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Resumo
A contribuição de efluentes domésticos e agrícolas tem sido responsável pelo aumento da concentração 

de nutrientes nos corpos hídricos superficiais. O presente trabalho propôs desenvolver e aplicar um modelo 

matemático para a simulação de nitrogênio e fósforo em sistemas de recursos hídricos. Os procedimentos 

matemáticos são realizados em duas etapas principais: a modelagem de nitrogênio e fósforo nas áreas agrí-

colas e a definição de sistemas de equações diferenciais ordinárias que permitam quantificar a concentração 

desses nutrientes nos corpos hídricos. O modelo foi aplicado em um sistema na região do alto curso do rio 

Piranhas - PB, levando em consideração rios, reservatórios, efluentes domésticos e agrícolas.  Os resultados 

das simulações indicaram que os recursos hídricos são impactados significativamente pela ação dos efluen-

tes, principalmente nos períodos de maior déficit pluviométrico, onde o volume dos reservatórios e as vazões 

nos trechos dos rios são reduzidos. Medidas preventivas e corretivas devem ser adotadas para esses tipos de 

sistema, de maneira a evitar o comprometimento da biota aquática e dos múltiplos usos aos quais as águas 

são destinadas. Desta forma, o modelo desenvolvido mostrou-se importante na quantificação da dinâmica 

comportamental de nitrogênio e fósforo em sistemas de recursos hídricos, possibilitando uma análise inte-

grada dos principais fatores intervenientes nos seus ciclos.

Palavras-chave: Efluentes. Fertilizantes. Nutrientes. Reservatórios. Rios. Planejamento. Ciclos.

Abstract
The contribution of domestic and agricultural effluents has been responsible for increasing the concentration of nu-

trients in the surface water bodies. The present work proposed to develop and apply a mathematical model for the 

simulation of nitrogen and phosphorus in water resource systems. The mathematical procedures are performed in 

two main stages: the modeling of nitrogen and phosphorus in agricultural areas and the definition of systems of ordi-

nary differential equations that allow quantifying the concentration of these nutrients in water bodies. The model was 

applied in a system in the upper Piranhas - PB river region, considering rivers, reservoirs, domestic and agricultural 
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1 INTRODUÇÃO
Devido à existência de muitas variáveis que de-

vem ser minuciosamente estudadas, a definição 

e a quantificação dos diversos processos físico- 

químicos e microbiológicos reinantes em corpos 

hídricos superficiais são atividades extrema-

mente complexas, demandando, desta forma, o 

auxílio de determinadas ferramentas. Na mode-

lagem matemática, destacam-se as técnicas de 

simulação e otimização, com ampla aplicação na 

área de recursos hídricos (SANTOS et al., 2011).

Em relação à modelagem de nitrogênio e fósforo, 

trabalhos como os desenvolvidos por Montova-

ni e Potelli (2013) e Vidal e Neto (2014) tratam 

da quantificação da dinâmica comportamen-

tal desses macronutrientes em corpos hídricos 

superficiais, com contribuições relacionadas a 

efluentes domésticos. 

Em regiões agrícolas, com adição de fertilizantes 

fosfatados e nitrogenados, caso não exista um 

controle adequado da lixiviação e do escoamen-

to superficial, pode ocorrer o aporte de nitrogê-

nio e fósforo para o leito dos rios e reservatórios 

próximos (CARDOSO et al., 2012; KAUFMANN et 

al., 2014; COSTA et al., 2010; GEBER et al., 2014; 

BARBOSA et al., 2015; PANTANO et al., 2016; 

WEBER et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2015), resul-

tando na deterioração da qualidade das águas 

(GUEDES et al., 2012).

Sob essa perspectiva, o presente trabalho tem 

como objetivo modelar o comportamento de nitro-

gênio e fósforo em um sistema de recursos hídricos 

inserido na região do alto curso do rio Piranhas-PB. 

O sistema estudado compreende rios e reservató-

rios, juntamente com a integração dos mesmos a 

áreas fertilizadas localizadas em seu entorno.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
O modelo desenvolvido foi estruturado em duas 

etapas basilares; são elas: modelagem de nitro-

gênio e fósforo nas áreas agrícolas e nos corpos 

hídricos. Como será descrito nos itens ulteriores, 

a sequência dos procedimentos matemáticos 

destacados não torna a etapa seguinte indepen-

dente da anterior; por exemplo, a concentração 

de nitrogênio ou fósforo em um reservatório de-

certo influenciará no balanço de massa em uma 

área agrícola irrigada com a sua água.

2.1 Modelagem de nitrogênio e fósforo nas 
áreas agrícolas

A modelagem de nitrogênio e fósforo nas áreas 

agrícolas foi realizada a partir da aplicação de 

um balanço de massa, em nível mensal, levando 

em consideração os principais fluxos de entrada 

e saída de tais macronutrientes no solo.

Para o cálculo da deposição atmosférica mensal 

de nitrogênio em um perímetro ou área irrigada 

j no mês t, NDAj.t
, em quilogramas por hectare, é 

utilizada a Eq. 1, proposta pela FAO (2003), onde 

P
j.t

 corresponde à precipitação média mensal na 

área agrícola j no mês t (mm.mês-1).

Modelo para simulação de nitrogênio e fósforo em sistemas de recursos hídricos: aplicação no alto curso do rio Piranhas (PB)

effluents. The results of the simulations indicated that water resources are significantly impacted by effluent action, 

especially during periods of higher rainfall deficit, when the volume of reservoirs and flows in river sections are re-

duced. Preventive and corrective measures should be adopted for this type of system, so as to avoid compromising the 

aquatic biota and the multiple uses to which ones the waters are destined. In this way, the developed model proved to 

be important in the quantification of the behavioral dynamics of nitrogen and phosphorus in water resources systems, 

allowing an integrated analysis of the main intervening factors in their cycles.

Keywords: Effluents. Fertilizers. Nutrients. Reservoirs. Rivers. Planning. Cycle.
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NDA$.& = 0,14	x	P$.&/.0  (1)

O cálculo da contribuição de nitrogênio pela 

água de irrigação (NI), em Kg.ha-1, é realizado por 

meio da Eq. 2.

!NI$.&.'
()

$*+

=
Q$.&...'x 0

CNT$.&...'3+
1000 6 xNsm'

A$.&.'
  (2)

Sendo Q
i.j.s.t

 a vazão para suprimento hídrico da 

cultura i, na área agrícola j, retirada do nó s do 

sistema no mês t (m3.s-1); CNT
s.i.j.t

 a concentração 

de nitrogênio total presente da vazão de irri-

gação, retirada no nó s do sistema, destinada a 

atender à cultura i na área agrícola j e no mês t 

(g.m-3); Nsmt é o número de segundos no mês t; 

A
i.j.t

 a área onde está sendo cultivada a cultura i, 

na área agrícola j e no mês t (ha).

Para o cálculo da quantidade mensal de nitrogê-

nio perdida pela lixiviação, em Kg.ha-1, é utilizada 

a Eq. 3, desenvolvida pela FAO (2003).
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!NRL%.'.(
)*

%+,

= 0,1917 + P'.(x 670,0021 + 0,0007x!F%.'.(
)*

%+,

:; + 	0,3x7!EN%.'.(
)*

%+,

:

− 0,10x!NRC%.'.(
)*

%+,

 

 (3)

Onde RNL
i.j.t

 representa o nitrogênio perdido por 

lixiviação na área onde está sendo cultivada a 

cultura i, na área agrícola j e no mês t (Ka.ha-1); F 

é um fator relacionado à fertilidade do solo onde 

está sendo cultivada a cultura i, na área agrícola 

j e no mês t (para as áreas de estudo, possui valor 

igual a 2, típico de regiões com fertilidade mo-

derada); ENi.j.t
 são as entradas de nitrogênio cor-

respondentes a cultura i, no perímetro ou área 

agrícola j e no mês t (Ka.ha-1).

O cálculo das perdas de nitrogênio por formas 

gasosas (NO
2
, N

O
 e NH

3
) é efetuado por meio Eq. 

4 (FAO, 2003):

!NRPG&.(.) = Cd + 0,2083	x!F&.(.)
𝐍𝐍𝐍𝐍

&89

:;

&89

+ 0,3	x<!EN&.(.)
:;

&89

> 	− 0,1	x!NRC&.(.)
:;

&89

  (4)

Sendo NRPG
i.j.t

 o nitrogênio removido por perdas 

gasosas na localidade onde está sendo cultivada 

a cultura i, na área agrícola j e no mês t (Ka.ha-1); 

Cd a constante de desnitrificação, com valor de 

0,9167 Kg.ha-1 para áreas irrigadas. 

A determinação da quantidade mensal de fósforo 

proveniente da precipitação atmosférica em um pe-

rímetro ou área irrigada j no mês t, PDA
j.t

 é calculada 

por meio da Eq. 5, estabelecida pela FAO (2003).

PDA$,& = 0,053	x	P$,&
-,.  (5)

O procedimento matemático para o cálculo da 

entrada de fósforo no solo pela água de irrigação 
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foi similar ao efetuado para o nitrogênio (Eq. 2), 

apenas levando em consideração a concentra-

ção do respectivo elemento presente na água.

Como as formas de fósforo presentes no solo pos-

suem baixa mobilidade, as perdas desse nutriente 

pelo processo de lixiviação são ínfimas, podendo 

ser desprezadas (ZONTA et al., 2014). Desta forma, 

a parcela correspondente à perda de fósforo por 

lixiviação não é computada no modelo.

No balanço dos nutrientes no solo também é 

possível considerar o acúmulo dos mesmos, esta 

última parcela ocorrendo quando não foram ob-

servadas vazões superficiais nas áreas agrícolas. 

Como dados de entrada, o modelo demanda que 

sejam fornecidas as vazões geradas nas áreas 

agrícolas. As concentrações de nitrogênio e fós-

foro presentes no escoamento superficial podem 

ser definidas a partir de dados observados no lo-

cal de estudo (por meio de análises laboratoriais) 

ou, caso os mesmos não estejam disponíveis, es-

tabelecidas a partir da literatura especializada.

2.2 Modelagem de nitrogênio e fósforo nos 
corpos hídricos

Nos corpos hídricos, as seguintes considerações 

gerais fundamentam os procedimentos mate-

máticos do modelo proposto: o modelo permite 

integrar reservatórios e rios; para os reservató-

rios, o modelo hidráulico considerado foi o de 

mistura completa (já para os rios foi adotado o 

fluxo em pistão); as reações envolvem cinética de 

primeira ordem, ou seja, a taxa de reação é di-

retamente proporcional à concentração do rea-

gente; os coeficientes cinéticos foram corrigidos 

em função da temperatura; para as cargas polui-

doras, os lançamentos das cidades foram consi-

derados pontuais.

Para a modelagem de nutrientes nos reservató-

rios, é realizado um balanço de massa em nível 

mensal, considerando os mecanismos e as rea-

ções de conversão para cada nutriente estudado.  

Por meio da Eq. 6, baseada na equação utilizada 

por Larentis; Collischonn; Tucci (2008), é possível 

visualizar o balanço de massa empregado para 

os reservatórios.

dC#.%.&V%.&
dt = *+C#.&xQ%.& +

/

#01

+C#.%.&xV%.&xK#.%.& ++
S#.%.&
H%.&

/

#01

/

#01

5

− *+Q′%.&xC#.%.&
/

#01

++C#.%.&xV%.&xK′#.%.&
/

#01

5 

 (6)

Sendo C
c.r.t

 a concentração do constituinte c no 

reservatório r e no mês t; V
r.t

 o volume do reser-

vatório r no mês t; Q
r.t

 a vazão que proporciona 

entrada de um constituinte c ao reservatório r 

no mês t; C
c.t

 a concentração do constituinte c na 

vazão afluente ao reservatório r durante o mês 

t; K
c.r.t

 o coeficiente que representa a entrada de 

um constituinte c na massa líquida do reserva-

tório r por meio de uma reação de conversão no 

mês t; Sc.r.t
 o coeficiente relacionado à entrada de 

um constituinte c na massa líquida do reservató-

rio r por meio da liberação do sedimento de fun-

do no mês t; H
r.t

 a profundidade do reservatório r 

no mês t; Q’
r.t

 a vazão defluente do reservatório r 

no mês t; K’
c.r.t 

o coeficiente que representa a sa-

ída de um constituinte c da massa líquida do re-

servatório r em um mês t por meio de conversão, 

sedimentação ou outras formas.

A modelagem do nitrogênio nos rios é efetuada 

por meio do seguinte sistema de Equações Dife-

renciais Ordinárias (EDOs):
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dN#$%&
dt = −K#+&x	N#$%& − K.#&x	N#$%&  (7)

dN#$%&	(
dt = K%#	(x	N%-.( − K#&(x	N#$%&( +

S2#$%&(
H(

  (8)

dN#$%#$&'
dt = K+,'x	N+/&,' − K,,'x	N#$%#$&'  (9)

dN#$%&$'
dt = K++x	N+#$%#$'  (10)

Sendo Norg
c
 a concentração de nitrogênio or-

gânico no trecho de rio c (mg.L-1); Koa
c
 o coefi-

ciente de conversão de nitrogênio orgânico para 

amoniacal (mês-1); Kso
c
 o coeficiente de remoção 

de nitrogênio orgânico por meio da sedimenta-

ção (mês-1); Namonc a concentração de nitro-

gênio amoniacal no trecho de rio c (mg.L-1); Kan
c
  

o coeficiente de conversão de amônia a nitrito 

no trecho de rio c (mês-1); S
Namonc

 o coeficiente de 

liberação de amônia pelo sedimento de fundo no 

trecho de rio c (g.m-2.mês-1); H a profundidade  

do trecho de rio c (m); Nitri
c
 a concentração  

de nitrito no trecho de rio c (mg.L-1); Knn
c
 o  

coeficiente de conversão do nitrito a nitrato 

(mês-1); Nitra
c
 a concentração de nitrato no tre-

cho de rio c (mg.L-1).

Já em relação ao fósforo, as Eq. 11 e 12 corres-

pondem à modelagem desse nutriente nos rios.

dP#$%&
dt = −K#+&xP#$%& − K-.#&x	P#$%&  (11)

dP#$%&'(
dt = K%#(xP%&'( +

P.#$%&'(
H(

  (12)

Sendo Porg
c
 a concentração de fósforo orgâni-

co no trecho de rio c (mg.L-1); Pinorgc a concen-

tração de fósforo inorgânico no trecho de rio c 

(mg.L-1) Koi
c
 o coeficiente de conversão de fósfo-

ro orgânico a fósforo inorgânico para o trecho de 

rio c (mês-1); Kspo
c
 o coeficiente de remoção do 

fósforo orgânico por sedimentação (mês-1).

A concentração de nitrogênio ou fósforo total 

em um determinado trecho de rio estudado cor-

responde ao somatório das respectivas frações 

nitrogenadas e fosfatadas consideradas. Por 

meio de uma média ponderada entre as vazões 

e concentrações presentes em um trecho de rio 

r, juntamente com as cargas e vazões afluentes, 

são calculadas as concentrações iniciais de ni-

trogênio e fósforo para cada trecho de rio.

A solução dos sistemas não lineares de EDOs é 

obtida a partir de uma rotina elaborada em am-

biente Matlab® com aplicação do método nu-

mérico de Runge-Kutta de 4ª ordem. Todas as 

etapas matemáticas destacadas foram estrutu-

radas e desenvolvidas em ambiente Matlab®.

Após a discretização de todas as etapas que in-

tegram a estrutura do modelo de simulação, na 

Fig. 1 está presente o fluxograma com a sua es-

quematização geral, destacando a interação das 

áreas agrícolas com os corpos hídricos. Todo o 

modelo apresentado foi estruturado e desenvol-

vido em ambiente Matlab®.

Nepomuceno TC, Curi WF, Santos VS, Nepomuceno TRD

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 100-116 | Jan a Mar, 2021



105

Figura 1 - Fluxograma geral das etapas de modelagem.

2.3 Área de estudo

O sistema estudado integra os reservatórios liga-

dos em série Engenheiro Ávidos, localizado no mu-

nicípio de Cajazeiras, e São Gonçalo, localizado no 

município de Sousa, ambos presentes no estado da 

Paraíba (entre as latitudes 6°50’ e 7°25’ Sul e entre 

as longitudes 38°10’ e 38°40’ Oeste). Os mesmos 

estão totalmente inseridos em clima semiárido, 

com grande variabilidade intra-anual, ou seja, chu-

vas concentradas em poucos meses no ano.

As Fig. 2 e 3 compreendem os layouts quanti-

tativo e qualitativo do sistema estudado. São 

evidenciadas as respectivas demandas hídricas, 

que correspondem ao abastecimento humano e 

agrícola, além das vazões afluentes (Qaf1, Qaf2 

e Qaf3),  entradas por precipitação direta sobre 

os reservatórios (P1 e P2) e saídas por evapora-

ção (Ev1 e Ev2). Em relação aos efluentes (layout 

qualitativo), foram consideradas as cargas do-

mésticas e agrícolas, incluindo as provenientes 

do Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PISG).

A aplicação do modelo proposto no sistema de 

estudo ocorreu a partir de dois Cenários distintos. 

Para o primeiro (Cenário 1), foram consideradas 

cargas poluidoras apenas as contribuições dos 

esgotos domésticos dos municípios. Já no segun-

do (Cenário 2), foram incrementados os aportes 

de nitrogênio e fósforo das áreas agrícolas, junto 

com os efluentes domésticos. O período de simu-

lação adotado foi de 120 meses, ou 10 anos.

Figura 2 - Layout quantitativo do sistema.
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Figura 3 - Layout qualitativo do sistema.

2.4 Dados de entrada do modelo

O cálculo do volume dos reservatórios e da vazão 

nos trechos dos rios estudados foi realizado por 

meio da utilização do modelo de otimização mul-

tiobjetivo baseado em programação linear desen-

volvido por Santos et al., (2011). O respectivo mo-

delo permite alocar de maneira otimizada água e 

terras aptas ao plantio. Desta forma, foram inseri-

dos dados referentes à curva cota x área x volume 

dos reservatórios (ANA, 2016), dados hidromete-

orológicos (ANA, 2016) e demandas hídricas do 

sistema estudado. As demandas agrícolas foram 

definidas por meio dos dados de outorga para as 

áreas irrigadas de estudo, com exceção do PISG, 

em que foi realizado um balanço hídrico no solo 

(SANTOS et al., 2011). As culturas agrícolas cul-

tivadas foram coco, banana, goiaba, mandioca 

e milho, com dados de produtividade média de 

acordo com a Produção Agrícola Municipal: Cul-

turas Temporárias e Permanentes (IBGE, 2016).

A quantidade de fertilizantes nitrogenados e fos-

fatados fornecidos a cada cultura foi estabelecida 

em função dos valores de produtividade, de acordo 

com as práticas agrícolas da região, ocorrendo de 

maneira análoga para a fração desses nutrientes 

removida pelas culturas. Os fertilizantes selecio-

nados foram a ureia (nitrogenado) e o superfosfato 

simples (fosfatado), devido à maior utilização dos 

mesmos na região de estudo e seu significativo 

emprego para as culturas em questão. 

As contribuições per capita de nitrogênio e fós-

foro presentes nos esgotos domésticos foram 

definidas de acordo com Von Sperling (2007).

Para a contribuição qualitativa das vazões 

afluentes aos reservatórios, foram fixados os 

limites estabelecidos pela resolução do Con-

selho Nacional de Meio Ambiental - CONAMA  

Nº 357/2005 para a classe em que os rios são 

enquadrados. Os trechos de rios contribuintes 

são enquadrados na Classe 2.

Como condição inicial para as concentrações das 

formas de nitrogênio e fósforo nos reservatórios fo-

ram definidos valores médios fornecidos pela AESA.

Os coeficientes cinéticos de reação, para os dois 

nutrientes estudados, foram definidos a partir 

dos valores propostos por Von Sperling (2007) e 

CHAPRA (1997), para uma temperatura de 20ºC.  

Para a correção dos coeficientes de reação em 

função da temperatura da água foram utiliza-

das medições desse parâmetro físico obtidas 

junto à Agência Executiva de Gestão das Águas 

do Estado da Paraíba (AESA). Os coeficientes 

cinéticos de reação foram corrigidos a partir da 

seguinte expressão:

Nepomuceno TC, Curi WF, Santos VS, Nepomuceno TRD

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 100-116 | Jan a Mar, 2021



107

K"# = K"% ∗ θ"()"*   (13)

Em que K
T1

 é a constante de reação para a tem-

peratura 1; K
T2

 é a constante de reação para 

a temperatura 2, ou 20ºC; θ é o coeficiente de 

temperatura (adimensional).

A definição da velocidade e da profundidade dos 

trechos do rio foi realizada com base em ajustes, 

por análise de regressão, das curvas resultantes 

da fórmula de Manning. A vazão (Q) foi calculada 

a partir da fórmula de Manning. Em seguida, com 

a vazão e a área molhada, foi calculada a veloci-

dade. Para a respectiva etapa, foram estabeleci-

dos dois segmentos gerais, são eles: o primeiro 

entre os dois reservatórios e o segundo a jusante 

do reservatório São Gonçalo. Na Tabela 1, estão 

presentes os modelos ajustados para velocida-

de e profundidade dos trechos dos rios. As áreas 

estabelecidas para o cultivo de cada cultura, nas 

localidades onde é praticada a agricultura irriga-

da, podem ser observadas por meio da Tabela 2.

Dependendo das condições das áreas fertilizadas, 

as perdas de nitrogênio pelo escoamento superfi-

cial ocorrem, principalmente, na forma amoniacal 

(BOEIRA, 2004). Para o fósforo, predominam for-

mas particuladas. Como a escala temporal corres-

ponde a níveis mensais, é tempo suficiente para a 

ocorrências de reações de conversão das formas 

nitrogenadas e fosfatadas. Assim, para os efluen-

tes agrícolas, as concentrações presentes corres-

pondem a nitrato e fósforo inorgânico.

Tabela 1 - Ajuste de profundidade e velocidade em 
função da vazão.

Trecho Análise de regressão R2

1
H".$.% = 0,1112	x	Q$.%.,/012 0,99

V".$.% = 0,6148	x	Q$.%0,1234 0,99

2
H".$.% = 0,1024	x	Q$.%/,0121 0,99

H".$.% = 0,1024	x	Q$.%/,0121 0,99

1 – trecho entre os dois reservatórios; 2 – trecho a jusante do reservatório 
São Gonçalo; H

i.r.t
: profundidade do trecho i do rio r para o mês t (m); V

i.r.t
: 

velocidade do trecho i do rio r para o mês t (Km. mês-1); Qr.t: vazão para o 
rio r (m3.mês-1).

Tabela 2 - Área para as culturas nas  
localidades agrícolas.

Cultura
Áreas estabelecidas para as culturas (ha)

ID1 ID2 PISG

Coco 12,4 208,83 2013,4

Banana 17,4 2 501,46

Goiaba 0,7 2 -

Milho - 1 -

Mandioca 9 - -

ID1 – irrigação difusa 1; ID2 – irrigação difusa 2.

Para o cálculo da parcela da precipitação que 

possa resultar em escoamento superficial (pre-

cipitação efetiva), incorporando o nitrogênio e 

o fósforo disponíveis no solo, nas áreas fertiliza-

das, foi utilizado o modelo SMAP-M, calibrado e 

validado junto à estação fluviométrica de Piancó 

(ANA, 2016). Os dados de precipitação utilizados 

para as manchas agrícolas compreendem os for-

necidos pela série histórica do posto pluviomé-

trico de São Gonçalo.

2.5 Representatividade do modelo para com o 
sistema de estudo

Para verificar o grau de representatividade do 

modelo para com o sistema de estudo, foram 

comparados os resultados obtidos por meio da 

simulação com dados qualitativos dos corpos 

hídricos fornecidos pela ANA. Tal análise foi 

efetuada por meio do cálculo do erro relativo 

(ER), conforme presente na Eq. 14. Dessa forma, 

quanto menor o valor do ER, mais próximos são 

os valores simulados dos medidos. 

𝐸𝐸𝐸𝐸# = %
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶# − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶#

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶#
% ∗ 100  (14)

Sendo CMvar
i
 a concentração da variável i me-

dida e CSvar
i
 a concentração da variável i obtida 

por meio da simulação matemática.

Como os volumes dos reservatórios e vazões nos 

trechos do rio, dados de entrada necessários para 

o modelo de simulação proposto, foram obtidos a 

-1
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partir da utilização da rotina de otimização pro-

posta por Santos et al., (2011), os respectivos va-

lores otimizados podem divergir dos observados; 

assim, as concentrações dos parâmetros de quali-

dade de água também seriam distintas. Para que a 

comparação possa ocorrer de forma fidedigna, fo-

ram utilizados dados qualitativos fornecidos pela 

ANA e as informações quantitativas (volumes dos 

reservatórios) para o mesmo período, estas últi-

mas disponibilizadas a partir do monitoramento 

realizado pela AESA. Desta maneira, o modelo de 

simulação foi aplicado e os resultados foram con-

frontados com as respectivas medições dos parâ-

metros nitrogênio e fósforo. Como os dados me-

didos de nitrogênio e fósforo dizem respeito aos 

reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo, 

os erros relativos foram determinados de acordo 

com as concentrações simuladas para os respec-

tivos corpos hídricos.

Os dados de qualidade de água utilizados estão 

compreendidos entre os anos de 2004 e 2011. 

Como os respectivos dados estão disponibiliza-

dos de maneira irregular entre o intervalo tem-

poral em questão, o erro relativo foi calculado 

apenas para os meses em que se dispunha de 

informações qualitativas. Para o período simula-

do, as informações a respeito da quantidade de 

fertilizantes empregada foram obtidas junto ao 

International Plant Nutrition Institute (IPNI), que 

disponibiliza o consumo anual de fertilizantes 

por região e/ou estado (no presente estudo, foi 

selecionado o estado da Paraíba).

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A vazão defluente dos reservatórios e a varia-

ção mensal do volume dos mesmos, resulta-

do da otimização quantitativa, são mostrados 

nas Fig. 4 e 5, respectivamente. O reservatório 

Engenheiro Ávidos apresentou vazão defluen-

te em todos os meses (Fig, 4-A), uma vez que é 

necessário atender às demandas no leito do rio 

Piranhas, entre os dois reservatórios, e auxiliar 

o suprimento hídrico das demandas do reser-

vatório São Gonçalo. Como não existe uma de-

manda a ser atendida a jusante de São Gonçalo, 

a vazão defluente foi observada em um menor 

número de meses, ocorrendo, basicamente, por 

vertimento nos meses com elevada afluência 

(Fig. 4-B). Os próprios volumes defluentes dos 

reservatórios, por vertimento e/ou pelo descar-

regador de fundo, compreendem as vazões dos 

trechos do rio Piranhas.

Para o reservatório Engenheiro Ávidos, a maior 

afluência durante os períodos chuvosos, princi-

palmente entre fevereiro e julho, proporcionou 

um incremento em seu volume (Fig. 5-A). Nos 

demais meses, é observada redução do volume 

do reservatório, algo característico dos reser-

vatórios de acumulação, que armazenam água 

durante os períodos de chuva para efetuar o 

suprimento hídrico nos meses de maior défi-

cit de precipitação pluvial (ULIANA et al., 2015; 

GUEDES E COSTA, 2016). Quanto a São Gonça-

lo, o mesmo possui uma grande dependência da 

contribuição de Engenheiro Ávidos, apresentan-

do decréscimos importantes em seu volume em 

curtos intervalos de tempo (inferiores a um ano), 

principalmente quando a vazão defluente de En-

genheiro Ávidos é menor. Também deve ser enfa-

tizada a grande demanda que São Gonçalo deve 

suprir, com destaque para o PISG.

Nepomuceno TC, Curi WF, Santos VS, Nepomuceno TRD

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 228 / pp 100-116 | Jan a Mar, 2021



109

Figura 4 - Vazão defluente dos reservatórios Engenheiro Ávidos (A) e São Gonçalo (B).

Figura 5 - Variação do volume dos reservatórios Engenheiro Ávidos (A) e São Gonçalo (B).

Na Fig. 6 (de A até L) encontram-se os resulta-

dos da modelagem da qualidade da água para os 

corpos hídricos, no Cenário 1. 

É possível observar que o reservatório Engenhei-

ro Ávidos, durante todo o período de simulação, 

permaneceu com concentrações de nitrogênio e 

fósforo abaixo do valor máximo permitido pela re-

solução CONAMA Nº 357/2005 para ambientes 

lênticos enquadrados na Classe 2 (Fig. 6-A e 6-B). 

Desta forma, o reservatório em análise apresentou 

capacidade de diluição suficiente para a manu-

tenção de concentrações de nitrogênio e fósforo 

em valores abaixo dos limites estabelecidos para a 

Classe 2, situação que também foi encontrada para 

o primeiro trecho do rio (Fig. 6-C e 6-D).

Para o segundo trecho (Fig. 6-E e 6-F) e o reser-

vatório São Gonçalo (6-G e 6-H), concentrações 

acima dos valores permitidos foram observadas 

nos períodos em que praticamente não existiu 

diluição dos efluentes, ou seja, escoou, no se-

gundo trecho, esgoto bruto. Nessas situações, os 

ambientes estão mais vulneráveis a ações antró-
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picas. Segundo Von Sperling (2007), o estudo de 

cursos d’água intermitentes torna-se uma ativi-

dade extremamente complexa, necessitando de 

uma abordagem diferenciada.

Deve ser destacado que São Gonçalo possui me-

nor capacidade de armazenamento se comparado 

a Engenheiro Ávidos (255 hm3 para Engenheiro 

Ávidos e 44,6 hm3 para São Gonçalo), assim, nos 

períodos de menor volume armazenado, corres-

pondentes ao volume morto, os níveis de nitro-

gênio e fósforo ultrapassaram os limites máximos 

permissíveis. Durante muitos meses da simulação 

não existiu vazão a jusante do reservatório São 

Gonçalo, fato que justifica a ausência de concen-

trações de nitrogênio e fósforo no terceiro (Fig. 6-I 

e 6-J) e quarto trecho (Fig. 6-K e 6-L).

Como o reservatório Engenheiro Ávidos e o pri-

meiro trecho do rio Piranhas não sofrem interfe-

rência das cargas agrícolas, para o Cenário 2 se-

rão destacados os resultados da modelagem de 

nitrogênio e fósforo a partir do segundo trecho. 

Para o Cenário 2, os resultados encontram-se na 

Fig. 7 (Fig. 7-A a Fig. 7-H).

As contribuições das cargas agrícolas propor-

cionaram uma elevação dos níveis de nitrogênio 

e fósforo no reservatório São Gonçalo (Fig. 7-C e 

7-D), com maiores valores encontrados nos meses 

em que o mesmo apresentou menor volume acu-

mulado. Contribuições significativas do segundo 

trecho do rio Piranhas (Fig. 7-A e 7-B) também fo-

ram representativas para o declínio da qualidade 

da água do reservatório São Gonçalo.

As concentrações das frações de nitrogênio e fós-

foro no terceiro (Fig. 7-E e 7-F) e quarto trechos 

(Fig. 7-G e 7-H) do rio Piranhas foram mais eleva-

das do que as apresentadas no Cenário 1, devido 

à contribuição indireta das áreas agrícolas 1 e 2, 

além dos efluentes do PISG, estes últimos impac-

tando diretamente o quarto trecho do rio.

Em grande parte do período simulado, a vazão 

gerada no quarto trecho do rio foi a própria con-

tribuição do PISG; este, por sua vez, por possuir 

uma grande área, é responsável por maiores va-

zões geradas e maior quantidade de nutrientes 

disponíveis na superfície do solo.

Figura 6 - Concentração de nitrogênio e fósforo no reservatório Engenheiro Ávidos (A e B),  
no primeiro trecho do rio (C e D), no segundo trecho do rio (E e F), no reservatório São Gonçalo (G e H),  

no terceiro trecho do rio (I e J) e no quarto trecho do rio (K e L) - Cenário 1.

A. B.

C. D.

continua...
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Figura 6 - Continuação

E. F.

G. H.

I. J.

K. L.
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Figura 7 - Concentração de nitrogênio e fósforo no segundo trecho do rio (A e B), no reservatório São Gonçalo (C e D), 
no terceiro trecho do rio (E e F) e no quarto trecho do rio (G e H) - Cenário 2.

 
 
 

A. B. 

C. D. 

E. F. 

G. H. 
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Por possuir menor capacidade de armazena-

mento, o reservatório São Gonçalo também 

dispõe de inferior potencial de diluição dos 

efluentes, sendo dependente da vazão libera-

da pelo reservatório Engenheiro Ávidos. Aliado 

a esse fato, como o reservatório São Gonçalo é 

fonte de lançamento contínuo de efluentes, ele 

se torna vulnerável à deterioração da qualidade 

de suas águas, junto com os trechos do rio Pira-

nhas. O plano de recursos hídricos da bacia do 

rio Piancó-Piranhas-Açu (ANA, 2016) corrobora 

as afirmações já descritas e os resultados obti-

dos já discutidos no presente estudo.

A melhoria do saneamento dos municípios da 

bacia do Alto Piranhas-PB é uma recomen-

dação assídua nos documentos que formam o 

plano de recursos hídricos da bacia do rio Pian-

có-Piranhas-Açú, onde é enfatizada a poluição 

decorrente da precária infraestrutura de sane-

amento das cidades, sendo que 0,0% da popu-

lação do Alto Piranhas é atendida com coleta e 

tratamento de esgotos domésticos. Desta for-

ma, a construção de unidades de tratamento, 

de acordo com as condições socioeconômicas 

da localidade, é algo que deve ser realizado com 

caráter de urgência, caso contrário, conforme 

presente no respectivo plano, agravar-se-á a 

qualidade da água dos corpos hídricos, infor-

mação esta que está em consonância com os 

resultados obtidos no presente estudo, onde 

foram identificadas situações desfavoráveis do 

ponto de vista qualitativo, com concentrações 

de nitrogênio e fósforo superiores aos definidos 

pela resolução do CONAMA Nº 357/2005 para 

corpos hídricos enquadrados na Classe 2.

Uma alternativa seria a implantação de siste-

mas de lagoas de estabilização. Os sistemas 

convencionais de lagoas de estabilização para 

cidades de médio e pequeno portes em regi-

ões de clima quente são adequados devido  

a sua simplicidade, disponibilidade de área, 

baixo custo operacional, satisfatória remoção 

de matéria orgânica e qualidade sanitária no 

efluente final (POSSMOSER-NASCIMENTO et 

al., 2014). Além do mais, o efluente final desses 

sistemas de tratamento pode ser utilizado na 

própria atividade agrícola, já que tal alternativa 

se mostra promissora para localidades com dé-

ficit hídrico, além da possibilidade de reduzir os  

custos com fertilizantes industriais (AL GHEE-

THI et al., 2018).  

Já para as áreas fertilizadas, métodos conser-

vacionistas podem ser uma alternativa para 

controlar a erosão hídrica e, consequentemen-

te, reduzir a contribuição de nutrientes para os 

corpos hídricos.

Os resultados da determinação dos erros rela-

tivos para os parâmetros de qualidade de água 

estudados estão presentes na Tabela 3, na for-

ma de valores médios e máximos. Conforme ob-

servado, em termos médios, os erros relativos 

calculados permaneceram abaixo de 10% (com 

exceção do parâmetro nitrito para o reservató-

rio São Gonçalo), resultados estes que permitem 

evidenciar a adequabilidade e a representativi-

dade do modelo proposto para com o sistema 

estudado, uma vez que as concentrações de-

terminadas pelas rotinas de cálculo ficaram 

próximas dos valores medidos. Dessa forma, 

o modelo proposto pode ser uma importante 

ferramenta para proporcionar melhor gestão e 

planejamento de sistemas de recursos hídricos 

a partir da integração de componentes relevan-

tes para a qualidade dos corpos hídricos, além 

de permitir a análise qualitativa durante diver-

sos meses subsequentes, onde o sistema pode 

ser avaliado em diversas condições.
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Tabela 3 - Valores médios e máximos para o erro 
relativo correspondente às concentrações de 

nitrogênio e fósforo dos reservatórios.

Parâmetro Reservatório Erro médio  
(%)

Erro máximo 
(%)

Nitrogênio 
Orgânico

Engenheiro 
Ávidos 5,72 9,21

São Gonçalo 7,12 9,33

Nitrogênio 
Amoniacal

Engenheiro 
Ávidos 4,41 10,05

São Gonçalo 6,00 8,74

Nitrito
Engenheiro 

Ávidos 3,22 5,98

São Gonçalo 15,36 18,70

Nitrato
Engenheiro 

Ávidos 9,10 13,19

São Gonçalo 7,87 11,5

Fósforo Total
Engenheiro 

Ávidos 3,60 7,81

São Gonçalo 5,37 8,52

4 CONCLUSÃO
O modelo de simulação desenvolvido mostrou- 

se importante na quantificação da dinâmica 

comportamental de nitrogênio e fósforo em sis-

temas de recursos hídricos, possibilitando uma 

análise integrada dos principais fatores interve-

nientes nos respectivos ciclos.

O reservatório Engenheiro Ávidos e o primeiro 

trecho do rio Piranhas não sofreram impactos 

significativos com os aportes de nitrogênio e 

fósforo. Tais corpos hídricos, durante todos os 

meses, permaneceram com concentrações des-

ses macronutrientes abaixo dos valores máximos 

permitidos para a classe em que os mesmos es-

tão enquadrados.

Dissemelhante situação ocorreu no segundo tre-

cho do rio Piranhas e no reservatório São Gon-

çalo, que, por serem fonte de lançamento de 

efluentes agrícolas e domésticos, tiveram ele-

vados níveis de nitrogênio e fósforo, principal-

mente nos períodos de seca, nos quais os valores 

ultrapassaram os limites para a classe em que 

estão enquadrados.

O terceiro trecho do rio Piranhas sofre influência 

significativa da qualidade das águas do reser-

vatório São Gonçalo; quando as concentrações 

deste último foram elevadas, muitas das vezes a 

vazão no trecho em questão também apresentou 

níveis elevados de nitrogênio e fósforo.

Para o quarto trecho do rio Piranhas, as contri-

buições dos efluentes do PISG impactaram nega-

tivamente a qualidade das águas, principalmente 

quando a vazão do rio era a própria apresentada 

pelo PISG.

De maneira geral, o sistema analisado demanda 

práticas efetivas de planejamento e gestão para 

que os níveis de nitrogênio e fósforo nos corpos 

hídricos respeitem os limites estabelecidos pela 

CONAMA Nº 357/2005. Técnicas conservacio-

nistas para as atividades agrícolas e unidades de 

tratamento terciário de efluentes são alternati-

vas factíveis para que os objetivos supracitados 

possam ser atendidos. Para os efluentes domés-

ticos, após o tratamento adequado, o reúso para 

fins agrícolas é uma possibilidade adequada, que 

permite a destinação conveniente de tais efluen-

tes e a redução dos custos com fertilizantes.

Os resultados da análise do erro relativo per-

mitiram concluir que, para o sistema estudado, 

o modelo possuiu boa representatividade, com 

valores calculados próximos às concentrações 

medidas para os reservatórios, o que reforça o 

potencial de aplicação do modelo em sistemas 

de recursos hídricos, auxiliando, desta forma, 

nos processos de tomada de decisões para ga-

rantir um melhor planejamento e gestão de 

tais sistemas.
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