 0,40 

Efluente secundário 0,12 - 0,24 

Rios com águas limpas 0,09 - 0,21 

Águas para abastecimento público <0,12 

 

Há processos matemáticos e estatísticos que podem servir para a determinação 

deste parâmetro. Para isso são necessárias amostras d'água para analisar. Os dados de 

entrada para tais métodos são os valores de DBO exercida em vários dias o usual são os 

dias 1, 2, 3, e 5 ou 1, 3, 5, 7 e 9. Desta forma os testes em laboratório não podem se 

limitar a DBO5. A partir do conhecimento desses valores e com o uso da equação 3. 

DBOr = L0 x e
-k

1
t
 



25 
 

Pode se estimar o experimentalmente o valor do coeficiente de desoxigenação, 

fazendo o uso de um ajuste do modelo teórico, equação 1, aos dados experimentais 

obtidos em laboratório, pode-se utilizar a ferramenta solver do mircrosoft excell para a 

otimização dos resultados. 

A temperatura tem influência na taxa de desoxigenação uma vez que este 

parâmetro tem relação com a capacidade das bactérias em degradar a matéria orgânica, 

e estes seres tem sua atividade metabólica influenciada diretamente pela temperatura 

(GRAY,2004). A relação empírica entre a temperatura e a taxa de desoxigenação é 

expressa na equação8: 

K1T = K1 20° x θ
(T-20)

.............................................................................................(8) 

 

 

Onde: 

K1T = K1 a uma temperatura qualquer (dia
-1

) 

K1 20° = K1 a temperatura de 20°C (dia
-1

) 

T = Temperatura do líquido (°C) 

θ = Coeficiente de temperatura (adimensional), um valor usual é 1,047 

 

5.13.   COEFICIENTE DE REAERAÇÃO (K2) 

 

O coeficiente de reaeração K2 pode ser encontrado utilizando-se da literatura 

uma vez que diversos pesquisadores já abordaram o tema, desenvolvendo diversas 

fórmulas cada qual com suas melhores aplicações. As equações 9, 10 e 11 a seguir são 

as que possuem dados de entrada de fácil obtenção além de possuírem faixas 

complementares (Sperling, 2005). 

A equação de O‟Connor/Dobbins (1958) 

Para 0,6 m ≤H < 4,0 m e 0,05 m/s ≤ v < 0,8 m/s 

K2 = 3,93x v0,5 xH−1,5.....................................................................................(9) 

A equação de Churchil et al (1962) 

Para 0,6 m ≤H < 4,0 m e 0,8 m/s ≤ v < 1,5 m/s 

K2= 5,0 x v0,97x H−1,67.................................................................................(10) 

A equação de Owens et al (1978, apud Chapra, 1997) 

Para 0,1 m ≤H < 0,6 m e 0,05 m/s ≤ v < 1,5 m/s 
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K2= 5,3 x v0,67x H−1,85..................................................................................(11) 

Onde: 

K2= Coeficiente de Reaeração (dia
-1

) 

v = Velocidade (m/s) 

H = Profundidade (m) 

A temperatura também influencia neste coeficiente, pois o aumento de 

temperatura diminui a solubilidade do oxigênio, mas acelera o processo de absorção de 

oxigênio. Logo, o aumento da temperatura implica no aumento do coeficiente pela 

aeração do processo de absorção, mas também resulta numa diminuição devido a 

redução da solubilidade. A relação entre a temperatura e o coeficiente pode ser descrito 

na equação 12: 

K2T = K2 20° x θ
(T-20)

..........................................................................................(12) 

Onde: 

K2T = K2 a uma temperatura qualquer (dia
-1

) 

K2 20° = K2 a temperatura de 20°C (dia
-1

) 

T = Temperatura do líquido (°C) 

θ = Coeficiente de temperatura (adimensional), um valor usual é 1,024 

 

 

5.14.   COEFICIENTE DE DECOMPOSIÇÃO DO 

CORPO D’ÁGUA (KD) 

Quando se observar os resultados obtidos em laboratório para a DBO e comparar 

com os valores obtidos no curso d‟água, raramente eles serão iguais. Na maioria dos 

casos as condições no ambiente fazem com que a taxa de remoção da matéria orgânica 

seja maior do que a observada em laboratório (Sperling 2005). Isso se dá pelo fato da 

contribuição das bactérias que se encontram presentes no lodo ao fundo dos rios são 

mais eficientes no consumo de matéria orgânica do que os organismos dispersos na 

massa líquida (Chapra, 1997). 

Na literatura de Chapra o coeficiente pode ser encontrado utilizando da equação 

13em função da profundidade do rio.  

Para profundidades menores que 2,5 m temos: 

KD = 0,3 x 
H

2,5
 
−0,434

...................................................................................(13) 

Onde: 
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KD= Coeficiente de decomposição do rio (dia
-1

) 

H = Profundidade do rio (m) 

Para corpos d‟água mais fundos do que 2,5 m se assume que KD = 0,3 d
-1 

 

 

A temperatura novamente é um fator de influência neste coeficiente, pois os 

valores são obtidos a 20°C 

KD T = KD 20° x θ
(T-20)

.....................................................................................(14) 

Onde: 

KDT = KDa uma temperatura qualquer (dia
-1

) 

KD 20° = KDa temperatura de 20°C (dia
-1

) 

T = Temperatura do líquido (°C) 

θ = Coeficiente de temperatura (adimensional), um valor usual é 1,049 

 

5.15.   VELOCIDADE DE PERCURSO DO RIO (V) 

A velocidade do rio pode ser medida através dos seguintes métodos: 

 Medição direta no curso d'água (que fora utilizado) 

 Obtendo dados de estações fluviométricas 

 Utilização de fórmulas hidráulica para canais 

Em simulações onde pode se determinar a vazão, obter a velocidade é mais 

indicado através dos dois últimos métodos, uma vez que é importante que a velocidade 

seja coerente com a vazão, uma vez que em períodos de secas velocidades são menores 

e em períodos de cheia são maiores (Sperling, 2005). 

 

5.16. TEMPO DE PERCURSO (t) 

Neste modelo o tempo de percurso é basicamente o tempo que uma partícula 

gasta para atravessar um percurso, este tempo é exclusivamente dependente da 

velocidade adotada para o estudo e a distância em foco (Sperling, 2005). 

Tendo conhecimento da distância e a velocidade o tempo de residência é obtido 

pela relação demonstrada na equação15: 

t=
d

v.86 400
..........................................................................................................(15) 

 

Onde: 

t: Tempo do percurso (dias) 
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d: Distância percorrida (m) 

v: Velocidade do curso d'água (m/s) 

 

 

5.17. CONCENTRAÇÃO DE SATURAÇÃO (Cs) 

A concentração de saturação de oxigênio pode ser calculada com base em certas 

considerações teóricas ou através de fórmulas empíricas, O valor de Cs é em função da 

temperatura e da altitude, sendo que: 

 Quanto maior a temperatura, menor a concentração de saturação: devido 

as moléculas estarem em um estado mais agitado os gases dissolvidos tendem a ser '' 

expulsos'' de meio liquido indo para meio gasoso. 

 Quanto maior a altitude, menor a concentração saturação: a redução da 

pressão atmosférica reduz a pressão exercida para que o gás se dissolva na água 

(Sperling, 2005).  

O Cálculo para achar Concentração de Saturação se baseia nas equações 16 e 17 

Cs= 14,652- (4,1022 x 10
-1

 x T) + (7,991 x 10
-3

 x T²) – (7,7774 x 10
-5 

x T³)..(16) 

Cs
‟
= [1 –(

H

9450
)] x  Cs…………………………………………………...….(17) 

Onde: 

Cs= Concentração de Saturação (com influência da temperatura) 

Cs
‟
=Concentração de Saturação (com influência da temperatura e altitude) 

T = Temperatura do rio (°C) 

H = Altitude do rio 

 

A salinidade não foi levada em consideração devido ao fato de se estar lidando 

com um corpo hídrico de água doce, logo a utilização da equação de ajuste à salinidade 

não iria causar mudanças perceptíveis no resultado final. 

 

5.18. OXIGÊNIO DISSOLVIDO MÍNIMO 

PERMISSÍVEL (ODmin) 

Os teores de oxigênio mínimo estão estipulados na legislação brasileira. Os 

valores variam em função da classe pertencente ao rio. Segundo a Resolução CONAMA 
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n°357 de 2005 são os seguintes valores mínimos permissíveis de Oxigênio dissolvido 

nos corpos d'água em função da classe à qual pertencem: 

Tabela 4- Valores de OD mínimos para cada classe de corpo hídrico. Fonte: CONAMA (2005). 

Classe OD mínimo (mg/L) 

Especial Não são permitidos lançamento 

1 6,0 

2 5,0 

3 4,0 

4 2,0 

 

 

 

5.19. EQUAÇÕES DE MISTURA DO ESGOTO-RIO 
 

Tendo já conhecidos os valores de vazão e Oxigênio dissolvido do Rio e do 

efluente. O primeiro passo para a estruturação da curva é a determinação da 

concentração de oxigênio após a mistura que pode ser obtido através da equação 19 

 

C0=
Qr  x ODr  +Qe  x ODe

Qr +Qe
.............................................................................(18) 

D0= Cs - C0..........................................................................................(19) 

Onde: 

C0= concentra inicial de oxigênio, logo após a mistura (mg/L) 

D0= Déficit de oxigênio após a mistura (mg/L) 

Cs= Concentração de saturação do oxigênio (mg/L) 

Qr= Vazão o rio a montante do lançamento (m³/s) 

Qe=Vazão de efluente (m³/s) 

ODr= Concentração de oxigênio dissolvido no rio a montante do lançamento de 

efluentes (mg/L) 

ODe= Concentração de oxigênio dissolvido no efluente (mg/L) 

 

O segundo passo é a determinação da DBO5 após a mistura e o cálculo de sua 

demanda última L0 , feitos pelas equações 20,21 e 22. 

DBO5 = 
Qr x DBOr+Qe x DBOe

Qr+Qe
....................................................................(20) 
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L0 = DBO5 x Kt   ....................................................................................(21) 

 

Kt = L0 / DBO  .......................................................................................(22) 

Onde: 

DBO= Concentração de DBO5, Logo após a mistura (mg/L) 

L0 = Demanda última de oxigênio, após a mistura (mg/L) 

DBOr = Concentração deDBO5 do rio (mg/L) 

DBOe = Concentração deDBO5 do efluente (mg/L) 

Qr= Vazão o rio a montante do lançamento (m³/s) 

Qe=Vazão de efluente (m³/s) 

Kt = Constante para transformação da DBO5 a L0 

 

O terceiro passo é traçar a curva da concentração de Oxigênio ao longo do 

tempo, a curva é definida através da equação 23: 

Ct = Cs – Dt...........................................................................................(23) 

Utilizando-se da equação 4 temos a equação 24: 

Ct = Cs – {(L0 x Kd

K2−Kd
) x (e

-k
d
t
 - e 

k
2
t
) + (Cs-C0)xe

 k
2
t }.................................(24) 

Onde: 

Ct = Concentração de oxigênio a jusante através do tempo (mg/L) 

Cs= Concentração de saturação de oxigênio no rio (mg/L) 

Kd = Coeficiente de decomposição do rio (dia
-1

) 

K2 = Coeficiente de reaeração (dia
-1

) 

L0 = Demanda última de oxigênio, após a mistura (mg/L) 

 

O quarto passo se destina a definir a concentração crítica, que é o ponto onde a 

concentração de oxigênio atinge seu valor mínimo, a equação que define concentração 

crítica é a equação 20 tendo que encontrar o tempo referente à concentração crítica, para 

isso é necessário encontrar o valor do déficit crítico conforme as equações 25, 26 e 27 

Cc = Cs – Dc …………………………………………………………….....(25) 

Dc = (Kd/K2) x L0 x e
 k

d
t
c.....................................................................(26) 

tc = 
1

K2−Kd
  x ln 

K2

Kd  
 1 −

 Cs−Co  x(K2−Kd )

Lo  x Kd
  …………………………(27) 
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Onde: 

Cc = Concentração crítica (mg/L) 

C0 = Concentração inicial após a mistura (mg/L) 

Dc = Déficit crítico de oxigênio (mg/L) 

Kd = Coeficiente de decomposição do rio (dia
-1

) 

K2 = Coeficiente de reaeração (dia
-1

) 

tc = Tempo crítico (dia) 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

6.1. ÁREA DE ESTUDO 

Neste trabalho foi estudado a capacidade de autodepuração das águas do córrego 

„„Salobinha” do município de Montes Claros de Goiás (GO). O município de Montes 

Claros de Goiás fica situado na região de Aragarças no noroeste do Estado contando 

com cerca de aproximadamente 8000 habitantes. Atualmente o município conta com 

uma ETA e contavam apenas com o uso de fossa ''séptica'' como destino final para o 

esgoto sanitário, por conta do crescimento populacional se fez necessário a implantação 

de uma  rede de esgoto e uma ETE cujo ponto de lançamento se situará próximo a 

junção do rio com o seu afluente o córrego "Carandá" , um córrego intermitente 

indicado na figura 4. 

As águas residuárias da cidade de Montes Claros de Goiás são compostas em sua 

maior parte de efluentes domésticos, sendo assim sua carga poluidora se resume a 

basicamente matéria orgânica e uma fração de detergentes e resíduos de limpeza 

(SANEAGO, 2006). 
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Figura 4- Vista espacial do município com seus córregos, ponto de captação da ETA, posição da ETE e o 

futuro ponto de lançamento da mesma. Fonte: Google Earth. 

 

Neste estudo foi realizado coletas de amostras de Oxigênio Dissolvido no 

córrego Salobinha e seus afluentes, bem como obtidos dados de velocidade e vazão em 

sua extensão, os dados foram coletados em duas campanhas de amostragem e medições, 

de forma a abranger duas situações consideradas extremas para os recursos hídricos, na 

estação chuvosa e de seca. Como pode ser visto na figura 5 foram coletadas amostras de 

água em 8 pontos sendo 6 no Córrego Salobinha e uma em cada um dos córregos 

Cachoeirinha e Carandá. As coletas foram realizadas nos dias 17 de outubro de 2013 e 

19 de fevereiro de 2014 seguindo os procedimentos estabelecidos em CETESB (2011). 
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Figura 5- Vista espacial do município com seus córregos, mostrando os pontos de captação, da 

ETE, do local de lançamento e os pontos onde foram coletadas as amostras de água e medidas as 

velocidades. Fonte: Google Maps 

 

Os oito pontos estão descritos na tabela 5: 

Tabela 5- Pontos de coleta de dados 

Ponto Local 

1 Montante da captação de água 

2 Após a captação 

3 Montante do lançamento de efluente 

4 Futuro ponto de lançamento da ETE 

5 Montante da junção do dos córregos Salobinha e Cachoeirinha 

6 Jusante da junção do dos córregos Salobinha e Cachoeirinha 

7 Córrego Carandá 

8 Córrego Cachoeirinha 
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6.2. DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS 

 
A Demanda Bioquímica de Oxigênio foi medida pelo equipamento BOD 

TRACKER que fornece uma curva detalhada das amostras de água. Além das coletas 

foram realizadas medições de vazão utilizando o equipamento ADV (Acoustic Doppler 

Velocimeter) que utiliza um sistema acústico para medição de velocidade resultando no 

cálculo automático de vazão. O cálculo da vazão foi feito por meio de integração área-

velocidade na seção de medição. 

Fora necessário realizar um esboço da seção do rio para assim determinar os 

pontos onde as velocidades foram medida, os locais escolhidos eram aqueles que 

apresentavam ter a seção transversal mais aproximada a um polígono simples, se 

aproximando ao desenho de um trapézio. 

Em cada ponto se estabelecia os valores de profundidade e velocidade sendo que 

nas extremidades a velocidade sempre apresentava o valor de 0 caso fosse terminar na 

margem, a partir disso a seção foi repartida em áreas onde sua vazão seria calculada 

com a média das velocidades em cada ponto multiplicada pela área de cada repartição, a 

vazão total do rio foi calculada usando o somatório das vazões de cada seção. 

Utilizando-se da equação 6, tendo os dados de profundidade e velocidade 

conhecidos se demonstra os cálculos para determinar a vazão nos pontos 4 e 8, que 

serão os mais importantes para a configuração do modelo: 

Q  =  (Vi ∙  Ai)𝑛
𝑖=1  

Q4 Chuva = (0,263 x 0,1425 + 0,744 x 0,1571 + 0,8635 x 0,1571+ 0,767 x 0,135+ 

0,711 x 0,0875+ 0,5145 x0,0725+ 0,3195 x 0,0381 + 0,1315 x 0,018) 

Q4 Chuva =0,507 m³/s 

Q4 Seca = (0,538 x 0,1025 + 0,59 x 0,1075 + 0,3315 x 0,075 + 0,086 x 0,0225) 

Q4 Seca =0,145 m³/s 

Q8 Chuva = (0,2615 x 0,08 + 0,5095 x 0,0776 + 0,5145 x 0,0826 + 0,425 x 0,0826 

+ 0,1585 x 0,064 ) 

Q8 Chuva =0,148 m³/s 

Q8 Seca = (0,015 x 0,05 + 0,1895 x 0,135+ 0,308 x 0,155 + 0,1335 x 0,07) 

Q8 Seca = 0,083 m³/s 
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Na tabela 6 constam todos os pontos e suas respectivas vazões e onde fora ou 

não medidos: 

Tabela 6- Vazões calculadas nos períodos de seca e chuva em seus respectivos pontos de 

amostragem. 

Vazões (L/s) 

Ponto Seca Chuva 

1 147,46125 462,9143 

2 S/M S/M 

3 S/M S/M 

4 145,3675 367,7806 

5 110,62875 S/M 

6 146,0923434 507,61445 

7 0 139,83385 

8 83,4175 148,2039 

S/ M Sem Medição   

 

Também fora utilizado um documento referente à implantação da ETE no 

município (SANEAGO, 2006) e baseando-se nas análises de projeção do crescimento 

populacional. Com o uso do modelo, foram simulados cenários futuros para o Córrego 

incluindo a avaliação de sua capacidade máxima de assimilação de resíduos. 

Dentre os dados relevantes para a modelagem temos: 

Vazão do efluente: 0,0103 m³/s (Adotados 0,02 m³/s) 

OD no efluente:5,0 mg/L (Devido ao uso de lagoas facultativas) 

DBO do efluente:348mg/L (Bruta); 41,76mg/L (eficiência de 88%) 

Temperatura do efluente: 23 °C 

Em virtude da pequena vazão se adota o valor de 0,02 para simular melhor o 

cenário onde a vazão final de projeto exceda a vazão prevista. Não se usa a temperatura 

do efluente para as considerações no caçulo de mistura devido ao seu valor aproximado 

com a temperatura ambiente e sua diminuta vazão. 

 

Após determinada as vazões do rio e da ETE começa o cálculo para determinar 

os coeficientes de desoxigenação (K1) e reaeração (K2) do rio. 

Devido a uma irregularidade no uso do aparelho de medição de DBO, 3 pontos 

foram perdidos, porém o ponto mais crucial que seria o ponto de lançamento não estava 

entre essas amostras, foram feitas duas medições de DBO com valores similares, com 

base nessas duas amostras foi calculado o coeficiente de desoxigenação 
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 Para o cálculo de K1 se faz necessário utilizar os dados disponíveis de Oxigênio 

Dissolvido no ponto de lançamento do efluente. A equação 3 é utilizada uma vez que se 

tem os valores de DBO tanto no primeiro dia como no quinto dia de forma que se 

adotarmos que L0=DBO5 podemos então achar um valor aproximado de K1 

 

DBOr = L0 x e
-k

1
t 

Isolando K1 temos a equação 28: 

K1= -ln (DBOr/L0)/t .....................................................................................(28) 

Usando como t=2 dias temos DBOr=0,4 mg/L e Lo=DBO5= 1,0 mg/L; 1,9 mg/L 

Com isso temos dois valores de K1: 0,458dia
-1

 e 0,622 dia
-1

 

Usando o valor médio entre os coeficientes temos um K1chuva igual a 0,541 dia
-1

 

Para estimar o K1 na seca não tínhamos disponível uma aparelhagem como o 

BOD TRACKER logo as amostras foram medidas conforme o modo mais usual 

deixando as mesmas encapsuladas e medindo seus valores de OD com a passagem do 

tempo até chegar no 5° dia 

Sendo assim se faz necessário dar um valor para L0 para estimarmos um K1 

Ainda utilizando a equação 29 , usando t=5 diaseDBOr=Lo= 1,4 mg/L 

Temos K1= -ln (0,28/1,4)/5 

K1seca= 0,321 dia
-1

 

Esses valores de K1 apesar de serem provavelmente próximos da realidade não 

podem ser considerados sendo assim para calibrar os coeficientes utiliza-se a ferramenta 

Solver do Microsoft Excell para achar os verdadeiros valores de Lo e K1 

Na figura 6 pode se ver a planilha onde foi utilizado o solver: 

 

Figura 6- Planilha do Excel antes da utilização do Solver. 

Os valores em vermelho são os valores a utilizados para a mudança de 

parâmetros, utilizando-se dos valores de K1 e L0 estimados e com o uso da equação 3 se 

calcula os valores de DBO novos (que serão inferiores aos medidos uma vez que se 

usou DBO5=L0), se cria duas colunas, uma para o período de chuva e outra para o de 
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seca que contém o valor de erro da DBO (a diferença entre os valores medidos e 

calculados). Utilizando como a célula destino a soma de todos os erros. O solver 

permite que os valores de K1 sejam alterados a fim de minimizar o erro, dessa forma se 

aproximando ao valor verdadeiro de L0.  

 

Para o ponto de lançamento dos efluentes temos os seguintes valores de K1 e L0 

mostrados na tabela 6. 

Tabela 7- Valores de K1 e L0 no ponto de lançamento 

 

. 

 

Sendo que o cálculo para encontrar L0 vem da equação 5 

Kt = _DBOu =   _____1____ 

         DBO5            1- e
-5K1 

Tendo em posse os valores de DBO e K1 se encontra L0 e estabelecemos o 

coeficiente Kt. 

Para o período de chuva temos: 

Kt chuva = _DBOu =   _____1____; DBOu =1,326; Kt chuva = 1,153 

                 1,15        1- e
-5x0,643 

E para o período de estiagem: 

Kt seca = _DBOu =   _____1____; DBOu = 1,197; Ktseca = 1,068 

              1,12          1- e
-5x0.371 

Para achar o valor de K2 no ponto de lançamento do córrego se faz necessário o 

uso das equações de Owens e O‟Connors/Dubbins  sendo a de Owens mais adaptada ao 

período de seca enquanto a de O‟Connors serve para o período de chuva, essa diferença 

ocorre devido as diferenças nos valores de velocidade e profundidade do rio. Uma vez 

que cada autor trabalha com uma faixa considerada ideal. 

Tendo no cálculo da vazão as áreas e a vazão se chega ao valor de velocidade 

média no ponto que é igual a vazão dividida pela soma das áreas descrita na equação 29: 

v= Q/A................................................................................................(29) 

vseca= 0,145/0,307 = 0,472 m/s 

Sendo a profundidade média igual a 0,4 m 

vchuva=0,507 / 0,808 = 0,628 m/s 

  Seca Chuva 

K1 0,371 0,643 

L0 1,326 1,197 
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Sendo a profundidade média igual a 0,7m 

Para a o K2 no período de chuva usamos a equação 11 de Owens 

K2 chuva= 5,3 x v
0,67

x H 
-1,85 

K2 chuva= 5,3 x 0,472
0,67

x 0,4
-1,85

 = 17,458 dia
-1

 

Usando a correção da temperatura (26,3°C), da equação 12, temos: 

K2T = K2 20° x θ
(T-20)

 

K2(26,3)= 17,458 x 1,024
(26.3-20)

 = 23,598 dia
-1

 

Para a o K2 no período de chuva usamos a equação 9 de O‟Connors/Dubbins 

K2 seca= 3,93 x v0,5xH−1,5 

K2 seca= 3,93 x 0,628
0.5

 x 0.7
-1,5

= 5,317 dia
-1

 

Usando a correção de para a temperatura (26,8°C), da equação 12, temos: 

K2T = K2 20° x θ
(T-20)

 

K2(26,8)= 5,317 x 1,024
(26.8-20)

 = 7,361 dia
-1

 

 

Para o cálculo do coeficiente de decomposição do rio usamos a equação 13 que 

se baseia na profundidade 

KD = 0,3 ∙  
H

2,5
 
−0,434

 

 

Para o período de chuva então temos: 

KD chuva= 0,3 ∙  
0,7

2,5
 
−0,434

= 0.512 dia
-1

 

E para o período de seca: 

KD  seca= 0,3 ∙  
0,4

2,5
 
−0,434

= 0,652 dia
-1

 

Usando a equação 14 para a correção da temperatura temos: 

KD T = KD 20° x θ
(T-20)

 

KD (26,8) = KD 20° x 1,049
(26.8-20) 

= 0,708 dia
-1

 Para o período de chuvas 

KD (26.3) = KD 20° x 1,049
(26,3-20) 

= 0,881 dia
-1

 Para o período de seca 

 

A próxima etapa é a de calcular a concentração de saturação do córrego, a 

concentração sofre influência tanto da temperatura como da altitude assim como a 

salinidade, mas como se trata de um rio de água doce essa parte é descartada 
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As equações 16 e 17 descrevem como calcular a concentração de saturação 

usando como variáveis a temperatura e altitude: 

 

Cs= 14,652- (4,1022 x 10
-1

 x T) + (7,991 x 10
-3

 x T²) – (7,7774 x 10
-5 

x T³) 

Cs
‟
= [1 –(

H
9450)] x  Cs 

Para ambos os períodos a altitude não muda sendo igual 419 m sendo assim a 

equação 17 pode ser reescrita para se tornar um coeficiente de ajuste 

Cs
‟
= 0,955 x Cs 

Para o período de chuva a concentração de saturação é: 

Cs chuva= 14,652- (4,1022 x 10
-1

 x 26.8) + (7,991 x 10
-3

 x 26.8²) – (7,7774 x 10
-5 

x 

26.8³)= 7,900 mg/L 

Usando o ajuste da temperatura temos: 

Cs chuva
‟
= 0,955 x 7,900 = 7,549 mg/L 

Para o período de seca a concentração se torna 

Cs seca= 14,652- (4,1022 x 10
-1

 x 26.3) + (7,991 x 10
-3

 x 26.3²) – (7,7774 x 10
-5 

x 

26.3³)= 7,975 mg/L 

Cs seca
‟
= 0,955 x 7,975 = 7,621 mg/L 

 

Para o cálculo de tempo de percurso, utilize-se a equação 15, sabendo que foi 

escolhido observar os primeiros 20 quilômetros a fim de ver se o rio voltava ao limite 

de saturação. A velocidade muda conforme o período em que se está logo: 

t=
d

v.86 400
 

Para o período de chuvas 

t= 
20 000

0,628 x 86 400
=0,368 dias 

Para o período de estiagem 

t= 
20 000

0,472 x 86 400
=0,495 dias 

 

Para o cálculo de C0, que consiste na concentração de Oxigênio logo após a 

mistura, considerando que haverá uma mistura total no sistema utiliza-se a equação 18 

C0=
Qr .ODr  +Qe .ODe

Qr +Qe
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C0 chuva= 
0.507 x 7,11 +0,02 x 5

0,507+0,02
= 7,031 mg/L 

C0 seca=
0,145 x 7,07 +0,02 x 5

0,145+0,02
= 6,819 mg/L 

 

Em seguida se calcula o déficit inicial de Oxigênio através da equação 19 

D0= Cs - C0 

D0 chuva=7,459 - 7,031 = 0,428 mg/L 

D0 seca=7,636 – 6,819 =0,817 mg/L 

 

A próxima etapa é calcular a DBO da mistura que é feita a partir da equação 20 

DBO5  = 
Qr .DBOr +Qe .DBOe

Qr +Qe
 

DBO5 chuva  = 
0,507 x 1,15+0,02 x 41,76

0,507+0,02
= 2,691 mg/L 

DBO5 seca = 
0,145 x 1,12+0,02 x 41,76

0,145+0,02
= 6,046 mg/L 

 

Agora se calcula o L0 utilizando a equação 21 se valendo do fato de já termos 

conhecimento dos valores de Kt 

L0 = DBO5x Kt 

Kt chuva = 1,153 

L0 chuva= 2,691 x1,153 = 3,102 mg/L 

Kt seca = 1,068 

L0 seca= = 6,046  x 1,068 = 6,457 mg/L 

 

Utilizando a equação 24 calculamos o perfil de oxigênio Dissolvido ao longo do 

tempo e da distância para os dois períodos. 

Ct = Cs – {(L0 x Kd

K2−Kd
) x (e

-k
d
t
 - e 

k
2
t
) + (Cs-C0)x e

 k
2
t } 

Ct c=7,459  – {(3,102  x 0.512 

7,361 −0.512 
) x (e

-0.512xt
- e 

7,361 x t
) + (0,428)x e

7,361 x t } 

Cts=7,636 – {(
6,457  x0.652 

23,598 −0,652
) x (e

-0,652 x t
 - e 

23,598xt
) + (0,817)x e

23,598xt } 
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O perfil de Oxigênio segue os moldes das equações descritas acima até chegar 

aos 4 km após o lançamento onde ocorre seu encontro com o córrego Cachoeirinha. A 

partir desse ponto o perfil de oxigênio se modifica devido à contribuição adicional de 

vazão, por ser tratar de rio sem poluentes e com características semelhantes ao 

Salobinha as únicas informações relevantes são os dados de DBO5, OD, e vazão do 

afluente, a partir disso refazemos todos os cálculos após a mistura, começando 

novamente com a concentração inicial de OD com a equação 18, sendo o OD do rio 

principal igual a concentração anterior a mistura. 

C0=
QrxODr  +QexODe

Qr +Qe
 

C0 chuva= 
0.527 x 7,01 +0,148 x 7,03

0,527+0,148
= 7,019 mg/L 

C0 seca=
0,165 x 7,23 +0,083 x 6,97

0,165+0,083
= 7,146 mg/L 

 

Então, em seguida se calcula o déficit inicial de Oxigênio através da equação 19, 

uma vez que a concentração de saturação não sofre alterações. 

D0= Cs - C0 

D0 chuva=7,459 - 7,019 = 0,440mg/L 

D0 seca=7,636 – 7,146 = 0,490 mg/L 

 

A próxima etapa é calcular a DBO da mistura que é feita a partir da equação 20 

DBO5  = 
QrxDBOr +QexDBOe

Qr +Qe
 

DBO5 chuva  = 
0,527 x 1,15+0,148 x 0,35

0,527+0,148
=1,638 mg/L 

DBO5 seca = 
0,165 x 1,12+0,083 x 0,30

0,165+0,083
=0,845 mg/L 

 

Agora se calcula o L0 utilizando a equação 21 se valendo do fato de já termos 

conhecimento dos valores de Kt 

L0 = DBO5 x Kt 

Kt chuva = 1,153 

L0 chuva = 1,638 x1,153 = 1,888mg/L 
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Kt seca = 1,068 

L0 seca= =0,845 x 1,068 = 0,902mg/L 

 

Utilizando a equação 24 calculamos o perfil de oxigênio Dissolvido ao longo do 

tempo e da distância para os dois períodos. Considerando que não se possui dados entre 

o ponto a jusante do lançamento e a montante da união do córrego Salobinha com 

Cachoeirinha adota-se os mesmos valores de K2 e Kd. 

Ct = Cs – {(L0 x Kd

K2−Kd
) x (e

-k
d
t
 - e 

k
2
t
) + (Cs-C0)x e

 k
2
t } 

Ct c =7,459  – {(1,888  x 0.512 

7,361 −0.512 
) x (e

-0.512xt
- e 

7,361 x t
) + (0,440)x e

7,361 x t } 

Cts=7,636 – {(
0,902  x0.652 

23,598 −0,652
) x (e

-0,652 x t
 - e 

23,598xt
) + (0,490)x e

23,598xt } 

No período de estiagem as equações 25,26 e27 perdem sua efetividade, pois a 

curva já começa em um crescente, o que indica um tempo critico anterior ao ponto de 

mistura dessa forma a concentração mais crítica se torna a concentração inicial após a 

mistura. No período de chuvas o tempo crítico se torna o ponto onde o córrego recebe o 

afluente uma vez que sua baixa DBO e elevada concentração de OD, fazem com que a 

capacidade de reaeração seja maior do que a de decomposição de modo que a 

concentração de OD do córrego Salobinha tenda a saturar. Dessa forma temos: 

Valores críticos Seca Chuva 

tc (dia) 0 0,064 

dc (m) 0 3500 

Cc (mg/L) 6,819 7,010 

Dc (mg/L) 0,817 0,440 

 

 

7. RESULTADOS OBTIDOS 

 A partir do estudo e da análise dos valores de obtidos foi possível observar 

outras coisas além do perfil de OD do rio, foi possível observar a variação de K1 ao 

longo do percurso do rio. A diferença entre as vazões entre os períodos de seca e chuva. 

E com os valores obtidos de K1 realizar a curva da demanda de oxigênio. 
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7.1. COEFICENTE DE DESOXIGENAÇÃO K1 

 

Figura 7- Coeficiente de desoxigenação ao longo dos pontos coletados 

Na figura 7 podemos observar os coeficientes de desoxigenação ao longo do 

percurso do percurso do rio variam de 0,72 dia
-1

 a 0.58 dia
-1

 durante o período de 

chuvas e varia de 0,40dia
-1

 a 0,37dia
-1

 . 
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7.2. VAZÃO 

 

Figura 8- Vazões calculadas nos diversos pontos do Salobinha e seus afluentes 

 

Na figura 8 córrego Salobinha varia sua vazão de 147,416 L/s a 146,092 L/s 

durante o período de estiagem enquanto no período de chuvas a vazão varia de 462,914 

L/s até 655,81 L/s. É possível notar que há uma queda considerável na vazão entre os 

pontos 1 e 4. 

Também é possível observar que o córrego carandá não possui vazão possível de 

ser medida durante o período de estiagem, isso acontece devido ao seu comportamento 

intermitente o que ocasionalmente faz com que o rio seque. 
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7.3. CURVA DE DBO 

 

 

Figura 9 – Curvas da Demanda Bioquímica de Oxigênio para os períodos de estiagem e chuvas 

Na Figura 9 podem ser observadas as curvas de DBO tanto para o período de 

estiagem como para o período de seca, como era de ser esperado a DBO no período de 

estiagem é significativamente menor, devido a diversos fatores como redução da carga 

orgânica, menor teor de sólidos solúveis, baixa na turbidez dentre outros fatores. 
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7.4. CURVAS DE AUTODEPURAÇÃO (PERFIL DE 

OD) 

 

 

 

Figura 10- Perfil da Concentração de Oxigênio a partir do ponto de lançamento do efluente da ETE 
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8. CONCLUSÃO 

 Foi construído um modelo de OD para um trecho de 20 km a jusante do 

ponto de lançamento da ETE onde foi possível observar que em ambos 

os modelos, no de seca e no de chuvas a córrego possui capacidade de 

assimilar o efluente lançado sem o risco de diminuir a sua classe. A 

concentração critica na seca chega a 6,8 mg/L enquanto no período de 

chuvas. 

 Foram feitas medições de vazão no rio nos trechos abordados que 

mostram que no ponto de lançamento sua vazão varia de 147 L/s até 655 

l/s. Nos seu afluente, o córrego carandá, a vazão fica entre 0 e 139 L/s 

devido ao fato de ser um rio intermitente quanto que a vazão do córrego 

cachoeirinha varia de 80 L/s até 148 L/s. 

 Os Valores de OD observados ficam próximos ao valor de 7,0 mg/L 

independente do período, provavelmente em virtude do rio se encontrar 

em bom estado e possuir pouca ou nenhuma atividade antrópica nele. Os 

valores de DBO encontrado no rio varia de 0,85 a 1,65 mg/L na chuva e 

durante a seca variam de 0,55 a 1,12 mg/L 
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9. CRONOGRAMA 

 

Tabela 8- Cronograma estimado de atividades do TCC 2. 

Atividade/mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Revisão bibliográfica X X X     

Execução metodológica X X      

Interpretação dos dados  X X X    

Formatação do trabalho 

de conclusão 2 
    X X  

Defesa do Trabalho de 

Conclusão 2 
      X 
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