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RESUMO --- Este trabalho mostra a aplicação de um modelo OD-DBO no Complexo 
Estuarino de Paranaguá (CEP). A modelagem computacional permite monitorar parâmetros de 
qualidade de água nos rios e na Baía e buscar soluções para resolver problemas graves relacionados 
à qualidade de vida e saúde ambiental em regiões sujeitas à contaminação por esgoto sanitário. O 
trabalho mostra simulação das concentrações de OD (Oxigênio Dissolvido) e DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio) como indicadores de matéria orgânica no corpo d’água, usando o modelo 
SisBAHIA®  e aplicando na porção oeste do CEP. As simulações foram realizadas para a situação 
atual, considerando como condição de contorno as concentrações medidas nos rios e valores 
estimados a partir da população residente, e para uma situação projetada para o ano de 2015, 
considerando o aumento populacional e as suas implicações nas cargas poluidoras. Os resultados 
mostram que os esgotos lançados nos rios e canais chegam à Baía, acumulam-se ao longo das 
regiões próximas aos estuários e comprometem a qualidade da água da Baía de Paranaguá; nas 
outras regiões o comprometimento é menor. Para o ano de 2015, as condições são agravadas, 
piorando a qualidade da água na porção oeste do CEP. 

ABSTRACT --- This work shows the application of a DO-DBO model in the Estuarine Complex of 
Paranaguá (ECP), Brazil. Computer modeling enables the monitoring of water quality parameters in 
the rivers and the bay and seeks solutions to serious problems related to the quality of life and 
environmental health in regions subjected to sanitary sewage contamination. The study presents a 
simulation of dissolved oxygen (DO) and biochemical oxygen demand (BOD) concentrations, 
according to model SisBAHIA®, used as indicators of organic matter in a body of water, applied to 
the western portion of the ECP. The simulations were carried out for the current situation, 
considering as boundary condition the concentrations measured in the rivers and the values 
estimated from the resident population and for a situation projected for the year 2015, taking into 
account the population increase and its implications in pollution loads. The results show that 
sewage released into rivers and channels reach the bay, accumulate in the regions near the estuaries 
and compromise the water quality of Paranaguá Bay. For the year 2015, the conditions are 
aggravated, with a worsening of water quality in the western part of the ECP. 

Palavras-chave: Controle de poluição, modelo de qualidade de água, Complexo Estuarino 
Paranaguá e saneamento ambiental. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A gestão múltipla dos recursos hídricos, para a garantia de seu uso de forma saudável para 

atender as populações futuras, é de fundamental importância. Muitas vezes os impactos negativos 

sobre os cursos d´água estão relacionados a ações que teriam como objetivo promover o 

saneamento, numa visão higienista isolada, cuja predominância se dava, na prática, somente no 

afastamento dos dejetos, em desacordo com os conceitos atuais de saneamento ambiental. 

Os estuários são sistemas frágeis, regidos pela interação de diversos processos físico-químicos 

e biológicos e possuem grande importância econômica e ecológica, devido a sua complexidade de 

ecossistemas e a interação com o homem. O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) se enquadra 

neste contexto, sendo indiscutível a sua relevância para o estado do Paraná. O presente trabalho 

apresenta uma avaliação da poluição por esgoto sanitário no CEP, contribuindo para a solução de 

problemas ambientais, a partir do uso da modelagem computacional. Esta ferramenta permite 

monitorar parâmetros de qualidade de água nos rios e na Baía, buscando soluções para resolver 

problemas graves relacionados à qualidade de vida e saúde ambiental em regiões sujeitas à 

contaminação por esgoto sanitário. Modelos ambientais que estudam a dispersão de poluentes em 

corpos d’água têm sido usados como suporte para tomada de decisões estratégicas no que se refere 

ao lançamento de efluentes sanitários em rios e, também, em regiões costeiras, que sofrem 

influência direta do aporte de poluição de origem continental.  

A avaliação dos efeitos da poluição das águas decorrentes de despejos de esgoto sanitário 

pode ser feita através do monitoramento de alguns parâmetros químicos de qualidade das águas, 

como, por exemplo, nitrogênio amoniacal, que indica a presença de esgoto doméstico lançado 

recentemente, nitrogênio nitrato, OD (Oxigênio Dissolvido) e DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio). Neste sentido, modelos computacionais de qualidade de água que contemplem 

fontes/sumidouros destes parâmetros, o transporte ao longo do corpo d’água e a sua reação com 

outras substâncias são ferramentas importantes no monitoramento ambiental, onde a principal fonte 

de poluição é o lançamento de esgoto doméstico (Bach et al., 1995).  

O modelo de qualidade de água usado neste trabalho faz parte do Sistema de Base 

Hidrodinâmica Ambiental, denominado SisBAHIA®, desenvolvido pela Área de Engenharia 

Costeira e Oceanográfica do Programa de Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ 

(www.peno.coppe.ufrj.br/SisBahia). Para maiores informações sobre o SisBAHIA® o leitor deve 

reportar-se a Rosman (2000). O modelo de qualidade de água considera o contaminante passivo e 

não-conservativo, ou seja, as substâncias presentes na água não afetam a circulação hidrodinâmica 

do corpo d’água e sofrem modificação de concentração através de processos físicos, químicos e 
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biológicos. Sendo assim, a simulação do padrão de circulação hidrodinâmico é essencial na 

estrutura computacional quando da modelagem de parâmetros de qualidade de água.  

O modelo de qualidade de água do SisBAHIA® considera os ciclos do nitrogênio e do fósforo 

e o balanço de oxigênio. Como as reações cinéticas modeladas variam fortemente com a 

temperatura e salinidade (Sellers, 1965), o modelo foi construído considerando as seguintes 

substâncias: Nitrogênio Amônia, Nitrogênio Nitrato, Nitrogênio Orgânico, Clorofila_a, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio – DBO, Oxigênio Dissolvido – OD, Fósforo Inorgânico, Fósforo 

Orgânico, Temperatura e Salinidade. A descrição geral do modelo de qualidade de água, usado 

neste trabalho, pode ser encontrada em Cunha et al. (2003). Este modelo possibilita ainda que os 

ciclos possam ser resolvidos separadamente. Neste caso, é possível resolver o balanço de oxigênio, 

os ciclos do nitrogênio e do fósforo separadamente ou em conjunto, incluindo a solução da 

temperatura e da salinidade.  

Uma das conseqüências da descarga de efluentes sanitários no meio ambiente é o déficit de 

oxigênio, que é causado pelo consumo de oxigênio pelas bactérias para oxidar a matéria orgânica 

presente no esgoto (Thomann & Muller, 1987). Em condições normais, as águas constituem 

ambientes bastante pobres em oxigênio, devido à baixa solubilidade, com concentrações de 

saturação dependente da altitude, da temperatura e do teor de sal existente na água. A presença de 

certos poluentes, principalmente de origem orgânica, provoca a diminuição da concentração de OD, 

podendo levar ao desaparecimento e, conseqüentemente, à extinção dos organismos aquáticos 

aeróbios, já que a decomposição da matéria orgânica, pelas bactérias aeróbias, é feita a partir do 

consumo do oxigênio dissolvido.  

A matéria orgânica é introduzida nos corpos d’água principalmente através do lançamento de 

esgoto doméstico, podendo estar presente em alguns efluentes industriais ou até mesmo 

naturalmente, como parte dos ciclos biogeoquímicos. Em grande quantidade pode causar o aumento 

do número de microrganismos e, conseqüentemente, o consumo excessivo do oxigênio dissolvido. 

Geralmente são usados dois indicadores de matéria orgânica na água: a Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) e a Demanda Química de Oxigênio (DQO). A DBO é usada pelo SisBAHIA® 

como indicador do teor de matéria orgânica, podendo ser usada para avaliar o impacto do 

lançamento de uma carga de poluente orgânico na qualidade da água de um determinado recurso 

hídrico. 

Neste trabalho é usado o modelo OD-DBO do SisBAHIA® para avaliar a poluição ambiental 

na porção oeste do CEP. Tal escolha foi motivada pela disponibilidade de dados existentes e pela 

capacidade destes parâmetros de serem usados como indicadores da dispersão de outros os 

poluentes orgânicos no corpo d´água. O modelo OD-DBO relaciona a poluição de um corpo d’água 

por matéria orgânica e a queda dos níveis de oxigênio dissolvido, provocada pela respiração dos 
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microrganismos envolvidos na depuração dos esgotos. Neste modelo há um balanço entre as formas 

de consumo e as fontes de produção do OD; quando o consumo é maior que a fonte, há o 

decréscimo da concentração de OD. No modelo de qualidade de água do SisBAHIA®, as incógnitas 

do balanço de oxigênio são a Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO e o Oxigênio Dissolvido, 

OD. Os processos cinéticos de consumo e fontes envolvidos são: para a Demanda Bioquímica de 

Oxigênio são incluídos: decaimento, oxidação, desnitrificação e deposição; para o Oxigênio 

Dissolvido são incluídos: reaeração (fonte), crescimento ou fotossíntese (fonte), respiração 

(consumo), nitrificação (consumo), oxidação (consumo) e demanda de oxigênio devido ao 

sedimento (consumo). 

A primeira seção deste trabalho apresenta uma descrição geral da Baía de Paranaguá e de suas 

fontes de poluição, com destaque para a avaliação da qualidade da água nos rios e para a descrição 

do padrão de circulação hidrodinâmico da Baía. Os resultados e a análise da avaliação da poluição 

por esgoto sanitário e os resultados obtidos pelo modelo de qualidade de água são apresentados nas 

seções seguintes. Na última seção são apresentadas as conclusões do trabalho.  

2 – ASPECTOS GERAIS DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ (CEP) 

A Baía de Paranaguá, localizada no litoral do Paraná (48º25’W, 25º30’S), junto com as Baías 

de Iguape-Cananéia no litoral sul do estado de São Paulo, formam um complexo estuarino-lagunar 

ainda pouco degradado comparados com outros das costas sul e sudeste do Brasil. Esta região (612 

km2) é mais bem definida como Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá (CEP) (Figura 1) e é 

composta por dois corpos d’água principais: as baías de Antonina e de Paranaguá (260 km2); e baías 

de Laranjeiras e Pinheiros (200 km2). Sua conexão com o oceano se processa através dos canais da 

Galheta, Norte e Superagüi, sendo a área ao redor da Ilha do Mel (152 km2) a principal entrada ao 

sistema. 

A região total abriga um complexo de Unidades de Conservação estaduais e federais, 

destacando-se: Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (APA), Estação Ecológica de 

Guaraqueçaba, Área de Relevante Interesse Ecológico das Ilhas do Pinheiro e Pinheirinho, Parque 

Nacional de Superagüi, Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi e Estação Ecológica Ilha 

do Mel. A importância ecológica do CEP é determinada ainda pela sua grande diversidade de 

ambientes, incluindo planícies de maré, baixios, ilhas, costões rochosos, marismas, rios de marés 

(gamboas) e manguezais (Lana, 1986). 
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Figura 1 – Localização do Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá – Paraná – Brasil. 

 

A região de mangue da Baía de Antonina é apontada como o segundo berçário marinho mais 

importante do Hemisfério Sul. Além de sua relevância ecológica, o CEP destaca-se ainda por 

possuir um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná, devido 

às atividades desenvolvidas na região, tais como: atividade portuária (Portos de Paranaguá e de 

Antonina, sendo o Porto de Paranaguá o primeiro em exportação de grãos na América Latina), 

atividades pesqueira e turística (Camargo, 1998). 

Estas atividades ocasionam um intenso tráfego de navios de grande porte (atividade portuária) 

e de pequenas e médias embarcações (de passageiros, pesca ou lazer), resultando em um risco 

eminente de contaminação da água das baías por petróleo e seus derivados. A qualidade da água na 

região, porém, não é afetada somente pela contaminação com o óleo das embarcações e/ou 

acidentes como o descrito, mas também pelo lançamento de esgoto in natura proveniente da área 

urbanizada da região. A falta de captação e tratamento adequados do esgoto doméstico é uma 

realidade não somente desta área, mas de todo o Complexo Estuarino de Paranaguá e demais 

regiões pertencentes à zona costeira do Paraná. A situação do entorno de Paranaguá é agravada 

devido a esta possuir o maior índice demográfico (217.150 habitantes permanentes – IBGE censo 

2001) registrado para todo o litoral, sendo que aproximadamente 96% desta população se 

concentram na área urbana. Com uma rede de coleta e tratamento inexistente ou ineficiente, o 

esgoto sanitário in natura é lançado nos rios ou em canais inapropriados ou diretamente na baía 

(Kolm et al., 2002), quando não utilizado o sistema de fossas sépticas , única tecnologia de 

“tratamento” disponível na região. Estudos realizados por Kolm et al. (2002) demonstram altas 

concentrações de coliformes fecais em frente ao Porto de Paranaguá, sendo este um claro indicativo 

da poluição da área por esgoto doméstico. 
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A descarga de esgoto doméstico em um corpo d`água, além de influenciar na qualidade da 

água, quando somado a processos biológicos de retirada do aporte de água doce, uma vez 

considerada sua interação com os processos hidrodinâmicos, determina o estado trófico do sistema 

(Lana et al., 1986). De acordo com Machado et al. (1997), a quantidade de nutrientes e o estado 

trófico da Baía de Paranaguá variam sazonal e espacialmente de quase oligotrófico no inverno (nas 

regiões próximas à desembocadura) a eutrófico no verão (nas regiões mais à montante). 

Outra característica relevante nesta região é o transporte de sedimentos e partículas orgânicas, 

especialmente importantes para a viabilização dos portos de Antonina e Paranaguá, que depende 

diretamente da manutenção dos canais de acesso que sofrem processos periódicos de colmatação. O 

processo de transporte de sedimentos é o mecanismo pelos quais esses sedimentos são 

redistribuídos e depende de uma série de fatores (os quais são variáveis no tempo e no espaço) 

como variações no regime de correntes, fontes potenciais de fluxo de sedimentos, rugosidades do 

fundo, tamanho do grão e ação das ondas sobre o fundo (Trenhaile, 1997 apud Noernberg, 2001). 

Os sedimentos trazidos pelos rios possuem ciclos de transporte, deposição e ressuspensão (Wright, 

1995 apud Noernberg 2001), de modo que o tempo gasto e a distância percorrida entre a carreação 

dos sedimentos pelo rio e sua deposição final, dependem do regime oceanográfico costeiro e do 

comportamento sazonal de descarga do rio (Noerberg, 2001). A Figura 2 mostra o domínio usado 

na modelagem e a localização das estações de monitoramento da qualidade da água. 

 

Figura 2 – Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá e a localização das estações de 

monitoramento da qualidade da água. 
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3 – FONTES DE POLUIÇÃO 

O objetivo do estudo é verificar se os componentes orgânicos e os nutrientes, originários dos 

esgotos domésticos, lançados em rios da bacia contribuinte provocam a poluição no CEP. 

Infelizmente, existem poucas medições diretas das cargas orgânicas lançadas no CEP. O CEP 

recebe esgoto sanitário de cerca de 217.000 habitantes que vivem em três principais municípios: 

Paranaguá, Antonina e Morretes. A carga orgânica produzida hoje pela bacia de contribuição, de 

cerca de 12.000 kg DBO/dia, é lançada, na prática, sem qualquer tratamento, nos rios e canais que 

deságuam suas águas no estuário. Paranaguá apresenta a maior população da região, respondendo 

por cerca de 130.000 habitantes. Neste sentido, pode-se estimar que a carga lançada pelo município 

de Paranaguá é de aproximadamente 6700 kg DBO/dia. As projeções feitas para o ano de 2015, 

considerando um crescimento populacional da ordem de 30%, elevam a carga total para 15700 kg 

DBO/dia, sendo que 8700 kg DBO/dia produzido pelo município de Paranaguá. É possível resumir 

o lançamento de carga orgânica proveniente de efluentes sanitários em três regiões distintas: 

• Baía de Paranaguá: esta região recebe grande parte da carga orgânica da bacia contribuinte, 

mas possui um padrão de circulação com taxas de renovação consideráveis, sendo, portanto, 

capaz de evitar problemas maiores relacionados à qualidade de água. 

• Baía de Laranjeiras: segundo os dados obtidos para as estações localizadas na região, pode-se 

considerar que a região apresenta pequeno percentual de lançamento de carga orgânica, 

comparada ao restante da bacia de contribuição.  

• Baía de Antonina: recebe uma pequena quantidade de carga orgânica. No entanto, por possuí 

baixíssimo padrão de circulação, o que gera uma renovação lenta da água, pode-se se tornar 

uma região com consideráveis problemas relacionados à qualidade de água, tornando a faixa 

litorânea bastante poluída. 

Considerando que não há medição de carga para os rios próximos ao município de Paranaguá, 

as cargas foram estimadas a partir da população residente e da carga gerada e das contribuições por 

bacia contribuinte. Neste sentido é possível resumir o lançamento de carga orgânica proveniente de 

efluentes sanitários como mostrado na Tabela 1, para o cenário atual e para o ano de 2015. 
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Tabela 1 – Concentrações de OD e DBO nos rios pertencentes à ao CEP usadas na simulação dos 

parâmetros de qualidade de água. 

Localização OD (mgO2/L) DBO (mgO2/L) 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 
Canal de Passo do Vau 8,00 6,12 3,00 3,90 
Rio do Nunes 8,5 6,5 1,00 1,30 
Rio Cachoeira 8,5 6,5 1,0 1,3 
Rio Nhundiaquara 8,00 6,15 4,0 5,2 
Cidade de Paranaguá 6,00 4,61 12,74 16,80 
Rio Verde 8,00 6,15 4,50 5,85 

 

4 – CARACTERIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICA DO C EP 

O transporte de uma dada substância em um corpo d’água é dominado pela advecção, 

sugerindo assim uma enorme dependência entre a simulação hidrodinâmica e o processo de 

transporte. Neste contexto, a correta caracterização da circulação hidrodinâmica no CEP é o 

primeiro passo no estudo da dispersão de escalares passivos. Nesta seção, a caracterização da 

circulação hidrodinâmica das baías de Paranaguá e Antonina, que será usada no estudo da dispersão 

de poluentes, é apresentada. 

Considerando que padrões de estratificação muito fracos, a velocidade das correntes pode ser 

bem representada por meio de variáveis médias na vertical. Nestes casos as equações governantes 

são promediadas na dimensão vertical, reduzindo a dimensão do problema. Além da quase 

homogeneidade da coluna d’água, a validade de tal simplificação baseia-se fato de as escalas 

horizontais serem pelo menos duas ordens de grandeza maiores que as verticais e do escoamento de 

interesse ser predominantemente horizontal. Sendo assim, no estudo da caracterização da circulação 

hidrodinâmica da Baía de Paranaguá foi usado um modelo hidrodinâmico bidimensional em planta. 

O domínio definido na modelagem é mostrado na Figura 3, onde também pode ser observada 

a malha de elementos finitos quadráticos usada na discretização do domínio, a partir de elementos 

quadrangulares sub-paramétricos Lagrangeanos e a batimetria da baía. A definição do domínio do 

modelo foi retirado do contorno do Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá, extraído de uma 

imagem Landsat 7, sensor ETM+, na órbita ponto 220/078, de 02 de setembro de 2002, bandas 3 

(0,63-0,69 µm), 4 (0,78-0,90 µm), 5 (1,55-1,75 µm) e resolução espacial de 30 metros. O contorno 

do Complexo Estuarino de Paranaguá foi baseado no em Bette, 2006. O campo batimétrico 

utilizado neste trabalho foi produzido por Herrling (2003) através de digitalização de cartas 

náuticas, interpolação de imagens de satélite (TM Landsat 5 e TM Landsat 7) e dados provenientes 

de campanhas com ecossondas, estes disponibilizados pela Administração dos Portos de Paranaguá 
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e Antonina (APPA). As imagens de satélite foram interpretadas considerando diferentes ciclos de 

maré, sendo as profundidades das bordas do domínio extraídas com relação ao nível médio do mar e 

os bancos de areia durante a baixamar de uma maré de sizígia. Os dados obtidos através de 

campanhas foram utilizados principalmente no canal de navegação dos portos e tiveram que ser 

referenciados ao nível médio do mar. Maiores detalhes sobre estes procedimentos estão disponíveis 

em Herrling (2003). 

 

Figura 3 - Domínio de modelagem para o sistema da Baía de Paranaguá, mostrando a malha 

com 1607 elementos finitos e 7216 nós. 

Na simulação do padrão de circulação hidrodinâmico foi considerada apenas maré 

astronômica gerada entre os dias 1/01/2007 e 31/03/2007, sendo este o principal forçante, uma vez 

que a circulação é regida principalmente pelo afluxo e efluxo da maré. A maré na Baía de 

Paranaguá é semidiurna, com desigualdades diurnas, apresentando como principais componentes 

M2 e S2. A maré astronômica foi obtida com a análise de séries de elevações do nível do mar 

através do método harmônico. O conjunto com as 11 principais constantes harmônicas para a 

estação maregráfica de Paranaguá foi retirado de Marone & Jamiyanna (1997) e outras 

componentes para a mesma estação foram disponibilizadas pelo CEM/UFPR. A Figura 4 mostra a 

curva de maré utilizada como forçante no contorno aberto do CEP. 
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Figura 4 - Curva de maré utilizada na modelagem, obtida a partir de dados obtidos de Marone 

& Jamiyanna (1997) e CEM/UFPR. 

O coeficiente de atrito do fundo pode ser calculado via coeficiente de Chèzy. Este coeficiente 

depende da amplitude da rugosidade equivalente de fundo, definida a partir da composição e da 

distribuição de sedimentos no fundo (Abbot e Basco, 1989). Na porção central predomina areia 

(com valores em torno de 0,030m), caracterizada por uma alta dinâmica das marés. Na parte leste 

predominam os sedimentos argilo-siltosos, com valores em torno de 0,015m. A Figura 5 mostra a 

distribuição espacial da amplitude da rugosidade de fundo no domínio de modelagem. Os dados de 

vento utilizados foram medidos na estação do SIMEPAR na Ilha do Mel. Considerou-se o campo de 

vento uniforme no espaço, mas variando ao longo do tempo, com valores definidos a cada hora. 

 

Figura 5 - Distribuição espacial da amplitude da rugosidade do fundo considerada para o 

domínio do modelo hidrodinâmico. 
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Foram considerados ainda cinco rios afluentes na região modelada do CEP. Os registros de 

vazões médias diárias foram obtidos junto a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental do Paraná - SUDERHSA. A Figura 6 mostra os valores usados 

durante o período de simulação hidrodinâmica. 
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Figura 6 – Valores de vazão medidos para os rios da bacia contribuinte do CEP no período de 

modelagem. 

Os resultados da modelagem da circulação hidrodinâmica da Baía de Paranaguá, apresentados 

nesta seção, devem ser considerados qualitativamente, visto que não foi possível fazer a calibração 

e validação do modelo dentro do intervalo de tempo simulado. Como as medições disponíveis para 

comparação referem-se ao ano de 2007, seria necessário alimentar o modelo com dados referentes a 

este período. Neste caso, a batimetria deveria ser aquela observada no período, com cuidado 

especial na região do canal principal que sofre dragagem constante; as vazões dos rios teriam que 

ser variáveis, e principalmente, a curva de maré usada no contorno aberto deveria basear-se em 

registros de maré, considerando a presença da maré meteorológica. Os resultados mostram que as 

componentes de maré sofrem uma significativa amplificação das suas componentes à medida que se 

vai para o interior da Baía de Paranaguá. Vale, no entanto, ressaltar que, como foram usados dados 

de maré astronômica e vento medidos nas mesmas datas, é possível usar os resultados do modelo 

hidrodinâmico para estimar a dispersão dos parâmetros de qualidade de água, de uma forma 
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qualitativa. A Figura 7 mostra as estações de monitoramento dos parâmetros de qualidade de água e 

da circulação hidrodinâmica usado pelo SisBAHIA®. 

 

Figura 7 – Localização das estações de monitoramento no domínio modelado, usada pelo 

modelo hidrodinâmico e de qualidade de água do SisBAHIA ®. 

Segundo Knoppers et al.,1987, a circulação da Baía de Paranaguá se caracterizada por 

correntes de maré, com alguma influencia das vazões fluviais. Observando o padrão espacial de 

correntes em diferentes situações de maré, observa-se que os canais formados pela ilhas tendem a 

guiar o campo de correntes na direção paralela aos contornos, intensificando seus valores. Na 

vazante as correntes são mais fortes que na enchente, devido à influência dos atritos lateral e do 

fundo, principalmente nas regiões estranguladas (Camargo, 1998). Na Baía de Antonina as 

correntes são fracas, apresentando um comportamento bastante semelhante tanto na enchente 

quanto na vazante. Pode-se ainda observar que os campos de velocidade mostram uma forte relação 

com a batimetria local.  
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5 – SIMULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA N O CEP 

As simulações das concentrações de OD e DBO, como parâmetros para avaliar a poluição 

ambiental na Baía de Paranaguá e Antonina, no CEP, foram realizadas usando como condição de 

contorno as concentrações medidas nos rios, mostradas na Tabela 1, e valores estimados a partir do 

coeficiente de diluição de cada rio. As simulações foram realizadas para a situação atual, e para uma 

situação projetada para o ano de 2015, considerando o aumento populacional e as suas implicações 

nas cargas poluidoras. Foi considerado que o aumento seria proporcional ao coeficiente de diluição 

de cada rio, calculado a partir dos dados medidos, ou seja, o coeficiente de diluição não seria 

alterado, já que as vazões médias permaneceriam as mesmas, desprezando o incremento de vazão 

provocado pelo aumento populacional.  

Para o monitoramento dos valores de concentração de OD e DBO ao longo do período de 

simulação, foram escolhidas as 9 estações. A Figura 7 mostra a localização destas estações. Como 

condição inicial considerou-se toda a região com concentração de 0,0 mg/L de DBO e 8,3 mg/L O2 

de OD. As simulações foram realizadas no período de 91 dias, usando o padrão de circulação 

hidrodinâmico simulado pelo SisBAHIA®. E mostrado na seção anterior. A Tabela 2 mostra as 

constantes do modelo de qualidade de água usadas pelo SisBAHIA® na simulação dos dois cenários 

(Umgiesser et al., 2003). 

 

Tabela 2 - Constantes do modelo de qualidade de água usadas pelo SisBAHIA® para CEP. 

Var. Parâmetros Unidades SisBAHIA® 
K1D  Coeficiente de decaimento da biomassa dia-1 0,02 
KD  Coeficiente de desoxigenação em 20°C dia-1 0,05 
KDBO Constante de meia saturação para oxidação da 

DBO 
mg O2/L 0,50 

VS3  Velocidade de deposição de substância 
orgânica 

m/dia 0,00 

FD5  Fração de DBO dissolvido na coluna de água  0,50 
K2D  Coeficiente de desnitrificação em 20°C dia-1 0,09 
KNO3 Constante de meia saturação limitado pelo OD mg N/L 0,10 
Ka  Coeficiente de reaeração em 20°C dia-1 1,38 
K12  Coeficiente de nitrificação em 20°C dia-1 0,02 
KNIT Constante de meia saturação para OD limitado 

pelo processo de nitrificação 
mg O2/L 0,30 

GPI  Taxa de crescimento da biomassa dia-1 0,30 
K1R  Coeficiente de respiração da biomassa em 20°C dia-1 0,12 
SOD Demanda de oxigênio no sedimento g/mg dia 0,20 
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6 – RESULTADOS OBTIDOS 

O modelo de qualidade de água do SisBAHIA® desenvolvido para o ciclo do oxigênio possui 

como incógnitas as concentrações de DBO e OD. Como as fontes e sumidouros de OD podem ser 

diversos, e não estão contempladas no modelo OD-DBO, que relaciona apenas a perda por oxidação 

de matéria orgânica, optou-se em apresentar apenas as concentrações de DBO, por representar a 

dispersão de qualquer substância orgânica, com decaimento de primeira ordem. A Baía de 

Paranaguá apresentou variações espaciais significativas de concentração de DBO, como mostrado 

na Figura 8, considerando que a maior carga de matéria orgânica foi lançada nesta região; nas 

demais regiões, as variações são pequenas, corroborando com as informações disponíveis, de que a 

poluição no CEP está restrita a região próxima às regiões urbanas, nos rios que chegam à baía, 

acumulando-se ao longo das regiões próximas aos estuários. Como não há monitoramento 

sistemático dos parâmetros de qualidade de água na Baía de Paranaguá, os resultados obtidos 

podem ser usados qualitativamente, considerando que não houve qualquer processo de calibração. 

No entanto, vale lembrar que o modelo usada, o SisBAHIA ® tem sido usado em outras aplicações 

semelhantes, com bons resultados (Cunha et al., 2006).  

 

Figura 8 – Distribuição espacial das concentrações de DBO obtidos pelo modelo considerando 

a situação atual. 

Observando a Figura 9, onde são mostradas as concentrações de DBO obtidas pelo 

SisBAHIA® para cinco estações de monitoramento, considerando apenas o cenário atual, nota-se 

um comportamento oscilatório, partindo de uma condição inicial nula para estabilização em torno 

de valores médios. Verifica-se uma grande dispersão dos resultados em torno dos valores medianos; 
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as estações localizadas nos próximas as regiões urbanas possuem índice de degradação maior, 

diferentemente das estações localizadas na região mais externa. 
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Figura 9 – Concentrações de DBO obtidos pelo SisBAHIA® na estação B, próxima ao contorno 

aberto, Estação D, na Baía de Paranaguá, nas estações 1 e 2, próxima ao município de Paranaguá, 

estação e na estação F, na Baía de Antonina. 

Observando os valores máximos, mínimos e medianos das concentrações de DBO ao longo do 

período de simulação, nas nove estações de monitoramento, obtidos pelo modelo para o cenário 

atual e para o ano de 2015, verifica-se que os valores medianos das concentrações de DBO são 

sempre inferiores a 6,5 mg O2/L, para todas as estações, caracterizando uma região com bons níveis 

de qualidade. Comparando os resultados para o cenário atual (Figura 10) e para o ano de 2015 

(Figura 11), percebe-se o mesmo comportamento, com as concentrações de DBO bastante dispersas 

em relação à mediana, é um incremento dos valores no cenário 2015. Este incremento não acontece 

de maneira uniforme em todas as estações de monitoramento, mostrando que os resultados do 

modelo de qualidade de água podem ser usados de forma qualitativa, ou seja, permite que cenários 

possam ser comparados, apesar da modelo não ter sido calibrado. Fica evidente também que se 

houvesse disponibilidade de dados para calibração do modelo, esta ferramenta poderia ser usada de 

forma quantitativa, contribuindo para a gestão múltipla deste corpo d´água. 
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Figura 10 – Valores máximos, mínimos e medianos de concentrações de DBO obtidos pelo 

modelo considerando a situação atual. 
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Figura 11 – Valores máximos, mínimos e medianos de concentrações de DBO obtidos pelo 

modelo para o ano de 2015. 

6 – CONCLUSÕES 

Neste trabalho é mostrada a avaliação da poluição por esgoto sanitário na Baía de Paranaguá. 

Foi utilizado um modelo de qualidade de água, que monitora as concentrações de OD e DBO como 

indicadores de matéria orgânica no corpo d’água. Foram realizadas simulações considerando dois 

cenários, um atual e uma projeção para o ano de 2015. Os resultados mostram que os esgotos 

lançados nos rios e canais chegam à baía, acumulando-se ao longo das regiões próximas aos 

estuários e comprometem em muito a qualidade da água; na região mais externa da baía, o 
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comprometimento é menor. Para o ano de 2015, as condições são agravadas principalmente na 

região próxima ao município de Paranaguá. 
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