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ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS: 

ESTUDO DE CASO NO RIO NIQUIM, BARRA DE SÃO MIGUEL/AL. 

 

Rodrigo Perdigão Gomes Bezerra 1 ; Cleuda Custódio Freire 2 & Jáder Vinícius Almeida Pereira 3 

 

RESUMO – Considerando a situação precária em que o sistema de esgotamento sanitário se encontra 

no país, o uso da capacidade de assimilação dos corpos hídricos é comumente adotado como 

complemento do tratamento de esgotos. Contudo, para que o lançamento de efluentes não prejudique 

os demais usuários dos mananciais é necessário que se respeitem os limites de diluição dos corpos 

hídricos. O presente trabalho propõe uma metodologia para análise de autodepuração de efluentes 

domésticos tendo como estudo de caso o lançamento de efluentes da Barra de São Miguel no rio 

Niquim, em Alagoas. A metodologia adotada consiste em campanhas para análise da qualidade da 

água e medição de parâmetros hidráulicos, no estudo da disponibilidade hídrica e na aplicação do 

modelo de Streeter-Phelps. Os resultados apontam que a qualidade da água no trecho em que o 

lançamento foi projetado sofre significativa alteração pelo uso de banhistas, elevando a DBO5,20 de 4 

para 6 mg/L e a turbidez de 1,3 para 6,6 NTU. Além disso, a aplicação do modelo de Streeter-Phelps 

indica que o rio Niquim pode se manter dentro do limite de 5 mg/L para a DBO5,20, caso haja um 

controle bastante rígido da eficiência de remoção da Estação de Tratamento de Esgotos. 
 

ABSTRACT– The use of water to absorb sewage as a complement of the wastewater treatment is 

justified by the lack of resources and the bad conditions of wastewater treatment system in Brazil. 

However, if the wastewater discharges don’t be limited by the river capacity to absorb sewage, a lot 

of diseases and animal deaths can happen. The objective of this study is to analyze the possible effects 

generated by the wastewater discharge from Barra de São Miguel/AL on Niquim river. The 

procedures used were identification of the drainage basin users, campaigns to analyze water quality 

and river information, study of flow conditions and application of Streeter-Phelps model. The results 

show that the river water quality changes a lot before and after the use of water by swimmers. After 

that, the application of Streeter-Phelps model shows that Niquim river can remain in good condition 

considering organic matter if the treatment works with a high efficiency. 
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INTRODUÇÃO 

O uso da capacidade de assimilação dos corpos hídricos como complemento do tratamento de 

esgotos é justificado pela falta de recursos e pela situação precária em que o sistema de esgotamento 

sanitário se encontra no país (SPERLING, 1996). No entanto, para que o lançamento de efluentes não 

prejudique os demais usuários dos mananciais, gerando doenças e mortalidade de seres vivos é 

necessário que se respeite os limites de diluição dos corpos hídricos. 

Em complemento à Lei Federal n° 9433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e os instrumentos de gestão necessários para a sua aplicação, a resolução CONAMA n° 

357/2005 dispõe sobre os enquadramentos dos corpos hídricos. Além disso, determina que as águas 

doces, salobras e salinas serão classificadas conforme a qualidade requerida para os seus usos 

preponderantes mais restritivos, sejam atuais ou pretendidos. Para garantir esses usos, a Resolução 

ainda define o intervalo de concentração dos parâmetros de qualidade da água para cada classe de 

manancial definida.  

A resolução CONAMA n° 430/2011 determina que o lançamento de efluentes em mananciais 

não deve exceder as condições e padrões de qualidade de água estabelecidos em seu enquadramento, 

considerando a vazão de referência ou volume disponível. A Resolução ainda define diversas 

condições para o lançamento de efluentes de sistemas de esgotamento sanitários para fatores como 

temperatura, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), potencial hidrogeniônico (pH) e materiais 

sedimentáveis do efluente. 

O processo de autodepuração dos corpos hídricos receptores de efluentes está vinculado ao 

restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, por mecanismos essencialmente naturais, após as 

alterações induzidas pelos despejos afluentes (SPERLING, 1996). Um dos modelos amplamente 

aplicados para estudos de autodepuração é o modelo de Streeter-Phelps que aplica fundamentos de 

transporte e conservação de massa e considera uma mistura perfeita e instantânea no ponto de 

lançamento de efluentes para realizar o balanço de oxigênio dissolvido em casos de poluição por 

matéria orgânica biodegradável. 

A área de estudo do trabalho é um trecho do rio Niquim que poderá receber os efluentes 

sanitários de parte do município da Barra de São Miguel, em Alagoas. Conforme parecer técnico 

n°338/2017 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas 

(SEMARH/AL), a possibilidade de lançamento de efluentes nesse trecho do manancial gerou um 

conflito pelo uso da água entre a Prefeitura do município e os demais usuários de água a jusante do 

ponto de lançamento, assim, a Estação de Tratamento de Esgotos do sistema ainda não está em 

operação. 
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METODOLOGIA 

A bacia hidrográfica do rio Niquim, objeto de estudo do presente trabalho, possui uma área de 

drenagem de aproximadamente 155 km², abrangendo os municípios de Barra de São Miguel, 

Marechal Deodoro e São Miguel dos Campos, estando inserida na Região Hidrográfica São Miguel 

(PDRHSM, 2004). As nascentes do rio Niquim se localizam no município de São Miguel dos Campos 

em uma altitude de aproximadamente 130 m e desaguam no oceano Atlântico após atravessar o 

município da Barra de São Miguel (PIMENTEL, 2007). 

De acordo com os dados constantes no processo de Outorga de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos nº 23010-02128/2017 SEMARH-AL, o lançamento do efluente doméstico do município da 

Barra de São Miguel, outorgado e ainda sem operação, é realizado no entorno das coordenadas 

geográficas 09°49'47" S e 35°53'38", datum SIRGAS 2000. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas de desenvolvimento do trabalho que são 

detalhadas nos itens que seguem. 

 

Figura 1: Etapas de desenvolvimento do trabalho 

Análise da qualidade da água do manancial 

Foram realizadas duas campanhas para a coleta das amostras utilizadas nas análises que 

conduziram ao diagnóstico da qualidade da água no trecho selecionado do rio Niquim. A primeira 

coleta se deu no dia 08/02/2019 e a segunda no dia 11/02/2019, a montante da seção onde está 

outorgado o lançamento supracitado, no entorno das coordenadas geográficas 9°49'43.92"S e 

35°53'38.57"O, datum SIRGAS 2000. 

Os parâmetros Oxigênio Dissolvido, Turbidez e a temperatura foram obtidas por meio da 

SONDA YSI 6600 V2, enquanto a DBO5,20 da água foi obtida por meio de análise em laboratório que 

utilizou o método da incubação e diluição. 

As amostras de água da seção em estudo do Rio Niquim foram coletadas conforme metodologia 

determinada pelo laboratório responsável pela análise. Foram utilizadas luvas descartáveis e uma 

garrafa de plástico de 1L que foi homogeneizada 3 vezes com água do rio. Em seguida, a amostra de 

água foi colocada em uma caixa térmica cercada com gelo e levada imediatamente para o laboratório 

de análise localizado no bairro do Jaraguá, há aproximadamente 30 minutos do ponto de coleta. 

Análise da disponibilidade hídrica 

Para o cálculo da disponibilidade hídrica na seção em análise do rio Niquim, em concordância 

com o decreto n°49.419/2016 do Governo de Alagoas, utilizou-se, como vazão de referência, a vazão 
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com 90% de probabilidade de ocorrência na curva de permanência (Q90) nessa seção. Além disso, 

para o cálculo das demandas existentes a montante e que causam interferência no ponto estudado, 

utilizou-se o Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL, 2018). 

No entanto, uma vez que não existem dados históricos de monitoramento fluviométrico na bacia 

hidrográfica do rio Niquim, utilizou-se os dados provenientes de uma modelagem hidrológica 

realizada a partir de dados diários de vazão, monitorados através da estação Camaçari (código 

39980000), para o período compreendido entre 01/1978 e 12/1991 e contida no Plano Diretor da 

Região Hidrográfica do rio São Miguel, que aponta uma Q90 de 0,47 m³/s para a bacia hidrográfica 

do rio Niquim (PDRHSM, 2004). 

Sendo assim, utilizou-se o método tradicional de regionalização de vazões proposto por Tucci 

(2002), para a transferência da Q90 do rio Niquim para a seção em análise no presente trabalho. Dessa 

forma, determinou-se a área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Niquim e da seção em análise 

utilizando-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) fornecido pelo Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil (INPE, 2008), o programa QGIS Desktop v.2.18 e seu complemento 

TauDEM (TARBOTON, 2019). 

Dessa forma, já calculada a vazão de referência para a seção em análise, foi subtraído o 

somatório das demandas existentes a montante do trecho em estudo do rio Niquim e que interferem 

em sua disponibilidade hídrica, por meio das informações contidas no Cadastro de Usuários de 

Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL, 2018), obtendo-se, assim, uma vazão remanescente 

para essa seção (Qrem). 

Em seguida, observando o decreto n°49.419/2016 do Governo de Alagoas, calculou-se a vazão 

máxima outorgável (vazão disponível), como sendo 90% da vazão remanescente (Qdisp). 

Aplicação do modelo de Streeter-Phelps 

Os dados de entrada do modelo de Streeter-Phelps são divididos entre dados do manancial 

superficial, dados do efluente doméstico e parâmetros complementares. Os dados primários e 

secundários utilizados estão dispostos na Tabela 1 e na Tabela 2. 

Tabela 1: Dados primários de entrada do modelo de Streeter-Phelps 

Parâmetro Sigla Fonte de obtenção 

Altitude (m) Alt GARMIN GPSMAP 78S 

Profundidade média (m) Hméd 

ADCP Sontek Riversurveyor M9 Velocidade média (m/s) Vméd 

Vazão do rio (m³/s) Qrio 

Oxigênio dissolvido da água (mg/L)1 ODrio 
SONDA YSI 6600 V2 

Temperatura da água (°C) Tágua 

DBO5,20 da água (mg/L)1 DBOrio Método da Incubação e Diluição (Laboratório) 
1 A montante do ponto onde será lançado o efluente                                                        FONTE: Autores (2019) 
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Tabela 2:  Dados secundários de entrada do modelo de Streeter-Phelps 

Parâmetro Sigla Fonte de obtenção 

Oxigênio dissolvido efluente (mg/L) ODeflu 

Processo de Outorga 23010-02128/2017 DBO5,20 do efluente (mg/L) DBOeflu 

Vazão do efluente (m³/s) Qeflu 

Coeficiente de desoxigenação (dia-1) K1 Sperling (1996) 

Coeficiente de reaeração (dia-1) K2 O’Connor e Dobins (1958) 

Concentração de saturação (mg/L) Cs Popel (1979); Qasim (1998) 

Oxigênio dissolvido mínimo (mg/L) ODmin CONAMA 357/2005 

FONTE: Autores (2019) 

Os dados referentes ao efluente lançado nas proximidades da seção analisada foram obtidos por 

meio do processo 23010-02128/2017, protocolado na SEMARH-AL, e do parecer técnico da 

Superintendência Recursos Hídricos n° 338/2017. Neles, constam a eficiência de remoção dos 

poluentes pelo tratamento adotado, a vazão e a DBO5,20 do efluente bruto. Ressalta-se ainda que a 

concentração de oxigênio dissolvido do efluente tratado foi considerada zero pela falta de 

informações, objetivando-se uma análise a favor da segurança. 

No que se refere aos coeficientes complementares, o coeficiente K1 foi obtido por meio da média 

dos valores referentes a efluentes terciários (K1,20°), sendo corrigido para a temperatura medida no 

rio. O coeficiente K2 foi obtido por meio dos dados de velocidade e profundidade medidos no corpo 

receptor e da equação descrita por O’Connor e Dobbins (1958) (K2,20°) sendo corrigido para a 

temperatura medida no rio. 

Para o cálculo da concentração de saturação de oxigênio dissolvido (Cs) no corpo hídrico, 

considerou-se a influência da temperatura da água no corpo hídrico (T), através da equação 1, 

proposta por Popel (1979), e corrigida com base na altitude do ponto em análise (H), conforme a 

equação 2, proposta por Qasim (1985). 

Cs'=14,652 - 4,1022.10
-1

.T + 7,9910 . 10
-3

.T2 - 7,7774. 10
-5

.T3                            (1) 

Cs=Cs'.(1-
H

9450
)                                                                                                        (2) 

O equacionamento do modelo foi realizado conforme descrito por Sperling (1996). 

Inicialmente, foram calculados o oxigênio dissolvido (ODo) e a DBO (DBOo) logo após a mistura: 

ODo=
Qrio.ODrio+Qeflu.ODeflu

Qrio+Qeflu

                                                                                           (3) 

DBOo=
Qrio.DBOrio+Qeflu.DBOeflu

Qrio+Qeflu

                                                                                     (4) 

Em seguida, considerou-se o Déficit de Oxigênio (D) como sendo a diferença entre o 

Coeficiente de saturação (Cs) e o oxigênio dissolvido (OD), em mg/L, conforme a equação 5. 

D=Cs - OD                                                                                                               (5) 
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Para o cálculo do parâmetro D em função do tempo (t), utilizou-se a equação 6, em função do 

Déficit de Oxigênio em t=0 (Do), em mg/L, e de outros parâmetros já conhecidos. 

D (t)=
K1.DBO0

K2-K1
.(e-K1.t - e-K2 .t)+D0.e-K2.t                                                                    (6) 

Para o cálculo do parâmetro OD em função do tempo (t), utilizou-se a equação 7. 

OD (t)=Cs -[
K1.DBO0

K2-K1
.(e-K1.t- e-K2.t)+(Cs - OD0).e-K2.t]                                             (7) 

Inferências do estudo de autodepuração 

Por meio das equações apresentadas no tópico anterior, será traçado o perfil de OD e da DBO 

em função da distância e serão analisadas as interferências do lançamento de efluentes no que se 

refere aos demais usuários de água no rio Niquim e a eficiência mínima da ETE para manter ODmin 

estabelecido na resolução CONAMA n°357/2005. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diagnóstico da qualidade da água do manancial 

Quanto ao diagnóstico da qualidade da água do trecho do rio Niquim, com as amostras coletadas 

nas campanhas dos dias 08/02/2020 e 11/02/2020, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 

3. 

Tabela 3: Resultados das análises de qualidade da água 

Parâmetro 8/2/2019 11/2/2019 Valor de referência 

DBO5,20 (mg/L) 4,0 6,0 < 5 

Turbidez (NTU) 1,3 6,6 < 40 

OD (mg/L) 7,1 6,4 > 5 

Temperatura (°C) 29,4 28,9 - 

FONTE: Autores (2019) 

Cabe ressaltar que as campanhas foram realizadas antes (cenário 1) e depois (cenário 2) do fim 

de semana, período no qual se intensificam a presença de banhistas e o despejo de resíduos no 

manancial. Tais fatores justificam a redução do oxigênio dissolvido e o aumento da turbidez e da 

DBO5,20.  

Análise de disponibilidade hídrica 

Uma vez delimitada a área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Niquim, de acordo com o 

que está descrito na metodologia do presente trabalho, calculou-se uma área total de 199,4 km² e, 

conhecendo-se a Q90 da região como 0,47 m³/s (ou 470 l/s), chegou-se a uma vazão específica (q90,esp) 

de 2,36 L/s/km². 

No entanto, identificou-se a presença da Lagoa do rio Niquim a montante do ponto em análise. 

Dessa forma, considerou-se que a Lagoa do rio Niquim regulariza a vazão do manancial, porém o 
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estudo da vazão regularizada pela Lagoa não consta no PDRHSM nem mesmo em estudos 

complementares. Nesse contexto, foi considerado que a vazão regularizada pela Lagoa (Qreg) é igual 

a metade da vazão com 50% de probabilidade de ocorrência no exutório da lagoa (Q50,lagoa). 

Sendo assim, considerou-se que a vazão de referência do ponto onde será realizado o 

lançamento de efluente será obtida através da soma da Qreg com a vazão gerada na região 

compreendida entre as áreas que drenam para a seção em análise e para a lagoa do rio Niquim, também 

chamada de vazão incremental (Qinc). 

Destarte, calculada a área de drenagem da lagoa do rio Niquim (159 km²) e obtida a Q50 para a 

bacia do rio Niquim (2,4 m³/s) (PDRHSM,2004), foi possível, através do método tradicional de 

regionalização de vazões (TUCCI, 2002), calcular o valor Qreg como sendo 956,9 L/s. 

Portanto, para o cálculo da (Qinc), calculou-se a área de drenagem da seção onde será realizado 

o lançamento de efluente (166,1 km²) e, subtraindo-se dela a área de drenagem da lagoa do rio Niquim 

(159 km²), obteve-se uma área incremental de 7,1 km². Tomando-se a q90,esp de 2,36 L/s/km² chegou-

se a uma Qinc de 16,7 L/s. Sendo assim, somando-se as vazões calculadas nos dois parágrafos 

supracitados, foi calculada uma vazão de referência (Qref) de 973,6 L/s. 

Por fim, em análise aos usuários de água autorizados e cadastrados no Cadastro Estadual de 

Usuários de Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL, 2018), situados a montante da seção em 

análise, calculou-se uma vazão total demandada (Qdem) de 269,7 L/s. Subtraindo-se a Qdem da Qref, 

calculou-se uma vazão disponível (Qdisp) de 633,36 L/s. 

Aplicação do modelo de Streeter-Phelps 

Para a aplicação do modelo de Streeter-Phelps, inicialmente, foram obtidos os dados a respeito 

do efluente que será lançado no ponto em análise. O efluente doméstico será proveniente do 

esgotamento sanitário do município da Barra de São Miguel e, na aplicação do presente trabalho, 

considerou-se a vazão de início de plano (22,6 L/s). 

Nesse contexto, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) do efluente bruto foi obtida junto 

ao processo nº 23010-02128/2017 com base em dados monitorados de duas Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETE) localizadas na Barra de São Miguel, durante o período de um ano. 

Considerando a eficiência de remoção de DBO5,20 de 99,5% declarada no processo de outorga, 

a concentração de DBO5,20 passa a ser de 3,1 mg/L que é inferior aos dados obtidos para o manancial 

nas duas análises realizadas. Assim, adotou-se uma eficiência de remoção de 95%, gerando uma 

DBO5,20 do efluente tratado de 30,7 mg/L e considerando as variações do funcionamento da Estação 

de Tratamento de Esgoto. 

Para melhor avaliar os resultados da aplicação do modelo de Streeter-Phelps foram 

determinadas as distâncias para os 2 usuários de recursos hídricos a jusante do ponto de lançamento 
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e para a foz do rio Niquim com valores de 0,4 km, 1,4km e 3,1 km respectivamente. Aplicando-se as 

equações do modelo matemático de Streeter-Phelps para os cenários 1 e 2, foram calculados os perfis 

de OD e DBO5,20 e estão expostos na Figura 2 e Figura 3, respectivamente. Nota-se que, para o cenário 

1, a eficiência de remoção mínima para que a concentração de DBO5,20 se mantenha dentro dos 

padrões de um rio Classe 2 (5 mg/L) é de 94,3%. Por outro lado, para o cenário 2, uma vez que o 

próprio manancial já assume uma DBO5,20 de 6 mg/L, nenhuma eficiência de remoção é capaz de 

manter a concentração da mistura dentro dos padrões de um rio Classe 2. 

 

Figura 2 - Perfil de OD e DBO (cenário 1). 

 

 

Figura 3 - Perfil de OD e DBO (cenário 2). 
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CONCLUSÃO 

O diagnóstico de qualidade da água realizado apresenta valores compatíveis com o 

enquadramento atual do rio Niquim (Classe 2). Contudo, identifica-se uma grande variação dos 

parâmetros de qualidade da água do manancial antes (cenário 1) e depois (cenário 2) do uso da água 

por banhistas que é mais intenso no final de semana. A mudança mais significativa é na turbidez. 

Apesar de ainda estar dentro dos limites estabelecidos para um manancial de Classe 2, o aumento 

acentuado da turbidez está relacionado com o maior número de sólidos em suspensão que podem 

servir de abrigo para microorganismos patogênicos. 

Os resultados obtidos pela aplicação do modelo de Streeter-Phelps evidenciam que o 

tratamento proposto para os efluentes da Barra de São Miguel torna o lançamento no rio Niquim 

possível de ser realizado desde que seja acompanhado por um monitoramento rigoroso das condições 

de funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto. A alta eficiência de remoção projetada faz 

com que as concentrações de carga orgânica do efluente tratado sejam próximas dos valores do 

manancial e, assim, a DBO5,20 apresenta uma tendência apenas de redução no sentido do ponto de 

mistura para jusante, caracterizando uma zona de recuperação já no ponto de mistura. 

Tendo em vista as melhores condições de qualidade da água (cenário 1), o limite para as 

concentrações de DBO5,20 é atendido para uma eficiência de remoção maior ou igual a 94,3%. Nessas 

condições, os usuários outorgados a jusante do trecho analisado não seriam afetados mesmo estando 

a distâncias pequenas do ponto de lançamento. Já considerando o cenário 2, o efluente tende a agravar 

as concentrações de matéria orgânica do manancial e pode prejudicar os usos outorgados a jusante. 

Ressalta-se que a aplicação do modelo de Streeter-Phelps realizada é limitada, dentre outros 

fatores, por desconsiderar alguns dos fenômenos que interferem no balanço do oxigênio dissolvido 

do manancial. Assim, sugere-se a utilização de modelos mais robustos para se obter um resultado 

mais preciso da capacidade de autodepuração do trecho de manancial em questão. Além disso, 

recomenda-se a avaliação da viabilidade da ETE em questão de atingir a eficiência de tratamento 

proposta em projeto tendo em vista os potenciais impactos que podem ocorrem devido a falhas na 

operação da Estação. 
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