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RESUMO

A demanda e oferta dos recursos hídricos são comprometidas em diferentes locais, devido à alta necessidade e consequentemente o aumento da 
poluição dos corpos hídricos sem nenhum tipo de tratamento. Para controlar a qualidade hídrica e a sua distribuição para diferentes usos, tem-se 
uma ferramenta fundamental da engenharia ambiental designada simulação dos processos de transporte e autodepuração de um corpo hídrico. 
Dessa forma é possível avaliar situações distintas e as alterações na qualidade das águas devido às descargas poluentes contaminantes, 
principalmente a descarga de esgoto. Para visar a conservação dos recursos hídricos e o gerenciamento sustentável, os programas de modelagem 
computacional de sistemas ambientais devem ser cada vez mais utilizados. Ao desenvolver modelos matemáticos são necessárias diferentes 
etapas que dependem da combinação de diferentes dados hidráulicos, hidrológicos e de qualidade da água obtidos em campo e demanda de 
apoios laboratoriais e computacionais. O sistema de modelagem da qualidade da água QUAL2E, que tem sido utilizado a mais de dez anos no 
Brasil, foi desenvolvido pela agência americana de proteção ambiental. Esse programa é um dos mais utilizados nos dias de hoje em várias partes 
do mundo como instrumento auxiliar. A fim de facilitar a avaliação do processo de autodepuração de um manancial utiliza-se uma ferramenta 
simples, chamada de QUAL-UFMG. Desenvolvido em planilhas, o programa em Excel QUAL-UFMG, possibilita a modelagem de rios através da 
utilização de um modelo baseado no QUAL2E. Desta forma, o objetivo deste trabalho é aplicar modelos matemáticos para avaliação da 
capacidade de autodepuração do rio Mombuca, localizado em Maricá-RJ. Os valores utilizados, para a determinação dos coeficientes dos modelos 
como dados de entrada para as simulações foram obtidos a partir do banco de dados criado em outras etapas deste trabalho, a partir de 
campanhas de amostragem e análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos da qualidade da água do rio Mombuca, além de avaliação 
hidrodinâmica e demográfica da área de influência. Para a simulação nos modelos Streeter-Phelps e QUAL-UFMG foram considerados os 
seguintes cenários: lançamentos difusos em pontos antes de P2 e entre P2 e P3, não sendo modelada a vazão do esgoto, desta forma foram 
utilizados apenas os dados obtidos em laboratório como resultado de mistura completa entre rio e efluente lançado, representando a situação 
atual; sem qualquer lançamento em todo o percurso do rio, sendo simulado apenas o ponto P1, verificando a capacidade de autodepuração do 
rio, a partir da situação atual próxima à uma de suas nascentes; lançamento pontual de toda a carga de esgoto da população do município, sem 
qualquer tratamento, no ponto P2, sendo utilizado então a situação simulada para P1, na distância em que se encontra P2 e a mistura com a 
vazão de esgoto neste ponto. Tem-se, que a distância entre o ponto P1 e o exutório é de 15,2 km, entre os pontos P1 e P2 é de 13,0 km, entre os 
pontos P2 e P3 é de 1,4 km, do ponto P3 ao exutório é de 0,8 km e a vazão de esgoto do município é de 0,208 m³/s. Utilizando-se os modelos 
Streeter-Phelps e QUAL-UFMGm após observação  nos perfis de OD e DBO obtidos, verifica-se que a poucos metros após o ponto 2, o OD do rio 
cai para 0 mg/L, indicando condições de anaerobiose, que se estenderia por quase 5 km, até que se inicia a zona de recuperação, onde a 
concentração do OD começa a se elevar, mas o trecho restante do rio – antes de chegar ao exutório – é inferior a essa distância, revelando que o 
rio não teria capacidade de auto depurar-se nas condições atuais. Contudo, é percebido, ao se comparar os dados do modelo com os dados 
obtidos em campo, que a concentração de OD se eleva antes dos 5km (dados do ponto P3), indicando forte atividade fotossintética, não 
considerada no modelo, mas que ainda assim não é suficiente para considera-lo capaz de auto depurar-se antes de desaguar na laguna.
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