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RESUMO 

 

Essa dissertação teve por objetivo apresentar os princípios para a implantação de um futuro 

programa de enquadramento dos corpos hídricos da UGRHI-1 (Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos-1/SP) utilizando-se modelagem quali-quantitativa da água. A área de estudo 

limitou-se ao município de Campos do Jordão/SP, especificamente a bacia do Ribeirão das 

Perdizes inserida na UGRHI-1. A UGRHI-1 conta com duas unidades hidrográficas principais, 

sendo que ambas drenam para as bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais que, 

finalmente contribuem para a calha principal do Rio Grande (rio de domínio federal entre São 

Paulo e Minas Gerais) e é composta por três municípios: São Bento do Sapucaí, Campos do 

Jordão e Santo Antonio do Pinhal. Para avaliação da qualidade aplicou-se modelagem 

demonstrando metodologia que poderá subsidiar um futuro estudo de enquadramento para os 

rios da região. Na simulação de cenários de qualidade de água avaliou-se o comportamento dos 

parâmetros OD e DBO considerando as variações de vazão, carga, reduções em captações e 

eficiências no tratamento de esgotos. O modelo utilizado foi o QUAL2E, desenvolvido pela 

USEPA (United States Environmental Protection Agency), que recebeu uma interface gráfica 

mais intuitiva no modelo QUAL2R. As vazões referenciais Q7,10, Q95% e Qm utilizadas foram 

obtidas através do método da regionalização hidrológica do DAEE. As contribuições foram 

calculadas pelo levantamento populacional da bacia. Verificou-se nos 9 cenários propostos que 

somente o cenário 6, que previu a simulação no regime de vazão Qm com a existência de um 

sistema de tratamento com capacidade de remover 93% da DBO, o Ribeirão das Perdizes se 

manteve parcialmente em sua classe original, ou seja, classe 2. Foi calculado também no cenário 

9, qual seria a eficiência mínima necessária para, no regime de vazão Q95%, manter-se o rio na 

classe 2, encontrando-se o valor de 94.7%.  

 

 

 

 

 

   

Palavras chave: Modelagem matemática da qualidade da água. Enquadramento de corpos 

d’água. Modelo QUAL2E. Gestão da qualidade da água. Ribeirão das Perdizes. Campos do 

Jordão, Estado de São Paulo.  
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ABSTRACT 

 

This research had the finality to present the principles for implementation of a future water 

bodies classification program at the UGRHI-1 (Management Unit of Water Resources-1/São 

Paulo, Brazil) using the quali-quantitative water modeling. Our study area was in Campos do 

Jordão city state of São Paulo specifically in the Perdizes river watershed inserted at the 

UGRHI-1. The water quality assessment was used modeling metodology that can be the support 

for a future study of water bodies classification at the region. In the water quality scenarios 

were assessed the behavior of DO and BOD parameters considering the variations of flows, 

loads, reductions in withdrawals and. The used model was the QUAL2E developed by USEPA 

(United States Environmental Protection Agency) that received a new graphic interface named 

QUAL2R model. The referencial flows used Q7,10, Q95% e Qm were obtained from the DAEE 

(Department of Water and Electric Energy) hydrologic regionalization method. It was noticed 

in the 9 proposed scenarios only the scenario 6 that was predicted in the flow regime Qm with 

the existence of a treatment system capable of removing 93% of the BOD, the Perdizes River 

remained partially in their original class 2. Was also calculated in scenario 9, what would be 

the minimum required efficiency in sewage treatment in the flow regime Q95% for keeping the 

river in class 2 and obtained the value of 94.7% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Mathematical modeling of water quality. Water bodies classification. QUAL2E 

model.  Management of water quality. Perdizes River. Campos do Jordão city, state of São 

Paulo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da evolução populacional atual, somada a inércia dos governos na aplicação de 

políticas públicas de planejamento, verifica-se um incremento de pressão significativo sobre os 

recursos naturais e, notadamente sobre os recursos hídricos. 

Os desordenados incrementos populacionais nas áreas urbanas, a expansão industrial e 

tecnológica, a maior necessidade de utilização de energia nos processos industriais face ao 

aumento da demanda por produtos industrializados e o aumento na geração de resíduos, são 

algumas das fontes de poluição que tem tornado muitas águas insalubres e nocivas ao consumo 

humano e dos demais seres vivos. Na maioria dos países em desenvolvimento as leis são 

permissivas e, consequentemente, muitos poluidores descartam seus resíduos de forma 

inadequada, os quais atingem diretamente os mananciais. 

Desta forma, faz-se necessário cada vez mais o aprimoramento dos estudos sobre esses 

impactos nos ecossistemas aquáticos, no sentido de se apontar caminhos, bem como apresentar 

soluções sobre o tema através das pesquisas. Na prática verifica-se que poucos governos tem 

esboçado preocupação em desenvolver políticas voltadas a mitigação dos problemas causados 

pelo mau uso dos recursos hídricos bem como a proteção e manutenção de suas condições 

naturais. Os mecanismos mais utilizados tem sido os de comando e controle. Infelizmente, a 

realidade constatada ainda está muito aquém do necessário e desproporcional aos impactos 

diretos e indiretos promovidos pelo homem. 

Não é diferente com o Brasil, país com dimensões continentais, que conta hoje com uma 

parcela que varia em torno de quinze por cento das águas doces acessíveis e utilizáveis do 

planeta (PACIFIC INSTITUTE, 2007; FAO, 2003). Embora haja água em consideráveis 

quantidades, as mesmas não se encontram distribuídas de forma proporcional à área ocupada 

nem tampouco à população que a ocupa. Partindo-se dessa importante premissa, a gestão dos 

recursos hídricos tem ocupado, ainda que timidamente, parte das agendas dos governos, através 

de seus órgãos gestores e ambientais, e entidades da sociedade civil organizada. O planejamento 

tem sido a grande ferramenta que se apresenta para superar esses desafios.  

Com este objetivo foram criados os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos 

nacional e os estaduais. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SINGREH e, no caso de São Paulo, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
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Hídricos - SIGRH foram instituídos pela Lei Federal 9.433/971 e a Lei Paulista 7.663/912, 

respectivamente. Em ambos os casos, tais sistemas foram criados com o firme propósito de 

promover uma gestão hídrica estratégica através da articulação entre os diversos segmentos, 

setores e usuários dos recursos hídricos. Esses sistemas tem se baseado nos princípios da 

descentralização e participação da sociedade, o que tem garantido a sustentação do mesmo. 

Cabe lembrar que, seguindo o processo de redemocratização conduzido pela Constituição 

Federal de 1988, essas normas criaram um marco nas políticas públicas participativas, 

apresentando novos modelos institucionais democráticos que se constituem hoje em exemplo 

que vem sendo seguido por outros segmentos da sociedade. 

Os instrumentos de ação apresentados nessas normas, se utilizados de forma articulada, 

se tornam suficientes à implementação das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos 

com vistas à manutenção e recuperação das condições naturais dos corpos hídricos. Dentre esses 

“Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos”, podemos destacar os principais a seguir: 

i) Plano de Recursos Hídricos ou Plano de Bacia; 

ii) Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água; 

iii) Outorga pelo uso dos recursos hídricos; 

iv) Cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

v) Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

vi) Compensação financeira (royalties do aproveitamento hidrelétrico e das áreas 

alagadas por reservatórios); 

vii) Rateio de custos das grandes obras hidráulicas de aproveitamento múltiplo. 

Os itens ‘vi’ e ‘vii’ são frequentemente utilizados como suporte à gestão de recursos 

hídricos e, de modo semelhante a Cobrança pelo uso dá água, tem potencial de fornecer 

subsídios financeiros à gestão hídrica. Vemos esta aplicação em São Paulo e Minas Gerais, 

onde há aportes de fundos específicos, como é o caso do FEHIDRO (Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos-SP) e o FHIDRO (Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas-MG), que estão atualmente em funcionamento.  

 

                                                
1 Lei 9.433/97 - Capítulo IV - Dos Instrumentos 
Art. 5º - São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 
da água ... 
 
2Lei 7.663/91 
Título I - Capítulo III - Do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
Artigo 17 - Os planos de bacias hidrográficas conterão, dentre outros, os seguintes elementos: 
II - metas de curto, médio e longo prazos para se atingir índices progressivos de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos da bacia, traduzidos, 
entre outras, em: a) planos de utilização prioritária e propostas de enquadramento dos corpos d’água em classe de uso preponderante ... 
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No item ‘ii’ da lista acima, temos o “Enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água”, como importante instrumento de gestão dos recursos 

hídricos. Em termos práticos o enquadramento é a busca por uma condição de qualidade de 

água em um curso d’água de tal forma que se permita os usos previstos na respectiva classe do 

corpo hídrico. 

Desta forma o conceito de qualidade da água ganhou um entendimento muito mais amplo. 

A água é considerada boa ou ruim desde que atenda ou não aos padrões determinados para a 

classe em que o corpo hídrico estiver enquadrado, sendo esta classe sempre associada a 

determinados usos específicos. Como no presente estudo trataremos da simulação de qualidade 

da água, vamos nos deter mais especificamente sobre este instrumento de gestão. 

A gestão da quali-quantitativa da água foi a principal motivação para o presente estudo. 

Os modelos de qualidade, como ferramentas de apoio aos sistemas de suporte à decisão, foram 

estudados e diversas simulações foram realizadas a partir dos cenários propostos.  
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal da pesquisa foi simular em uma pequena bacia hidrográfica de 

Campos do Jordão, utilizando modelagem matemática de qualidade de água, qual o estado da 

qualidade da água, em função dos lançamentos e captações outorgados na bacia hidrográfica 

(entradas e saídas), analisando-se o comportamento dos parâmetros OD e DBO. 

Para apoio ao alcance do objetivo foi efetuada uma revisão analítica dos dados existentes 

junto à CETESB, DAEE, Prefeitura de Campos do Jordão e Comitê das Bacias Hidrográficas 

da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), relacionados à gestão de recursos hídricos naquela região, 

com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre a região, bem como o entendimento sobre 

o comportamento de alguns parâmetros a serem utilizados numa simulação de qualidade de 

água. 

Para a obtenção dos resultados foram propostos cenários baseados em hipóteses que 

foram utilizadas nas simulações, visando compreender como as variáveis de qualidade de água 

são impactadas pela poluição. As vazões utilizadas foram a Q7,10, vazão estatística que é 

igualada ou ultrapassada ao menos uma vez a cada dez anos durante sete dias consecutivos, 

Q95%, vazão que é igualada ou ultrapassada em 95% do tempo da série estudada e Qm, vazão 

média de longo período, as quais serão melhor detalhadas no capítulo de fundamentação teórica.  

Objetivou-se também disponibilizar os resultados da presente pesquisa para auxílio na 

aplicação das políticas públicas de órgãos e entidades de gestão dos recursos hídricos, gestão 

ambiental, saneamento básico e prefeituras da região, e como subsídio ao planejamento do uso 

sustentável dos recursos hídricos na UGRHI-1 e sua relação com os diversos setores de 

desenvolvimento. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 ENQUADRAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS 

 

O conceito de enquadramento dos corpos hídricos como instrumento de gestão foi 

introduzido mais enfaticamente pela resolução CONAMA 20/1986, que foi atualizada em 2005 

pela Resolução CONAMA 357. O enquadramento é o estabelecimento do nível de qualidade a 

ser alcançado ou mantido em um corpo d’água ou trecho do mesmo, ao longo do tempo 

(PORTO, 2002). 

O enquadramento é capaz de agregar e contribuir com os demais instrumentos de gestão 

no sentido de se planejar com clareza as condições futuras da qualidade da água que se deseja 

para os rios de uma bacia hidrográfica, buscando a articulação e integração entre o plano de 

recursos hídricos, a cobrança e a outorga.  

O enquadramento é influenciado por aspectos técnicos, econômicos, sociais e políticos. 

O processo de enquadramento deve considerar todos estes aspectos para que sejam 

estabelecidas metas de qualidade de água possíveis de serem alcançadas no horizonte de 

planejamento estabelecido. Se metas muito ambiciosas forem estabelecidas os custos poderão 

ser excessivamente altos e de difícil realização. Por outro lado, se as metas forem muito 

modestas, algumas situações de degradação da qualidade das águas tendem a crescer, tornando 

a situação por vezes irreversível, causando o impedimento aos usos múltiplos das águas 

(PORTO, 2002). 

La Laina & Porto (2008) relatam que os dois primeiros instrumentos indicados pela Lei 

9433/97 têm por objetivo a construção de consensos na bacia hidrográfica. São eles o Plano de 

Recursos Hídricos e o Enquadramento de Recursos Hídricos. São instrumentos que ampliam as 

possibilidades do planejamento tradicional, mediante processos participativos de construção de 

consensos, abrindo espaços para inserção da sociedade civil e de agentes econômicos com 

interesses particulares (públicos e privados) em tais processos de negociação. 

Conforme Garcia (2011), o enquadramento fornece diretrizes para o planejamento, 

fiscalização e monitoramento por parte dos órgãos licenciadores, e para a formulação de 

critérios de penalidades, assim como para outros instrumentos de gestão de recursos hídricos 

tais como a outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O programa de efetivação do 

enquadramento deverá indicar diretrizes para os órgãos gestores de recursos hídricos e 

ambientais competentes monitorarem, controlarem e fiscalizarem as condições de qualidade da 

água do corpo hídrico, e assim avaliarem se as metas do enquadramento estão sendo cumpridas. 
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Rodrigues (2005) relata que o enquadramento dos corpos de água em classes permite 

fazer a junção entre a gestão da qualidade e da quantidade da água, visando assegurar água com 

qualidade compatível aos usos mais exigentes da bacia. 

O tema enquadramento, além de extremamente complexo por envolver capacitação 

técnica, modernização institucional e melhorias normativas (PORTO, 2002), se encontra ainda 

em fase incipiente no contexto dos comitês de bacias. 

 

3.1.1 VARIÁVEIS DO ENQUADRAMENTO 

 

O enquadramento é um processo de decisão que envolve variáveis complexas como a 

qualidade da água (que condiciona seus usos), as cargas poluidoras e os custos para se reduzir 

a poluição das mesmas. Quanto melhor a qualidade da água desejada, menores devem ser as 

cargas poluidoras a serem lançadas nos corpos d’água e maiores serão os custos para tratamento 

de esgotos, se os mesmos ali forem dispostos (PORTO, 2002). 

O enquadramento busca garantir padrões de qualidade da água compatíveis com os usos 

presentes e pretendidos no futuro, levando-se em consideração a capacidade de investimentos 

da sociedade, representada pelos governos e organizações civis privadas. 

Deve-se considerar ainda a capacidade de autodepuração do corpo receptor como fator 

determinante da quantidade de efluentes capazes de serem suportados pelo mesmo sem que se 

promova alterações significativas na qualidade de suas águas. É desejável que tais alterações, 

quando promovidas, sejam de satisfatória diluição de tal forma que a qualidade do corpo 

receptor seja logo recuperada para atendimento dos usos requeridos. 

Sendo a qualidade da água função direta da quantidade da mesma disponível no rio, e 

considerando suas variações ao longo do ano (cheias e estiagens), faz-se necessário a seleção 

de vazões de referência para integração do processo decisório. Se mantidas as cargas, a 

qualidade da água tenderá a ser melhor para vazões médias do que para mínimas.  

Por esse motivo, e em função de se assegurar a qualidade das águas em situações 

extremas, são adotadas vazões de referência (Q7,10, Q95%, Q80%, Qmédia, etc.) ou curvas de 

permanência das vazões bem como dos parâmetros de qualidade monitorados para auxiliar no 

processo decisório. 

Nesse sentido, segundo Porto (2002) destaca que as variáveis mais importantes no 

enquadramento são: 

i) manutenção da disponibilidade hídrica com qualidade compatível aos usos atuais e 

futuros na bacia hidrográfica; 
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ii) viabilidade técnica da proposta de enquadramento; 

iii) capacidade de investimento para implementação de um programa de 

enquadramento. 

O grande desafio está em se conseguir criar uma articulação entre essas três variáveis 

de tal forma que se obtenha resultados positivos.  

 

3.1.2 O ENQUADRAMENTO NO BRASIL 

 

Em 1933 foi criada a Diretoria de Águas no Ministério da Agricultura. Logo em seguida, 

em 1934, esse serviço foi transferido para a estrutura do Departamento Nacional de Pesquisa 

Mineral, quando editado o Decreto n° 24.643/1934, que estabeleceu o Código das Águas 

(MORAIS, 2009). A preocupação com a gestão hídrica já se mostrava presente.  

O primeiro sistema de enquadramento dos corpos d’água na esfera federal foi a Portaria 

no 13/76, de 15 de janeiro de 1976, do Ministério do Interior (BRASIL, 1976) que enquadrava 

as águas doces em classes, conforme os usos preponderantes a que as águas se destinavam.  

Em 2005, a Resolução CONAMA 357 fixou as classes de qualidade para as águas doces, 

salobras e salinas. Abordaremos, na presente pesquisa, somente das águas doces. As classes de 

águas doces se dividem em: 

i) Classe especial; 

ii) Classe 1; 

iii) Classe 2; 

iv) Classe 3; 

v) Classe 4. 

 As águas de classe especial devem ter sua condição natural preservada, não sendo 

permitido o lançamento de efluentes, ainda que tratados. Para as demais classes, são admitidos 

níveis crescentes de poluição, sendo a classe 1 com os menores níveis e a classe 4 com os 

maiores níveis de poluição (Figura 3.1). 

Estes níveis de poluição determinam os usos que são possíveis no corpo d’água. Desta 

forma, nas águas doces de classe 4, os usos permitidos são apenas os menos exigentes, tais 

como navegação e harmonia paisagística. 
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Figura 3.1 - Relação entre as classes de enquadramento, seus respectivos usos e qualidade das águas. 

Fonte: Agência Nacional de Águas - ANA, http//:www.ana.gov.br . 

 

Na Figura 3.2 podemos ver como os usos menos exigentes podem ser aproveitados em 

classes mais exigentes, entretanto a utilização de usos mais exigentes em classes menos 

exigentes significa um maior nível de investimentos, o que pode, por vezes, inviabilizá-lo.  

 

 
Figura 3.2 - Classes de enquadramento das águas doces e respectivos usos. 

Fonte: ANA, http//:www.ana.gov.br . 

 

Nota-se que para cada classe de enquadramento do corpo hídrico há um padrão de 

qualidade associado, de forma que se garanta a coexistência dos diversos usos previstos para a 
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respectiva classe. A Tabela 3.1 mostra as classes e os padrões de qualidade preconizados na 

Resolução CONAMA 357/2005 para alguns parâmetros. 

O usuário dos recursos hídricos deve ter em mente que ao instalar-se próximo a um 

manancial do qual o mesmo poderá fazer uso, a manutenção da qualidade requerida para a 

classe do rio deverá ser respeitada e mantida. Assim, os parâmetros a serem respeitados são os 

físicos, químicos e biológicos. A classe especial, não presente na Tabela 3.1, não permite 

qualquer lançamento de efluentes ainda que tratados. 

 
Tabela 3.1 - Padrões de qualidade segundo a Resolução CONAMA 357/2005. 

 
Fonte: CONAMA, http//www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3. 

 

3.1.3 BASE LEGAL DO ENQUADRAMENTO 

 

A Lei Federal nº 9433 estabelece como um de seus objetivos, assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos. A referida norma também estabelece o enquadramento de corpos hídricos 

segundo seus usos preponderantes como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

Até a edição da Lei Federal nº 9433 em 1997, o enquadramento pertencia exclusivamente 

ao Sistema Nacional de Meio Ambiente. Atualmente ele pertence tanto ao Sistema Nacional de 

Meio Ambiente - SISNAMA, quanto ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos - SINGREH.  

PARÂMETROS

FÍSICO-QUÍMICOS CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4
TEM PERATURA DA ÁGUA  (oC)
OXIGÊNIO DISSOLVIDO  (mgO2/L) ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 > 2
DBO5,20  (mg/L) ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10

NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L)

13,3 - pH ≤ 7,566      
5,6 - 7,5 < pH ≤ 8,0    
2,2 - 8,0 < pH ≤ 8,5    

1,0 - pH > 8,5
FÓSFORO TOTAL  (mgP/L) (ambiente lótico) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,15

MICROBIOLÓGICOS CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

COLIFORMES TERMO  (NMP/100mL) ** **

* CONAM A 274/2000 ("própria" com categoria "satisfatória", considerando o uso "recreação de contato primário")
** Classes em que o uso "recreação de contato primário" não é permitido.

T < 40ºC ⁞ ∆T ≤ 3ºC (na zona de mistura)

3,7 - pH ≤ 7,566                          
2,0 - 7,5 < pH ≤ 8,0                       
1,0 - 8,0 < pH ≤ 8,5                       

0,5 - pH > 8,5

LIMITES DAS CLASSES

No máximo 1.000 coliformes fecais 
(termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 

100 enterococos por 100 mililitros em 80% ou 
mais de um conjunto de amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas 
no mesmo local. *
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As principais regulamentações para o enquadramento vigentes são as resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH) abaixo relacionadas: 

i) Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

ii) Resolução CNRH nº 91/2008, que estabelece os procedimentos gerais para o 

enquadramento dos corpos d’água superficiais e subterrâneos. 

iii) Resolução CONAMA nº 396/2008, que estabelece o enquadramento das águas 

subterrâneas (não objetivada na presente pesquisa). 

 

3.1.3.1 HISTÓRICO LEGAL DO ENQUADRAMENTO 

 

A primeira regulamentação no Estado de São Paulo que enquadrou alguns rios foi o 

Decreto Estadual nº 24806/1955. Pouco tempo depois, os decretos 8468/76 e o 10755/77, 

concebidos com base na Portaria 13/76 do Ministério do Interior, já traçavam diretrizes sobre 

o enquadramento, fixando, no caso do primeiro (art. 7º do decreto 8468/76), quatro classes que 

variavam de 1 a 4 que estabeleciam usos associados às referidas classes. Já o decreto 10755/77 

estabeleceu o que podemos chamar de um enquadramento situacional (as condições do rio 

naquele momento) dos corpos hídricos estaduais ali citados, naquele instante em relação às 

classes e usos a ela associados, previstos no decreto 8468/76. 

Segundo Morais (2009), inspirado no TVA (Tennessee Valley Authority), o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) foi criado em dezembro de 1951 no Estado 

de São Paulo com o objetivo de gerir as águas para aproveitamento energético. Em 1991, o 

Estado de São Paulo instituiu sua Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio da Lei nº 

7663/1991 (SÃO PAULO, 1991), a qual representou um marco no campo dos recursos hídricos, 

haja vista sua concepção antecipada à lei federal que somente seria estabelecida seis anos 

depois. 

O enquadramento é um processo de planejamento do uso da água e do zoneamento de 

atividades, juntamente com ações para o controle da poluição (PORTO, 2002). 

Algumas bacias ainda possuem enquadramentos antigos, baseados na Portaria nº 13/76 

do Ministério do Interior ou na Resolução CONAMA nº 20/86 conforme Figura 3.3. Estes 

enquadramentos estão sendo atualizados segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005 e a 

Resolução CNRH nº 91/2008. 
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Figura 3.3 - Situação de enquadramento original de bacias estaduais e federais. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos, ANA, 2009. 

 

No caso de São Paulo, o PERH (Plano Estadual de Recursos Hídricos) e os Planos de 

Bacias das 22 UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos) preveem a 

realização de estudos sobre enquadramento nos corpos d’água estaduais.  

Na esfera federal, o primeiro sistema de enquadramento dos corpos d’água foi a Portaria 

no 13/76, de 15 de janeiro de 1976, do Ministério do Interior (BRASIL, 1976).  

Na década de 1970 iniciavam-se as discussões sobre a gestão descentralizada das águas 

e, em 1978 foram criados Comitês de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas para diversos 

rios brasileiros, principalmente na Região Sudeste. Estes tinham apenas integrantes do Poder 

Público, sem poder deliberativo, contudo diversos estudos foram realizados nas bacias. Entre 

esses estudos, destacam-se os de enquadramento dos corpos d’água das bacias do rio 

Paranapanema e do rio Paraíba do Sul em 1980-1981, conforme as classes estabelecidas pela 

Portaria nº 13/1976 (Panorama do Enquadramento dos Corpos d’Água, 2007 - ANA, Caderno 

5).  

Logo em seguida alguns Estados realizaram o enquadramento de seus corpos d’água: São 

Paulo (1977), Alagoas (1978), Santa Catarina (1979), Rio Grande do Norte (1984). 

Na década de 1980, com a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente, houve um 

impulso também para a formulação de novas normas relativas à gestão das águas. O CONAMA 

publicou a Resolução nº 20/1986 que substituiu a Portaria nº 13/1976.  

Esta resolução criou nova classificação para as águas doces, salobras e salinas no país. 

Foram criadas nove classes, segundo os usos preponderantes a que as águas se destinam.  
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Nas décadas de 80 e 90, diversos Estados já realizavam os enquadramentos de seus corpos 

d’água principais: Paraíba (1988), Paraná (1989 a 1991), Rio Grande do Sul (1994 a 1998), 

Minas Gerais (1994 a 1998), Bahia (1995 a 1998) e Mato Grosso do Sul (1997).  

Em 1988, a Constituição Federal concedeu atribuição à União para instituir o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, em janeiro de 1997, de acordo com a nova 

constituição, sancionou-se a Lei nº 9433 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Em seguida foi criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH 

(BRASIL, 1997). Tal lei representou um avanço fundamental no processo de mudança da 

regulação institucional dos recursos hídricos no país, convergindo para a criação do CNRH 

(Conselho Nacional de Recursos Hídricos) em 1998 e da ANA (Agência Nacional de Águas), 

em 2000.  

A ANA, órgão gestor Federal, dentre outras funções, disciplina, em caráter normativo, 

a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos. A partir da Lei Federal nº 9433, de 1997, o enquadramento, já 

contemplado no sistema paulista de gerenciamento de recursos hídricos através da Lei 7663/91, 

passou a ser também um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Entre as 

27 unidades da federação, 17 já tratam do enquadramento como um instrumento da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, sendo que em 14 o enquadramento faz parte do Plano de 

Recursos Hídricos. 

 

3.1.3.2 ASPECTOS LEGAIS DO ENQUADRAMENTO E RELAÇÃO ENTRE OS 

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Vale ressaltar que o enquadramento é também referência para o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente, pois representa padrões de qualidade da água para as ações de licenciamento 

e de monitoramento ambiental. 

Em 2000, a Resolução CNRH nº 12 estabeleceu os procedimentos para o 

enquadramento dos cursos d’água em classes de qualidade, definindo as competências para 

elaboração e aprovação da proposta de enquadramento e a metodologia a ser observada (CNRH, 

2000). Tal resolução veio a ser revogada, em 2008, e substituída pela Resolução CNRH nº 91, 

aprimorada com mesmo intuito. 

A Resolução CNRH nº 91/2008 traz conceitos básicos sobre a implantação do 

instrumento enquadramento em cursos d’água. Segundo esta norma e a visão técnica de Porto 
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(2002), o enquadramento de corpos d’água é um instrumento de planejamento, e como tal, tem 

as seguintes características particulares: 

i) Representa a visão global da bacia, pois para se tomar a decisão de quais são os usos 

prioritários em cada trecho de rio é necessário olhar o todo, em uma visão de macro 

escala. 

ii) Representa a visão futura da bacia e, portanto, são metas de qualidade a serem 

alcançadas no médio e longo prazos. 

iii) Faz parte do plano de bacia como garantia de integração entre os aspectos 

quantitativos e qualitativos do uso da água. 

Em 2005, a Resolução CONAMA nº 357 substituiu a Resolução CONAMA nº 20/1986. 

Mais que uma simples classificação, o enquadramento dos corpos d’água é um 

importante instrumento de planejamento ambiental. A classe do enquadramento a ser alcançada 

no futuro, para um corpo d’água, deverá ser definida em um pacto construído pela sociedade, 

levando em conta as prioridades de uso da água (ANA - Implementação do Enquadramento em 

Bacias Hidrográficas, 2009 - Caderno 6).  

A discussão e aprovação final do enquadramento deve ocorrer no âmbito dos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos (CERHs) ou do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), conforme o domínio do curso d’água (estadual ou federal). As metas de qualidade da 

água são objetivos públicos para a gestão dos recursos hídricos.  

Conforme Porto (2002), uma das principais vantagens em se utilizar metas de qualidade 

da água como instrumento de gestão, está em colocar o foco da gestão da qualidade da água 

sobre os problemas específicos a serem resolvidos na bacia, tanto no que se refere aos impactos 

causados pela poluição, quanto nos usos que possam vir a ser planejados. Desta maneira se 

estabelece uma visão de conjunto dos problemas da bacia e não uma visão individualizada que 

leve a soluções apenas locais. 

Nesse sentido o enquadramento também é um instrumento de convergência entre as 

Políticas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, devendo haver articulação entre esses 

sistemas (SISNAMA e SINGREH). Sua normalização compete ao CONAMA e ao CNRH, bem 

como aos conselhos ambientais e de recursos hídricos em âmbito estadual.  

Assim, a publicação da Resolução CONAMA nº 357/2005, representou importante 

avanço em termos técnicos e institucionais para a gestão da qualidade das águas. Dentre estes 

avanços, destacam-se: 

i) A criação de novas classes para águas salinas e salobras; 
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ii) A inclusão de novos parâmetros de qualidade de águas, e a revisão dos parâmetros 

da Resolução CONAMA nº 20/1986, utilizando como referência os mais recentes 

estudos nacionais e internacionais; 

iii) A definição de que devem ser selecionados parâmetros prioritários para o 

enquadramento; 

iv) As metas de qualidade da água deverão ser atingidas em regime de vazão de 

referência, excetuados os casos em que a determinação hidrológica dessa vazão não seja 

possível (Ex.: reservatórios); 

v) A definição do conceito de progressividade para o alcance das metas de 

enquadramento. 

Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos devem funcionar de maneira integrada 

e sinérgica. O enquadramento de um corpo de água não deve ser visto como ação final na gestão 

da qualidade da água, mas deve ser considerado um importante passo que pode impulsionar a 

aplicação dos demais instrumentos.  

Com relação aos parâmetros prioritários, Enderlein et al. (1997) mencionam que quanto 

mais simples for a definição das metas de qualidade, mais eficiente será este instrumento, sendo 

essencial manter o foco do problema em um número pequeno de variáveis de qualidade da água, 

o que auxilia na adoção de soluções mais eficientes. Se trata de enxergar o todo e planejar o 

que se deseja por etapas, o que corresponde a agir com visão prática no estabelecimento das 

metas, fugindo das utopias. 

Nesse contexto, a Resolução CONAMA nº 357 de 2005, estabelece que “... o conjunto 

de parâmetros selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento do corpo de água 

deverá ser representativo dos impactos ocorrentes e dos usos pretendidos” e “... com base nos 

parâmetros selecionados, dar-se-ão as ações prioritárias de prevenção, controle e 

recuperação da qualidade da água na bacia, em consonância com as metas progressivas 

estabelecidas pelo respectivo Comitê da Bacia em seu Plano de Recursos Hídricos, ou no 

programa para efetivação do enquadramento”. 

Cabe lembrar que Porto (2009) chama, de forma intuitiva e pragmática, a seleção dos 

parâmetros que virão a subsidiar a proposta de enquadramento pelos Comitês de Bacias de 

“Cardápio”, que seria, em sua propositura, o cruzamento de uma matriz de usos com uma matriz 

de impactos causados pelos respectivos usos. 

Encontramos este conceito em Meybeck & Helmer (apud Chapman, 1996), onde, de 

acordo o autor, a poluição e degradação da qualidade da água interferem em seus usos nas 
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escalas local, regional e global. A Tabela 3.2 nos mostra que determinados usos estão mais 

propensos a serem afetados do que outros. 

 
Tabela 3.2 - Limitações do uso da água devido à degradação de sua qualidade. 

 
Fonte: Water Quality Assessments (Chapman, 1996; adaptado) 

 

Podemos observar ainda que determinados poluentes apresentam impactos mais 

abrangentes sobre determinados usos. Os usos consuntivos são afetados negativamente por 

praticamente todos os poluentes, excetuando-se, no caso da agricultura, onde poluentes, em 

escala compatível, são aproveitados como nutrientes pelo solo. 

Já na Tabela 3.3 podemos notar que as ações antrópicas são responsáveis pelos maiores 

impactos nos ambientes aquáticos e seus poluentes constituintes apresentam grande 

significância na degradação da qualidade das águas.  
Tabela 3.3 - Significância dos poluentes em função das fontes antropogênicas nos ambientes aquáticos. 

 
Fonte: Water Quality Assessments (Chapman, 1996; adaptado) 

↓ ↓ -- impacto significativo sobre o uso ↓   -- impacto pequeno sobre o uso

↑     --  eventual benefício sobre o uso

0      -- sem impacto sobre o uso NA -- não se aplica ao uso

Irrigação Resfriamento Navegação

Patógenos ↓ ↓ 0 ↓ ↓

Poluente
Usos

Abastecimento 
público

Proteção dos 
ecossistemas

Recreação

↓ NA NA

Sólidos em 
suspensão ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

NA

Nitratos ↓ ↓ ↓ NA ↑ NA NA

Matéria orgânica ↓ ↓

Sais ↓ ↓ ↓ ↓ NA

↑ ↓↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ NA

Metais ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ NA NA

↓ NA NAMicropoluentes 
orgânicos ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

▲ - baixa significância local ▲▲ - moderada significância local / regional
▲▲▲ - alta s ignificância local / regional

Drenagem 
urbana

Navegação e 
portos

▲▲▲▲▲▲

▲▲

▲ ▲

▲▲ ▲▲▲

▲▲

Pesticidas / 
Herbicidas

Micropoluentes 
orgânicos

Óleos e graxasFonte
Poluente

Bactérias Nutrientes Metais

▲▲▲
Esgoto 
Doméstico

▲▲▲▲▲Agricultura

Efluentes 
industriais ▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲

▲▲▲

▲▲▲▲

▲▲

▲▲▲

▲▲ ▲▲

▲
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Cada uso da água consuntivo ou não, destacando-se as captações e os lançamentos, 

podem afetar a qualidade das águas tendo em vista que os mesmos interferem no balanço 

hídrico e consequentemente na capacidade de diluição dos corpos hídricos. Além dos usos 

diretos, existem várias atividades humanas indiretas que causam efeitos devastadores sobre os 

ambientes aquáticos. 

O processo de urbanização descontrolada, o desmatamento, o derramamentos acidentais 

de substâncias químicas, a descarga de efluentes industriais e domésticos sem tratamento, a 

lixiviação de substâncias tóxicas provenientes de depósitos de resíduos sólidos (lixões sem 

controle em funcionamento e desativados/abandonados, áreas declaradas contaminadas pela 

CETESB ainda sem remediação, etc.), o uso descontrolado de fertilizantes e defensivos 

agrícolas tem efeitos devastadores sobre os recursos hídricos subterrâneos e em consequência 

superficiais. 

A questão da progressividade das metas de enquadramento merece um destaque especial 

entre as alterações presente na Resolução CONAMA nº 357/ 2005. Isso significa que, entre as 

ações necessárias para a efetivação do enquadramento, deverão ser selecionadas aquelas que 

mais interessam, ou ainda aquelas que atendam a capacidade técnica e econômica para sua 

implementação eficaz. 

Estas medidas deverão ser escalonadas em metas intermediárias progressivas, onde cada 

conjunto de medidas esteja relacionado com a redução da carga poluente e a consequente 

melhoria na qualidade da água. 

Barth (2002) menciona que o enquadramento pode ser visto como uma meta a ser 

alcançada, ao longo do tempo, mediante um conjunto de medidas necessárias, entre as quais, 

por exemplo, estão os programas de investimentos em tratamento de esgotos. 

Portanto, caso o corpo de água enquadrado já apresente as condições de qualidade 

mínimas as mesmas deverão ser respeitadas. Por outro lado, se as condições de qualidade 

estiverem fora dos limites estabelecidos pela classe do corpo hídrico, ressalvadas as condições 

naturais endógenas, a busca por investimentos e ações regulatórias se farão necessários para 

que se alcance a meta final de qualidade da água desejada. 

Nesse caso, ainda, poderão ser adotadas metas intermediárias progressivas, de caráter 

obrigatório, associadas a prazos, bem como a implementação de instrumentos de gestão 

ambiental e de recursos hídricos para que se atinja com eficácia os objetivos previamente 

ajustados. 
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Um dos principais problemas verificados, relativos à Resolução CONAMA nº 20/1986, 

foi o entendimento de que a aplicação deste instrumento ocorreria como se o corpo d’água 

estivesse na condição de qualidade da classe em que fora enquadrado. 

Este fato gerou situações embaraçosas, posto que uma estação de tratamento de esgotos 

não podia ser licenciada, apesar da evidente melhoria que proporcionaria aos corpos d’água, 

porque os efluentes, segundo a legislação, não poderiam conferir ao corpo receptor 

características em desacordo com o enquadramento inicial do mesmo. 

Por sugestão de Barth (2002), buscou-se a aplicação do conceito de enquadramento 

como uma meta a ser alcançada ao longo do tempo, e não como efetivação imediata. Assim se 

poderia planejar de fato a recuperação da qualidade do respectivo corpo d’água. 

Nesse sentido, Von Sperling & Chernicharo (2002), referindo-se à Resolução 

CONAMA nº 20/1986, mencionam que uma das dificuldades da aplicação do enquadramento 

no Brasil era o fato de não haver planejamento progressivo para o atendimento aos objetivos de 

qualidade da água, o que exigia níveis de tratamento imediatos adequados aos objetivos de 

qualidade requeridos, sempre associados a valores de investimento impossíveis de realizar. 

Segundo esses autores, há ainda, nesta situação, implicações legais, pois o não 

reconhecimento da necessidade de planejamento progressivo impede, muitas vezes, a 

aprovação de licenciamentos de empreendimentos que já começariam a contribuir para uma 

melhoria da qualidade da água. Nesse aspecto, a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

representou um avanço em relação a Resolução CONAMA nº 20/1986, ao considerar as metas 

progressivas e final. Portanto, a meta de qualidade final no enquadramento deve ser perseguida 

(Figura 3.4), a qual, juntamente com as metas intermediárias, devem ser negociadas caso a caso 

em cada bacia hidrográfica. 

 
Figura 3.4 - Metas intermediárias convergindo para meta final pretendida. 

Fonte: ANA - Panorama do Enquadramento dos Corpos d’Água - Caderno 5, 2007. 
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3.1.3.3 EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO SEGUNDO A RESOLUÇÃO CNRH 

91/2008 

 

De acordo com a Resolução CNRH 91/2008, o processo de enquadramento é dividido 

nas seguintes etapas principais:  

i) diagnóstico da bacia hidrográfica;  

ii) prognóstico da bacia hidrográfica. 

 

3.1.3.4.1 DIAGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

 

Na etapa de diagnóstico deve ser reunido o maior número de informações disponíveis 

sobre a situação atual da bacia hidrográfica, do uso e ocupação do solo e do uso dos recursos 

hídricos. Essas informações deverão ser sistematizadas e consolidadas, formando assim um 

diagnóstico da situação dos recursos hídricos da bacia. Os aspectos principais desta etapa são a 

identificação dos usos preponderantes, da condição atual dos corpos d’água e da identificação 

de áreas reguladas por legislação específica (Ex.: Unidades de Conservação). 

 

3.1.3.4.2 PROGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

  

 Na etapa de prognóstico devem ser determinados os cenários de desenvolvimento 

e de ocupação da bacia para o horizonte de planejamento adotado. De acordo com Morais 

(2009), devem-se estabelecer adicionalmente os seguintes itens: 

i) Potencialidade, disponibilidade e demanda de agua; 

ii) Cargas poluidoras de origem urbana, industrial, agropecuária e de outras fontes 

causadoras de alteração, degradação ou contaminação dos recursos hídricos; 

iii) Condições de quantidade e qualidade dos corpos d’água; e 

iv) Usos pretensos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, considerando as 

características específicas de cada bacia; 

v) Escolha dos parâmetros prioritários para o enquadramento; 

vi) Seleção da vazão de referência para o enquadramento; 

vii) Modelagem da quantidade e qualidade dos corpos hídricos. 

A Figura 3.5 a seguir ilustra o fluxograma com as etapas que devem ser perseguidas 

para se atingir o programa de efetivação do enquadramento. 
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Figura 3.5 - Fluxograma do programa de efetivação do enquadramento (Res. CNRH 91/2008). 

Fonte: ANA. Caderno de Recursos Hídricos 6. 
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3.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS EXISTENTES NAS BACIAS DE CAMPOS DO 

JORDÃO (BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIVARI) 

 

 A fim de conhecer melhor a região de Campos do Jordão, passaremos a revisar as 

informações disponíveis sobre o município junto aos órgãos que ali possuem redes de 

monitoramento e informações interessantes à gestão de recursos hídricos. 

 

3.2.1 LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA GESTÃO  

 

Conforme a Figura 3.6, Campos do Jordão é um dos três municípios da UGRHI-1 

situando-se especificamente na sub bacia do Rio Sapucaí Guaçu.  

 
Figura 3.6 - Unidades Hidrográficas Principais da UGRHI-1. 

Fonte: Plano de Bacia UGRHI-1, 2009-2012. 

 

De acordo com os dados SEADE (2009), a UGRHI-1 possui área de 686 km² (0,28% do 

Estado de SP), que corresponde à soma das áreas dos três municípios, Campos do Jordão, São 

Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal. O município de Campos do Jordão possui área de 

288 km² de área. 
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No Estado de São Paulo a UGRHI-1, dentre as vinte e duas UGRHIs do Estado, ocupa a 

posição mostrada na Figura 3.7 sendo a mesma classificada como uma UGRHI de conservação 

devido às características ambientais da região. 

 
Figura 3.7 - Localização da UGRHI-1 no Estado de São Paulo. 

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, 2011. 

 

De acordo com a Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003, esta UGRHI está 

inserida no contexto internacional na Bacia do Rio da Prata e, no nacional, na Região 

Hidrográfica do Paraná - RH/PR, mais especificamente, em uma das cabeceiras da bacia 

hidrográfica do Rio Grande, que contempla áreas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais 

(OEA/SRHU, 2005) conforme Figura 3.8.  

 
Figura 3.8 - Campos do Jordão na UGRHI-1, parte da vertente paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Grande.  

Fonte: CRHI - Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, 2011. 
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Recentemente formou-se o Comitê Federal do Rio Grande (Resoluções CNRH 109 e 

110 de 13 de Abril de 2010 e Decreto Federal 7254 de 02 de Agosto de 2010). A UGRHI-1 

forma, juntamente com as outras cinco bacias hidrográficas paulistas, a vertente paulista da 

Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Ainda que a UGRHI-1 esteja no leste do Estado, contudo 

suas águas são drenadas para a bacia do Rio Grande, a oeste, em Minas Gerais. Por definição 

legal (inciso III do artigo 20 da CF 1988) o Rio Grande é um corpo hídrico de domínio federal 

por atravessar mais de um Estado. 

Os recursos hídricos da UGRHI-1 incluem mananciais superficiais (rios Sapucaí-Guaçu, 

Perdizes e Salto em Campos do Jordão; Sapucaí-Mirim, rios da Prata, Lajeado, Paiol Grande, 

nos outros municípios) e subterrâneos (aquífero Cristalino). Em Campos do Jordão os principais 

rios são: Rio Capivari que aflui direto para o Rio Sapucaí Guaçu, Ribeirões do Salto, das 

Perdizes, Abernéssia, dentre outros. Os usos principais da água são: abastecimento (público e 

privado), aquicultura e irrigação. O afastamento de esgotos in natura também representa um 

“uso/impacto” considerável dos cursos d’água, notadamente em Campos do Jordão nas áreas 

urbanas (Plano de Bacias da UGRHI-1, 2009-2012). 

Os dados da Tabela 3.4, obtidos do SEADE (2012), apresentam a evolução das 

populações urbana e rural para o município de Campos do Jordão que é o município com maior 

população na UGRHI-1. 

 
Tabela 3.4 - Evolução da população urbana e rural em Campos do Jordão. 

 
Fonte: SEADE 2012. 

 Verifica-se que a população de Campos do Jordão quase dobrou de 1980 até 2010 com 

incremento de 84%, considerando-se as parcelas urbana e rural, destacando-se o fato de que a 

mesma tornou-se quase totalmente urbana. 

 A exemplo de diversas regiões no Brasil, tem havido uma migração sistemática da 

população rural para a área urbana no município de Campos de Jordão. Este aumento ocorreu 

mais acentuadamente após a edição da Lei Municipal 1734 de 23 de Novembro de 1989, que 

ampliou a zona urbana do município de Campos do Jordão. 

Município
1980 1991 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2010

23.232 36.437 40.415 43.736 47.285 47.879 48.479 49.062 47.481

2.732 440 440 442 439 309 290 294 298

Campos do Jordão

População

Urbana

Rural
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As pressões mais significativas observadas atualmente sobre os recursos hídricos da 

UGRHI-1 são aquelas inerentes ao abastecimento humano e o despejo de efluentes. O 

município de Campos do Jordão já conta com sub bacias de abastecimento ultrapassando os 

limites legais de captação (inciso II do art. 13º e art. 14º da Lei Estadual 9034/94 - dispõe sobre 

o Plano Estadual de Recursos Hídricos). Simultaneamente a quantidade de esgotos domésticos 

aumenta sensivelmente e, por falta de tratamento e disposição adequados, os mesmos acabam 

por serem lançados in natura nos rios. 

  O binômio “queda da disponibilidade de água devido a retiradas” versus “queda da 

qualidade da água devido ao acréscimo de cargas” constitui-se numa das condições mais 

nocivas aos recursos hídricos, tornando sua manutenção e preservação extremamente 

complexas constituindo-se também, por conseguinte, limitante dos ecossistemas e da própria 

vida. Existem reflexos também na saúde pública referente à veiculação e ocorrência de 

enfermidades associadas à utilização e contato com águas contaminadas. A Figura 3.9 nos 

mostra a situação do município de Campos do Jordão, no contexto da bacia hidrográfica do Rio 

Grande, referente a internações relacionadas ao uso de águas contaminadas. 

 
Figura 3.9 - Situação da UGRHI-1 em relação às internações causadas por doenças de veiculação hídrica. 

Fonte: IPT - Diagnóstico da Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, SP/MG, 

2008, adaptado. 

 

 Como o município de Campos do Jordão faz fronteira com o Estado de Minas Gerais, 

temos a ocorrência de diversos corpos hídricos federais. Na Figura 3.10 temos a dominialidade 

dos principais rios que atravessam seu território. 
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Figura 3.10 - Dominialidade dos principais cursos d’água em Campos do Jordão. 

Fonte: IPT - Diagnóstico da Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, SP/MG, 

2008, adaptado. 

 

3.2.2 REDES DE MONITORAMENTO  

 

A CETESB possui uma rede de monitoramento em Campos do Jordão que conta com 

um ponto básico de qualidade de água desde 2001 e um ponto de sedimentos desde 2011. 

Ambos situam-se no Rio Sapucaí Guaçu em Campos do Jordão (Relatório de Qualidade das 

Águas Superficiais do Estado de São Paulo - CETESB, 2011) e são intitulados respectivamente 

por SAGU 02100 e SAGU 02150 conforme Tabela 3.5. 

   
Tabela 3.5 - Pontos da rede de amostragem da CETESB em Campos do Jordão. 

 
Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2011, adaptado). 

  

Logo a montante do ponto SAGU 02100 encontra-se a foz do Ribeirão Capivari, principal 

rio de Campos do Jordão, para onde drenam as principais bacias do município. Deste ponto 

para montante temos, na Figura 3.11, a bacia hidrográfica a partir do ponto SAGU 02100. Este 

é o único e mais antigo ponto oficial de monitoramento em Campos do Jordão e possui dados 

de diversos parâmetros monitorados. Os dados desses parâmetros encontram-se nos Relatórios 

de Qualidade de Águas Superficiais da CETESB, disponíveis no sítio da empresa 

(www.cetesb.com.br).  
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A partir do ponto SAGU 02100 a bacia do Ribeirão Capivari possui área de 56,81 km2, 

perímetro de 41,53 km e encontra-se inserida, em sua maior parte, na área urbana de Campos 

do Jordão, estando, portanto, bastante antropizada. 

Passou-se a revisar as informações relevantes para a gestão de recursos hídricos inseridas 

nesta bacia hidrográfica. Os pontos SAGU 02100 e SAGU 02150 têm coordenadas, após 

conversão para SAD 69, 444.284E, 7.488.702N e 446.021E, 7.489.708N, respectivamente. 

 

 
Figura 3.11 - Bacia do Ribeirão Capivari a partir do ponto de monitoramento da CETESB (SAGU 02100). 

Fonte: Restituição cartografia digital georreferenciada Campos do Jordão (SM-70/2006; adaptado). 
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O monitoramento de sedimentos no ponto SAGU 02150 não foi objeto da presente 

pesquisa. Para o ponto SAGU 02100, no Rio Sapucaí Guaçu, analisou-se as séries históricas de 

alguns parâmetros monitorados naquele ponto, de acordo com os Relatórios de Águas 

Superficiais da CETESB. Neste ponto de monitoramento contou-se com uma série de amostras 

bimestrais de dez anos consecutivos, de 2001 a 2010, sem falhas.  

Não havia para o ponto escolhido, monitoramento fluviométrico associado, o que 

impossibilitou uma análise de comportamento dos parâmetros associado às vazões. Entretanto, 

é possível este tipo de associação dos parâmetros com as vazões referenciais obtidas através 

dos métodos hidrológicos consagrados revisados mais adiante. 

A Tabela 3.6 relaciona os parâmetros que serão utilizados nesta revisão analítica, com 

sua respectiva série histórica, sendo eles: 

i) temperatura da água (ºC); 

ii) oxigênio dissolvido (mgO2.L-1); 

iii) DBO5,20 (mg.L-1); 

iv) nitrogênio total (mgN.L-1); 

v) fósforo total (ambiente lêntico) (mgP.L-1); 

vi) coliformes termotolerantes (NMP/100mL). 

 
Cabe lembrar que tanto o Ribeirão Capivari quanto seus afluentes estão, de acordo com 

o Decreto Estadual 10.755/77 (SÃO PAULO, 1977), enquadrados na classe 2, prevista no 

Decreto Estadual 8.468/76 (SÃO PAULO, 1976) e na Resolução CONAMA 357/2005.  
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Tabela 3.6 - Dados da série histórica de monitoramento de parâmetros CETESB no ponto SAGU 02100. 

 
Fonte: Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2001 a 2010, adaptado). 

 

Após tabulação dos dados foram procedidas estatísticas a fim de se determinar a curva de 

permanência dos parâmetros acima elencados. Tal medida é necessária para se compreender 

melhor o comportamento e impacto desses parâmetros na qualidade de água nos corpos hídricos 

de Campos do Jordão. 

 

LOCAL: RIO SAPUCAÍ-GUAÇU, PONTE DE MADEIRA, A JUSANTE DA FUTURA ETE DE CAMPOS DE JORDÃO
CÓDIGO  DO  LOCAL: SAGU02100 CLASSE: 2 UGRHI - 01- SERRA DA MANTIQUEIRA

  DADOS DE QUALIDADE 
(parâmetros)

Limite da Classe 2 
Res. Conama      

357-05
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
25.00 19.00 15.00 13.00 13.00 18.00
21.00 18.00 22.00 21.00 17.00 23.00
17.00 17.00 15.00 16.00 16.00 15.00
17.00 18.00 15.00 14.00 19.00 15.00
17.00 17.00 10.00 12.00 20.00 22.00
12.00 16.00 13.00 18.00 18.00 20.00
19.00 17.00 18.00 12.00 17.00 21.00
19.00 18.00 12.00 9.90 16.00 17.40
16.10 18.30 13.30 15.00 18.50 18.60
18.20 18.30 14.00 16.00 17.60 15.80

4.80 5.40 7.00 5.70 7.50 6.44
7.00 7.60 7.00 7.50 6.10 6.10
6.60 6.60 5.90 6.40 6.40 6.10
6.20 7.40 6.80 7.00 5.40 6.80
7.10 6.40 6.70 5.80 6.60 5.90
7.30 6.50 6.90 7.70 5.50 6.30
7.00 6.80 5.80 5.90 7.00 6.40
5.90 6.40 7.30 7.00 6.20 6.80
6.90 6.80 7.30 7.30 6.90 5.90
6.00 7.00 4.70 4.70 6.70 7.00

8.00 9.00 5.00 9.00 6.00 1.00
3.00 2.00 2.00 7.00 5.00 6.00
5.00 6.00 8.00 3.00 6.00 5.00
3.00 2.00 3.00 5.00 8.00 7.00
6.00 7.00 8.00 10.00 3.00 8.00
5.00 3.00 6.00 6.00 3.00 6.10
2.70 0.40 1.90 9.00 5.00 3.00
4.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00
4.00 3.00 4.00 1.90 4.00 4.00
5.00 7.00 7.00 6.00 7.00 5.00

pH
6,6 -7,2 2001 3.99 4.21 2.10 7.72 3.58 0.98
5,5 - 7,5 2002 0.08 0.44 0.69 2.50 2.40 3.00

7,0 - 7,29 2003 1.80 0.70 4.00 1.47 2.00 39.50
6,3 - 7,11 2004 1.40 0.44 0.90 1.40 2.20 0.89
6,9 - 7,23 2005 1.00 2.00 2.20 4.20 1.60 2.60
6,26 - 7,0 2006 0.40 1.20 1.04 1.20 1.40

7.6 1.67
6,4 - 7,5 2007 0.48 1.20 1.55 3.50 0.46 1.30
6,7 - 7,3 2008 1.08 0.66 1.50 1.20 0.65

7.6 1.10
6,9 - 7,38 2009 0.38 0.36 0.78 1.00 0.58 0.04
6,34 - 7,33 2010 0.01 0.01 0.01 0.01 0.70 0.75

0.38 0.26 0.14 0.34 0.25 0.15
0.13 0.01 0.13 0.34 0.22 0.10
0.04 0.09 0.19 0.16 0.09 1.90
0.08 0.06 0.17 0.17 0.42 0.01
0.14 0.14 0.22 0.42 0.20 0.29
0.05 0.12 0.01 0.20 0.29 0.32
0.08 0.13 0.21 0.26 0.28 0.20
0.15 0.17 0.13 0.23 0.34 0.13
0.04 0.12 0.10 0.14 0.16 0.15
0.20 0.07 0.21 0.17 0.35 0.34

PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
80.000 300.000 80.000 160.000 80.000 130.000
500.000 230.000 30.000 130.000 17.000 30.000
800.000 300.000 110.000 240.000 17.000 23.000
11.000 23.000 79.000 23.000 1.700 79.000
23.000 79.000 700 35.000 79.000 54.000
54.000 92.000 17.000 79.000 4.900 79.000
49.000 22.000 30.000 78.000 4.200 4.800
62.000 34.000 4.300 22.000 2.000 2.300
8.600 30.000 5.900 26.000 4.200 23.000

24.000 24.000 1.160 2.800 34.000 180.0002010
2009
2008
2007

2002
2001

2006
2005
2004
2003

2004
2003

2002
2001

2004
2003

2002
2001

2010
2009
2008
2007
2006
2005

2004
2003
2002
2001

2010
2009
2008
2007
2006
2005

2007
2006
2005
2004

2010
2009
2008
2007
2006
2005

NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L)

≤ 0,1FÓSFORO TOTAL  (mgP/L)                   
(ambiente lótico)

ANO REFERÊNCIA

2001
2002
2003

2010
2009
2008

RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

1.000COLIFORMES TERMO  (NMP/100mL)

≤ 5DBO5,20  (mg/L)

≥ 5OXIGÊNIO DISSOLVIDO  (mgO2/L)

TEMPERATURA DA ÁGUA  (oC)

3,7 - pH ≤ 7,566
2,0 - 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 - 8,0 < pH ≤ 8,5

0,5 - pH > 8,5
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3.2.3 TEMPERATURA (T) 

 

A Figura 3.12 mostra a curva de permanência de temperatura. De acordo com o inciso 

II do §4º da Resolução CONAMA 357/2005 os efluentes somente poderão ser lançados em 

corpo hídricos com temperatura inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura, desde que não comprometa os 

usos previstos para o corpo d’agua (nova redação dada pela Resolução CONAMA nº 397/08). 

 
Figura 3.12 - Curva de permanência para temperatura no ponto SAGU 02100. 

Fonte: Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2001 a 2010, adaptado). 

 
Segundo CETESB (2011), variações de temperatura são parte do regime climático 

normal e corpos de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como 

estratificação vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, 

altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da 

temperatura em um corpo d’água geralmente é provocada por despejos industriais (indústrias 

canavieiras, por exemplo) e usinas termoelétricas, o que não é comum na área objeto desta 

revisão. 

A temperatura desempenha um papel crucial no meio aquático, condicionando as 

influências de uma série de variáveis físico-químicas. Em geral, à medida que a temperatura 

aumenta, de 0 a 30°C, viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, 

constante de ionização e calor latente de vaporização diminuem, enquanto a condutividade 

térmica e a pressão de vapor aumentam. Organismos aquáticos possuem limites de tolerância 

térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida em 

gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo. 
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Como se pode observar a temperatura, devido às características intrínsecas da região, 

manteve-se entre 10 e 25ºC o que, teoricamente não traz grandes alterações aos corpos hídricos. 

Em cerca de 78% do tempo a temperatura se manteve entre 15 e 25 ºC o que é favorável à 

manutenção da vida aquática no corpo hídrico. 

 

3.2.4 OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

 

De acordo com BRAGA et al (2005), o oxigênio dissolvido é um dos constituintes mais 

importantes dos recursos hídricos. Embora não seja o único indicador de qualidade de água 

existente, é um dos mais usados porque está diretamente relacionado aos tipos de organismos 

que podem sobreviver em um corpo d’água. Quando ausente permite a existência de organismos 

anaeróbios que liberam substâncias que conferem odor, sabor e aspecto indesejáveis a água 

(características organolépticas). Uma concentração mínima de oxigênio de 2 mg.L-1 permite a 

existência de formas de vida aeróbia em um corpo hídrico. 

A concentração de oxigênio dissolvido na água ocorre em função de diversas variáveis, 

estando as mesmas ligadas principalmente a: 

i) características do despejo; 

ii) características do corpo d’água; 

iv) produção de oxigênio. 

  Conforme CETESB (2011), o oxigênio proveniente da atmosfera dissolve-se nas águas 

naturais, devido à diferença de pressão parcial. Este mecanismo é regido pela Lei de Henry, que 

define a concentração de saturação de um gás na água, em função da temperatura:  

Csat = α.pgás             (3.1) 

Onde:  

α = é uma constante que varia inversamente proporcional à temperatura; 

pgás = é a pressão exercida pelo gás sobre a superfície do líquido.  

No caso do oxigênio, ele é constituinte de 21% da atmosfera e, pela lei de Dalton, exerce 

uma pressão de 0,21 atm. Para 20°C, por exemplo, α é igual a 43,9 e, portanto, a concentração 

de saturação de oxigênio em uma água superficial é igual a 43,9 x 0,21 = 9,2 mg.L-1. As 

concentrações de saturação de oxigênio nas águas, em função da temperatura e pressão, são 

normalmente apresentadas em tabelas. 

Na Tabela 3.7, pode-se ver relacionados a saturação de oxigênio dissolvido em águas 

doces com a temperatura e altitude, sendo o parâmetro OD inversamente proporcional a essas 

duas variáveis. 
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Tabela 3.7 - Teor de saturação de OD na água doce para diferentes temperaturas e altitudes. 

 

Temperatura 

Quantidade de oxigênio dissolvido (cm3.L-1) 
Altitude (m) 

0 500 1000 1500 1700* 
0 14,6 13,8 12,9 12,2 11,8 
2 13,8 13 12,2 11,5 11,1 
4 13,1 12,3 11,6 10,9 10,5 
6 12,5 11,7 11,0 10,4 10,1 
8 11,9 11,2 10,5 9,9 9,6 

10 11,3 10,7 10,0 9,4 9,1 
15 10,2 9,5 9,0 8,5 8,2 
20 9,2 8,6 8,1 7,7 7,4 
25 8,4 7,9 7,4 7,0 6,8 
30 7,6 7,2 6,7 6,3 6,1 

 

Fonte: Derísio, 1992, adaptado. 
* Altitude média da bacia do Ribeirão Capivari e afluentes. 

 

Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção de 

processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais e em estações de tratamento de 

esgotos. Através da medição da concentração de oxigênio dissolvido, os efeitos de resíduos 

oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do tratamento dos esgotos, durante a oxidação 

bioquímica, podem ser avaliados. 

A seguir, na Figura 3.13 temos a curva de permanência de OD para o ponto revisado 

onde observamos que na classe 2, prevista na resolução CONAMA 357/05 (OD ≥ 5mg.L-1), em 

cerca de 97% do tempo o limite dessa classe é igualado ou ultrapassado. Isto significa que, em 

termos de OD, tais condições aparentam não impor limitações severas à vida aquática do corpo 

hídrico. 

 
Figura 3.13 - Curva de permanência para OD no ponto SAGU 02100. 

Fonte: Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2001 a 2010, adaptado). 
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3.2.5 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

 

De acordo com CETESB (2011), a DBO na água é a quantidade de oxigênio necessária 

para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma 

inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio 

consumido durante um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação 

específica. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é 

frequentemente usado e referido como DBO5,20. 

Os maiores aumentos, em termos de DBO, num corpo d’água, são provocados por 

despejos de origem predominantemente orgânica, o que é o caso predominante em Campos do 

Jordão. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento 

do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. 

Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir 

no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode 

obstruir os filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água.  

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

eficiências 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). No 

Decreto Estadual 8468, a DBO de cinco dias é padrão de emissão de esgotos diretamente nos 

corpos d’água, sendo exigidos uma DBO máxima de 60 mg.L-1 ou uma eficiência global 

mínima do processo de tratamento igual a 80%. Este último critério favorece os efluentes 

industriais concentrados, que podem ser lançados com valores de DBO ainda altos, mesmo com 

remoção acima de 80%. Se a capacidade autodepuradora do corpo hídrico receptor não for 

suficiente para a recuperação das condições naturais o mesmo sofrerá os impactos negativos 

desta condição de desequilíbrio. 

A ANA vem adotando desde 2005, utilizando como vazão referencial a Q95%, faixas de 

valores para a relação carga lançada/carga assimilável, conforme Tabela 3.8, a fim se estimar a 

capacidade de assimilação das cargas de esgotos domésticos para os rios brasileiros.  

Para o cálculo da carga de matéria orgânica, tem sido considerada a contribuição de 54 g 

DBO.hab-1.dia-1. Este valor corresponde a uma quantidade per capita de esgoto igual a 180 

L.hab-1.dia-1, assumindo-se uma concentração média de 300 mg DBO.L-1 e considerando-se 

que todos os corpos hídricos estivessem enquadrados na classe 2 segundo a Resolução 
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CONAMA 357/05, que determina como limite máximo para a DBO o valor de 5 mg.L-1. Para 

essa estimativa, multiplica-se a vazão disponível pelo valor de 5 mg.L-1 e transforma-se os 

dados para unidades de DBO.dia-1. 

 
Tabela 3.8 - Estimativa de capacidade de assimilação das cargas de esgotos domésticos nos rios brasileiros 

considerando-se todos enquadrados na classe 2. 

Valor da relação 
carga lançada/carga assimilável Condição 

0 - 0,5 Ótima 

0,5 - 1,0 Boa 

1,0 - 5,0 Razoável 

5,0 - 20,0 Ruim 

> 20,0 Péssima 
 

Fonte: ANA, 2005, adaptado. 

  

A Figura 3.14 mostra a curva de permanência da DBO no ponto CETESB SAGU 02100. 

Diferentemente do comportamento observado com o OD, temos que, em cerca de 52% do 

tempo da série estudada, a DBO se mostra fora dos limites da classe 2, o que indica claramente 

um elevado grau de poluição no corpo hídrico. 

 
Figura 3.14 - Curva de permanência para DBO no ponto SAGU 02100. 

Fonte: Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2001 a 2010, adaptado). 

 
O fato da condição do OD se mostrar aparentemente favorável indica que estas 

condições devam estar sendo alcançadas provavelmente por conta das características 

fisiográficas e hidrodinâmicas dos cursos d’água da região. A curva de permanência analisa a 
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série histórica como um todo, contudo a DBO deve se mostrar mais crítica nas condições de 

estiagem onde simultaneamente há queda na taxa de reaeração e consequente queda nos níveis 

de OD no corpo hídrico reduzindo sua disponibilidade à comunidade aquática sem desrespeitar, 

no entanto, no caso do OD como já visto, os limites da classe 2. A Figura 3.15 mostra que esta 

condição deve se dar entre os meses de abril e setembro o que corresponde a cerca de metade 

do ano.  

 
Figura 3.15 - Séries de chuvas mensais na UGRHI-1. 

Fonte: CETESB, 2011. 
 

3.2.6 NITROGÊNIO TOTAL (Ntotal) 

 

As fontes de nitrogênio nas águas naturais são diversas. Os esgotos sanitários 

constituem, em geral, a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico, devido à 

presença de proteínas, e nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da uréia na água. A atmosfera é 

outra fonte importante devido a diversos mecanismos como a biofixação desempenhada por 

bactérias e algas presentes nos corpos hídricos, que incorporam o nitrogênio atmosférico em 

seus tecidos, contribuindo para a presença de nitrogênio orgânico nas águas.  

A fixação química, reação que depende da presença de luz, também acarreta a presença 

de amônia e nitratos nas águas, pois a chuva transporta tais substâncias, bem como as partículas 

contendo nitrogênio orgânico para os corpos hídricos. Nas áreas agrícolas, o escoamento das 

águas pluviais pelos solos fertilizados também contribui para a presença de diversas formas de 

nitrogênio. Também nas áreas urbanas, a drenagem das águas pluviais, associada às deficiências 

do sistema de limpeza pública, constitui fonte difusa deste nutriente de difícil caracterização. 

De acordo com CETESB (2011), o nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas 

de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. As duas primeiras são formas reduzidas e 

as duas últimas, oxidadas. Pode-se associar as etapas de degradação da poluição orgânica por 

meio da relação entre as formas de nitrogênio. 
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Segundo BRAGA et al (2005), nas zonas de autodepuração natural em rios, de acordo 

com a Figura 3.16, distinguem-se as presenças de nitrogênio orgânico (Norg) dissolvido 

(peptídeos, purinas, aminas, aminoácidos, etc.) e nitrogênio particulado (bactérias, fitoplâncton, 

zooplâncton e detritos, etc.) na zona de degradação, amoniacal (NH3 e NH4+) na zona de 

decomposição ativa, nitrito (N2-) na zona de recuperação e nitrato (NO3-) na zona de águas 

limpas, ou seja, se for coletada uma amostra de água de um rio poluído e as análises 

demonstrarem predominância das formas reduzidas, significa que o foco de poluição se 

encontra próximo, se prevalecerem o nitrito e o nitrato denota que as descargas de esgotos se 

encontram distantes. 

 
Figura 3.16 - Autodepuração em rios. 

Fonte: BRAGA et al, 2005, adaptado. 
 

Pela legislação em vigor, o nitrogênio amoniacal é utilizado como padrão de 

classificação das águas naturais e padrão de emissão de esgotos. A amônia é um tóxico bastante 

restritivo à vida dos peixes, sendo que muitas espécies não suportam concentrações acima de 5 

mg.L-1. Além disso, a amônia provoca consumo de oxigênio dissolvido das águas naturais ao 

ser oxidada biologicamente, a chamada DBO de segundo estágio. Por estes motivos, a 

concentração de nitrogênio amoniacal é um importante parâmetro de classificação das águas 

naturais e é normalmente utilizado na constituição de índices de qualidade das águas. 
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Os nitratos são tóxicos e podem causar uma doença chamada metahemoglobinemia 

infantil, que é letal para crianças (o nitrato reduz-se a nitrito na corrente sanguínea, competindo 

com o oxigênio livre, tornando o sangue azul). Na resolução CONAMA 357/05, no Decreto 

Estadual 8468/76, bem como na recém-reformulada portaria 2914/11 (BRASIL, 2011) do 

Ministério da Saúde, tanto o nitrato quanto o nitrito tem seus valores máximos permitidos 

fixados, sendo nos dois primeiros casos relativos ao lançamento de efluentes e no último à 

potabilidade. 

A Figura 3.17 mostra a curva de permanência para o nitrogênio no ponto SAGU 02100 

onde observamos que, em termos de Ntotal, os limites da classe 2 são igualados ou ultrapassados 

em cerca de somente 7% do tempo da série estudada. 

 
Figura 3.17 - Curva de permanência para Nitrogênio Total no ponto SAGU 02100. 

Fonte: Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2001 a 2010, adaptado). 

 
 Note-se que, apesar de haver uma nítida presença de carga poluidora, conforme resultados 

da DBO, contudo não se verifica uma presença marcante de nitrogênio. Isso pode se dar, muito 

provavelmente, pela boa capacidade de diluição no ponto SAGU 02100, em função de maiores 

vazões existentes naquele ponto.  

É importante lembrar que os dados obtidos na série temporal estão relacionados a vazões 

reais encontradas no corpo hídrico e não a vazões mínimas referenciais, o que poderia, 

utilizando-se dessa última, aumentar sensivelmente a presença do parâmetro analisado no corpo 

hídrico. 
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3.2.7 FÓSFORO TOTAL (Ptotal)  

 

Conforme Von Sperling et al. (1998), o fósforo em águas naturais tem origem natural 

na dissolução de compostos dos solos e na decomposição de matéria orgânica de origem 

antropogênica, principalmente nas descargas de esgotos sanitários e industriais, detergentes, 

excrementos de animais e fertilizantes, sendo considerado, na maioria das vezes, um fator 

limitante na produtividade, sendo encontrado nas águas na forma de sólidos em suspensão e 

sólidos dissolvidos. 

Constituem-se fontes potenciais de fósforo também as indústrias de pesticidas, químicas 

em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, por apresentarem grande 

quantidade de fósforo em suas descargas. A poluição difusa urbana pode provocar também a 

presença excessiva de fósforo nos corpos hídricos.  

O fósforo se apresenta nas águas normalmente sob três formas diferentes. Os fosfatos 

orgânicos que são parte da composição das moléculas orgânicas, como os detergentes, por 

exemplo. Ortofosfatos que são representados pelos radicais, que se combinam com cátions 

formando sais inorgânicos nas águas, e os polifosfatos, ou fosfatos condensados, que são 

polímeros de ortofosfatos. Esta terceira forma não é muito importante nos estudos de controle 

de qualidade das águas, porque sofre hidrólise, convertendo-se rapidamente em ortofosfatos nas 

águas naturais. 

Tal qual o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes para os 

processos biológicos e é um dos chamados macro nutrientes por estar presente em grandes 

quantidades nas células dos seres vivos. 

Segundo CETESB (2011), os esgotos sanitários no Brasil apresentam, tipicamente, 

concentração de fósforo total na faixa de 6 a 10 mgP.L-1, não exercendo efeito limitante sobre 

os tratamentos biológicos. Ainda por ser nutriente para processos biológicos, seu excesso em 

efluentes sanitários e industriais pode conduzir a processos de eutrofização das águas naturais. 

Desta forma, em processos biológicos, o fósforo tem uma significativa parcela removida 

devido a necessidades metabólicas dos micro-organismos, não sendo, porém removido 

totalmente, necessitando de tratamento físico-químico complementar. Segundo a resolução 

CONAMA 357/2005 a concentração de fósforo em ambientes lóticos para águas da classe 2 

não deve ser ultrapassar 0,1 mgP.L-1. Já no Decreto Estadual 8468/1976 não consta limites para 

o fósforo. 
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A Figura 3.18 mostra a curva de permanência descrevendo o comportamento do fósforo 

ao longo da série revisada. 

 
Figura 3.18 - Curva de permanência para Fósforo Total no ponto SAGU 02100. 

Fonte: Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2001 a 2010, adaptado). 

 
Nota-se que em cerca de 80% do tempo os limites da classe 2 são ultrapassados. Este 

resultado, combinado com os da DBO, reforça o entendimento de haver um alto nível de 

poluição no corpo hídrico. 

Cumpre ainda ressaltar que na determinação do índice estado trófico (IET) nas águas, 

realizada pela CETESB, o fósforo figura como importante parâmetro na determinação daquele 

índice de qualidade, sendo o mesmo considerado o agente causador do processo de 

eutrofização, e o parâmetro clorofila a, outro componente na determinação do IET, um medidor 

da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando o nível de crescimento de algas no 

ambiente aquático. 

O IET tem por finalidade classificar corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, 

avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao 

crescimento excessivo das algas e cianobactérias (CETESB, 2011).  

Nos resultados do IET, disponibilizados nos relatórios de qualidade de águas da 

CETESB, entre os anos de 2002 a 2011 pudemos notar que os mesmos variam de mesotrófico 

a supereutrófico, com predominância dos níveis eutrófico e supereutrófico, o que é justificado 

nos resultados obtidos na curva de permanência do fósforo, e exemplificado nos níveis do IET 

para 2010, na Tabela 3.9. 
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Tabela 3.9 - Resultados do IET para o ponto SAGU 02100. 

 
Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2010, adaptado). 

 

3.2.8 COLIFORMES TERMOTOLERANTES (Colitotal) 

 

A detecção dos agentes patogênicos é muito difícil por exames laboratoriais em razão 

de sua baixa concentração, sendo este obstáculo superado através do estudo dos chamados 

organismos indicadores da contaminação fecal (VON SPERLING, 1998 e 2005). 

 Os organismos comumente utilizados para esta finalidade são as bactérias do grupo 

coliforme. A Figura 3.19 mostra esquematicamente, de maneira geral, a posição deste grupo 

em relação às demais bactérias. 

 
Figura 3.19 - Situação esquemática do grupo coliforme com relação às demais bactérias. 

Fonte: Von Sperling et al, 1998 e 2005. 
   

Os microrganismos do grupo coliforme são os capazes de fermentar a lactose a 44-45°C, 

sendo representados principalmente pela Escherichia coli e, também por algumas bactérias dos 

gêneros Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter (Resolução CONAMA 357/2005 e CETESB, 

2010). Dentre esses microrganismos, somente a E. coli é de origem exclusivamente fecal, 

estando sempre presente, em densidades elevadas nas fezes de humanos, mamíferos e pássaros. 

Os coliformes termotolerantes não são, dessa forma, indicadores de contaminação fecal 

tão bons quanto a E. coli, mas, devido a sua grande associação a organismos patogênicos, seu 
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uso tem sido satisfatório para avaliação da qualidade da água quanto a sua potencialidade de 

transmitir doenças.  

Para sua determinação são utilizados métodos rápidos, simples e padronizados, e, 

quando necessário, as bactérias isoladas podem ser submetidas à diferenciação para E. coli. Na 

Figura 3.20 temos a curva de permanência dos coliformes termotolerantes no ponto SAGU 

02100. 

 
Figura 3.20 - Curva de permanência para Coliformes no ponto SAGU 02100. 

Fonte: Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais (CETESB, 2001 a 2010, adaptado). 

  

Neste caso nota-se que os níveis de coliformes ultrapassam, quase que na totalidade da 

série temporal (cerca de 98% do tempo), os limites da classe 2.  

A Resolução Conama 357/05 preceitua que um dos usos atribuídos à Classe 2 é a 

"recreação de contato primário" sem no entanto fazer menção aos padrões de qualidade das 

águas para este uso, se remetendo a Resolução Conama 274/00 que estabelece os critérios de 

classificação de balneabilidade em categorias “própria” e “imprópria” sendo as próprias 

classificadas como: 

i) excelente - quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma 

das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 250 

coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por l00 

mililitros; 
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ii) muito boa - quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 500 

coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 

mililitros; 

iii) satisfatória - quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 1.000 

coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 

mililitros. 

A categoria satisfatória encontra-se no limite entre a classificação “própria” e 

“imprópria”, sendo que, se os limites desta categoria forem ultrapassados, o respectivo corpo 

hídrico será considerado impróprio para o uso “recreação de contato primário”, ou seja, este 

uso estará limitado pelas condições impostas. 

 

3.3 OUTORGAS DE CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS E LANÇAMENTOS NAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DE CAMPOS DO JORDÃO 

 

Em um levantamento das outorgas junto ao DAEE se verificou quais são as captações 

superficiais e lançamentos no município de Campos do Jordão bem como na bacia hidrográfica 

circunscrita a partir do ponto CETESB SAGU 02100. Na Tabela 3.10 contém os dados dessas 

outorgas. 
Tabela 3.10 - Captações superficiais e lançamentos em Campos do Jordão. 

BANCO DE DADOS DAEE - OUTORGAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO (ref. Set/2012) 
CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS - CAMPOS DO JORDÃO 

Cód. Usuário Bairro Nome Curso D'água Finalidade Domínio Utm N 
(km) 

Utm E 
(km) 

Ponto 
mapa 

Vazão 
m³/h 

Vazão 
m³.s-1 

AQUICULTOR HORTO FLORESTAL          CASQUILHO, RIB DO HIDROAG ESTAD 7492,010 451,400 01 2158,00 0,599444 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      SNA1 FOJO, RIB DO RURAL ESTAD 7483,440 445,580 02 1,80 0,000500 
SOLALT I1 VILA BAKER                SNA1 PERDIZES, RIB DAS RURAL ESTAD 7486,190 441,050 03 3,00 0,000833 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          PEDRAS, COR DAS IRRIGAC ESTAD 7487,080 443,380 04 81,00 0,022500 
US.COMUNIT1 ALTO DO CAPIVARI          SNA1 PERDIZES, RIB DAS SANITAR ESTAD 7485,370 442,560 05 4,00 0,001111 
SOLALT I DESCANSOPOLIS             SNA1 GANHA-BOLA, COR SANITAR ESTAD 7488,820 447,920 06 1,80 0,000500 
CONDOMINIO VILA MEDICA               SNA1 MATO GROSSO, COR SANITAR ESTAD 7488,650 440,650 07 5,00 0,001389 
LOTEADOR CORRENTINOS               SNA1 SAPUCAI-GUACU, R SANITAR NASCE 7490,970 447,480 08 1,00 0,000278 
US.URBANO1 VILA PORA                 SNA1 PERDIZES, RIB DAS RURAL ESTAD 7484,340 442,660 09 2,60 0,000722 
US.URBANO PARQUE PD. DO BAU       SNA2 TAQUARAL, COR DO IRRIGAC ESTAD 7488,730 437,840 10 0,50 0,000139 
US.URBANO MELLOS                    SNA1 MELOS, RIB DOS SANITAR ESTAD 7481,130 431,790 11 0,20 0,000056 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      SNA2 FOJO, RIB DO RURAL ESTAD 7483,800 445,780 12 3,60 0,001000 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          PEDRAS, COR DAS IRRIGAC ESTAD 7487,670 443,380 13 4,53 0,001258 
US.COMUNIT1 ALTO DO CAPIVARI          SNA1 PERDIZES, RIB DAS SANITAR ESTAD 7485,280 442,720 14 4,00 0,001111 
LOTEADOR CORRENTINOS               SNA1 SAPUCAI-GUACU, R SANITAR NASCE 7490,950 447,500 15 1,00 0,000278 
US.URBANO1 VILA PORA                 SNA2 PERDIZES, RIB DAS RURAL ESTAD 7484,350 442,580 16 3,60 0,001000 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      SNA1 FOJO, RIB DO RURAL ESTAD 7484,660 444,890 17 3,60 0,001000 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          SNA1 SAPUCAI-GUACU, R IRRIGAC ESTAD 7487,750 443,470 18 5,92 0,001644 
US.COMUNIT1 ALTO DO CAPIVARI          SNA1 PERDIZES, RIB DAS SANITAR ESTAD 7485,070 443,010 19 2,00 0,000556 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          SNA1 SAPUCAI-GUACU, R IRRIGAC ESTAD 7488,140 443,690 20 2,10 0,000583 
US.COMUNIT1 ALTO DO CAPIVARI          SNA1 PERDIZES, RIB DAS SANITAR ESTAD 7484,910 443,040 21 2,00 0,000556 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          SNA1 SAPUCAI-GUACU, R IRRIGAC ESTAD 7488,330 443,780 22 1,37 0,000381 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          SNA1 SAPUCAI-GUACU, R IRRIGAC ESTAD 7488,310 444,360 23 8,14 0,002261 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          SNA1 SAPUCAI-GUACU, R IRRIGAC ESTAD 7488,280 444,690 24 5,03 0,001397 
LOTEADOR ALTO DO CAPIVARI          SAPUCAI-GUACU, R IRRIGAC FEDER 7488,310 444,430 25 61,74 0,017150 
AB.PUBL VILA ADYANA               GANHA-BOLA, COR AB.PUBL ESTAD 7490,520 449,580 26 252,00 0,070000 
AB.PUBL VILA ADYANA               FERRADURA, COR DA AB.PUBL ESTAD 7489,740 446,480 27 78,48 0,021800 
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AB.PUBL2 VILA ADYANA               PERDIZES, RIB DAS AB.PUBL ESTAD 7485,800 441,300 28 288,00 0,080000 
AB.PUBL2 VILA ADYANA               SNA1 PERDIZES, RIB DAS AB.PUBL ESTAD 7482,600 442,630 29 216,00 0,060000 
AQUICULTOR COLONIA LAJEADO          SNA1 LAJEADO, RIB DO SANITAR ESTAD 7480,500 438,360 30 4,50 0,001250 
AQUICULTOR COLONIA LAJEADO          LAJEADO, RIB DO HIDROAG FEDER 7480,390 438,430 31 45,00 0,012500 
1Captações Privadas; 2Captações Públicas. 

 
LANÇAMENTOS - CAMPOS DO JORDÃO 

AQUICULTOR HORTO FLORESTAL          CASQUILHO, RIB DO HIDROAG ESTAD 7492,000 451,390 32 35,00 0,009722 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      SNA2 FOJO, RIB DO RURAL ESTAD 7484,500 445,130 33 3,00 0,000833 
SOLALT I1 VILA BAKER                SNA1 PERDIZES, RIB DAS RURAL ESTAD 7486,220 441,050 34 3,00 0,000833 
INDUSTRIAL AGUA SANTA                MARMELOS,RIB SAN/IND ESTAD 7492,250 442,650 35 0,00 0,000000 
CONDOMINIO VILA MEDICA               MATO GROSSO, COR SANITAR ESTAD 7487,850 440,650 36 1030,00 0,286111 
US.URBANO1 VILA PORA                 SNA1 PERDIZES, RIB DAS RURAL ESTAD 7484,480 442,670 37 3,60 0,001000 
AQUICULTOR HORTO FLORESTAL          CASQUILHO, RIB DO INDUSTR ESTAD 7491,990 451,380 38 0,00 0,000000 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      SNA1 FOJO, RIB DO RURAL ESTAD 7484,640 444,780 39 1490,40 0,414000 
US.URBANO1 VILA PORA                 SNA2 PERDIZES, RIB DAS RURAL ESTAD 7484,380 442,600 40 3,60 0,001000 
AQUICULTOR HORTO FLORESTAL          CASQUILHO, RIB DO INDUSTR ESTAD 7491,980 451,390 41 15,00 0,004167 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      FOJO, RIB DO RURAL ESTAD 7484,840 444,690 42 14,00 0,003889 
AQUICULTOR HORTO FLORESTAL          CASQUILHO, RIB DO HIDROAG ESTAD 7491,970 451,400 43 30,00 0,008333 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      FOJO, RIB DO RURAL ESTAD 7484,920 444,630 44 86,00 0,023889 
US.RURAL VILA NOVA CAPIVARI      SNA1 FOJO, RIB DO RURAL REPRE 7484,880 444,800 45 25,00 0,006944 
SANITAR VILA ADYANA               SAPUCAI-GUACU, R SANITAR FEDER 7488,480 443,700 46 0,00 0,000000 
SANITAR VILA ADYANA               CAPIVARI, RIB SANITAR ESTAD 7487,650 441,650 47 360,00 0,100000 
SANITAR2 VILA ADYANA               PERDIZES, RIB DAS SANITAR ESTAD 7487,170 441,850 48 25,00 0,006944 
SANITAR VILA ADYANA               ABERNESSIA, COR SANITAR ESTAD 7485,450 439,800 49 0,00 0,000000 
AQUICULTOR COLONIA LAJEADO          LAJEADO, RIB DO HIDROAG FEDER 7480,370 438,330 50 4,00 0,001111 
AQUICULTOR COLONIA LAJEADO          LAJEADO, RIB DO HIDROAG FEDER 7480,360 438,220 51 5,40 0,001500 
1Lançamentos Privados; 2Lançamentos Públicos. 
AB. PUBL: Abastecimento público; US. URBANO: Uso urbano; SOLALT1: Solução alternativa; SANIT: Sanitário; RURAL: Uso rural. 

 

Fonte: Banco de outorgas do DAEE, captações superficiais e lançamentos, Set. 2012, adaptado. 
 

As captações subterrâneas não foram consideradas por não influenciarem diretamente o 

balanço hídrico superficial das bacias, exceto nos casos de lançamentos oriundos das mesmas. 

De acordo com a Tabela 3.10 foi possível detectar, locar e numerar 51 usuários divididos 

entre captações superficiais e lançamentos, sendo 31 captações e 20 lançamentos. 

 Para a locação dos pontos em CAD foi necessário converter as coordenadas do FCHE 

(banco de dados do DAEE) do datum Córrego Alegre o datum SAD 69, o que foi feito com o 

auxílio do software Progrid® do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Em 

seguida locou-se os pontos para visualização, conforme a Figura 3.21 a seguir. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DOS EFLUENTES LANÇADOS E DA OCUPAÇÃO DO 

SOLO EM CAMPOS DO JORDÃO  

  

De acordo com EIA-RIMA (Consórcio Etep/Enger/Maubertec, 2009) apresentado no 

licenciamento da futura ETE de Campos do Jordão, as características do esgoto sanitário bruto 

de Campos do Jordão são típicas de efluentes predominantemente domésticos, as quais também 

foram adotadas na elaboração do Projeto Executivo do empreendimento, conforme Tabela 3.11 

a seguir. 

Essa consideração foi realizada com base no padrão de ocupação de Campos do Jordão. 

De acordo os dados de consumos micromedidos de água, fornecidos pela SABESP, a média 

mensal do consumo industrial entre 2000 e 2005 foi de 746m³/mês (0,69% do consumo total), 

enquanto a média mensal do consumo domiciliar para o mesmo período foi de 107.900m³/mês 

(99,31% do consumo total).  

Com um volume desse porte, a vazão industrial gerada no município de Campos do 

Jordão é diluída pelo esgoto de origem doméstica, não chegando a agregar cargas industriais 

significativas à maior parcela de efluentes lançados nos corpos hídricos de Campos do Jordão, 

qual seja, os esgotos domésticos. 
Tabela 3.11 - Caracterização do esgoto bruto em Campos do Jordão. 

Parâmetro Unidade Concentração  
DBO5,20 total mg.L-1 350 

SST mg.L-1 300 
SSV mg.L-1 240 

SSV/SST - 0,80 
NTK mg N.L-1 60 

Fósforo mg P.L-1 12 
Coliformes Fecais3 NMP/100mL 5,0.107 
Alcalinidade Total mg CaCO3.L-1 200 

pH  6,6 a 6,9 
Temperatura ºC 10 a 25 

 

Fonte: SABESP, EIA-RIMA para licenciamento da ETE de Campos do Jordão, 2009; adaptado. 
 

A caracterização dos efluentes lançados nos corpos hídricos de Campos do Jordão será 

importante para uma melhor definição dos parâmetros a serem utilizados na simulação quali-

quantitativa, bem como na calibração do modelo. 

O município de Campos do Jordão conta com lei municipal de zoneamento do solo. A 

Lei Municipal 3049/07 alterada pela Lei 3119/08, divide o município em zonas e define qual 

tipo de ocupação poderá ocorrer nas mesmas. 

                                                
3 Com referência a coliformes termotolerantes 



44 
 

A Tabela 3.12 mostra as zonas de ocupação de Campos do Jordão e os usos de solo 

permitidos e previstos para cada uma dessas zonas. 
Tabela 3.12 - Zoneamento de uso do solo em Campos do Jordão. 

Zona Descrição 

ZCI1 
Zona de uso predominante de comércio atacadista e indústrias leves - zona para instalação do comércio 
atacadista e depósitos 

ZCI2 Zona de uso exclusivo para transbordo de lixo e separação de lixo reciclável 

ZCI3 Zona de uso predominante de indústria indústrias leves, de baixo impacto ambiental e de vizinhança 

ZCI4 Zona de uso predominante de indústria de beneficiamento de madeira e movelaria 

ZCI5 Zona de uso exclusivo para garagem de frota de veículos e guarda de animais 

ZCI6 Zona de uso predominante de indústria de baixo impacto ambiental, paisagístico e de vizinhança 

ZC1 Zona de uso predominante de comércio e serviço de alta densidade 

ZC2 Zona de uso predominante de comércio e serviço de média densidade 

ZC3 Zona de uso predominantemente residencial de baixa densidade 

ZEIS 
Zona Residencial de Interesse Social - zona residencial de elevada densidade em consequência do predomínio 
de lotes pequenos, com objetivo de atender a demanda de habitação popular 

ZC4 Zona de uso misto residencial /comercial de alta densidade, vinculada à ZR1 
ZR1 Zona de uso predominantemente residencial de alta densidade 

ZC5 Zona de uso misto residencial /comercial de média densidade, vinculada à ZR2 

ZR2 Zona de uso predominantemente residencial de média densidade 

ZC6 Zona de uso misto residencial /comercial de baixa densidade, vinculada à ZR3 

ZR3 Zona de uso predominantemente residencial de baixa densidade 

ZC7 Zona de uso misto residencial /comercial de baixíssima densidade, vinculada à ZR4 e ZR5 

ZR4 
Zona de uso exclusivamente residencial de baixíssima densidade - zona com características de preservação e 
manutenção da biota, de tranquilidade e sossego 

ZR5 Zona de uso exclusivamente residencial de baixíssima densidade de transição de rural para urbano 

ZPE 
Zona de preservação especial - destina-se a constituição de um grande parque 
urbano e público para fins de recreação ativa, passiva e paisagística 

ZRU Zona rural 
 

Fonte: Lei Municipal 3049/07 e 3119/08 - Prefeitura Municipal de Campos do Jordão. 

 

 

3.4.1 PARÂMETROS COMUNS E USOS ASSOCIADOS 

 

De acordo com o item 2 do anexo do decreto estadual 10.755/77, os rios de Campos do 

Jordão são da classe 2. A resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, traz em seu conteúdo os usos permitidos para 

as classes Especial, 1, 2, 3 e 4 das águas doces. A Tabela 3.13 mostra os usos previstos para a 

classe 2. 
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Tabela 3.13 - Usos previstos para a classe 2 segundo a Resolução CONAMA 357/05. 

1 - Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional. 

2 - Proteção das comunidades aquáticas. 
3 - Recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA nº 274, de 2000. 
4 - Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 
com os quais o público possa vir a ter contato direto. 
5 - Aquicultura e à atividade de pesca. 

 

Fonte: Resolução CONAMA 357/05 (item III do artigo 4º, adaptado). 
 

 Dos usos acima previstos, considerando as curvas de permanência dos parâmetros 

revisados anteriormente, verifica-se que praticamente todos estão severamente limitados. O 

principal impacto responsável pelas péssimas condições tem sido o lançamento de efluentes 

associado a retiradas significativas nas bacias, o que fatalmente comprometem a diluição e 

consequentemente a capacidade autodepuradora dos corpos hídricos. 

Na Tabela 3.14 verificamos que o município de Campos do Jordão está coberto por um 

mosaico de unidades de conservação, entretanto, não obstante a esta particularidade positiva, a 

ocupação desordenada tem sido uma prática comum, o que vem acarretando significativos 

impactos sobre os recursos hídricos. 

 
Tabela 3.14 - Unidades de conservação em Campos do Jordão. 

 
Fonte: Plano de Bacia da UGRHI-1, adaptado. 

  



46 
 

A Tabela 3.15 mostra a correlação dos usos atuais e futuros nas bacias de Campos do 

Jordão, considerando a classificação dos corpos hídricos, com seus respectivos impactos. 
Tabela 3.15 - Correlação entre parâmetros comuns com os usos e impactos. 

      Usos 
 
 

Impactos 

Atuais Futuros 

Abastecimento 
humano 

Proteção de 
comunidades 

aquáticas 

Recreação de 
contato primário 

Irrigação de 
hortaliças 

Lançamento 
de efluentes OD, DBO, N, P, SST. OD, DBO, N, P, 

SST. 
OD, DBO, Coli, 

SST. OD, DBO, Coli. 

Poluição 
difusa 

OD, DBO, SST, N, P, 
metais1. 

OD, DBO, SST, N, 
P, metais1. 

OD, DBO, Coli, 
SST, metais1. 

OD, DBO, Coli, 
metais1. 

Agricultura N, P, ST N, P, ST Pesticidas 
organoclorados2. - 

1 Zn, Cd, Ni, Pb; 2 DDT, BHC, Aldrin, Lindano. 
Fonte: Porto 2002, adaptado. 

Com os dados de outorga para o município de Campos do Jordão verificou-se que os 

principais usos estão relacionados ao abastecimento público e diluição de efluentes. As fontes 

industriais são praticamente inexistentes, o que, a princípio, obedece às regras de ocupação de 

solo, bem como as características do município. 

A poluição difusa é outro componente que consiste num dos maiores problemas no 

controle da poluição que aflui aos cursos d’água. Por sua própria característica as fontes difusas 

são de difícil caracterização sendo as mais comuns: 

i) a atividade antrópica ligada à indústria, responsável pela poluição atmosférica que 

deposita no solo das bacias os materiais particulados, compostos por grande parcela de 

metais, altamente nocivos ao meio e a saúde; 

 ii) a agricultura com o uso excessivo de defensivos e nutrientes que são carreados aos 

corpos hídricos; 

iii) a urbanização e seus reflexos tais como: impermeabilização do solo, trânsito 

acentuado de veículos, baixo nível de conscientização ambiental pelas populações e 

serviços públicos de limpeza ineficientes. 

O tratamento desses sistemas de poluição além de extremamente complexos, são 

também excessivamente dispendiosos, o que, na maioria das vezes, acaba por inviabilizar sua 

efetivação. 

 Numa verificação preliminar dos parâmetros da Tabela 3.15 podemos notar, em relação 

ao impacto ‘lançamento de efluentes’, que existem parâmetros repetindo-se para diversos usos 

e momentos, ou seja, com maior amplitude. Os impactos causados pela ‘poluição difusa’ e 

‘agricultura’, serão desconsiderados dado à falta de dados de monitoramento específico para os 

mesmos. Desta forma a Tabela 3.15 fica reduzida à Tabela 3.16. 
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Tabela 3.16 - Correlação entre parâmetros do impacto/uso “Lançamento de efluentes” e os dos demais usos. 

Usos 
 
 

 Impactos 

Atuais Futuros 

Abastecimento 
humano 

Proteção de 
comunidades 

aquáticas 

Recreação de 
contato primário 

Irrigação de 
hortaliças 

Lançamento 
de efluentes OD, DBO, N, P, SST. OD, DBO, N, P, 

SST. 
OD, DBO, Coli, 

SST. OD, DBO, Coli. 
 

Fonte: Porto 2002, adaptado. 
 

Numa simulação de qualidade da água é necessário escolher dentre os parâmetros 

estudados, os que melhor representem as condições reais da situação do corpo hídrico face aos 

impactos sofridos pelo mesmo, dados pela poluição, de tal forma que se possa, dentro de um 

horizonte de planejamento, selecionar ações mitigatórias aos referidos impactos. 

Nesse sentido, estudos de qualidade da água em corpos hídricos tem por finalidade a 

gestão hídrica até que se alcance satisfatoriamente o atendimento das necessidades relacionadas 

aos usos na bacia hidrográfica. A busca pela harmonia entre o binômio “uso X impacto 

sustentável/suportável” deve ser perseguida ao longo do planejamento de um programa de 

enquadramento (PORTO, 2009).  

Pode-se notar que alguns parâmetros do impacto ‘lançamento de afluentes’, tais como o 

OD e a DBO, se repetem em todos os usos, atuais e futuros, por sua notória representatividade 

em relação à qualidade das águas e também por serem considerados limitantes a todos os usos 

previstos para a classe 2, motivo pelo qual se justifica a utilização da DBO como importante 

parâmetro na avaliação da qualidade das águas. O Ntotal e Ptotal tem relação direta com a DBO, 

pois a ocorrência de altas demandas por oxigênio está associada à disponibilidade de nutrientes 

existentes no meio, entretanto, quanto aos usos futuros, não há correlação com os mesmos, ou 

seja, não são parâmetros limitantes aos usos futuros. 

Observa-se também que o parâmetro Coliforme termo é limitante aos usos futuros 

previstos. Quanto aos sólidos em suspensão totais (SST), a Resolução CONAMA 357/2005 

fixa o valor máximo em 500 mg.L-1, sendo que nas campanhas da CETESB entre 2001 a 2010 

o valor máximo encontrado em 2005 foi de 118 mg.L-1 (Relatórios de Qualidade de Águas 

Superficiais da CETESB - 2001 a 2010). 

Para a presente pesquisa, em função deste parâmetro não estar presente em quantidades 

significativas, o mesmo não teve sua curva de permanência projetada em função do parâmetro 

estar dentro da classe 2 em 100% do tempo com razoável folga. O comportamento dos SST tem 

sua ação atenuada devido às velocidades acentuadas no ponto de coleta das amostras. 
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Na Tabela 3.17 temos dispostas as curvas de permanência dos parâmetros revisados e 

sua amplitude temporal em relação aos usos atuais e futuros. 

 
Tabela 3.17 - Curvas de permanência dos parâmetros revisados e sua amplitude em relação aos usos. 

Parâmetro revisado % tempo 
dentro da classe 2 

% tempo 
fora da classe 2 

Amplitude temporal dos 
parâmetros em relação 

aos usos 
Temperatura - - - 

OD 97,0 3,0 atuais e futuros 

DBO 48,0 52,0 atuais e futuros 

Ntotal 93,0 7,0 atuais 

Ptotal 20,0 80,0 atuais 

Coliforme termo 2,0 98,0 futuros 

 

Com base nos dados acima, utilizando-se como critério o maior tempo de permanência 

do parâmetro fora da classe 2, temos que a DBO, o Ptotal e os Coliformes termo são os 

parâmetros que em maior percentagem de tempo permanecem fora da classe 2. 

Um dos objetivos principais na gestão hídrica é a garantia de água em quantidade e 

qualidade satisfatórias aos usos previstos na bacia hidrográfica. Assim sendo, o parâmetro 

Coliformes termo, por estar quase todo o tempo fora da classe 2, apresenta-se como um severo 

limitante para os usos futuro de ‘recreação de contato primário’ e ‘irrigação de hortaliças’, ou 

seja, os usos futuros.  

Ao revisar-se essas informações tem-se maior clareza na definição de parâmetros 

significativos a serem utilizados na simulação da qualidade da água. 

 

3.5 VAZÕES REFERENCIAIS  

 

De acordo com o artigo 10 da resolução CONAMA 357/05 “Os valores máximos 

estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das classes de enquadramento 

deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência”. Portanto, ao se considerar o 

comportamento de determinado poluente no corpo hídrico, deve-se utilizar sempre a vazão de 

referência tendo-se em vista que, teoricamente, esta seria a pior situação, em termos de 

disponibilidade e, por conseguinte, de diluição, a ser encontrada no rio. Contudo, a Resolução 

CONAMA 357/05, por questões de domínio das águas previstos na Constituição Federal de 

1988, não fixa como se dará a vazão de referência nos estados, deixando esta tarefa por conta 

dos mesmos. 
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3.5.1 MÉTODO GRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO DA Q7,10 

 

No Estado de São Paulo a Lei 9034/94, que dispõe sobre o PERH, no inciso II do artigo 

13, prevê que “a vazão de referência para orientar a outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos será calculada com base na média mínima de 7 (sete) dias consecutivos e 10 (dez) 

anos de período de retorno ...”, ou seja, a Q7,10.  

Segundo Derísio (1992), a Q7,10 de um ano ou conjunto de anos (daí a necessidade das 

redes fluviométricas com séries extensas) pode ser alcançada, de forma simplificada, a partir 

da obtenção das médias mínimas de sete dias consecutivos que é aferida a partir do conjunto 

das médias móveis de sete dias, ou seja, do 1º ao 7º dia, do 2º ao 8º dia e assim por diante, até 

a do 359º ao 365º, sendo que na prática, pela observação, basta cobrir o período mais agudo de 

estiagem.  

Na Figura 3.22 podemos observar o lançamento, no papel log probabilístico de Galton, 

das séries de vazões observadas dos anos 60 aos 70 para um posto no Rio Atibaia pelo 

CTH/DAEE. 

 
Figura 3.22 - Cálculo da Q7,10 por método gráfico. 

Fonte: Boletim CTH/DAEE - Rio Atibaia, posto acima Paulínia, série de 1960 a 1970 - Introdução ao Controle 

de Poluição Ambiental, Derísio (1992). 
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Nesta metodologia, a partir da obtenção das médias mínimas anuais, ordenam-se as 

vazões de forma decrescente e calcula-se para cada ano a posição de plotagem utilizando-se da 

seguinte fórmula: = . 100 (3.2). 

Onde: 

P = posição de plotagem; 

m = menor número de ordem da vazão anual (m = 1); 

n = maior número de ordem da vazão anual (m = n); 

Sendo o período de retorno dado por  =  (3.3), no caso da Q7,10(anos), Tr = 10 

anos, onde, na Figura 3.22, coincide com 10 associado a Q7,10 = 8,8 m3.s-1. 

Podemos observar, ainda na Figura 3.22, que a probabilidade de ocorrerem vazões Q7,10 

menores é inversamente proporcional ao tempo de recorrência, ou seja, quanto maior for o 

período de retorno, menores vazões poderão ser encontradas no rio. 

 

3.5.2 CURVAS DE PERMANÊNCIA 

 

Outra forma de se obter vazões referenciais são as curvas de permanência. Há estados 

que adotaram a Q95%, Q98%, etc.. Estas vazões são construídas através de curvas de permanência 

donde de obtém a probabilidade, em função da série estudada, de certa vazão ser igualada ou 

ultrapassada em um percentual de tempo (ex.: 95%, 98%, etc.), com risco inverso de não 

atendimento associado, ou seja, no exemplo, respectivamente, 5% e 2%.  

De acordo com Naghettini et al. (2007), genericamente, a curva de permanência de 

vazões de uma dada seção fluvial, para a qual se dispõe de N dados (diários, semanais, mensais, 

anuais, etc.) de registros fluviométricos, pode ser construída ordenando-se as vazões Q em 

ordem decrescente, em seguida atribuindo-se a cada vazão ordenada Qm a sua respectiva ordem 

de classificação m e, após, associando-se a cada vazão ordenada Qm, a sua respectiva frequência 

ou probabilidade empírica de ser igualada ou superada P(Q≥Qm), a qual pode ser estimada pela 

razão (m/N). Em seguida deve-se lançar em um papel gráfico as vazões ordenadas e suas 

respectivas porcentagens (m/N) de serem igualadas ou superadas no intervalo de tempo 

considerado (série histórica).  

A Figura 3.23 mostra uma curva de permanência de vazões médias diárias do Rio 

Paraopeba em Minas Gerais, afluente do Rio São Francisco, no período entre 1962 a 1963 em 

Ponte Nova do Paraopeba. Observa-se que em cerca de 36% do tempo a vazão de 50m3.s-1 é 
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igualada ou ultrapassada. Do gráfico podemos retirar ainda muitas outras predições estatísticas 

de vazões a depender da necessidade, referentes ao período de dados disponível. 

As curvas de permanência são também utilizadas na avaliação de determinado poluente 

no corpo hídrico e estimação estatística de seus efeitos. São séries constituídas de medições de 

um determinado parâmetro a fim de que se possa avaliar seu comportamento ao longo do tempo. 

As curvas de permanência normalmente não são extrapoladas pelo método descrito, entretanto, 

se necessário, com os mesmos dados, pode-se inferir através de estatísticas possíveis 

extrapolações, quando necessários.  

 
Figura 3.23 - Curva de permanência de vazões médias diárias do Rio Paraopeba (1962-1963). 

Fonte: Hidrologia Estatística, Naghettini et al., 2007; adaptado. 

 
 

3.5.3 MÉTODO DA REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA 

 

Há ainda que salientar, no caso de São Paulo, o caput do artigo 14 da Lei 9034/94 que 

cita: “quando a soma das vazões captadas em uma determinada bacia hidrográfica, ou em 

parte desta, superar 50% (cinquenta por cento) da respectiva vazão de referência (no caso 

Q7,10), a mesma será considerada crítica e haverá gerenciamento especial ...”, o que significa 

uma vazão disponível para outorga ainda mais restritiva. 

Como não há dados fluviométricos para o ponto CETESB (SAGU 02100) estudado e, 

considerando-se que no Estado de São Paulo a vazão de referência é a Q7,10, lançaremos mão 

dos estudos de regionalização hidrológica de vazões do DAEE. A Figura 3.24 mostra as 

alternativas sugeridas pelo DAEE, órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, 

em função da extensão das séries históricas, para a obtenção das vazões mínimas ou vazão de 

referência. A partir da disponibilidade e da extensão da série de dados pode-se utilizar o estudo 

de regionalização hidrológica ou as ferramentas estatísticas tradicionais.      

≈36 

50 
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Figura 3.24 - Fluxograma das soluções sugeridas pelo DAEE-SP. 

Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo - DAEE (1988, 1994). 

 
De acordo com Liazi (1988) e DAEE (1994), esse estudo baseou-se nos totais anuais 

precipitados em 444 postos pluviométricos, nas descargas mensais em 219 estações 

fluviométricas e nas séries de vazões diárias de 88 postos fluviométricos e permitiu a elaboração 

da carta de isoietas médias anuais conforme Figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25 - Isoietas médias de precipitações anuais para o Estado de São Paulo. 

Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo - DAEE (1988, 1994; adaptado). 

A análise conjunta dos parâmetros estudados para a obtenção dessas variáveis 

hidrológicas possibilitou identificar 21 regiões hidrologicamente homogêneas no Estado de São 
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Paulo conforme a Figura 3.26 a seguir. Assim, através desse estudo, foi possível estimar, dentre 

outras, as seguintes variáveis hidrológicas: 

i) vazão média de longo período ( ); 

ii) vazão mínima de sete dias consecutivos associada à probabilidade de ocorrência 

(Q7,10); 

iii) curva de permanência de vazões ( ). 

 

 
Figura 3.26 - Regiões hidrologicamente semelhantes no Estado de São Paulo. 

Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo - DAEE (1988, 1994). 

 Sabe-se que a descarga específica média plurianual ( ), medida numa determinada 

seção de um curso d’água, guarda boa relação linear com o total médio precipitado na bacia 

hidrográfica ( ). Partindo-se desta premissa pode-se escrever esta relação por uma equação 

analítica de regressão linear do tipo geral ‘Y = a + b.X’ (3.4) que, aplicada as variáveis 

consideradas fica da seguinte forma ‘  = a + b. ’ (3.5), sendo: 

  = vazão específica média plurianual (variável a ser explicada - dependente); 

  = precipitação média na bacia hidrográfica (variável explicativa - independente); 

 a = coeficiente linear (intercepto); 

 b = coeficiente angular (inclinação da reta). 
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 Basicamente a regressão linear consiste em buscar uma reta que melhor se ajuste ao 

número de observações feitas. Isso pode ser alcançado pelo método dos mínimos quadrados, 

que é um processo matemático para se encontrar a linha que melhor se ajuste, sendo utilizado 

para determinar os valores de ‘a’ e ‘b’ através de um sistema de equações do tipo: 

            (3.6) 

            (3.7) 

Essas equações são também denominadas de “equações normais da reta dos mínimos 

quadrados”, sendo que as constantes ‘a’ e ‘b’ podem ser determinadas da seguinte forma: 

           (3.8) 

            (3.9) 

Onde N é correspondente ao número de elementos da amostra. 

 A precipitação média ( ) pode ser calculada pela média ponderada das precipitações 

interpolada entre duas isoietas consecutivas, e a área de drenagem entre as mesmas conforme a 

Figura 3.27. 

 
Figura 3.27 - Isoietas consecutivas em uma bacia hidrográfica. 

Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado. 

 
Podemos calcular a precipitação média ( ) através da seguinte equação: 

             (3.10) 
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Ai  = área entre as isoietas  Pi  e  Pi+1 , 
Pi* = chuva média na área Ai , obtida por interpolação entre Pi  e  Pi+1.  
   

  Lançando-se os dados das séries de precipitações médias e vazões em papel gráfico 

(Figura 3.28), foi possível a determinação dos coeficientes ‘a’ e ‘b’ (Tabela 3.18) em quatro 

equações de regressão linear sendo que cada equação é representativa de determinadas regiões 

hidrologicamente homogêneas. Da equação ‘3.5’ tem-se então a ‘ ’ (vazão específica média 

plurianual).   

 

 
Figura 3.28 - Retas determinantes das equações de vazões específicas médias plurianuais. 

Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo - DAEE (1988, 1994). 

 
Tabela 3.18 - Regiões hidrológicas agrupadas pelos coeficientes ‘a’ e ‘b’. 

 
Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo - DAEE (1988, 1994; adaptado). 
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Desta maneira as equações para determinação das vazões específicas nas 21 regiões 

ficam agrupadas em apenas 4 regiões da seguinte forma: 

 Região 1: 
   = 0,0292. -22,1 4        (3.11) 
   Região 2: 
   = 0,0315. -29,47        (3.12) 
  Região 3: 
   = 0,0278. -26,23        (3.13) 
  Região 4: 
   = 0,0098. -4,62         (3.14) 

 

De forma genérica, a partir da definição dos coeficientes ‘a’ e ‘b’ podemos escrever a 

equação da vazão média de longo período, em função da vazão específica e da área de 

drenagem, da seguinte forma: 

 = .A            (3.15) 

ou ainda, 

(L/s) = [a + b. (mm/ano)].A (km2)        (3.16) 

 Onde A corresponde a área de drenagem da bacia considerada. 

 

Sendo (XT) uma variável adimensional padronizada obtida a partir da relação entre a série 

de vazões mínimas anuais (Qd) de (d) meses de duração, e a vazão média das mínimas de mesma 

duração ( ), supõe-se que os valores de (XT), na Tabela 3.19, determinados originalmente 

para vazões mínimas de (d) meses consecutivos, associadas a um risco estimado, podem ser 

utilizados na determinação das vazões mínimas anuais padronizadas de sete dias consecutivos. 
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Tabela 3.19 - Valores de XT, A e B para determinação de Q7,10. 

 
Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo - DAEE (1988, 1994; adaptado). 

 

Utilizando-se a função de distribuição acumulada “extremos tipo III”, dada pela equação 

2.16: 

          (3.17) 

E como a probabilidade de ocorrência é igual a: 

Fx (X) = 1/T            (3.18) 

Pode-se calcular o valor de (XT) da variável aleatória (X), substituindo-se (3.18) em 

(3.17), em função do período de retorno (T) através da equação 3.19. 

   (3.19) 

Onde “ ” são, respectivamente, os parâmetros de escala, locação e limite inferior da 

variável aleatória (X). 

 Isto posto, temos que Qd,T = XT. d (3.20), ou seja, para se calcular a vazão mínima de 

duração (d) e período de retorno (T), (Qd,T), é necessário determinar a média das vazões mínimas 

de duração (d) meses ( d).  

 Em procedimento análogo ao utilizado para se determinar as equações de regressão 

linear das vazões específicas, verificou-se que a média das vazões de estiagem ( ) varia 
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linearmente com a duração (d), conforme a equação 3.21, para períodos (d) iguais ou menores 

a seis meses.  

 = a + b.d  para d ≤ 6 meses        (3.21) 

Esta equação pode ser adimensionalizada dividindo-se ambas as parcelas pela vazão 

média de longo período ( ). 

              (3.22) 

 Substituindo-se Q
a

 e Q
b

 por (A) e (B) respectivamente, temos: 

 Q d = (A+B.d). Q             (3.23) 

 E, pela similaridade entre os valores de (A) e (B) entre postos fluviométricos, delimitou-

se a regionalização, ou seja, 14 regiões (tab. 3.20) onde estes parâmetros podem ser 

considerados homogêneos. Substituindo-se (3.23) em (3.20) temos: 

 Q d,T = XT.(A+B.d)Q             (3.24) 

 Através da equação (3.24), conhecidos para o Estado os parâmetros (XT) (A) e (B), 

podemos obter a vazão de ‘d’ meses de duração com probabilidade (1/T), a partir da vazão 

média de longo período ( Q ). Cabe lembrar que esta última é obtida com relativa facilidade pela 

utilização da vazão específica média plurianual ( ) através da equação 3.5 . 

 A vazão de sete dias consecutivos (Q7) é frequentemente utilizada para se determinar a 

disponibilidade hídrica natural em um curso d’água, sendo a mesma, além de mais detalhada se 

comparada às vazões mínimas mensais, menos suscetível a erros operacionais e humanos. 

 Ainda de acordo com DAEE, verificou-se em estudo anterior que a função distribuição 

de probabilidade da variável padronizada (XN), definida por:  

XN =   = 7, 30, 60, ....180 dias,        (3.25) 

onde ( ) é a vazão mínima anual de N dias consecutivos e ( ) é a média das mínimas de 

N dias, independe do valor de N, ou seja, é possível considerar as amostras (XN) como 

provenientes de um mesmo universo, e portanto determinar uma única distribuição de 

probabilidade para a variável padronizada.  

Desta forma, admite-se que a distribuição de probabilidade das séries de vazões mínimas 

padronizadas de 1, 2, ....12 meses consecutivos (Xd) seja a mesma das séries de vazões mínimas 

Q
ffffff

d

Q
ffffff

Q
ffffff

d

Q
fffffffffffffffff

a
Q
ffffffffffffff

b
Q
ffffffffffffffAd

Q
ffffff

esp

Q N

Q
ffffff

N

fffffffffffffAn

QN Q
ffffff

N



59 
 

padronizadas (XN) de 30, 60, ....180 dias consecutivos, o que faz concluir que os valores de (XT) 

da equação 3.19 são aplicáveis às vazões mínimas anuais de sete dias consecutivos (X7). 

Isto posto, pode-se então escrever a equação 3.20 da seguinte forma: 

Q7,10 = XT. 7            (3.26) 

Para se calcular a vazão mínima anual de sete dias consecutivos relacionada a um dado 

período de retorno (T) em anos faz-se mister a obtenção da média dessas vazões mínimas de 

sete dias ( 7) que, com este objetivo, analisaram-se as séries diárias de 88 postos 

fluviométricos e, a partir das mesmas, calculou-se o valor de ( 7). 

 Passou-se então ao estudo da relação (C7,m) entre a média das mínimas anuais de sete dias 

consecutivos ( 7) e a média das mínimas anuais de um mês ( m) assim definida: 

 C7,m = 
mQ

Q7              (3.27) 

 Após análise dos valores de (C7,m) para os 88 postos estudados definiu-se 3 regiões 

hidrologicamente semelhantes (X, Y, Z) delimitadas na Figura 3.29 com respectivos parâmetros 

constantes da Tabela 3.20. 

 
Figura 3.29 - Regiões hidrologicamente semelhantes quanto ao parâmetro C7,m. 

Fonte: Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 
Paulo - DAEE (1988, 1994). 
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Tabela 3.20 - Parâmetros C7,m. 

Região C7,m 

X 0,75 
Y 0,80 
Z 0,85 

 

Fonte - Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo - DAEE (1988, 1994; adaptado). 

 

  Substituindo-se 7 = C7,m . m, variante da equação 3.27, na equação 3.26 temos: 

 Q7,T = C7,m . XT . (A+B).           (3.28) 

 Onde, C7,m são os parâmetros associados às regiões hidrológicas da Figura 3.29, os 

valores (XT), (A) e (B) são obtidos da Tabela 3.19, e ( ) é calculado em função da precipitação 

anual média, a partir dos valores ‘a’ e ‘b’ listados também na Tabela 3.19 . 

Isto posto, temos então uma sucinta disposição dos métodos mais utilizados para 

determinação de vazões referenciais. Existem ainda outros métodos estatísticos e gráficos que 

se utilizam de modelos digitais bem como as modelagens que consideram os balanços de massa 

em bacias hidrográficas, entretanto considera-se os apresentados como suficientes para os 

objetivos desta pesquisa. Cabe lembrar que, para efeito de outorgas e balanço hídrico, este 

estudo é amplamente aceito e utilizado pelo DAEE atualmente. 

 

3.6 MODELOS MATEMÁTICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA 

 

Modelos matemáticos são técnicas que podem representar alternativas propostas e 

simular condições reais que poderiam ocorrer dentro de um limite de incertezas inerentes ao 

conhecimento científico (TUCCI, 1998). O conhecimento do comportamento dos processos 

envolvidos na simulação dos modelos é essencial para que as alternativas e os resultados sejam 

representativos e possam ser bem avaliados. 

A função dos modelos é servir como instrumento para planejamento (SCARIOT apud 

CRISTOFOLETTI, 2000). A simulação pode ser feita desde uma simples projeção ou tendência 

para sistemas complexos em sua distribuição espacial. Se as previsões forem corretas, pode-se 

tomar decisões e realizar escolhas entre os cenários simulados pela modelagem. Não há 

maneiras de realizar medições de taxas dos processos naturais no longo prazo. Desta forma os 

modelos se tornam numa ferramenta importante para extrapolar as informações no curto prazo 

para outras escalas temporais. 
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  Os modelos podem ser classificados quanto à variação no tempo em permanentes e não 

permanentes. Os modelos em regime permanente desconsideram a variação no tempo das 

variáveis envolvidas no processo, enquanto que os modelos em regime não permanente levam 

em conta essa variação. Os modelos em regime permanente podem ainda ser uniformes 

considerando a velocidade ao longo do rio constante e não uniformes com a velocidade variando 

ao longo do rio (SCARIOT, 2008). 

Pode-se classificar ainda o modelo quanto ao tipo de parâmetros em conservativos e não 

conservativos. O primeiro não trata das reações químicas e biológicas no sistema aquático. No 

modelo não conservativo são tratados os parâmetros que podem ser representados 

matematicamente quanto às reações citadas. De acordo com SCARIOT, os modelos podem 

variar de simples aplicações de processos hidrológicos somados a uma carga unitária a modelos 

complexos que necessitam de um grande número de dados. O custo, portanto, aumenta em 

função da complexidade do modelo. A complexidade do modelo deve ser muito bem avaliada, 

pois em alguns casos, não existe a necessidade de um detalhamento extensivo de um sistema 

em estudo para a obtenção de uma boa simulação. 

As características que diferenciam o escoamento em rios, dos reservatórios e lagos, são a 

velocidade e a profundidade do fluxo. Os modelos de qualidade de água utilizados em rios são 

unidimensionais, ou seja, são modelos que simulam processos considerando somente uma 

direção no espaço, e representam o escoamento através da velocidade média na seção 

transversal, desprezando as variações vertical e transversal. A partir de uma concentração média 

na seção, considera-se que na seção ocorra uma mistura completa (TUCCI, 1998).  

 

3.6.1 TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS 

  

Segundo Tucci (1998), o transporte de substâncias ao longo do tempo e espaço está sujeito 

aos processos físicos, químicos e biológicos e ocorre devido a advecção, o transporte devido à 

resultante do gradiente do escoamento; a difusão que é variação da concentração com base no 

gradiente da própria substância, ou seja, é o resultado do movimento molecular de um ponto de 

alta para outro de baixa concentração e, a dispersão que é o efeito da flutuação turbulenta sobre 

a concentração.  

Quando o fluido é descrito pela velocidade média num volume finito, considerando que 

há partículas que se movimentam com diferentes velocidades da média, existe uma ação 

dispersiva no escoamento e na concentração da substância. 
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Utilizando-se da teoria do calor de Fourier, Fick (TYRRELL, 1964) estabeleceu sua 

primeira lei: “O fluxo de massa de uma substância, ou massa de que atravessa uma unidade de 

tempo numa direção, é proporcional ao gradiente de concentração da substância nesta 

direção”, que se expressa matematicamente da seguinte forma: = −              (3.29) 

onde ei é o coeficiente de difusão molecular na direção i; c é a concentração da substância; qi é 

o fluxo de massa na direção i.  

 Existindo somente difusão, admite-se o fluido estático, sendo, portanto, a variação da 

concentração decorrente de seu próprio gradiente. Movimentando-se o fluido com velocidade 

v, há mudança de fluxo de massa devido ao gradiente de velocidade ou vazão devido a difusão. 

Desta forma, sendo um fluido laminar onde ei é constante e os processos aditivos, o fluxo total 

é: = −              (3.30) 

Onde o primeiro termo da direita é o fluxo advectivo e, o segundo, o difusivo.  

Sendo o transporte de fluxo de massa através de um volume infinitesimal o seguinte: 

Variação de massa no tempo = Variação de fluxo no espaço     (3.31) 

 Para uma direção i, a variação da massa no tempo de intervalo dt é . A variação 

no espaço é − + . Substituindo-se em 3.31, temos: = −               (3.32) 

 Derivando-se a equação 3.30 e substituindo-se em 3.32, temos: = − ( ) =            (3.33) 

 Considerando o fluxo em três direções, x longitudinal, y transversal e z vertical, com suas 

respectivas velocidades v, u e w e coeficientes de difusão molecular ex, ey e ez, temos: + ( ) + ( ) + ( ) = − + + +    (3.34) 

Onde Si representa o termo de perdas e ganhos por contribuição lateral ou reações químicas 

internas da substância, sendo essa a equação tridimensional de transporte de uma substância. 

Para um fluxo unidimensional em x, ainda segundo Tucci, as variáveis da equação 

podem ser expressas por um valor médio, somado a sua flutuação conforme segue: (v=V+v’); 

(u=u’); (w=w’) e (c=C+c’), onde = ∫.  e = ∫. , ou seja, considerar que as 

variações no espaço, referentes a área da seção, podem ser representadas pelo valor médio. As 
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variabilidades transversais e verticais são desprezadas nas equações acima. Substituindo na 

equação 3.34 e desenvolvendo, temos que: ( ) + ( ) + ∫ = +.        (3.35) 

Onde  é o coeficiente de difusão médio na seção. O termo ∫.  representa um fluxo de 

transporte resultante da não uniformidade da variação das variáveis da seção. Este termo 

representa a dispersão do fluxo longitudinal e pode ser expresso como a seguir: ∫. = −             (3.36) 

 O termo Ed é chamado de coeficiente de dispersão longitudinal e é resultado das 

turbulências do escoamento. Substituindo-se em 3.35 temos que: ( ) + ( ) = +           (3.37) 

Onde = + . Frequentemente E é chamado de coeficiente de dispersão longitudinal, 

porque em alguns rios o valor de Ed é muito superior ao coeficiente de difusão molecular, sendo 

esta equação chamada de equação de transporte de massa unidimensional. 

 Existem ainda outras formas da equação de transporte unidimensional. Se 

desenvolvermos a derivada dos dois primeiros termos da equação 3.37 e aplicarmos a equação 

da continuidade + = , onde Q é a vazão e A e q são respectivamente a área da seção e a 

contribuição lateral, temos o que: + = + ( − ) +          (3.38) 

Onde Cl é a concentração da contribuição lateral. 

 A equação de transporte pode ainda ser simplificada de acordo com o tipo de escoamento. 

Sendo o escoamento permanente uniforme, a velocidade é constante ao longo de x e t, onde =  e desprezando-se o termo de difusão, reduz-se a equação de transporte a: = ( − ) +             (3.39) 

 Se o escoamento for permanente não uniforme, a velocidade varia com o espaço e a 

equação 3.38 pode ser utilizada desprezando-se o termo de difusão. 

 

3.6.2 MODELOS EM RIOS 

 

Modelagem consiste na representação simplificada da realidade através do 

estabelecimento de hipóteses em um sistema físico. Dentro deste contexto, os modelos podem 

ser tidos como simples representação da realidade, tornando-se úteis para avaliar o nível de 
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conhecimento do sistema bem como as relações de causas e efeitos dentro desse sistema 

(RODRIGUES, 2005). 

Conhecer a capacidade de autodepuração corpo d’água, assim como a capacidade de 

sedimentação e da retirada de massa do poluente no sistema, é importante para se ter uma maior 

base técnica do comportamento do poluente no corpo d’água. A modelagem então se torna uma 

ferramenta importante no processo de gestão quali-qualitativo. 

Streeter e Phelps, em 1925, apresentaram seu modelo de qualidade em rios considerando 

o escoamento permanente uniforme e representando os parâmetros DBO e OD. Os autores 

Consideraram somente o efeito advectivo do transporte de massa e a fase carbonácea de 

consumo de oxigênio na água (TUCCI, 1998). 

De acordo com a 3.30 existem duas fases da DBO, a carbonácea logo no início devido 

a organismos heterotróficos e a fase nitrogenada pela nitrificação das bactérias.  

 
Figura 3.30 - DBO carbonácea e nitrogenada em função do tempo. 

Fonte: TUCCI, 1998. 

  

Segundo Chapra (1997) a representação da degradação da matéria orgânica em um rio foi 

dada pela primeira vez através de um modelo de reação, denominado modelo de Streeter e 

Phelps. 

 O modelo de Streeter e Phelps (STREETER & PHELPS, 1925) estabelece que a variação 

da DBO remanescente (DBOr) em um infinitésimo de tempo (dt) é igual a DBOr multiplicada 

por uma constante de degradação K1 (t -1). Desta forma: ( ) = − ( )            (3.40) 

 Que integrando fica: 
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= ( ).             (3.41) 

Onde: 

DBOu - Demanda Bioquímica de Oxigênio total; 

DBOe - Demanda Bioquímica de Oxigênio exercida. 

A DBO última (DBOu) é a DBO remanescente (DBOr) somada a DBO exercida (DBOe).  

Logo: 

DBOu = DBOr + DBOe 

 Streeter e Phelps previram também o déficit de OD (oxigênio dissolvido) devido às 

descargas orgânicas em rios. Para o cálculo da concentração de OD eles consideraram os 

processos de reaeração e desoxigenação pelo decaimento da matéria orgânica combinados, que 

chegou a equação do déficit de OD: = . ( − ) + .          (3.42) 

Onde: 

Dt = déficit de oxigênio no instante “t “considerado, (mg.L-1); 

K1 = parâmetro de degradação, (L/d); 

K2 = parâmetro de reaeração, (L/d); 

t = tempo, (d); 

D0 = déficit inicial de oxigênio dissolvido, no ponto de mistura do efluente com o corpo receptor 

e é dado pela concentração de saturação menos a concentração de mistura, (mg.L-1); 

L0 = concentração de DBO no ponto de mistura do efluente com o corpo receptor, (mg.L-1). 

O equacionamento de Streeter-Phelps pressupõe mistura imediata, logo, a concentração 

de mistura da DBO (L0) e a concentração de mistura de oxigênio dissolvido são obtidas através 

de balanço de massa. 

Os cálculos do tempo crítico e do déficit crítico são dados por: 

Tempo crítico (tc) = . 1 − ( ).          (3.43) 

Déficit crítico (Dc) = . . .             (3.44) 

Segundo Rodrigues (2005), os problemas com esse equacionamento são: 

i) Pressupõe mistura imediata; 

ii) Não leva em conta a dispersão; 

iii) Não leva em consideração as características hidráulicas do corpo hídrico; 
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iv) Só funciona em decomposição aeróbia; 

v) Não inclui reoxigenação pela fotossíntese; 

vi) Não inclui a sedimentação de matéria orgânica; 

vii) Não inclui demanda bentônica. 

Desta forma o modelo de Streeter e Phelps pode ser uma ferramenta útil para se prever 

ou diagnosticar, dentro de certa margem de precisão aceitável, os danos gerados pelo 

lançamento de efluentes em corpos hídricos. 

 

3.6.3 O MODELO QUAL2E 

 

3.6.3.1 CARACTERÍSTICAS 

 

O modelo de simulação de qualidade da água Stream Water Quality Model - QUAL2E 

(1987), distribuído pela USEPA - US Environmental Protection Agency, é um modelo de 

qualidade de águas superficiais que permite simular 15 variáveis indicativas de qualidade das 

águas em rios ramificados e bem misturados, usando o método das diferenças finitas para a 

solução da equação unidimensional do transporte (advecção e dispersão) e de reação dos 

constituintes. 

O modelo QUAL2E simula, de forma espacial, às seguintes variáveis indicativas da 

qualidade da água: DBO, OD, temperatura, alga (clorofila a), nitrogênio orgânico, amônia, 

nitrito, nitrato, fósforo orgânico, fósforo inorgânico dissolvido, coliformes, variável não-

conservativa arbitrária, três variáveis conservativas arbitrárias. 

Permite também a incorporação de descargas pontuais, tributários, captações e de 

incrementos de vazão e poluentes relacionados às fontes difusas. Hidraulicamente, limita-se à 

simulação de períodos de tempo em que tanto a vazão ao logo do curso principal, quanto às 

entradas e retiradas sejam essencialmente constantes (USEPA, 1987). 

 A modelagem de cálculo para QUAL2E está demostrada na Figura 3.31 através do 

balanço de vazão e de massa em um sistema fluvial lótico discretizado, onde se admite o 

transporte de massa advectivo dispersivo na direção longitudinal do rio (unidimensional). A 

quantificação da carga de certo constituinte no rio é feita multiplicando as concentrações com 

suas respectivas vazões (BROWN & BARNWELL - USEPA, 1987; RODRIGUES, 2000, 

2005;  RODRIGUES & PORTO 2003; NAHON, 2006; FAGUNDES BÁRBARA, 2006; 

OPPA, 2007; MOURÃO JUNIOR, 2010; FORMENTINI, 2010; GASTALDINI & OPPA, 

2011; ANDRADE, 2012).  



67 
 

 
Figura 3.31 - Discretização de sistema hídrico fluvial lótico no QUAL2E. 

Fonte: BROWN & BARNWELL (1987), adaptado. 
 
 

O QUAL2E resolve equação básica de transporte de massa unidimensional, sendo o 

método de resolução numericamente integrado no espaço e no tempo para cada um dos 

componentes de qualidade de água. Esta equação inclui os efeitos de advecção, dispersão, 

diluição, reações e interações entre os componentes, além das fontes e sumidouros. Para cada 

componente, a equação pode ser descrita da seguinte forma (OPPA, 2007): = − ( ) + ( ) +       (3.45)  

Onde: 

M = massa (M); 

x = distância (L); 

C = concentração (ML-3); 

Ax = área da seção transversal (L2); 
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DL = coeficiente de dispersão longitudinal (L2T-1); 

ū = velocidade média (LT-1); 

S = fonte ou sumidouro externo (MT-1). 

Sendo M = VC, temos que: = ( ) = +            (3.46) 

Onde V = Ax dx = incremento de volume (L3). 

 Supondo-se vazão estacionária no trecho, ou seja = 0, temos a equação 3.46 reduzida 

para: =              (3.47) 

Através do QUAL2E, é possível, de maneira automatizada, simular com relativa 

confiabilidade a ocorrência dos processos internos nos corpos hídricos que recebem substâncias 

poluentes bem como seu comportamento. 

 

3.6.3.1 CINÉTICA DAS REAÇÕES CONSTITUINTES 

 

Uma das mais importantes considerações na determinação da capacidade de assimilação 

de um corpo hídrico é sua capacidade de manter uma adequada concentração de oxigênio 

dissolvido. Os níveis de oxigênio dissolvido em rios são controlados pela reaeração 

atmosférica, fotossíntese, respiração de plantas e animais, demanda bentônica, demanda 

bioquímica de oxigênio, nitrificação, salinidade, temperatura, dentre outros fatores (BROWN 

& BARNWELL, 1987). 

  O processo de autodepuração está vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio 

aquático, após o lançamento de cargas poluidoras, por mecanismos essencialmente naturais, 

onde os compostos orgânicos são convertidos em compostos inertes. Essa transformação se 

deve aos processos de estabilização da matéria orgânica realizados por bactérias 

decompositoras, que utilizam o oxigênio dissolvido no meio líquido para a sua respiração 

(RODRIGUES, 2000). 

 

3.6.3.1.1 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

 

O cálculo da concentração de oxigênio dissolvido (OD) em rios feito pelo modelo 

QUAL2E inclui as mais importantes interações acima citadas. Quanto maior for o número de 
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interações consideradas no balanço de oxigênio, mais acurado será o modelo. A equação 3.48 

mostra como esse cálculo é feito. = 2( − ) + (∝3 − 4 ) 1 − 1 − 4ℎ − 5 1 1 − 6 2 2  (3.48) 
Onde: 

C = concentração de oxigênio dissolvido (mg.L-1); 

t = tempo (dia); 

K2 = coeficiente de reaeração (dia-1); 

Cs = concentração saturação de oxigênio dissolvido em condições locais de temperatura e 

pressão (mg.L-1); 

α3 = produção de oxigênio por crescimento de algas, devido a fotossíntese (mg O/mg A); 

α4 = taxa de consumo de oxigênio por unidade de algas, em função do balanço entre fotossíntese 

e respiração (mg O/mg A); 

μ = taxa de crescimento de algas (dia-1); 

ρ = taxa de respiração de algas (dia-1); 

A1 = concentração da biomassa de algas (mg A.L-1); 

K1 = coeficiente de desoxigenação da matéria orgânica carbonácea (dia-1); 

L = demanda bioquímica carbonácea de oxigênio última (mg.L-1); 

K4 = taxa de demanda (bentônica) de oxigênio do sedimento (g.m-2.dia); 

h = profundidade média do rio (m); 

α5 = taxa de consumo de oxigênio por oxidação do nitrogênio amoniacal, NH3 (mg O/mg N); 

β1 = coeficiente de oxidação da amônia (dia-1); 

N1 = concentração de nitrogênio amoniacal (mgN.L-1); 

α6 = taxa de consumo de oxigênio por oxidação de nitrito, NO2
-2 (mg O/mg N); 

β2 = coeficiente de oxidação de nitrito (dia-1); 

N2 = concentração de nitrito. 

 Excluindo as reações da fotossíntese, demanda bentônica de oxigênio e DBO nitrogenada, 

a cinética de consumo e introdução de oxigênio no corpo hídrico fica reduzida ao consumo de 

oxigênio pela DBO carbonácea (K1) e reaeração atmosférica (K2), podendo assim a equação 

3.48 ser reduzida à seguinte forma: 

 = 2( − )− 1            (3.49) 
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3.6.3.1.2 CONCENTRAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

 

O QUAL2E calcula a concertação de oxigênio nas condições locais em função da 

temperatura através da seguinte equação: ln = −139.34411 + . ∗ − . ∗ +⋯    (3.50) 

                1.243800 ∗ 10 − 8.621949 ∗ 10
 

Onde: 

Cs’ = concentração de oxigênio de equilíbrio a 1 atmosfera de pressão (mg.L-1); 

T = temperatura da água (ºK = ºC + 273.15)        (3.51) 

A concentração da equação 3.50 deve ser corrigida para a pressão atmosférica local da 

seguinte forma: 

Cs = Cs’.P              (3.52) 

Onde: 

Cs’ = concentração de oxigênio de equilíbrio a 1 atmosfera de pressão (mg.L-1); 

P = pressão atmosférica local (atm). 

 

3.6.3.1.3 PARÂMETRO DE DESOXIGENAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA (K1) 

 

O despejo de poluentes no meio aquático pode afetar profundamente a concentração de 

oxigênio dissolvido, levando ao desequilíbrio do ecossistema aquático. O oxigênio existente no 

meio aquático é consumido principalmente por microrganismos aeróbios que se alimentam de 

certos resíduos orgânicos genericamente denominados biodegradáveis (RODRIGUES, 2000). 

Define-se demanda bioquímica de oxigênio (DBO) como sendo a quantidade necessária 

de oxigênio para a metabolização da matéria orgânica biodegradável existente no meio aquático 

(CHAPRA S.C., 1997).  

A grande vantagem deste conceito é que resíduos distintos podem ter os respectivos 

potenciais poluidores comparados segundo uma mesma grandeza. Embora o conceito de DBO 

não sirva como única medida para avaliar o impacto de qualquer poluente, pois existem outros 

problemas que podem advir do despejo de poluentes, ele possibilita uma avaliação bastante 

importante do estado de qualidade da água de um determinado meio (RODRIGUES apud 

EIGER, S., 1997).  
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O manual do QUAL2E relata a ocorrência de uma remoção adicional de DBO através do 

processo de sedimentação do poluente no sistema, sobre a qual não há demanda exercida de 

oxigênio, devendo ser computada de acordo com a seguinte equação: ( − ) = − 1( − )− 3( − )         (3.53) 

Onde: 

L = demanda bioquímica carbonácea de oxigênio última (mg.L-1); 

Lt = demanda bioquímica de oxigênio em um tempo t (mg.L-1); 

T = tempo (dia); 

K1 = taxa de desoxigenação carbonácea (dia-1); 

K3 = taxa de sedimentação do poluente no sistema (dia-1). 

 Diversos autores formularam a cinética da reação da DBO baseados em equações de 1ª e 

2ª ordem sendo que no QUAL2E a mesma é caracterizada como de 1ª ordem, tendo a variável 

L e os parâmetros K1 e K3 como dados de entrada no modelo. 

  Valores médios de K1 são apresentados por Von Sperling (1998 e 2005), os quais 

se encontram dispostos na Tabela 3.21. 

 
Tabela 3.21 - Valores típicos de K1. 

Origem 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 
Água para abastecimento público < 0.12 

 

Fonte: Von Sperling, 1998 e 2005. 
 

3.6.3.1.4 PARÂMETRO DE REAERAÇÃO ATMOSFÉRICA (K2) 

 

 No QUAL2E o K2 parâmetro da reaeração atmosférica e representa a difusão do oxigênio 

atmosférico para o corpo hídrico. Quanto maior for o déficit de oxigênio em relação a sua 

concentração de saturação na água, maior será a transferência e difusão do ar para a água, sendo 

utilizado no QUAL2E através da seguinte equação: ( − ) = − 2( − )           (3.54) 
Onde:  

C = concentração de oxigênio dissolvido (mg.L-1); 

K2 = coeficiente de reaeração (dia-1); 
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Cs = concentração saturação de oxigênio dissolvido em condições locais de temperatura e 

pressão (mg.L-1); 

dt = variação temporal (dia). 

Sendo que:  

Cs - C = D e,  

D = déficit de oxigênio dissolvido (mg.L-1). 

 Desta forma a equação 3.54 fica: = − 2              (3.55) 
 No QUAL2E os valores de K2 podem ser obtidos através de equações empíricas 

vinculadas a dados hidráulicos ou por técnicas de medição que, no caso da última, requerem 

trabalhos de campo e laboratórios com corpo técnico especializado. 
Tabela 3.22 - Equações para K2. 

 
Fonte: Chapra, 1997. 

 

No QUAL2E, estão embutidas as equações 1 a 8 da Tabela 3.22. A opção 1 permite a 

entrada para valores arbitrários obtidos em experimentos de campo e laboratório. 

Von Sperling (2005), apresenta valores típicos de K2 considerando a fisiografia dos 

corpos hídricos e sua profundidade conforme Tabela 3.23. 
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Tabela 3.23 - Valores típicos de K2. 

Corpo d'água K2 (dia-1) 
  Profundo  Raso 
Pequenas Lagoas 0.12 0.23 
Rios vagarosos, grandes lagos 0.23 0.37 
Grandes rios com baixa velocidade 0.37 0.46 
Grandes rios com velocidade normal 0.46 0.69 
Rios rápidos 0.69 1.15 
Corredeiras e quedas d'água > 1.15 > 1.61 

 

Fonte: Von Sperling, 1998 e 2005. 

Pelo mesmo autor foram verificadas influências nos valores de K2 em função das 

características físicas de profundidade e velocidade conforme Figura 3.32 a seguir.    

 
Figura 3.32 - K2 considerando profundidade e velocidade. 

Fonte: Von Sperling, 1998 e 2005, adaptado. 
 

 Ainda segundo Von Sperling, para os efeitos da mudança de temperatura o coeficiente de 

reaeração K2 pode ser corrigido de acordo com a seguinte expressão: 

K2,T = K2,20.θ(T-20)            (3.56)  

Onde: 

K2,T = K2 a uma temperatura T qualquer (dia-1); 

K2,20 = K2 a uma temperatura T=20ºC (dia-1); 

T = temperatura do líquido; 

θ = coeficiente de temperatura. 

 Um valor comumente utilizado para o coeficiente de temperatura θ é 1,024. 

 

3.6.3.1.5 PARÂMETRO DE SEDIMENTAÇÃO (K3) 

 

O K3 é o coeficiente de sedimentação da matéria orgânica no leito do rio e interfere 

diretamente no balanço da DBO sendo determinado pela seguinte equação: 
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=               (3.57) 

Onde: 

K3 = coeficiente de sedimentação (dia-1); 

Vs = velocidade de sedimentação do poluente (m.dia-1); 

Hm = profundidade média da seção de estudo no rio (m). 

Portanto, o K3 depende da velocidade de sedimentação, que por sua vez está diretamente 

interligada com o tamanho das partículas e suas densidades (NAHON, 2006). A Tabela 3.24 

mostra as velocidades de sedimentação relacionadas ao tamanho e a densidade das partículas. 

 
Tabela 3.24 - Velocidades de sedimentação (m.dia-1) 

 
Fonte: Kiser et. al. (2001) apud Nahon (2006). 

 

3.6.3.1.6 HIDRÁULICA NO QUAL2E 

 

O QUAL2E possui duas formas de se determinar os dados hidráulicos. O primeiro utiliza 

os coeficientes de descarga descritos nas equações abaixo. No segundo método os dados são 

obtidos por meio das formulações de manning combinadas com a equação da continuidade, e 

requerem informações sobre a seção do canal, declividade e coeficientes de rugosidade de 

manning. 

U = aQb              (3.58) A =               (3.59) 

H = αQβ              (3.60) 

Onde a, b, α e β são constantes empíricas obtidas por ajuste aos dados de campo em cada trecho 

do rio. 
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3.6.3.1.7 ESTRUTURA DO SISTEMA QUAL2E 

 

O QUAL2E é estruturado através de um protótipo segmentado para um sistema hídrico 

unidimensional ramificado. O sistema subdivide o curso principal do rio ou afluentes em 

trechos com características hidráulicas semelhantes, e estes trechos devem ser subdivididos em 

elementos de igual comprimento, caracterizando a base de entrada de dados do sistema, trecho 

a trecho conforme a Figura 3.33 a seguir. 

 
Figura 3.33 - Sistema hídrico ramificado idealizado no QUAL2E. 

Fonte: Autor. 

 

A alocação das cargas do modelo pode ser feita de forma pontual, caracterizando 

lançamentos pontuais, ou distribuída nos trechos, podendo caracterizar a poluição difusa, sendo 

admitido apenas o regime permanente. Os incrementos de vazão, que podem ou não caracterizar 

a poluição difusa, são divididos automaticamente pelo número de elementos do respectivo 

trecho de modo a se tornarem constantes para cada trecho em particular. 

Na alocação das cargas pontuais o modelo admite apenas a entrada de uma carga para 

cada elemento designado, sendo que esta carga não pode ter uma concentração de poluente 

superior a 1000 mg.L-1, havendo a necessidade de diluição do poluente para outros elementos 

do trecho quando isto ocorre, quando da entrada de dados. 
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Os trechos são divididos em elementos computacionais que se caracterizam em sete tipos 

a seguir descritos: 

1 - elemento de cabeceira (primeiro elemento do curso principal ou dos afluentes); 

2 - elemento padrão (aquele que não se enquadra em nenhum dos outros tipos); 

3 - elemento anterior a uma junção (último do curso principal antes de um afluente); 

4 - elemento de junção (elemento do curso principal que recebe entrada de um afluente); 

5 - elemento final do sistema fluvial simulado; 

6 - elemento que recebe descarga pontual de um constituinte;  

7 - elemento onde ocorre captação de água. 

 Os elementos 6 e 7 são sobrepostos no elemento padrão, ou seja, o elemento padrão se 

torna ora um elemento 6 ora um 7, conforme a necessidade. 

 O QUAL2E foi desenvolvido na linguagem computacional ANSI FORTRAN 77 

(FAGUNDES BÁRBARA, 2006) e possui algumas limitações que podem ser contornadas no 

código fonte através de técnicas de programação.  

Limita-se hidraulicamente para simulações nas quais tanto o fluxo do rio quanto as cargas 

pontuais e captações sejam essencialmente constantes. Possui ainda outras limitações 

computacionais como mostra a Tabela 3.25. 

 
Tabela 3.25 - Limitações computacionais do modelo QUAL2E. 

Número de trechos No máximo 25 
Elementos computacionais No máximo 20 por trecho e 250 no total 
Elemento de cabeceira No máximo 7 
Elemento de junção No máximo 6 
Elementos de lançamento ou captação   No máximo 25 

 

Fonte: Interface QUAL2R para QUAL2E, Rodrigues & Porto, 2003. 
 

3.6.3.2 INTERFACE QUAL2R PARA O MODELO QUAL2E 

 

A interface QUAL2R, desenvolvida para o modelo QUAL2E, visa auxiliar o usuário no 

processo de inserção de dados de forma amigável, assim como fornecer uma saída gráfica que 

permita uma visualização dos dados de forma mais eficiente e flexível. Essa interface trabalha 

com cenários diversificados de vazão, dados hidráulicos, parâmetros, condições de cabeceira e 

condições iniciais do rio, permitindo uma saída gráfica de comparação entre os resultados 

obtidos para os mesmos. Algumas simplificações foram estabelecidas para melhor afinidade do 

usuário como o modelo, tendo como base à realidade brasileira (RODRIGUES & PORTO, 

2003). 
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As limitações para a interface QUAL2R são as mesmas apresentadas no modelo 

QUAL2E podendo, entretanto, ser contornadas com o auxílio de técnicas de programação tendo 

em vista que o QUAL2E possui código aberto. 

Algumas melhorias, além da própria interface mais acessível, foram implementadas tais 

como a possibilidade de se trabalhar com até 20 cenários de entrada que podem ser combinados 

entre: 

1) Dados hidráulicos; 

2) Dados de cabeceira; 

3) Dados da condição inicial do rio; 

4) Dados de vazão; 

5) Conjuntos de parâmetros das vaiáveis simuladas. 

Como simplificação, a variável Alga foi retirada como opção de simulação devido à sua 

baixa concentração em corpos hídricos de média a alta velocidades, como rios e córregos, bem 

como a falta de dados históricos de monitoramento para esses corpos hídricos. A variável 

temperatura é simulada apenas no estado estacionário. 

Tal como o QUAL2E, no QUAL2R os números de trechos são limitados em 25, e o 

comprimento de cada trecho pode variar de 0.10km a 10km. Uma vez estabelecido o 

comprimento do trecho, o mesmo será utilizado em todo o modelo, não sendo possível a 

utilização de comprimentos de trechos diferenciados dentro do mesmo arquivo. 

Maiores informações sobre a utilização do modelo QUAL2R podem ser obtidas no 

documento “Manual QUAL2R - Interface para o Modelo QUAL2E” (RODRIGUES & 

PORTO, 2003).  
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4 METODOLOGIA 

 

Para realização da pesquisa foi necessário selecionar a bacia do Ribeirão das Perdizes, 

uma sub bacia inserida dentro da bacia do Rio Capivari no município de Campos do Jordão, a 

fim de que nesta bacia se pudesse inferir o comportamento dos parâmetros OD e DBO, ao longo 

dos trechos selecionados para simulação.  

A simulação foi realizada para vazões de referência obtidas de acordo com os métodos 

dispostos na fundamentação teórica. A vazões utilizadas foram a Q7,10, Q95% e Qméd., que 

compuseram os respectivos cenários de vazões. Para o cômputo das entradas e saídas da bacia 

foram utilizadas as vazões outorgadas pelo DAEE e cargas estimadas para os esgotos 

domésticos de Campos do Jordão (ver item 3.4 da fundamentação, Tabela 3.11).  

Não existe ainda tratamento de esgotos para a bacia selecionada assim como não há 

dados de monitoramento da poluição difusa. Foi realizada também uma simulação para o 

cenário dos esgotos lançados no trecho mais a jusante da bacia, proporcional à população 

ocupada no respectivo trecho, considerando-se a condição do trecho possuir, ou não, tratamento 

de esgotos. 

A cartografia foi obtida a partir do projeto de “Restituição da base cartográfica digital 

georreferenciada de Campos do Jordão (SM-70/2006)”, projeto executado com os recursos do 

CBH-SM, cujo tomador foi a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.  

Foram utilizados ainda, dados dos seguintes projetos: “Elaboração da base digital 

georreferenciada para uso e ocupação da terra (SM-22/2003)” e “Recobrimento 

aerofotográfico das áreas urbanas dos municípios da UGRHI-1 (SM-23/2003)” que tiveram 

ambos, como tomador dos recursos, o IF, entidade vinculada a SMA e ainda o projeto 

“Implantação de um Sistema de Informações Geográficas na Bacia Hidrográfica da Serra da 

Mantiqueira - UGRHI-1, Como Instrumento de Gestão de Recursos Hídricos” cujo tomador foi 

a FDCT.  

Os mapas gerados tiveram como base o sistema de projeção horizontal SAD 69 e foram 

trabalhados no software AutoCad®. 

A metodologia para a presente pesquisa foi desenvolvida seguindo o roteiro dos tópicos 

abaixo descritos: 

1) Definição do modelo a ser utilizado; 

2) Definição do trecho a ser modelado e discretização do sistema; 
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3) Obtenção de dados hidráulicos e de qualidade da água sendo os primeiros calculado e o 

segundo de acordo com a literatura e paralelismo com resultados já pesquisados para corpos 

hídricos de características similares; 

4) Obtenção de coeficientes de entrada e sua incorporação no modelo; 

5) Análise de sensibilidade; 

6) Simulação dos cenários propostos; 

7) Interpretação dos resultados e, 

8) Considerações finais e recomendações. 

 

 

4.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E PARTICULARIDADES 

 

Para aplicação da simulação foi selecionada a bacia do Ribeirão das Perdizes. Essa bacia 

possui histórico de ocupação residencial por condomínios de classe média-alta e serviços de 

hotelaria. Ainda assim encontra-se, em sua parte superior (da metade para montante), bem 

preservada com a presença marcante de vegetação nativa.  

Existem algumas captações ao longo do curso principal do rio e em alguns afluentes que 

não chegam a onerar grandes volumes, entretanto, nas cabeceiras e aproximadamente no centro 

da bacia temos, respectivamente, duas consideráveis captações da SABESP que juntas 

exportam 95.8% da vazão outorgada na bacia para auxílio no abastecimento público de Campos 

do Jordão. 

O Ribeirão das Perdizes é um afluente direto do Ribeirão Capivari, principal rio de 

Campos do Jordão, contribuindo para a manutenção de seu regime hídrico. Os limites de sua 

bacia hidrográfica encontra-se inseridos dentro da bacia hidrográfica do Ribeirão Capivari. As 

áreas de montante da bacia do Ribeirão das Perdizes encontram-se protegidas por uma unidade 

de conservação estadual denominada Parque dos Mananciais de Campos do Jordão. A área 

coberta pelo parque é de quase 40% de toda a área da bacia, situando-se nas cabeceiras da 

mesma. 

A bacia possui uma área de 12.76km2 e seu exutório encontra-se nas coordenadas UTM 

442.107E e 7.487.740N na projeção SAD 69. A Figura 4.1 mostra a localização geográfica da 

bacia hidrográfica do Ribeirão das Perdizes.  
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Figura 4.1 - Localização geográfica da bacia hidrográfica do Ribeirão das Perdizes. 

Fonte: Restituição da base cartográfica digital georreferenciada de Campos do Jordão, adaptada. 

 

 A seguir, na Figura 4.2, tem-se ilustrada a delimitação da bacia com a presença da 

hidrografia. O talvegue principal do Ribeirão das Perdizes possui 8.8km de extensão e foi 

dividido em 5 trechos com elementos de características semelhantes.   

45º 

23º 

Bacia do Ribeirão das 
Perdizes 
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Figura 4.2 - Bacia hidrográfica do Ribeirão das Perdizes. 

Fonte: Restituição da base cartográfica digital georreferenciada de Campos do Jordão, adaptada. 
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4.2 DEFINIÇÃO DO MODELO 

 

Após ampla pesquisa sobre modelos de qualidade de água verificou-se que o mais 

adequado aos objetivos do presente estudo seria o QUAL2E com sua interface QUAL2R, mais 

intuitiva e amigável, desenvolvida por Rodrigues & Porto (2003). A versatilidade e razoável 

facilidade de se trabalhar com o mesmo foram decisivos para a escolha.  

O QUAL2E é um modelo unidimensional simples porém eficiente e válido 

(MCCUTCHEON, 1989 apud SOUZA, 2006), sendo, por conta disso, largamente utilizado por 

pesquisadores de todo o mundo com centenas de trabalhos publicados com a utilização desse 

modelo. 

Cabe citar que existem diversas outras interfaces que utilizam o código fonte do QUAL2E 

por sua funcionalidade, restando aos pesquisadores um campo fértil para evolução do modelo 

tal como tem sido a evolução dos modelos bi e tridimensionais. 

Apesar das boas respostas oferecidas pelo QUAL2E, vale lembrar também que na 

pesquisa detectou-se a existência de parâmetros, como por exemplo o coeficiente de 

desoxigenação da matéria orgânica K1 e o coeficiente de reaeração superficial K2, dentre outros, 

que podem variar muito por serem dependentes de diversos outros fatores e variáveis, tais como 

característica da matéria orgânica, temperatura, substâncias inibidoras, regime hídrico, etc. 

(VON SPERLING, 1998), que podem interferir em seus resultados e consequentemente 

dificultar o processo de ajuste e calibração do modelo às condições observadas. 

 

 

4.3 DISCRETIZAÇÃO DO SISTEMA HÍDRICO E OBTENÇÃO DOS DADOS 

HIDRÁULICOS E SEÇÕES IDEAIS 

 

Verificou-se que diversos pesquisadores (RODRIGUES, 2000 e 2005; RODRIGUES & 

PORTO 2003; NAHON, 2006; OPPA, 2007) usualmente discretizam o sistema hídrico de 

maneira a torná-lo unifilar considerando somente o rio principal. Dessa forma as vazões dos 

afluentes e suas respectivas cargas de contribuição podem, opcionalmente, ser incorporadas ao 

rio principal. Aproximações são algumas vezes estabelecidas, tais como a transferência da carga 

do afluente diretamente para a calha principal do rio sem se considerar a capacidade e os 

possíveis efeitos da autodepuração dos afluentes, o que, em tese, poderia reduzir as cargas que 

chegam ao curso d’água principal. 
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Cabe lembrar, entretanto, que no QUAL2E pode-se, se necessário, considerar todos os 

afluentes, até o limite computacional, sendo modelados junto com o curso principal com os 

efeitos sobre a qualidade e quantidade dos mesmos transmitidos ao rio principal. No presente 

estudo de simulação foi utilizada a metodologia mas comum entre os trabalhos pesquisados, ou 

seja, um único rio principal com vazões de afluentes e suas respectivas cargas, sendo 

incorporados ao mesmo.          

No Ribeirão das Perdizes, foram discretizados, selecionados e numerados os trechos a 

fim de que os mesmos fossem utilizados na simulação, o que resultou em 5 trechos com 44 

elementos, de 0.2km cada. A cada trecho corresponde uma respectiva área de contribuição 

conforme Tabela 4.1.  

As vazões foram calculadas pelo método da regionalização hidrológica do DAEE, 

conforme disposto no capítulo da fundamentação teórica. Optou-se pela utilização desse 

método pelo fato de todos os trabalhos oficiais de outorga realizados pelo DAEE no Estado de 

São Paulo se basearem nesse estudo. 

As declividades, que servirão para a determinação dos dados hidráulicos, foram obtidas 

de cartografia atualizada, com curvas de nível de 5 em 5 metros, e através de trabalhos de 

escritório. 

 
Tabela 4.1 - Dados hidráulicos da bacia e divisão em trechos para entrada do QUAL2E. 

 
 

Algumas simplificações e aproximações foram estabelecidas para facilitar a entrada de 

dados no modelo. Afluentes foram incorporados ao curso d’água principal a fim de se atender 

as limitações do modelo QUAL2E. As cargas dos afluentes, pelo fato de serem pequenas, foram 

consideradas como se lançadas diretamente na calha do rio principal. Cargas e captações 

próximas foram somadas e lançadas no elemento computacional mais próximo das mesmas.  

 

Os pequenos barramentos foram desconsiderados do ponto de vista hidrológico-

hidráulico, tendo em vista a boa capacidade das estruturas hidráulicas de veicular as vazões 

Trecho Nº Área bacia i méd.

elem. inicial final L  (Km²) E N Q7,10 Q9 5% Qméd . (m/m) inicial final L
1 14 8.8 6.0 2.8 5.34 442200 7483095 0.0578 0.0800 0.1725 0.0668 1840.00 1646.67 2895.69
2 13 6.0 3.4 2.6 4.03 441629 7485096 0.0463 0.0600 0.1393 0.0116 1646.67 1616.57 2589.88
3 7 3.4 2.0 1.4 1.03 441465 7486071 0.0134 0.0180 0.0402 0.0223 1616.57 1586.46 1348.83
4 6 2.0 0.8 1.2 1.97 441478 7486556 0.0248 0.0330 0.0774 0.0023 1586.46 1583.78 1147.59
5 4 0.8 0.0 0.8 0.39 442107 7487740 0.0057 0.0070 0.0166 0.0029 1579.87 1577.45 823.35

Total 44 8.8 12.76 0.1480 0.1980 0.4460 8805.34

Cotas (m)Compr. (km) UTM (m) Qincr. trecho (m³/s)
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locais máximas e mínimas, não interferindo consideravelmente no regime hídrico do corpo 

d’água. 

Na Figura 4.3 pode-se ver o talvegue principal da bacia, dividido em 5 partes que 

correspondem ao 5 trechos simulados, com as intervenções (captações e lançamentos) locadas.   

 

 



85 
 

 
Figura 4.3 - Segmentação da bacia em trechos com captações e lançamentos. 

Fonte: Restituição da base cartográfica digital georreferenciada de Campos do Jordão, adaptada. 
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As captações e lançamentos em destaque na Figura 4.3 foram obtidas do banco de dados 

de outorgas do DAEE e encontram-se descritas na Tabela 4.2. Para efeito da simulação, foram 

consideradas somente as outorgas de captações superficiais e lançamentos.  

As captações subterrâneas não foram consideradas na simulação por não interferirem 

diretamente no balanço hídrico superficial. Após análise dos dados de outorga, verificou-se que 

os lançamentos gerados pelas mesmas, eram considerados insignificantes. 

 
Tabela 4.2 - Captações e lançamentos na bacia do Ribeirão das Perdizes, Campos do Jordão. 

CAPTAÇÕES - RIBEIRÃO DAS PERDIZES, CAMPOS DO JORDÃO 

Cód. Usuário Bairro Finalidade Domínio 
Utm N 
(km) 

Utm E 
(km) Pt. / Trecho 

Vazão 
m³/h 

Vazão 
m³.s-1 

AB. PUBL2 VILA ADYANA             AB.PUBL ESTAD 7482.8373 442.4503 CA-01 / 01 216,00 0,060000 
US. URBANO1 VILA PORA                 RURAL ESTAD 7484.377 442.678 CA-02 / 02 3,60 0,001000 
US. URBANO1 VILA PORA                 RURAL ESTAD 7484.387 442.598 CA-03 / 02 3,60 0,001000 
AB. PUBL2 VILA ADYANA             AB.PUBL ESTAD 7485.837 441.318 CA-04 / 03 288,00 0,080000 
SOLALT I1 VILA BAKER                RURAL ESTAD 7486.226 441.068 CA-05 / 04 3,00 0,000833 
US. COMUNIT1 ALTO CAPIVARI          SANITAR ESTAD 7484.947 443.058 CA-06 / 04 2,00 0,000556 
US. COMUNIT1 ALTO CAPIVARI          SANITAR ESTAD 7485.107 443.028 CA-07 / 04 2,00 0,000556 
US. COMUNIT1 ALTO CAPIVARI          SANITAR ESTAD 7485.317 442.738 CA-08 / 04 4,00 0,001111 
US. COMUNIT1 ALTO CAPIVARI          SANITAR ESTAD 7485.407 442.578 CA-09 / 04 4,00 0,001111 
      Total 526,20 0,146167 
1Captações Privadas; 2Captações Públicas; 3 corrigida no Plano de Bacias. 

LANÇAMENTOS - RIBEIRÃO DAS PERDIZES, CAMPOS DO JORDÃO 
US. URBANO1 VILA PORA                 RURAL ESTAD 7484,417 442,618 LA-01 / 02 3,60 0,001000 
US. URBANO1 VILA PORA                 RURAL ESTAD 7484,517 442,688 LA-02 / 02 3,60 0,001000 
SOLALT I1 VILA BAKER                RURAL ESTAD 7486,257 441,068 LA-03 / 04 3,00 0,000833 
SANITAR2 VILA ADYANA             SANITAR ESTAD 7487,207 441,868 LA-04 / 05 25,00 0,006944 
      Total 35,20 0,009777 
1Lançamentos Privados; 2Lançamentos Públicos. 
AB. PUBL: Abastecimento público; US. URBANO: Uso urbano; SOLALT1: Solução alternativa; SANIT: Sanitário; RURAL: Uso rural. 

 

Fonte: Banco de outorgas do DAEE, somente captações superficiais e lançamentos, Set. 2012, adaptado. 

 

De posse das captações e lançamentos pôde-se detalhar a ramificação do sistema hídrico 

formulado para simulação. 

As captações CA-02, CA-03 e CA-05 bem como os lançamentos LA-01, LA-02 e LA-03 

referem-se a pequenos lagos usados para piscicultura, atividade muito comum na região. 

 Na Figura 4.4 podemos ver o detalhamento das intervenções considerando as retiradas 

(captações) e lançamentos (entradas) já identificadas com seus respectivos nomes de acordo 

com os dados da Tabela 4.2. 
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Figura 4.4 - Discretização do sistema hídrico unifilar em trechos com intervenções. 
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Na tela inicial da interface QUAL2R para o QUAL 2E a identificação dos elementos dos 

trechos é feita através das letras I, P, U, J e F que significam, conforme fundamentação, 

respectivamente, ‘Elemento de Cabeceira’, ‘Elemento Padrão’, ‘Elemento anterior a uma 

Junção’, ‘Elemento de Junção’ e ‘Elemento Final’ (foz) do sistema ramificado. A Figura 4.5 

mostra como ficou a entrada dos dados no sistema.  

 

 
Figura 4.5 - Tela inicial da interface Qual2R para o Qual2E. 

 

 

4.3.1 SEÇÕES HIDRÁULICAS IDEAIS ADOTADAS 

 

 Conforme fundamentação teórica, os dados hidráulicos podem ser obtidos por equações 

de descarga ou por seções idealizadas a partir de vazões predeterminadas onde pode-se fixar 

variáveis da seção e variando-se outras.  

No presente estudo de simulação, considerando as características fisiográficas da bacia 

do Ribeirão das Perdizes, adotou-se dois tipos de seções ideais que retrataram aproximadamente 

as condições físicas daquele corpo hídrico. Nos dois casos fixou-se a inclinação dos taludes 

laterais (1:m) onde ‘m=0.5’ e representa a base do triângulo formador do talude da seção. A 

largura inferior da seção trapezoidal foi fixada em 0.5m para o trecho 1 e em 1m para os trechos 

2, 3, 4 e 5 conforme Figura 4.6. 



89 
 

 
Figura 4.6 - Seções ideais utilizadas no QUAL2E para o Ribeirão das Perdizes. 

 

Em todos os cenários de simulações foram utilizadas as seções idealizadas, de acordo 

com os trechos indicados na Figura 4.6. O coeficiente de manning utilizado foi de 0.035, 

referente a superfícies de terra conforme as condições do Ribeirão das Perdizes (DAEE, 2005). 

Com a finalidade de se obter fotografias de seções do corpo hídrico em diversos pontos, 

percorreu-se a bacia do Ribeirão das Perdizes. Através das fotografias foi possível comparar se 

as seções adotadas estavam próximas das verificadas no local. Na Figura 4.7 temos o desenho 

de uma seção idealizada para o trecho 1 sobreposta a fotografia. Neste trecho o Ribeirão das 

Perdizes atravessa por dentro da propriedade do Hotel da Vila Inglesa. 

 

 
Figura 4.7 - Seção ideal sobreposta no trecho 1 do Ribeirão das Perdizes (Hotel da Vila Inglesa). 



90 
 

De forma análoga tem-se na Figura 4.8 a sobreposição aproximada da seção ideal adotada 

para o trecho 5, no Ribeirão das Perdizes, onde o mesmo margeia com a propriedade do Tênis 

Clube de Campos do Jordão. 

 

 
Figura 4.8 - Seção ideal sobreposta no trecho 5 do Ribeirão das Perdizes (Tênis Clube). 

 

 

4.4 COEFICIENTES E PARÂMETROS DE ENTRADA PARA O MODELO QUAL2E 

 

 Neste tópico tratou-se dos coeficientes de entrada para o modelo QUAL2E. Uma das 

variáveis de suma importância para o desenvolvimento de simulações de qualidade em corpos 

hídricos é a vazão, normalmente obtida por campanhas com um lapso temporal, na maioria das 

vezes, muito restrito. A grande limitação verificada, é que essas vazões pontuais representam 

bem aquele momento exato mas, entretanto, são incapazes de representar condições de regime 

mais adversas que podem ocorrer em um corpo hídrico.  

Além dessa dificuldade, tem-se ainda que, em tese, os dados de qualidade, bem como 

coeficientes de entrada para modelos de qualidade de água deveriam ser atrelados diretamente 

aos referidos regimes de vazões, o que não é uma tarefa simples, de tal forma que se obtenha 
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um conjunto de informações que possam retratar as condições daquele momento específico no 

rio, podendo esses dados serem extrapolados através de ajustes com relativa confiabilidade. 

Nesse sentido a inexistência de séries históricas quali-quantitativas com maior amplitude 

temporal dificultam a obtenção de resultados mais confiáveis nos modelos de simulação. 

Palmieri (2003) relata possíveis implicações na calibração de modelos em função das limitações 

nas coletas de dados. Entretanto, ainda que se tenha disponível séries temporais de dados quali-

quantitativos, o que é desejável para uma boa calibração, deve-se sempre ter em mente que a 

ocorrência estatística de eventos naturais está sempre associada a um certo grau de incerteza e 

imprevisibilidade que pode invariavelmente ser transmitida ao modelo e consequentemente à 

interpretação dos resultados fornecidos pelo mesmo.  

Somando-se a essas dificuldades, por vezes de difícil superação, temos ainda que a 

Resolução CONAMA 357/05 fixa que o enquadramento deve se dar na vazão de referência. A 

referida norma trata desta forma pelo fato das outorgas se darem sempre em regime de vazão 

referencial, ou seja, os órgãos gestores, responsáveis pelas políticas estaduais de recursos 

hídricos, cumprem seu papel fundamental de regulação buscando manter, sempre que possível, 

no corpo hídrico, a manutenção de vazões mínimas para jusante de tal forma que se preserve as 

condições mínimas naturais nos rios.    

Como já visto no capítulo de fundamentação teórica, no Estado de São Paulo a vazão 

referencial é a Q7,10 que, segundo DAEE (1994, 2005), está menos sujeita a erros operacionais 

e intervenções humanas, a qual foi construída a partir da observação de extensas séries 

históricas obtidas de centenas de postos pluviométricos e fluviométricos, sendo muitas delas 

com mais de 50 anos.  

Embora essa vazão seja teoricamente confiável, a mesma não deixa de ser também 

empírica tendo-se em vista que se origina de tratamento estatístico de dados e deve ocorrer ao 

menos uma vez a cada 10 anos, no caso da Q7,10. Desta forma, fica claro a grande dificuldade 

que se tem, ou até mesmo impossibilidade, de se encontrar essa vazão no corpo hídrico para 

atestá-la e, juntamente com a mesma, obter-se dados de qualidade e respectivos coeficientes 

associados. 

Como as vazões encontradas no estudo foram muito pequenas, dada a metodologia de 

obtenção das mesmas bem como o tamanho da bacia, não foi possível realizar a simulação para 

a vazão Q7,10 pelo motivo de haver, no trecho 1, uma captação (CA-01) da SABESP que 

ultrapassava a vazão Q7,10 disponível naquele ponto, gerando uma vazão resultante negativa e 

consequente impossibilidade de cálculo. 
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Em virtude dessa limitação, as vazões que puderam efetivamente ser modeladas foram a 

Q95% e a Qm. Cabe citar que a vazão Q95% apresenta sempre valores ligeiramente mais altos e 

próximos da Q7,10. As vazões referenciais foram calculadas para o exutório de cada área de 

drenagem e assim foram inseridas no modelo (KNAPIK et al., 2011, apud Porto et al., 2007). 

No trabalho com o modelo, notou-se que as vazões incrementais de entrada são divididas 

igualmente pelo número de elementos do trecho, supondo-se que a afluência seja constante, o 

que nem sempre representa a realidade e depende de diversos fatores tais como a forma da 

bacia, declividade, dentre outros. 

Desta forma, atendendo às recomendações da Resolução CONAMA 357/05, utilizou-se 

as séries de vazões obtidas pelo método de regionalização hidrológica do DAEE (1994, 2005), 

simulando-se nos regimes de vazão Q95% e Qm. Lançou-se mão também de alguns dados obtidos 

em trabalhos correlatos, examinados na fundamentação teórica, observando-se suas 

particularidades, adequação e paralelismo com a simulação realizada.       

 Importa frisar que o modelo de sistema hídrico ramificado proposto nesta pesquisa foi 

concebido de forma a se explorar ao máximo as funcionalidades do modelo de qualidade de 

água QUAL2E. 

 Quanto aos dados de qualidade foram utilizados, com algumas adequações, valores já 

consagrados pela literatura comparados, quando possível, com dados de pesquisas mais 

recentes.   

 

4.4.1 OD E DBO PARA A CONDIÇÃO INICIAL DO RIO 

 

O Ribeirão das Perdizes, para efeito desse estudo, foi considerado um corpo hídrico com 

águas limpas pelo fato de não receber grandes cargas de esgotos domésticos ou industriais e ter 

suas cabeceiras bem preservadas, exceto nos trechos próximos a foz onde existe considerável 

adensamento populacional com contribuições que podem influir em sua qualidade. Partindo-se 

dessa premissa, a Tabela 4.3 mostra a provável condição do rio em termos de DBO (VON 

SPERLING, 2005). 
Tabela 4.3 - DBO em função da condição do rio. 

Condição do rio DBO5,20 do rio (mg.L-1) 
Bastante limpo 1 

Limpo 2 
Razoavelmente limpo 3 

Duvidoso 5 
Ruim > 10 

 

Fonte: Von Sperling apud Klein (1962). 
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 De acordo com a tabela 4.3, em corpos hídricos considerados com águas limpas o valor 

da DBO a ser utilizado na condição inicial do rio será de 2mg.L-1. 

Para o OD foi tomado como base o valor descrito da Tabela 3.7 (fundamentação teórica) 

para a temperatura de 20ºC, ou seja, 7.4 mg.L-1. Segundo Von Sperling (2005), o valor de 

saturação de OD máximo em corpos hídricos é da ordem de 90% do estimado, ou seja, no caso 

6.7 mg.L-1. Isso garantiria um balanço de OD aproximado de 5mg.L-1, tendo em vista que a 

DBO refere-se a DBO5,20 e não a DBOu, considerando-se que o Ribeirão das Perdizes é de 

classe 2, e o OD para essa classe deve ser ≥ 5 mg.L-1 segundo a Resolução CONAMA 357/05. 

 

 

4.4.2 OD E DBO PARA LANÇAMENTOS 

 

Para os lançamentos sanitários foi adotado o valor de 350 mg.L-1 verificado nos estudos 

para implantação da ETE de Campos do Jordão, constates no capítulo da fundamentação 

teórica. Os valores de OD para efluentes sanitários estão sempre com valor 0 ou próximos de 0 

(VON SPERLING, 2005). No caso foi utilizado o valor 0.  

Para os lançamentos oriundos de atividades da piscicultura foi utilizado valor de OD 

conforme Zaniboni Filho et. al. (1997), onde verificou-se o valor médio de 4.1 mg.L-1 com 

desvio de 2.7 mg.L-1. Utilizou-se o menor valor médio, ou seja, 4.1 mg.L-1. Para a DBO foi 

utilizado o valor encontrado por Monteiro et al. (2008), ou seja, 36.6 mg.L-1. 

 Como não há dados de monitoramento da poluição difusa, a mesma não foi considerada 

nas simulações.  

 

 

4.4.3 COEFICIENTES DE DESOXIGENAÇÃO (K1), DE REAERAÇÃO (K2) E DA 

DEMANDA BENTÔNICA (K4) 

 

Conforme a fundamentação teórica, existem valores típicos para os coeficientes K1 e K2. 

Formentini (2010) em seu estudo recente, determinou através de traçadores valores para esses 

coeficientes de acordo com as condições específicas de seu experimento.  

Analisando a referida pesquisa pôde-se notar que existem valores que, além de coerentes 

com os valores padrão tabelados, foram obtidos em ocasiões onde o corpo hídrico oferecia 

condições similares as do presente estudo, ou seja, baixa vazão e consequente pequena 
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profundidade média da seção, em região predominantemente urbana. Naquele estudo os valores 

de K1 observados variaram de 0.22 a 0.24 dia-1.  

Von Sperling (2005) apresenta (Tabela 3.21 da fundamentação teórica), para águas de 

“Rios com águas limpas”, valores entre 0.09 a 0.21 dia-1. Como os valores tabelados estão bem 

próximos da pesquisa citada, utilizou-se, em razão de conservadorismo, o valor médio tabelado 

de 0.15 dia-1 para o K1. Esse valor está também compreendido entre os valores sugeridos por 

Chapra (1997).  

O valor de K2, conforme descrito na fundamentação, pode ser obtido através de equações 

empíricas que relacionem dados hidráulicos da seção em estudo. Entretanto, pelo fato se ter 

trabalhado com vazões muito pequenas, ao testar-se a aplicabilidade das equações, verificou-se 

que as mesmas não podiam ser aplicadas nos trechos devido a seus limites de validade.  

Desta forma aplicou-se, como opção de entrada pelo usuário incorporada ao QUAL2E, 

aos trechos 1 a 5 (talvegue principal do Ribeirão das Perdizes) o valor médio tabelado por Von 

Sperling (2005), consideradas as características locais, de 0.69 dia-1 para o K2 (Tabela 3.23 da 

fundamentação teórica). 

Cabe lembrar que esta alternativa foi escolhida devido as distorções observadas no 

comportamento do OD nas simulações utilizando-se as equações incorporadas ao modelo.  

A sedimentação da matéria orgânica em suspensão forma o chamado lodo de fundo. Parte 

significativa do lodo é estabilizada anaerobicamente, porém na parte superior do lodo ocorre 

estabilização aeróbia, resultando na remoção da DBO e no consumo de oxigênio. A demanda 

de oxigênio originada pelo lodo de fundo é denominada demanda bentônica ou demanda de 

oxigênio pelo sedimento. 

Conforme Von Sperling (2005), o parâmetro K3 é o coeficiente de decaimento da DBO 

devido à sedimentação (dia-1) e o parâmetro K4 avalia o consumo de oxigênio conforme a 

demanda bentônica, sendo esses dois coeficientes interligados. No primeiro momento, com a 

sedimentação, ocorre o decaimento de DBO devido a formação de lodo de fundo. Uma vez 

ocorrida a sedimentação, uma parcela desses sedimentos passa a não consumir oxigênio, sendo 

apenas a parte superior do lodo responsável pela demanda de oxigênio. 

Para o coeficiente K4 foi utilizado os valores da Tabela 4.4, no caso referente a média 

entre leito arenoso e leito de solo mineral, de acordo com as características da região. Portanto 

o K4 será igual a 0.29 gO2.m-2.dia . 
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Tabela 4.4 - Demanda de oxigênio pela camada bentônica (K4). 

 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Thomann & Muller (1987) apud Rodrigues (2005). 

 

 

4.5 DEFINIÇÃO DO K3 E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  

 

Para o cálculo do K3 foram consideradas duas situações à saber: i) altura média das 

seções de cada um dos cinco trechos do modelo hídrico proposto para o Ribeirão das Perdizes; 

ii) altura média da seção de todo o talvegue principal do Ribeirão das Perdizes. 

O regime de vazão referencial utilizado para se testar a sensibilidade do K3 foi o Q95% 

tendo-se em vista que o mesmo produz vazões e lâminas d’água menores. Na análise de 

sensibilidade considerou-se o comportamento do parâmetro DBO no QUAL2E em função do 

coeficiente de sedimentação K3 adotado, haja vista o mesmo interferir diretamente no balanço 

da DBO. 

Como o K3 representa a capacidade de sedimentação de matéria orgânica no sistema, 

em tese, lâminas d’água menores sedimentam mais material se comparado à lâminas maiores, 

num mesmo intervalo de tempo. Maior quantidade de matéria orgânica significa maior remoção 

de DBO pelo sedimento e consequente maiores variações nos níveis de DBO no meio aquático, 

o que se constitui em boa condição para se testar a sensibilidade do coeficiente. 

Considerando que o K3 é calculado em função da altura da lâmina d’água e da 

velocidade de sedimentação da matéria orgânica e, essa segunda, por sua vez, varia em função 

do tamanho e da densidade da partícula, ao adotar-se vazões menores garante-se que os valores 

mais altos de K3 sejam alcançados.  

A verificação do tamanho das partículas é importante para a determinação do K3. Dessa 

forma é necessário ter-se a informação do tamanho e densidades médios para se acessar a 

Tabela 3.24 (fundamentação teórica) a fim de se obter a velocidade de sedimentação média para 

o corpo hídrico em estudo.  

De acordo com o Plano de Bacia da UGRHI-1, a região tem “as características 

geológicas e geotécnicas dos depósitos de argila orgânica e o seu comportamento bastante 

Tipo de leito e situação local 
Demanda bentônica 

(g O2.m-2.dia) 
Variação Média 

Lodo de esgoto - nas proximidades do ponto de lançamento 2 - 10 4 
Lodo de esgoto - a jusante do ponto de lançamento 1 - 2 1.5 

Leito estuarino 1 - 2 1.5 
Leito arenoso 0.2 - 1.0 0.5 

Leito de solo mineral 0.05 - 0.1 0.07 
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sensível a intervenções antrópicas bruscas que alteram as suas condições de equilíbrio original 

têm condicionado processos de instabilização notáveis na área urbana do município de 

Campos do Jordão (IPT, 2002)”. A existência desses depósitos de “argila orgânica” remete a 

prevalência do carreamento de partículas pequenas da ordem de 1 a 2μm em Campos do Jordão.  

Considerou-se o tamanho das partículas e, através da Tabela 3.24 obteve-se a velocidade 

média de sedimentação de 0.180 m.dia-1 para o Ribeirão das Perdizes.   

Com esta velocidade e as alturas médias geradas pelas vazões referenciais Q95% e Qm 

obtidas na rodada do QUAL2E com entrada das vazões, captações e lançamentos sem cargas, 

aplicou-se a equação 4.1 para obtenção dos K3 para cada regime de vazão respectivo a serem 

utilizados na simulação no QUAL2E. 

( %; ) = ( %; )        (4.1) 

A Tabela 4.5 mostra o resultados dos K3 calculados para o regime de vazão Q95%, 

considerando-se as médias das lâminas d’água dos trechos 1 a 5, e a média da lâmina d’água 

de todo o talvegue, lembrando-se que essas lâminas d’água estão relacionadas às seções ideais 

adotadas para o Ribeirão das Perdizes. 

  
Tabela 4.5 - Determinação de K3 (dia-1) para Q95%.  

 
 

 Da mesma forma foi feito para a determinação do K3 no regime de vazão Qm. A 

Tabela 4.6 mostra os resultados obtidos.  

Verificou-se nas duas tabelas de K3 que os valores deste coeficiente é inversamente 

proporcional à altura da lâmina d’água, ou seja, na medida que a lâmina d’água diminui o K3 

aumenta. Esse aumento do K3 implica em maior capacidade do corpo hídrico para a remoção 

de DBO pelo sedimento. Valores mais altos indicam maior variação da DBO e, portanto, são 

mais adequados para se testar a sensibilidade. 

 

 

 Vs = 0.180 m.dia¯¹

0.0880
0.1550
0.1170
0.0820
0.0880 2.05

2.20
1.54
1.16
2.05

2
3
4
5

médio do talvegue

1 3.000.0600
Trechos Hm (m) K3 (dia¯¹)
K3 (dia¯¹) para Q9 5%
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Tabela 4.6 - Determinação de K3 (dia-1) para Qm. 

 
  

Obtidos os K3 e, utilizando-se como dados de entrada no QUAL2E todos os coeficientes 

já descritos anteriormente no tópico 4.4, em regime de vazão Q95%, vazão que gera mais 

sedimento por unidade de tempo, simulou-se primeiramente calibrando com o K3 com o valor 

médio de todo o talvegue principal do Ribeirão das Perdizes e, simultaneamente, para a mesma 

vazão, calibrou-se os K3 médios de cada um dos trechos (1 ao 5), comparando-se o 

comportamento da DBO para cada caso. Nas duas situações foram inseridos os lançamentos 

sem cargas e as captações, para melhor representação do balanço hídrico. A Figura 4.9 nos 

mostra os resultados da DBO para as duas situações consideradas. 

 

 
Figura 4.9 - Comportamento da DBO para diferentes K3. 

 

Pôde-se notar que o decaimento da DBO para as duas condições foi aproximadamente 

linearizado. Então aplicou-se o coeficiente de determinação linear a fim de se verificar qual dos 

dois casos era melhor explicado. Como o R2 calculado para o K3 médio de 2.05 foi de 0.96, 

pôde-se inferir que cerca de 96% dos resultados da DBO são explicados por esse valor de K3. 

K3  (dia¯¹) para Qm  Vs = 0.180 m.dia¯¹

médio do talvegue

0.94
0.46
0.44

0.2130
0.4110
0.3930
0.1920

0.85
5
4
3

K3 (dia¯¹)Hm (m)Trechos
1.70
0.920.1960

0.1060
2
1
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Assim, utilizando-se um mesmo K3 para todo o talvegue, tendo-se em vista tratar-se de 

uma bacia de pequenas proporções, os resultados da DBO tenderiam a ser mais coerentes, sendo 

então, aplicados na simulação, os valores de 2.05 e 0.85 para Q95% e Qm, respectivamente. 

A partir da análise e determinação dos coeficientes de entrada para o modelo QUAL2E, 

entendeu-se que a simulação poderia ser processada para as condições apresentadas no estudo 

de tal forma que se possibilitasse a obtenção de resultados compatíveis com a realidade, 

observadas as condições de contorno, as limitações do modelo, a inexistência de dados de 

campo e a finalidade didático acadêmica do estudo proposto. Cabe lembrar que, por motivos 

supervenientes, não foi possível a realização de uma calibração com dados reais, sem prejuízo 

entretanto dos resultados, que se mostraram bastante coerentes com a literatura revisada. 

 

 

4.6 PROPOSTA DE CENÁRIOS 

 

 Para a proposta de cenários foi feita uma verificação em relação à população da bacia que 

contribuía efetivamente com os efluentes sanitários gerados. Na estimativa de população foram 

consideradas as populações contidas nos setores censitários do IBGE. O coeficiente de 

ocupação da bacia foi estimado por ortofotos e a partir do mesmo pôde ser calculada a 

população de cada um dos cinco trechos modelados. Foi considerada a contribuição per capita 

de 200L.habitante-1.dia-1, sendo que dessa contribuição foi descontada a parcela relativa ao 

consumo de 20%, restando os 80% a serem dispostos no rio. 

 Efetuou-se os cálculos chegando aos resultados da Tabela 4.7 que resume as informações 

sobre população e contribuição de esgotos por população proporcional em cada área de sub 

bacia contribuinte aos cinco trechos propostos. 

 
Tabela 4.7 - Resumo das informações sobre população para simulação. 

 
Fontes: 1 Estimado por ortofotos; 2 Plano de Bacia da UGRHI-1 e www.ibge.gov.br; 3 Com base na contribuição 

de 200L.habitante-1.dia-1 (vazão com 20% subtraída por conta do consumo). 

Trecho Área bacia Coef. ocup. Área ocup. Pop. censo Pop. estim. Vazão estim.
sub-bacia  (Km²) estim. (%)¹ bacia, estim. (Km²) 2010² sub-bacia (hab.) lançam.³ (m³/s)

1 5.34 0.00 0 0 0.0000
2 4.03 17.39 0.701 2409 0.0045
3 1.03 15.63 0.161 553 0.0010
4 1.97 37.72 0.743 2554 0.0047
5 0.39 70.00 0.273 938 0.0017

Total 12.76 1.878 6454 0.0120

6454
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 Observou-se que a contribuição estimada para toda a bacia foi de 0.012m3.s-1. Existe 

somente um lançamento sanitário em toda a bacia, ou seja, o LA-04 que é um lançamento 

público da SABESP, que teoricamente é o responsável pelo esgotamento da bacia.  

Comparou-se os valores lançados em LA-04 com os valores de contribuição estimados 

na Tabela 4.7 e optou-se por utilizar na simulação o maior valor, o estimado, uma vez que o 

valor de LA-04 pode não representar toda a carga potencial em virtude de diversos fatores, 

dentre os quais a insuficiência na cobertura da rede de coleta e afastamento de esgotos. 

Os demais lançamentos, LA-01, LA-02 e LA-03 foram mantidos por se tratarem de cargas 

provenientes de atividades ligadas à piscicultura que, independentemente da contribuição per 

capita, não se alteram. 

Na Figura 4.10 pode-se ver a bacia dividida em trechos com suas respectivas áreas 

contribuintes, sobreposta sobre as ortofotos. A carga estimada para toda a bacia será lançada no 

ponto de lançamento LA-04 pelo fato deste ponto se localizar próximo a foz da bacia, sendo 

possível e viável tecnicamente, desta forma, o descarte dos esgotos nesse ponto.        
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Figura 4.10 - Bacia do Ribeirão das Perdizes sobre ortofotos com indicação do lançamento simulado em LA-04.  

Fonte: Ortofotos retificadas do município de Campos do Jordão, adaptadas. 
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Em seguida passou-se a proposta de cenários com vistas a simulação propriamente dita. 

Foram consideradas as vazões referenciais Q95% e Qm. A vazão Q7,10 não foi simulada pelos 

motivos já expostos anteriormente. Os parâmetros utilizados nas análises foram o OD e a DBO. 

Primeiramente simulou-se para a vazão Q95% com as intervenções outorgadas, lançamentos e 

captações superficiais, sem se considerar qualquer remoção de DBO (tratamento de esgotos). 

Da mesma forma se procedeu para a vazão Qm, também sem se considerar qualquer remoção 

de DBO. 

Depois, sob os dois regimes e vazão, simulou-se para dois tipos de tratamento conforme 

Tabela 4.8 a fim de se inferir o comportamento dos parâmetros OD e DBO face a possível 

existência desses sistemas de tratamento.    

 
Tabela 4.8 - Eficiências de diversos sistemas de tratamento de esgotos na remoção de DBO. 

 
Fonte: Von Sperling, 1998 e 2005. 

 

Os dois sistemas de tratamento propostos foram primeiro o “Conjunto fossa séptica / filtro 

anaeróbio”, considerado um sistema alternativo simplificado (NBR 7229/93 e NBR 13969/97 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT) capaz de produzir eficiência entre 70 a 

90% na remoção da DBO, e o segundo, um sistema mais complexo e elaborado de “Lodos 

ativados por aeração prolongada”, capaz de produzir eficiência entre 93 a 98% na remoção da 

DBO. Para ambos os casos foram utilizadas as menores eficiências das faixas em favor da 

Sistema de tratamento Eficiência na remoção de DBO (%)
Tramento primário 35 - 40
Lagoa facultativa 70 - 85
Lagoa anaeróbia - lagoa facultativa 70 - 90
Lagoa aerada facultativa 70 - 90
Lagoa aerada de mistura completa - lagoa de decantação 70 - 90
Lodos ativados convencional 85 - 93
Lodos ativados modalidade aeração prolongada 93 - 98
Filtro biológico (baixa carga) 85 - 93
Filtro biológico (alta carga) 80 - 90
Biodisco 85 - 93
Reator anaeróbio de manta de lodo 60 - 80
Conjunto fossa séptica / filtro anaeróbio 70 - 90
Infiltração lenta no solo 94 - 99
Infiltração rápida no solo 86 - 98
Infiltração subsuperficial no solo 90 - 98
Escoamento superficial no solo 85 - 95
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segurança, ou seja, foi simulado a remoção de 70% e 93% para os dois sistemas, 

respectivamente. 

Após, foi simulado também a possibilidade de redução na captação CA-04 em 50% de 

seu valor original outorgado. Nesse caso utilizou-se também a eficiência de dois tipos de 

tratamento e a vazão Q95%. Finalmente, foi simulado, através de tentativas, qual seria a 

eficiência mínima requerida para que o rio permanecesse em sua classe original, ou seja, a 

classe 2. A Tabela 4.9 mostra o resumo das simulações que foram realizadas para os parâmetros 

OD e DBO. 

 
Tabela 4.9 - Cenários para simulação de OD e DBO. 

Cenário Regime de vazão e simulação pretendida 

1 Q95% com intervenções outorgadas e população estimada 
sem tratamento de esgotos 

2 Q95% com intervenções outorgadas e população estimada 
com tratamento de esgotos - remoção de 70% de DBO 

3 Q95% com intervenções outorgadas e população estimada 
com tratamento de esgotos - remoção de 93% de DBO 

4 Qm com intervenções outorgadas e população estimada 
sem tratamento de esgotos 

5 Qm com intervenções outorgadas e população estimada 
com tratamento de esgotos - remoção de 70% de DBO 

6 Qm com intervenções outorgadas e população estimada 
com tratamento de esgotos - remoção de 93% de DBO 

7 Q95% com intervenções outorgadas e população estimada com tratamento 
de esgotos - remoção de 70% de DBO e redução de 50% em CA-04 

8 Q95% com intervenções outorgadas e população estimada com tratamento 
de esgotos - remoção de 93% de DBO e redução de 50% em CA-04 

9 Q95% com intervenções outorgadas e população estimada com tratamento 
de esgotos - eficiência mínima requerida para permanência na classe 2 
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5. CENÁRIOS: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A seguir, considerando as condições de contorno obtidas na calibração do QUAL2E, os 

ajustes definidos para esta pesquisa, bem como as propostas de cenários a serem simulados, 

passou-se a simulação dos cenários propostos.  

 

5.1 DADOS HIDRÁULICOS PARA OS CENÁRIOS 

 

Nos estudos de qualidade de água, os dados hidráulicos são importantes para se entender 

o comportamento dos parâmetros. No caso do OD e da DBO, objetivados no estudo, uma 

quantidade de água presente no corpo hídrico, representada pela vazão, além de permitir uma 

melhor diluição dos poluentes, implica numa maior quantidade de oxigênio dissolvido no meio 

aquático alterando sensivelmente o balanço desse elemento. Maior presença de OD em uma 

massa de água indica também a possibilidade de redução nos níveis da DBO.  

A princípio pensou-se em simular as três vazões, Q7,10, vazão referencial para outorgas 

no Estado de São Paulo, Q95% e Qm, entretanto, com já exposto, não foi possível simular a Q7,10 

por motivos exclusivamente técnicos, ou seja, no 13º elemento do trecho 1, a 2600 metros da 

nascente, a subtração da captação CA-01 da vazão Q7,10 presente nesse local, gerou uma vazão 

negativa e inconsistência no modelo. A Figura 4.11 mostra como as principais captações e 

lançamentos afetaram a vazão no corpo hídrico. 

 

 
Figura 4.11 - Comportamento da vazão Q95% diante das principais intervenções no Ribeirão das Perdizes. 

 



104 
 

O QUAL2E efetua o balanço de massa considerando as reações constituintes das 

substâncias e suas interações com o oxigênio dissolvido na água, e esse por sua vez aumenta na 

medida que o sistema recebe maior quantidade de água limpa. Portanto é de se esperar que as 

vazões produzidas no regime Q95% devam induzir os parâmetros a apresentar resultados em 

desacordo com a classe do rio. 

Notou-se que a captação CA-01 de 0.06m3.s-1 e a captação CA-04 de 0.08m3.s-1 foram as 

intervenções que mais promoveram mudança no regime do corpo hídrico. A primeira promoveu 

uma queda de 0.07m3.s-1 para mínimos 0.01m3.s-1 e a segunda uma redução de 0.09 m3.s-1 para 

0.02 m3.s-1. Mudanças bruscas no regime hídrico alteram significativamente a capacidade 

autodepuradora do corpo hídrico e consquentemente a qualidade da água. O lançamento LA-04 

não acrescentou quantidade de água suficiente para promover mudanças significativas na 

quantidade de água, como notado na Figura 4.11. 

Com não se pôde simular na vazão Q7,10, a vazão mais próxima da mesma é a Q95%, por 

esse motivo a mesma foi selecionada para mensuração do comportamento dos parâmetros, face 

a presença de uma vazão pequena no rio. A Tabela 4.10 apresenta uma comparação das vazões 

Q95% e Qm em relação a Q7,10. 

  
Tabela 4.10 - Proporções de Q95% e Qm em relação a Q7,10. 

 
 

Observa-se que a vazão Q95% média é cerca de somente um terço maior do que a vazão 

Q7,10, enquanto que a Qm é cerca de três vezes maior. Dada a proximidade entre as vazões Q7,10 

e Q95% pode-se supor que resultados simulados com a Q95% devam estar próximos aos simulados 

com a Q7,10. 

A variações nas profundidades verificadas na vazão Q95% também oferecem mudanças 

significativas no corpo hídrico pois interferem diretamente no comportamento do K3 e este por 

sua vez está intimamente ligado ao K4 e ambos são determinantes no balanço da DBO. Por esse 

motivo foi adotado um avalor médio de K3 tendo em vista que, apesar de em tese haver 

possibilidade de mudanças significativas no K3, na prática os valores de K3 em um corpo hídrico 

Trecho Q7,10 Q95%  = Q7,10  x Qméd.  = Q7,10  x Qméd.   = Q95%  x

1 0.0578 0.0800 1.38 0.1725 2.98 0.1725 2.16
2 0.0463 0.0600 1.30 0.1393 3.01 0.1393 2.32
3 0.0134 0.0180 1.34 0.0402 3.00 0.0402 2.23
4 0.0248 0.0330 1.33 0.0774 3.12 0.0774 2.35
5 0.0057 0.0070 1.23 0.0166 2.91 0.0166 2.37

total 0.1480 0.1980 1.34 0.4460 3.01 0.4460 2.25



105 
 

com as características do Riberão das Perdizes não deve apresentar muitas variações no K3 dado 

o tamanho da bacia.  

Em corpos hídricos maiores essas mudanças são menos perceptíveis. Na simulação do 

Rio Jundiaí, Rodrigues (2005) relata, para um talvegue de 123km com 123 trechos de 1km cada, 

para o período de estiagem, os valores de K3 variando entre de 4 a 2.48d-1 de montante para 

jusante. Em regimes de vazões reduzidos com interferências que representem maior impacto na 

vazão, como é o caso estudado, esses valores tendem a ter maior variação, entretanto, pelos 

motivos já expostos o K3 utilizado foi o médio de todo o talvegue. 

 Cabe lembrar que a vazão Qm foi obtida, assim como a Q95%, através do método de 

regionalização hidrológica do DAEE (1994, 2005) e, por suas características serve também de 

base para a determinação da Q7,10. A Figura 4.12 mostra como se comportaram a vazão Qm e a 

profundidade ao longo do talvegue principal do Ribeirão das Perdizes. 

 

 
Figura 4.12 - Comportamento da vazão Qm diante das principais intervenções no Ribeirão das Perdizes. 

 

Notou-se que a vazão Qm se comportou de forma mais linearizada diante das intervenções 

presentes no Riberião das Perdizes. Isso ocorreu pelo fato das intervenções representarem 

menos impacto na quantidade de água presente no corpo hídrico. A vazão média Qm, também 

conhecida como vazão média de longo período, pode estabelecer uma melhor representação do 

que ocorre medianamente no curso d’água em termos de quantidade.  

Nesse caso não foram observadas mudanças muito bruscas no regime hídrico, em termos 

proporcionais à vazão presente no corpo hídrico. A captação CA-04 é a intervenção que 



106 
 

promove uma mudança pouco mais significativa no regime de vazão. Entretanto se considerado 

a soma das duas captações, CA-01 e CA-04, as mesmas representam uma vazão subtraída da 

ordem de 0.14m3.s-1 ou 140L.s-1. Essa vazão é suficiente para abastecer, considerando 25% de 

perdas, cerca de 45360 pessoas por dia e representa cerca de 94.6% da Q7,10, 70.71% da Q95% e 

31.39% da Qm, no Ribeirão das Perdizes. Essas retiradas foram a razão de não ter sido possível 

simular no regime Q7,10 pois a vazão referente a esse regime está quase que totalmente sendo 

retirada do rio. Assim, ainda que o regime hídrico Qm apresente menor sensibilidade à essas 

retiradas, contudo mantendo-se as mesmas em regimes de escassez os resultados para o corpo 

hídrico tenderiam a ser bastante danosos para os ambientes aquáticos.  

 

 

5.2 CENÁRIOS 

 

Os cenários foram propostos de maneira a se explorar diversas combinações de situações 

hipotéticas que podem ocorrer no Ribeirão das Perdizes com relação a variação da qualidade 

de sua água, através da modelagem utilizando-se o QUA2E. O modelo possui recursos que se 

corretamente utilizados podem trazer grande auxílio no processo de decisão por parte dos 

gestores de recursos hídricos, o que o torna no modelo unidimensional de qualidade de água 

mais utilizado em sistemas de suporte a decisão em recursos hídricos utilizados hoje no Brasil. 

Diversos pesquisadores (RODRIGUES & PORTO, 2003) e universidades (Universidade 

de São Paulo - USP, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade Federal do 

Paraná - UFPR) tem utilizado seu código fonte para desenvolverem versões personalizadas, 

entretanto o motor do modelo tem sido o mesmo devido ao seu fundamento teórico, sua 

eficiência e funcionalidade. 

 

 

5.2.1 CENÁRIO 1 - OD e DBO em Q95% sem tratamento de esgotos 

 

No cenário 1 foi simulado a vazão Q95% sem a aplicação de qualquer sistema de 

tratamento de esgotos. A Figura 4.13 ilustra como se comportaram o OD e a DBO diante de um 

regime de vazão reduzido. O OD se manteve quase todo o tempo na classe 1 (OD ≥ 6mg.L-1) 

sofrendo redução em 20.18% (6.54mg.L-1 para 5.22mg.L-1) somente quando o rio recebe os 

lançamentos de LA-04, que representa a contribuição de esgotos de toda a população da bacia. 

Nesse ponto o parâmetro cai para a classe 2, classe na qual encontra-se enquadrado o Ribeirão 
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das Perdizes, portanto, para esse cenário o OD não infringe a classe original do rio. Os demais 

lançamentos, por sua pequena dimensão, não proporcionaram mudanças significativas nos 

níveis do OD. Quanto a DBO, a mesma sofreu pequenas variações ao longo dos lançamentos 

LA 01-02 e LA-03, não alterando significativamente seus valores. Até o ponto de lançamento 

LA-04 a DBO se manteve dentro na classe 1, entretanto após LA-04 seus níveis subiram muito 

além do limiar da classe 4 (>10mg.L-1) o que fez inferir ser esse o ponto com o maior problema 

a ser resolvido. 

    

 
Figura 4.13 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Q95% sem sistema de tratamento de esgotos. 

 

 

5.2.2 CENÁRIO 2 - OD e DBO em Q95% com tratamento de esgotos (70% de eficiência na 

remoção da DBO) 

 

Com os parâmetros OD e DBO simulados considerando-se haver coleta de todo o esgoto 

da bacia e lançamento do mesmo no ponto LA-04, pôde-se notar no cenário 2, ilustrado na 

Figura 4.14, que os níveis de OD se mantiveram praticamente constantes em relação ao cenário 

1 com uma, quase imperceptível, variação para maior no OD após o lançamento LA-04, 

mantendo-se, entretanto, na classe 1 em quase todo o curso do rio, caindo para a classe 2 após 

LA-04, semelhante ao cenário 1. Isso mostrou que os lançamentos não alteraram 

significativamente o parâmetro OD muito provavelmente devido à proporção do volume de 
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carga lançada em relação à vazão no ponto de lançamento combinada com a condição inicial 

do corpo hídrico calibrada no modelo e utilizada na simulação (rio com águas limpas).  

Já o parâmetro DBO sofreu uma redução bastante significativa em relação ao cenário 1, 

passando de 69.29mg.L-1 para 21.78 mg.L-1 no ponto de lançamento LA-04, ou seja, reduziu 

em cerca de 3.18 vezes o seu valor.      

 

 
Figura 4.14 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Q95% com 70% de eficiência na remoção da DBO. 

 

 Apesar dessa redução, os valores da DBO se mantiveram ainda muito acima do limiar da 

classe 4, sendo nesse caso insuficiente, ainda que haja a implantação de um sistema de 

tratamento com eficiência de 70% na remoção de DBO, para baixar os níveis da DBO à classe 

do rio. A eficiência de 70% na remoção da DBO está associada a um conjunto fossa séptica - 

filtro anaeróbio (Tabela 4.8) que é considerado um sistema alternativo, muito utilizado em 

comunidades isoladas e não atendidas pela concessionária, normalmente devido a limitações 

técnicas. Esse sistema é previsto nas normas NBR 7229/93 e NBR 13969/97, ambas da ABNT, 

e tem sido utilizado como importante ferramenta para situações especiais como as descritas. 

Cabe lembrar que esses sistemas possuem certas limitações em relação ao número de 

pessoas atendidas, sendo indicados normalmente para pequenas comunidades. Como se tratam 

de sistemas anaeróbios, seu dimensionamento requer muito espaço físico para comportar suas 

dimensões. Entretanto algumas de suas maiores vantagens são o baixo custo de implantação e 

operacional e a simplicidade de manutenção. 
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Embora o valor mínimo de remoção da DBO esteja abaixo do recomendado pelo Decreto 

Estadual Paulista 8468/76, que prevê remoção mínima de 80%, contudo com a Resolução 

CONAMA 357/05 prevê que o órgão ambiental poderá, desde que haja na bacia hidrográfica 

um programa de efetivação do enquadramento com metas obrigatórias progressivas e finais, 

excepcionalmente autorizar lançamentos em desacordo com padrões mínimos. 

Nesse caso poder-se-ia, com a finalidade de se adequar os níveis da DBO à classe do rio, 

se iniciar com sistema de tanque séptico e filtro anaeróbio e, num segundo estágio, 

complementarmente um sistema aeróbio para se atingir as metas, por exemplo. Assim, no caso 

desse cenário, poderia ser autorizado, excepcionalmente, lançamentos com remoções menores 

até que se atinja o desejado, e acordado no programa de enquadramento, em termos de remoção 

de DBO. 

 

 

5.2.3 CENÁRIO 3 - OD e DBO em Q95% com tratamento de esgotos (93% de eficiência na 

remoção da DBO) 

 

Para o cenário 3, mostrado na Figura 4.15, foi simulado a existência de um sistema de 

tratamento do tipo lodos ativados modalidade aeração prolongada, mais complexo e eficiente, 

capaz de remover no mínimo 93% da DBO, se bem operado, no ponto de lançamento LA-04. 

Esse sistema, além de mais eficiente, é indicado para atender grandes populações. Como 

se trata de um sistema aeróbio, o mesmo possui inúmeras vantagens sobre o sistema simulado 

no cenário 2, dentre as quais se destacam sua eficiência na remoção da DBO e capacidade de 

absorver grandes volumes de contribuição de esgotos. Suas principais desvantagens são o seu 

elevado preço de implantação e operação e sua operacionalização mais complexa exigindo 

técnicos especializados. 

Notou-se, nesse cenário, que os níveis de OD se mantiveram praticamente estáveis em 

relação aos cenário 1 e 2, havendo uma tênue melhora do parâmetro no ponto de lançamento 

LA-04. A DBO no ponto LA-04 caiu sensivelmente de 21.78mg.L-1 para 6.17 mg.L-1 se 

aproximando da classe 2. 

Entretanto, apesar de ter havido grande redução nos níveis da DBO, não foi possível 

enquadrar o parâmetro na classe 2. Os demais lançamentos existentes (LA-01, LA-02 e LA-

03), devido a simulação com remoção de quase toda a DBO (93%), foram completamente 

absorvidos pelo corpo hídrico.  
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Figura 4.15 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Q95% com 93% na remoção da DBO. 

 

Dessa forma concluiu-se que as cargas lançadas em LA-04, associadas ao reduzido 

regime de vazão Q95%, não são capazes de serem diluídas pelo Ribeirão das Perdizes no ponto 

de lançamento LA-04 e ainda assim manter o corpo hídrico operando na classe 2, ainda que se 

utilizasse um sistema capaz de remover 93% da DBO. Por analogia pôde-se deduziu-se que no 

regime Q7,10, menor que o Q95%, também não seria possível que o rio permanecesse em sua 

classe original. 

 

 

5.2.4 CENÁRIO 4 - OD e DBO em Qm sem tratamento de esgotos 

 

No cenário 4 foi utilizado o regime de vazão Qm, que em termos estatísticos pode ocorrer 

com mais frequência no corpo hídrico. As simulações nesse regime tendem a se aproximar da 

situação média encontrada no rio em termos quali-quantitativos. Em geral o regime médio de 

vazão é muito útil para se mensurar estruturas de controle e reservação, bem como se ter uma 

visão expedita da disponibilidade hídrica de uma região. A Figura 4.16 mostra como se 

comportaram os parâmetros OD e DBO diante dessa vazão menos conservadora. Os níveis de 

OD, como esperado, se mantiveram em toda a extensão do Ribeirão das Perdizes na classe 1, 

sofrendo uma pequena variação somente no lançamento LA-04.  

A DBO se manteve em toda a extensão do rio na classe 1, exceto no ponto de lançamento 

LA-04 onde a mesma subiu para 15.90mg.L-1, se estabelecendo na classe 4. 
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Nesse cenário ficou claro que os níveis de DBO compatíveis com o enquadramento do 

Ribeirão das Perdizes não puderam ser alcançados. A capacidade autodepuradora do rio não se 

mostrou suficientemente capaz de absorver a carga lançada em LA-04 e manter-se na classe 2.  

  

 
Figura 4.16 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Qm sem sistema de tratamento de esgotos. 

 

Apesar de haver um vazão razoável de 0.30m3.s-1 ou 300L.s-1 no ponto LA-04 (Figura 

4.12), contudo um lançamento de 0.012m3.s-1 ou 12L.s-1, que representa somente 4% da vazão 

no rio, com concentração de 350mg.L-1, foram suficientes para que o corpo hídrico não 

conseguisse diluir a carga e se manter na classe 2 naquele ponto.   

 

 

5.2.5 CENÁRIO 5 - OD e DBO em Qm com tratamento de esgotos (70% de eficiência na 

remoção da DBO) 

 

 A junção da vazão Qm associada a um sistema de tratamento que remova 70% da DBO 

se comparou a uma vazão Q95% com 93% de remoção da DBO, pois na Figura 4.15 (cenário 3) 

teve-se no ponto de lançamento LA-04 uma DBO de 6.17mg.L-1 e no cenário 5, mostrado na 

Figura 4.17, a DBO se mostrou com 6.04 mg.L-1, ou seja, com resultados muito próximos. E 

ambos os casos a DBO se manteve na classe 3, portanto acima da classe original do rio. 
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 Se percebeu que para se manter na classe 2 seria necessário mais investimentos, pois os 

sistemas alternativos não são suficientes para atender a necessidade de se baixar os níveis da 

BDO para os limites da classe 2. 

    

 
Figura 4.17 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Q95% com 70% de eficiência na remoção da DBO. 

 

Para o cenário 5 os níveis de OD também se mantiveram na classe 1, ou seja, acima de 

6mg.L-1 em toda a extensão do talvegue principal do Ribeirão das Perdizes e, como nos outros 

cenários, sofrendo uma pequena depleção somente no ponto de lançamento LA-04. 

Pôde-se notar que vazões maiores podem ser bastante sensíveis a lançamentos 

relativamente pequenos, porém com concentrações elevadas. Nesses casos, se não removida 

boa parte da DBO através de tratamento, o rio pode apresentar resultados negativos em termos 

da qualidade de suas águas e consequente facilidade de extrapolar sua classe original. 

 

   

5.2.6 CENÁRIO 6 - OD e DBO em Qm com tratamento de esgotos (93% de eficiência na 

remoção da DBO) 

 

Na Figura 4.18 pode-se ver ilustrado os resultados dos parâmetros OD e DBO para a 

hipótese de haver um sistema de tratamento de lodos ativados modalidade aeração prolongada, 

capaz de remover no mínimo 93% da DBO, se bem operado. Essa simulação se deu na vazão 
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Qm e os resultados foram positivos. Os níveis de OD mais uma vez se mostraram quase 

constantes havendo uma pequena queda no ponto de lançamento LA-04. 

Com a DBO, viu-se nesse cenário uma queda bastante significativa fazendo o parâmetro 

se manter abaixo dos 3mg.L-1, valor limite para a classe 1. Esses foram os melhores resultados 

obtidos para a DBO dentre todos os cenários.       

 

 
Figura 4.18 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Q95% com 93% de eficiência na remoção da DBO. 

 

 Cabe lembrar que a vazão Qm não é a vazão referencial utilizada no Estado de São Paulo 

para outorgas mas sim a Q7,10 e a resolução CONAMA 357/05 diz que o enquadramento deve 

se dar obrigatoriamente na vazão referencial. Entretanto para fins práticos optou-se por se fazer 

as simulações nessa vazão, além da Q95%, que se aproxima bastante da Q7,10. Dessa forma fica 

claro que em alguma parte do tempo, tendo em vista que haverá vazões mais restritivas nos 

períodos de estiagem, essa simulação não atenderia, pois em vazões menores os níveis da DBO 

tendem a aumentar e extrapolar os limites da classe 2. 

 Utilizando-se a metodologia de cálculo das curvas de permanência de vazões, descrita na 

fundamentação teórica, pôde-se determinar a curva de permanência de vazões para o Ribeirão 

das Perdizes e a partir da mesma se determinar qual a possível porcentagem do tempo que 

poderia não haver o atendimento aos padrões da classe do rio, devido à ocorrência de vazões 

mais restritivas. 
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    Na Figura 4.12 tem-se os dados hidráulicos da vazão Qm para o Ribeirão das Perdizes. 

No ponto LA-04, local onde ocorre a maior restrição em termos da DBO, temos no balanço 

hídrico uma vazão de 0.30m3.s-1. 

 Pôde-se verificar então, a partir da curva de permanência, qual o possível tempo de não 

atendimento. A Figura 4.19 mostra a curva de permanência de vazões para o Ribeirão das 

Perdizes. Para a vazão de balanço no ponto LA-04 (0.30m3.s-1) tem-se que a mesma é igualada 

e ultrapassada em cerca de 67.5% do tempo. 

 Restou 32.5% do tempo em que a situação descrita no cenário 6 pode não ocorrer, ou seja, 

os limites da DBO para a classe 2 no ponto LA-04 pode ser extrapolado nessa porcentagem de 

tempo que provavelmente estará associada ao período de estiagem do ano hidrológico.   

   

 
Figura 4.19 - Curva de permanência de vazões para a bacia do Ribeirão das Perdizes com marcação da Q67.5%. 

Fonte: http://www.sigrh.sp.gov.br. 

 

Dessa forma pôde-se então determinar que, em uma parte do tempo o cenário 6 pode 

ocorrer (67.5%), e em outra parte (32.5%), em função da possibilidade da ocorrência de 

menores vazões (Q<0.30m3.s-1) os níveis da DBO podem se alterar ultrapassando os limites da 

classe 2 para o rio. 

Portanto para esse cenário não houve atendimento integral para que os parâmetros se 

mantivessem todo o tempo obedecendo a classe do rio.  
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5.2.7 CENÁRIO 7 - OD e DBO em Q95% com remoção de 70% da DBO e redução de 50% 

na captação CA-04 

 

 No cenário 7 tem-se a hipótese de se reduzir a captação CA-04 em 50% fazendo com que 

a mesma passe de 0.08m3.s-1 para 0.04m3.s-1. Assim ocorreria a liberação mais vazão para o 

sistema aumentando a diluição a consequentemente a capacidade autodepuradora do Ribeirão 

das Perdizes.  

Os níveis de OD diante desse cenário se mantiveram em quase toda a extensão do 

Ribeirão da Perdizes na classe 1, caindo para a classe 2 no ponto de lançamento LA-04 (6.55 

mg.L-1 para 5.78mg.L-1). 

 Com relação a DBO, observou-se que seus valores se mantiveram na classe 1 (≤3mg.L-1) 

em quase toda a extensão do rio. Contudo, no ponto de lançamento LA-04, apesar de se aplicar 

70% de remoção na DBO e liberar metade da captação CA-04, os níveis da DBO se elevaram 

a 13.95mg.L-1 que indica um elevado grau de poluição e sua permanência na classe 4. A Figura 

4.20 mostra os resultados dos dois parâmetros simulados.  

 

 
Figura 4.20 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Q95% com 70% de eficiência na remoção da DBO e 

remoção de 50% da CA-04. 

 

A redução na vazão simulada foi uma situação hipotética proposta. Na prática uma 

redução dessa natureza pode ser possível mas demandaria muita gestão e a participação de todos 

os setores envolvidos no tema. 
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5.2.8 CENÁRIO 7 - OD e DBO em Q95% com remoção de 93% da DBO e redução de 50% 

na captação CA-04 

 

No cenário 8 foi simulado o comportamento dos parâmetros OD e DBO face a redução 

de 50% na captação CA-04, como no cenário 7, e a existência de um sistema de tratamento que 

removesse 93% da DBO. Na Figura 4.21 tem-se ilustrado o comportamento dos parâmetros OD 

e DBO ao longo do Ribeirão das Perdizes. Notou-se que os níveis de OD mais uma vez 

mantiveram-se em quase toda a extensão do rio na classe 1, sofrendo uma pequena redução 

para a classe 2 por ocasião do lançamento em LA-04. 

Observou-se também nessa condição simulada, que a DBO manteve-se nos trechos a 

montante de LA-04, na classe 1 quase constante com uma leve queda linear até LA-04, 

alterando-se nesse ponto para 4.41mg.L-1. Esse valor garante a permanência da DBO na classe 

2 no ponto onde o curso d’água recebe os esgotos de toda a população da bacia (LA-04).    

 

 
Figura 4.21 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Q95% com 93% de eficiência na remoção da DBO e 

remoção de 50% da CA-04. 

 

A combinação das duas hipóteses, 93% de remoção da DBO e remoção de 50% da CA-

04, gerou uma condição bastante favorável à manutenção da boa qualidade da água no Ribeirão 

das Perdizes. Os dois parâmetros simulados se mantiveram por toda e extensão o Ribeirão da 

Perdizes oscilando entre as classes 1 e 2 atendendo, dessa forma, aos padrões previstos na 

resolução CONAMA 357/05 para a classe 2. 
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Comparando-se com os dados do cenário 3 (Figura 4.15) observou-se que a vazão 

liberada para o sistema proporcionou maior capacidade de absorção de poluentes pelo rio 

reduzindo sua DBO em 39.91%, ou seja, de 6.17mg.L-1 para 4.41 mg.L-1, no ponto de 

lançamento LA-04. 

Nesse cenário a manutenção dos parâmetros OD e DBO na classe do rio (classe 2) foi 

possível de forma satisfatória. 

 

 

5.2.9 CENÁRIO 9 - Determinação da eficiência mínima requerida na vazão Q95% para se 

manter os parâmetros OD e DBO na classe 2  

 

No cenário 9, ilustrado na Figura 4.22, foi verificado qual seria a eficiência mínima 

requerida para que os parâmetros OD e DBO não ultrapassassem os limites da classe 2 no 

Ribeirão das Perdizes. Neste cenário foi utilizada a vazão Q95% pois, como já explicado, essa 

vazão se aproxima da Q7,10 que é a vazão referencial no Estado de São Paulo. 

 

 
Figura 4.22 - Determinação da eficiência mínima requerida na vazão Q95% para se manter os parâmetros OD e 

DBO na classe 2. 
 

A determinação de eficiência mínima requerida é uma metodologia bastante utilizada no 

dimensionamento de estações de tratamento. Sabendo-se a classe do rio, seu regime de vazões, 

a vazão de esgotos e sua concentração, é possível, através da modelagem no QUAL2E, se 
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aumentar gradativamente a eficiência na remoção da DBO, mantendo-se as demais variáveis, 

de forma a se alcançar um determinado resultado esperado.  

Nos Estados Unidos foi publicado uma série se documentos e guias técnicos que visavam 

estabelecer uma normativa para a alocação de cargas em corpos hídricos, bem como estabelecer 

um programa para se determinar as chamadas TMDL (Total Maximum Daily Loads), ou seja, 

as cargas diárias máximas capazes de serem absorvidas pelos corpos hídricos (EPA, 1995). 

Seus principais objetivos foram: 

i) identificar a quantidade de cargas assimiláveis pelos corpos hídricos; 

ii) priorizar os objetivos a serem atingidos em termos da qualidade da água; 

iii) quantificar as TMDLs; 

iv) implementar as TMDLs através de ações de comando e controle e, 

v) avaliar se os 4 passos seriam suficientes para se manter a água nos padrões de qualidade 

predeterminados. 

Esse programa foi desenvolvido com a ajuda de modelagem matemática da qualidade da 

água utilizando-se os modelos QUAL2E e WASP5 (Ambrose, et al., 1993). Os princípios ali 

tratados são os mesmos ora discutidos no cenário 9, ou seja, busca-se determinar qual a máxima 

capacidade de recepcionamento de cargas no Ribeirão da Perdizes para o ponto de lançamento 

LA-04, no regime de vazão Q95%, de tal forma que a qualidade da água prevista para o rio, 

classe 2, seja mantida.   

Notou-se claramente que o parâmetro DBO foi o que apresentou problemas de não 

atendimento a classe do rio nas simulações. Rodando o modelo diversas vezes e simulando para 

cada rodada um determinado nível de eficiência na remoção da DBO concluiu-se que, para que 

a DBO no rio não ultrapassasse os limites da classe 2 (DBO ≤ 5mg.L-1), a eficiência mínima 

requerida em termos de remoção da DBO foi estimada em 94.7%. 

Atingindo-se esse nível de eficiência, de acordo com a Figura 4.22, a DBO alcançaria no 

máximo os 5mg.L-1 previstos para a classe 2, não fazendo o corpo hídrico ultrapassar os limites 

da classe no qual o mesmo encontra-se atualmente enquadrado.  

Para o OD, como em todos os demais cenários simulados, não houve alteração 

significativa sendo que o parâmetro se manteve em quase toda a extensão do Ribeirão das 

Perdizes na classe 1, caindo para a classe 2 a partir do lançamento LA-04 com tendência de 

elevação como se observou na Figura 4.22. 

A Tabela 4.11 mostra o resumo dos resultados obtidos em todas as simulações realizadas 

com os 9 cenários propostos. Como um só parâmetro em desacordo com a classe do rio basta 
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para o não atendimento, os resultados mostrados na última coluna da direita da Tabela 4.11 

observam esse princípio.  

 
Tabela 4.11 - Resumo dos resultados das simulações em todos os cenários. 

 
 

 Notou-se que somente os cenários 6, 7 e 9 sendo este último induzido, houve atendimento 

aos padrões de qualidade exigidos para o Ribeirão das Perdizes em relação aos parâmetros OD 

e DBO. Esses cenários estão associados às vazões Qm, para o cenário 6 e Q95% para os cenários 

7 e 9. Pôde-se observar também que os cenários 1, 2 e 4 apresentaram os piores resultados com 

a DBO enquadrada na classe 4 indicando alto nível de degradação da qualidade das águas para 

esses cenários. 

 

 

 

 

 

 

 

OD DBO OD DBO OD DBO OD DBO

↗↗ - pior situação de enquadramento observada no cenário (avaliação positiva do parâmetro)↘↘ - pior situação de enquadramento observada no cenário (avaliação negativa do parâmetro)

↗↗ ↗↗↗↗ ↗↗↗↗ ↘↘↗↗

Classes onde os parâmetros se enquadram
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4↗↗
↗↗↗↗↗↗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cenário
Resultado geral 

em relação a 
classe do rio

não atende

não atende

não atende

não atende

atende

atende

não atende

atende

não atende

↘↘↗↗ ↘↘↗↗ ↘↘ ↘↘↘↘
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6 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Observando os resultados das curvas de permanência para a bacia hidrográfica do 

Ribeirão Capivari (Figuras 3.13 e 3.14 da fundamentação teórica), pôde-se notar que os 

parâmetros OD e DBO se comportaram de forma parecida nas simulações realizadas na bacia 

do Ribeirão das Perdizes. Naquela análise se verificou que o parâmetro OD praticamente não 

sofria problemas de desenquadramento e a DBO de mostrou mais da metade do tempo da série 

histórica analisada fora dos padrões da classe 2. Não houveram resultados que permitiram uma 

correlação entre os dois eventos, entretanto há uma clara indicação de que o grande problema 

na bacia do Ribeirão das Perdizes é o parâmetro DBO, e o parâmetro OD não sofre impacto 

significativo.  

Dessa forma entendeu-se que essa constatação foi coerente com os dados da Cetesb 

analisados para o Ribeirão Capivari, cujo leito recebe também a contribuição do Ribeirão das 

Perdizes.      

Para um programa de enquadramento é importante ter como foco poucas variáveis dada 

a complexidade para efetivação e implementação de um projeto dessa envergadura. Por esse 

motivo a adoção de poucos parâmetros (OD e DBO) nas simulações foram adotados. Cabe 

ressaltar que o enquadramento deve obrigatoriamente observar os aspectos técnicos, 

econômicos, sociais, políticos, ambientais e ainda outros que sejam relevantes na região onde 

se objetiva sua implementação.     

Gradativamente, após o necessário amadurecimento da sociedade em relação aos 

conceitos do enquadramento de corpos hídricos, pode-se avançar para a adoção de outros 

parâmetros significativos aos usos requeridos, mas essas tarefa deve ser muito bem acordada e 

devidamente absorvida pela sociedade. 

Para um efetivo programa de enquadramento nas bacias hidrográficas da UGRHI-1 outros 

parâmetros podem e devem ser avaliados. Uma gestão quali-quantitativa eficiente requer um 

conjunto de informações e dados muito bem consolidados. Assim, recomenda-se aos órgãos 

gestores que trabalhem para a consolidação desse conjunto de informações o mais rápido 

possível a fim de que seja possível uma gestão mais consistente com as necessidades percebidas 

neste estudo.       

Como pôde ser visto nos diversos cenários simulados, o parâmetro que mais sofreu 

variação foi a DBO em função dos lançamentos existentes aliados às retiradas de água do 

manancial, o que diminuiu sua capacidade autodepuradora. Notou-se que os níveis de DBO no 

rio variam basicamente com as vazões e as concentrações de cargas. Como trabalhou-se em 
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uma bacia que produz vazões referenciais pequenas, qualquer intervenção pode significar uma 

redução significativa na capacidade de autodepuração do corpo receptor. Dos nove cenários 

propostos somente em 3 dos mesmos foi possível atingir os níveis previstos para a classe 2. 

Para os cenários 7 e 8, onde foi adotada a hipótese de redução da captação CA-04, a proposta 

tem caráter didático pois essa condição demandaria esforços significativos e com respostas 

possivelmente pouco satisfatórias. 

Do cenário 6 destacou-se que em algum período de tempo não haveria atendimento aos 

padrões predefinidos para a classe do rio e do cenário 9 destacou-se a dificuldade de se manter 

a eficiência no nível tratamento de esgotos, dadas as características da região de estudo que 

possui grande oscilação nas temperaturas, em níveis mais elevados (94.7%) tendo em vista que 

o atingimento desses níveis demandam um controle apurado dos processos operacionais na 

estação de tratamento, nem sempre observados pelas concessionárias.       

As captações excessivas no Ribeirão das Perdizes levaram ao reconhecimento da 

condição de criticidade, atualmente instalada na bacia, pois de acordo com a Tabela 4.1, a vazão 

disponível para outorga Q7,10 é de 0.148 m3.s-1 e, fazendo-se um balanço hídrico entre captações 

e lançamentos da Tabela 4.2 temos um saldo captado de 0.1364 m3.s-1, ou seja, 92.16% da 

disponibilidade está comprometida nessa bacia. Cabe lembrar que a vazão máxima de outorga 

prevista em uma bacia hidrográfica é de 50% da Q7,10 (Art. 14 a Lei Estadual 9.034/94 - SP) e, 

havendo extrapolação desse valor a bacia será considerada crítica devendo haver um 

gerenciamento especial para casos dessa natureza. Se comparada aos 50% da Q7,10 as vazões 

captadas tem impacto muito mais significativo e já ultrapassaram os limites legais. 

Desta forma entendeu-se ser recomendável ao Comitê de Bacias e aos demais atores 

envolvidos na questão, especialmente a concessionária, o início uma discussão no sentido de se 

pensar em novas alternativas para o auxílio no abastecimento de Campos do Jordão com vistas 

a recuperação da capacidade autodepuradora do Ribeirão das Perdizes.  

Recomenda-se também, face ao exposto acima, que os esgotos sejam coletados na bacia 

e conduzidos para tratamento até outro ponto a jusante com maior capacidade depuradora na 

bacia do Rio Capivari.  

Pôde-se perceber que a bacia do Ribeirão das Perdizes tem características naturais bem 

preservadas, com destaque para as cabeceiras que se encontram em unidade de conservação 

específica. Os níveis de OD se mantiveram em praticamente todo o percurso do rio variando 

entre as classes 1 e 2. Isso ocorreu devido as boas características de preservação locais que 

fizeram inferir uma boa condição inicial do rio calibrada no modelo que somado a ausência, 
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por inexistência de dados, de entradas de poluição difusa e intervenções clandestinas, podem 

explicar seu comportamento. 

É fato notado que a falta de dados de monitoramento é fator limitante quando se trabalha 

com modelos matemáticos de qualidade de água. Nesse sentido recomenda-se ao CBH-SM e 

órgãos gestores a constituição de uma rede mínima de monitoramento quali-quantitativo a fim 

se construir séries históricas consistentes que atendam às necessidades de uma modelagem cada 

vez mais próxima da realidade, imprescindíveis à concepção e execução de um programa de 

enquadramento de corpos hídricos em uma bacia hidrográfica. 

O estudo mostrou também que o alcance de objetivos na qualidade de água não dependem 

exclusivamente de fatores isolados mas de uma gestão sistêmica na bacia hidrográfica 

abordando seus diversos aspectos com o uso ações estruturais e não estruturais. Somente ações 

isoladas não são suficientes para resolver problemas de qualidade de água. 

O modelo QUAL2E se mostrou bastante versátil para se realizar simulações. A limitação 

de 2 casas decimais, no caso de vazões e cargas pequenas, pode levar a pequenas distorções 

que, entretanto, não comprometem os resultados finais. Cabe a recomendação, para pesquisas 

futuras em corpos hídricos de regimes reduzidos de vazões, de se descompilar o código fonte a 

fim de se contornar essa limitação. 

Outros cenários poderiam ainda ser propostos mas, entendeu-se que os estudados nessa 

pesquisa foram singelamente suficientes para se mostrar os princípios da gestão de recursos 

hídricos quali-quantitativa trabalhando-se com modelagem matemática de qualidade de água 

utilizando-se o modelo QUAL2E.  

Ressalta-se que as contribuições de Rodrigues & Porto (2003) através da interface 

QUAL2R muito contribuíram para um maior e melhor aprofundamento no entendimento e 

utilização do QUAL2E. 

Cabe ainda citar que o CBH-PCJ (Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí - PCJ, 2010), primeiro e único comitê do Brasil a implementar um programa 

de efetivação de enquadramento, disponibiliza em seu SSD PCJq (Sistema de Suporte a 

Decisão) nas simulações de qualidade de água os parâmetros OD, DBO, Coliformes totais, Ptotal, 

Algas, Ntotal e STD (sólidos totais dissolvidos), sendo os parâmetros OD e DBO os realmente 

simulados. A vazão de referência padrão é a Q7,10, entretanto nas simulações são utilizadas 

também a Q90% e a Q95%. 

Em relação ao parâmetro OD, inferiu-se que o rio encontra-se, em toda a sua extensão e 

para todos os cenários simulados, operando na classe 2, estando, portanto, esse parâmetro em 

acordo com a classe original do rio. Tendo-se em vista a vocação conservacionista da região, e 
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a constatação de que o Ribeirão das Perdizes opera na maior parte de sua extensão na classe 1, 

se uma boa gestão for desenvolvida, visando a elaboração um amplo programa de 

enquadramento articulado conjuntamente com o plano de bacia da UGRHI-1, a participação do 

CBH-SM e órgãos gestores, envolvendo toda a sociedade e especialmente os usuários, em um 

futuro próximo pode-se pensar em reenquadrar alguns trechos do Ribeirão das Perdizes com 

vistas a consolidação de sua preservação, o que demandaria mais estudos aprofundados, 

incluindo-se na análise outros parâmetros significativos. 

O grande desafio a ser superado se referiu ao ponto de lançamento LA-04 onde ocorrem 

os maiores problemas com a DBO. Finalizando, concluiu-se que em relação ao Ribeirão das 

Perdizes, no regime de vazão referencial preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 para 

fins de efetivação do enquadramento (Q7,10 para e Estado de São Paulo), não foi possível 

simular. Entretanto nas simulações realizadas com a vazão referencial Q95%, vazão bem próxima 

da Q7,10, o referido corpo hídrico somente atendeu satisfatoriamente aos padrões da classe 2 no 

cenário 9 onde se previu uma eficiência de 94.7% na remoção da DBO.  

No cenário 6 houve atendimento parcial do parâmetro DBO tendo-se em vista que não 

foi possível se garantir que em todo o tempo o rio teria sua classe original respeitada devido a 

possibilidade da ocorrência de menores vazões por certo período de tempo.  

Nos demais cenários não houve atendimento quanto ao parâmetro DBO. O prováveis 

motivos detectados foram as cargas de concentrações elevadas lançadas, combinadas com a 

expressiva retirada de água que hoje encontra-se instalada neste rio. O parâmetro OD se 

enquadrou no mínimo na classe 2 em todos os cenários simulados. 
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