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BAIXO TRECHO DO RIO JAGUARIPE PARA A VAZÃO DE REFERÊNCIA 
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RESUMO – O rio Jaguaripe, localizado no estado da Bahia, vem sofrendo significativa degradação 

decorrente do lançamento de efluentes sanitários in natura, proveniente dos municípios ribeirinhos. 

Com o objetivo de avaliar da capacidade de autodepuração do baixo trecho do rio Jaguaripe, utilizou-

se a ferramenta QUAL-UFMG. Essa avaliação englobou a simulação de diferentes cenários de 

intervenções de modo a evidenciar o comportamento dos perfis de oxigênio dissolvido e demanda 

bioquímica de oxigênio ao longo do trecho modelado. Para aplicação do modelo foi realizada: a 

obtenção de dados de vazão, qualidade da água, definição da vazão de referência Q90, levantamento 

das contribuições de efluentes ao longo do trecho modelado através de visita de campo e a projeção 

dessas contribuições para os respectivos cenários futuros. Os perfis de OD e DBO5 evidenciaram que 

grande parte da área de estudo encontra-se em desacordo aos padrões preconizados pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005 para corpos d’águas de água doce classe  2, apresentando valores máximos 

de DBO5 para o cenário atual de cerca de 8,6 mg/l, indicando uma ampla necessidade de se prover 

soluções sanitárias e de infraestrutura no ambiente urbano afim que haja redução da carga orgânica 

lançada diretamente no trecho.  

 

ABSTRACT– The Jaguaripe River, located in the state of Bahia, has suffered significant degradation 

due to the release of in natura sanitary effluents from the riparian municipalities. The QUAL-UFMG 

tool was used to evaluate the self-depuration capacity of the low section of the Jaguaripe River. This 

evaluation encompassed the simulation of different intervention scenarios in order to show the 

behavior of the dissolved oxygen and biochemical oxygen demand profiles along the modeling 

stretch. For the application of the model, the following data were obtained: flow data, water quality, 

Q90 reference flow definition, survey of effluent contributions along the section modeled through field 

visit and the projection of these contributions to the respective future scenarios. The DO and BOD5 

profiles showed that a large part of the study area is in disagreement with the standards recommended 

by CONAMA Resolution No. 357/2005 for bodies of fresh water class 2, presenting maximum values 

of BOD5 for the current scenario of about 8.6 mg/l, indicating a broad need to provide sanitary and 

infrastructure solutions in the urban environment in order to reduce the organic load directly on the 

stretch. 
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INTRODUÇÃO 

A potencial escassez dos recursos hídricos tem alarmado toda população mundial no que tange 

a necessidade de adoção de medidas de controle de poluição dos corpos d’água. No Brasil, a falta de 

planejamento histórica e a insuficiência da oferta de saneamento básico, tem agravado o problema da 

poluição dos recursos hídricos, apesar da existência de mecanismos legais e instâncias estruturadas 

com a finalidade de mitigar o mesmo.  

A situação do meio ambiente na maior parte do Brasil decorre do mau uso dos recursos 

naturais, incluindo as águas, promovido pelas diversas atividades produtivas e pela própria vida 

urbana e rural durante séculos. Nesse período, pouco se fez para inibir a degradação, a não ser 

iniciativas mais recentes, após o advento da legislação ambiental e aos recursos hídricos. Desse 

quadro resultaram bacias hidrográficas com rios poluídos, em maior ou menor grau, por terem 

recebido – e ainda receberem – contínuas cargas de contaminantes, principalmente os esgotos 

urbanos, além de efluentes das atividades industriais, agropecuárias e de extração mineral, entre 

outras (BRASIL, 2015). 

Esse contexto está presente quando observa-se a sub-bacia do rio Jaguaripe, sendo 

identificado que a ausência de políticas públicas voltadas para a infraestrutura de saneamento, 

planejamento territorial e medidas protecionistas do ponto de vista ambiental, culminaram num 

cenário de degradação ambiental com dimensões ainda desconhecidas. 

Em 2018 a Lei nº 11.445/2007, também conhecida como Lei do Saneamento, completou 11 

anos, e o acesso a coleta de esgoto no Brasil de acordo com Instituto Trata Brasil (2018), passou de 

42% para 51,92%, avanços tímidos, inviabilizando a universalização dos serviços no ano de 2033, 

como previsto no Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB). Ao ampliarmos o olhar para os 

municípios de pequeno porte como o município de Nazaré no estado da Bahia, onde está localizada 

a área de estudo do presente trabalho, nos deparamos com uma realidade ainda pior. De acordo com 

a ANA (2017), este município lança cerca de 97% dos esgotos sanitários diretamente no rio Jaguaripe 

sem qualquer tipo de tratamento. 

Observado o somatório de fatores de degradação da sub-bacia do rio Jaguaripe, tais como uso 

e ocupação do leito maior do rio, para urbanização e agropecuária, supressão de vegetação, 

assoreamento de nascentes e lançamento de esgotos “in natura”, a realização deste trabalho objetiva 

avaliar a capacidade de autodepuração no baixo trecho do rio Jaguaripe ao lançamento de cargas 

orgânicas provenientes de fontes pontuais e difusas. Essa verificação é baseada na sua capacidade de 

suporte para cenário de desenvolvimento atual e futuro, afim subsidiar a gestão estadual de recursos 

hídricos. 
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METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

A sub-bacia do rio Jaguaripe, de acordo com a regionalização estadual do estado da Bahia, 

fica localizada na Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) IX, Recôncavo Sul, integrante 

da Região Hidrográfica do Atlântico Leste (sub-bacia Recôncavo 1), conforme disposto no Plano 

Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2006). A localização da área está apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da sub-bacia do rio Jaguaripe 

Fonte: Autoria própria 

Com uma área de cerca de 1450 km², o seu rio principal, o rio Jaguaripe, desagua na costa 

leste do oceano atlântico, na chamada Baía de Todos os Santos. O trecho modelado com um 

comprimento de 6,5km, encontra-se na parte baixa desta sub-bacia compreendendo a área urbana do 

município de Nazaré, no qual é localizado o seu exutório. Esta área apresenta clima úmido com 

precipitações médias anuais de cerca de 1800 mm bem distribuídas ao longo do ano, com período 

úmido de abril a julho e período de menor precipitação de outubro a fevereiro (ANA, 2018); 

(TOMASONI & TOMASONI, 2005). 
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DADOS FLUVIOMÉTRICOS E DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Neste trecho foram identificados dois pontos de monitoramento de qualidade da água do 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado da Bahia (INEMA) e um posto 

fluviométrico da Agência Nacional de Águas (ANA), conforme apresentado nos Quadros 1 e 2 e 

Figura 1. 

Quadro 1 – Posto fluviométrico localizado na região de estudo 

Código Nome do posto Município Período de observação 

51560000 Nazaré Nazaré 1949 - 2018 

 

Quadro 2 – Postos de monitoramento de qualidade da água localizados na região de estudo 

Código Nome do posto Município Período de observação 

RCS-JGP-300 RCS-JGP-300 Nazaré 2008-2018 

RCS-JGP-320 RCS-JGP-320 Nazaré 2017-2018 

 

 

Figura 2 – Postos fluviométrios e de qualidade da água utilizados 

Fonte: Autoria Própria. 

 

DEFINIÇÃO DAS VAZÕES DE REFERÊNCIA E OBTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO 

LEITO FLUVIAL 

A partir da série histórica de vazões disponível para o posto fluviométrico selecionado foi 

calculada a vazão de referência para o baixo curso do rio Jaguaripe. Em consonância com o critério 

utilizado pelo órgão gestor de recursos hídricos no estado da Bahia, utilizou-se a vazão Q90 (vazão 

que permanece no rio em 90% do período analisado) como vazão de referência, sendo obtido valores 

através da definição da curva de permanência de vazões. Esse cálculo foi feito para a série completa 

(1949-2017) e para os períodos de 1949 a 2005 e de 2006 a 2017, objetivando visualizar o 
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comportamento do regime de vazões na última década, década esta que foi impactada com períodos 

secos prolongados.  

Com vistas a adequar o modelo as características fluviais do trecho modelado, foram obtidas 

as equações de velocidade e profundidade em função da vazão a partir do registro das medições de 

vazões disponíveis no banco de dados da ANA para a estação 51560000. 

 

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO 

Para realização da avaliação da capacidade de autodepuração do trecho em estudo, foram 

definidos três cenários de intervenção e/ou desenvolvimento da bacia, conforme Tabela 1. Para 

modelagem foram necessárias estimativas das vazões de esgoto e carga de DBO média lançada no 

trecho avaliado, onde foi feito um levantamento das soluções sanitárias adotadas no município de 

Nazaré-BA, e informações de abastecimento de água (SNIS, 2016), bem como realização de projeção 

populacional para o ano de 2035, em consonância com o horizonte proposto pelo Atlas Esgotos 

(ANA, 2017). 

Para o Cenário 1 considerou-se que 96,8% (ANA, 2017) dos efluentes domésticos produzidos 

no município de Nazaré é lançado “in natura” no trecho do rio Jaguaripe. Já para o Cenário 2, foram 

consideradas as mesmas características do Cenário 1, contemplando apenas a projeção populacional 

através do método exponencial, para a população urbana atendida pelos serviços de abastecimento de 

água para o ano de 2035, considerando um consumo per capita de 110 L/hab.dia. 

Considerado o cenário ideal, o cenário 3 prevê a implantação de um Sistema de Esgotamento 

Sanitário com 90% da população urbana atendida pelo Sistema de Abastecimento de Água 

contemplando um tratamento de efluentes com eficiência de 85%, para o ano de 2035. 

Tabela 1 – Cenários de intervenção e/ou desenvolvimento avaliados para a bacia do Rio Jaguaripe 

Cenário 
População 

Urbana 

Atendida 

QPC 

(l/hab.dia) 

Carga Gerada 

(kg/DBO.dia) 

Carga 

Lançada 

(kg/DBO.dia) 

QeMed 

(L/s) 

Conc. 

DBO 

(mg/L) 

1 (Atual) 24.532 96,4 1324,7 1282,3 21,9 677,80 

2 (Futuro sem 

intervenções - 2035) 
31.481 110 1700,0 1645,6 32,1 594,00 

3 (Futuro com 

intervenções - 2035) 
31.481 110 1700,0 255,0 32,1 92,05 

Fonte: Própria 

A modelagem foi realizada considerando a vazão de referência Q90. Após visita de campo, e 

levantamento de imagens com a utilização de drones, definiu-se um trecho de 10 km do rio como 

trecho a ser modelado, sendo dividido em seções de 0,1 km, a se contemplar a área após o exutório 
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da bacia englobando uma parte do manguezal a fim de verificar a distância requerida para uma 

autodepuração adequada. 

Foi verificado inicio das contribuições de esgoto a partir do quilômetro 1,2. Após avaliação de 

campo adotou-se para fins de modelagem contribuições pontuais a cada 100m, distribuindo a vazão 

total de esgotos gerados na zona urbana.  

 

DADOS DE ENTRADA DO MODELO 

Para a aplicação do modelo de simulação da qualidade da água QUAL-UFMG foram 

necessários: dados de qualidade da água do rio a montante do trecho modelado para diferentes 

períodos do ano, dados físicos do rio, dados de vazão pontual e incremental para os afluentes, 

contribuições de esgotos (pontual e difusa) e definição dos padrões de qualidade da água requeridos 

de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005.  

Para avaliação para a vazão de referência Q90, tiveram como dados de entrada a vazão Q90 

obtida neste trabalho e valores dos parâmetros para o ponto a montante do trecho avaliado (quadro 3) 

foram estimados considerando a condição de um rio classe 2 a montante do trecho. 

Quadro 3– Dados de entrada estimados  

PONTO DBO5 

(mg/L) 

OD 

(mg/L) 

Temp. 

(ºC) 

VAZÃO (m³/s) 

RCS-JGP-300 2,0 7,54 30,0 1,61 

Fonte: Autoria própria 

Foram utilizados ainda os quatro coeficientes cinéticos, sendo eles o coeficiente de 

desoxigenação (K1), o coeficiente de reaeração (K2), o coeficiente de sedimentação (Ks) e o 

coeficiente de decomposição (Kd). Para determinação dos coeficientes K1, Ks e Kd foram utilizados 

dados tabelados de acordo com Von Sperling (2014) e apresentados no Quadro 4. 

A determinação do coeficiente de reaeração (K2) foi procedida através das equações de 

Melching e Flores (1999), em função da velocidade, da declividade e vazão do rio, variável ao longo 

do trecho modelado. 

Quadro 4 – Valores padrão dos coeficientes cinéticos utilizados para modelagem dos cenários 

  K1 Ks Kd K2 

Valor 0,35 0,25 0,70 Variável 
Fonte: Von Sperling (2014) 

Cabe ressaltar que, com os dados de qualidade da água disponíveis para realização do trabalho 

não foi possível proceder a calibração do modelo devido a inconsistência dos valores. Esses valores 

podem ter sofrido interferência de outras fontes de poluição não identificada no trecho, problemas de 
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coleta das amostras e o fenômeno da intrusão salina que ocorre no final do trecho modelado, 

fenômeno este que influencia diretamente na dinâmica de autodepuração. Desta forma, para 

complementar a avaliação do processo de modelagem, foi procedida análise de sensibilidade da 

resposta do sistema frente a uma variação de 10% para os diferentes coeficientes cinéticos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

CARACTERIZAÇÃO FLUVIOMÉTRICA 

Obtidas as curvas de permanências para a série completa (1949-2017), a vazão de referência 

Q90 para o baixo trecho do rio Jaguaripe correspondeu ao valor de 1,61m³/s. Avaliando as curvas de 

permanências para os dois períodos distintos, 1949 a 2005 e 2006 a 2017, verificou-se que na última 

década a vazão de referência Q90 apresentou uma variação de cerca de 74% se comparado a Q90 

referente a série história para o período (1949-2005). Esse resultado revela a influência do período de 

escassez hídrica que se caracterizou na região a partir de 2012.  

Em escala local, outro fato a ser ponderado é a intensa supressão de vegetação e degradação 

de importantes nascentes da sub-bacia do rio Jaguaripe, identificada na visita técnica. Estes fatos 

somados a captação de águas subterrâneas sem sua devida autorização podem estar impactando a 

vazão de base do rio principal e demais afluentes. A Tabela 2 apresenta os valores das vazões de 

referência calculados. 

Tabela 2 – Vazões de referência obtidas para o baixo trecho do rio Jaguaripe 

Período Q90 (m³/s) 

1949-2017 1,61 

1949-2005 2,09 

2006-2017 0,55 

Fonte: Autoria própria 

Através dos dados de resumo de descarga (2015-2017) foram obtidas as funções potências 

através de regressão linear e seus coeficientes para adequação do modelo às características do rio em 

estudo conforme relações entre profundidade e vazão e velocidade e vazão (Figura 2). 

 

Figura 3 – Relação velocidade média x vazão / profundidade x vazão 

Fonte: Autoria própria 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO MODELO 

Utilizando avaliação do cenário 1 (atual) para período de estiagem (INEMA, 2018) como 

referência (figura 3),  foi procedida a análise de sensibilidade da simulação frente a variação de 10% 

para os diferentes coeficientes cinéticos (figura 4) foi verificado que o valor de DBO5 apresentou 

maior sensibilidade a variação do coeficiente de reaeração (K2) e o coeficiente de decomposição (Kd) 

influenciou no incremento da concentração de OD e DBO5. Dessa forma, estes dois coeficientes 

requerem uma análise mais criteriosa para proceder sua determinação de modo que não amplie a 

discrepância dos valores medidos e simulados. 

 

Figura 4 – Resultados da simulação preliminar para o cenário 1 período seco 

 Fonte: Autoria própria 

Os resultados apresentados na figura 4 e 5 evidencia o amplo cenário de degradação que este 

corpo d’água se encontra, comprometendo os usos múltiplos uma vez que em quase sua totalidade o 

mesmo se encontra em condições de rio classe 4. 

 

Figura 5 – Análise de sensibilidade para o km 4,5 do trecho modelado 

 Fonte: Autoria própria  

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO  

Uma vez avaliado a sensibilidade da simulação, foi realizado a análise preliminar da 

autodepuração no trecho de estudo considerando as condições para vazão de referência (Q90). Para 
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avaliação preliminar da capacidade de autodepuração os valores de OD e DBO utilizados foram 

estimados, considerando a condição de um rio classe 2 a montante do trecho. 

Ao avaliar os perfis de OD para os diferentes cenários (figura 6), verificou-se o atendimento 

de 100% do trecho estudado aos padrões preconizados Resolução CONAMA nº 357/05 para corpos 

d’água classe 2 evidenciando uma boa capacidade de reaeração do rio. 

 
Figura 6 – Resultados das simulações para a vazão de referência Q90 

Fonte: Autoria própria 

O perfil de DBO5 para cenário 1 e cenário 2, evidencia um aumento acentuado nos valores 

deste parâmetro, a partir do momento que o corpo hídrico é ser submetido ao lançamento de efluentes 

in natura, atingindo o valor máximo de 8,6 mg/l e 9,7 mg/l respectivamente, ultrapassando o limite 

de 5 mg/l estabelecido pela legislação. 

A avaliação do cenário 3 indica que deve-se haver uma boa operação do sistema de tratamento 

de efluentes afim que se garanta no mínimo 60% de remoção de DBO5 para o atendimento dos 

padrões preconizados para rios classe 2 sob estas condições de vazão. 

CONCLUSÃO 

Uma vez obtida os perfis de oxigênio dissolvido e DBO5 para o baixo trecho do rio Jaguaripe 

para os diferentes cenários sob as condições da vazão de referência Q90, vislumbrando um cenário de 
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aumento populacional e ocupação da sub-bacia, verifica-se que é de fundamental importância para a 

manutenção dos usos múltiplos dos recursos hídricos a adoção de medidas de infraestrutura de 

saneamento através da implantação de um sistema de esgotamento sanitário e sua respectiva estação 

de tratamento de efluentes que sendo a mesma deve ser bem operada afim que se garanta no mínimo 

60% de remoção de DBO5 para o atendimento dos padrões preconizados para rios classe 2 sob estas 

condições de vazão. 

A avaliação preliminar da capacidade de autodepuração do baixo trecho do rio Jaguaripe 

elucida a necessidade de aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos na Bahia, e se apresenta 

como um subsídio com vistas a gestão e avaliação do atendimento das metas de enquadramento que 

serão propostas pelo Plano de Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul e Proposta de Enquadramento 

de Recursos Hídricos que se encontram em elaboração. 
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