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Resumo

Para estudarmos o potencial de poluição e degradação de corpos hídricos impactados

pelos processos de urbanização, esta monografia fundamentou o estudo, já existente,

da capacidade de autodepuração do Rio das Mortes localizado no Município de Vas-

souras/RJ. Mais do que isso, teve como objetivo apresentar os conceitos matemáticos

que muitas vezes são omitidos. Este rio é a principal drenagem do município e o es-

goto bruto é lançado sem tratamento ao longo de sua extensão, até o desague com o

Rio Paraíba do Sul. Uma vez estabelecidas pelos pesquisadores Streeter & Phelps, em

1925, o modelo usado nesta monografia é considerado como clássico dentro da Enge-

nharia Ambiental (e conhecido como o modelo de Streeter & Phelps). Este constituído

de forma genérica, por duas equações diferenciais ordinárias: uma modela a oxidação

da parte biodegradável da matéria orgânica e outra, o fluxo de oxigênio proveniente da

dinâmica da reaeração atmosférica.



Introdução

O crescimento populacional desacelerado, o desenvolvimento industrial e ou-

tras atividades humanas exigem cada vez mais o uso da água. Esta crescente demanda

por água acarreta a geração de resíduos líquidos que são muitas vezes lançados nos

corpos hídricos, alterando assim suas características naturais.

O lançamento de um efluente líquido em um rio provoca um consumo de OD

(Oxigênio Dissolvido), logo são necessários teores mínimos de OD nos rios para a

existência da biodiversidade do corpo hídrico.

Segundo Von Sperling (ver [15]), esse consumo de OD e remoção de DBO

(Demanda Bioquímica de Oxigênio) podem ser caracterizados como sendo um fenô-

meno de autodepuração, que consiste em um processo natural de recuperação de um

curso d’água após ocorrência de interferências externas.

Visto em Almeida (olhar [1]), a Demanda Bioquímica de Oxigênio é o poten-

cial de poluição de um determinado despejo pelo consumo de oxigênio que ele traria,

ou seja, uma quantificação indireta da potencialidade da geração de um impacto e não

a medição direta do impacto em si. Esta definição é encontrada dentro da Engenharia

Ambiental.

Para Braga et al (ver [3]), a autodepuração é causada por microrganismos pre-

sentes no corpo hídrico que degradam a matéria orgânica lançada e, consequentemente,

consomem o oxigênio dissolvido presente no meio líquido. Após a total degradação da

matéria, o curso d’água tende a se recuperar naturalmente, voltando às suas condições

anteriores.

Os modelos matemáticos explicam de forma quantitativa e de forma qualita-
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tiva os fenômenos e são, normalmente, descritos por equações diferenciais que podem

ser analisadas matematicamente.

Concluído por Von Sperling (ver [15]), as bases matemáticas para os modelos

de simulação de qualidade de água foram estabelecidas pelos pesquisadores Streeter e

Phelps, em 1925, originando o modelo conhecido como modelo de Streeter & Phelps,

clássico dentro da Engenharia Ambiental, e que serviu de suporte para todos os mode-

los mais sofisticados que o sucederam.

No modelo, a taxa de variação do déficit de OD com o tempo é expressa por

uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, obtida a partir do balanço

de massa entre o oxigênio consumido para a estabilização de compostos orgânicos e o

introduzido pela reaeração atmosférica.

A solução analítica da equação diferencial, originalmente proposta pelo mo-

delo de Streeter & Phelps, permite que as concentrações de oxigênio dissolvido ao

longo do tempo (ou ao longo do espaço) sejam avaliadas. Além disso, medidas im-

portantes como a avaliação do tempo crítico (tempo contado a partir do lançamento

de um efluente e no qual ocorre a menor concentração de OD na massa líquida) e a

concentração crítica de OD (menor concentração de OD registrada após o recebimento

de um efluente), podem ser calculados a partir dessa solução.

Esta monografia foi baseada em um projeto de iniciação científica, que teve

como orientador o Prof. Dr. Orlando dos Santos Pereira; como co-orientadora a Pro-

fessora da Universidade Severino Sombra (Vassouras- RJ) e doutoranda em Tecnolo-

gia de Processos Químicos e Bioquímicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), Cristiane S. S. Pereira ; a ajuda do aluno de mestrado em Engenharia de Ma-

teriais Douglas M. Torres da Pontificia Universidade Católica (PUC-Rio) e do aluno

de mestrado em Engenharia Ambiental Pedro Ricciardone da Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ). A motivação principal desta monografia foi a busca, através da

modelagem matemática, pela interpretação do fenômeno estudado. Ela se devide em

três capítulos: o primeiro, definindo o modelo usado assim como também as defini-

ções das variáveis utilizadas; o segundo, formando a base matemática para a solução
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do modelo (parte central da pesquisa); e o terceiro, usando as definições e resultados

encontrados nos capítulos anteriores para modelagem e simulação dos resultados. Su-

pomos o conhecimento das noções de Análise Real, Equações Diferenciais e Álgebra

Linear para uma melhor compreensão.
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Capítulo 1

Qualidade da Água

Este capítulo tem por finalidade introduzir os conceitos e definições encontra-

dos dentro do problema ambiental, tratado nesta monografia, e também apresentar o

modelo de equações diferencias, que será usado para tal modelagem, a saber, o modelo

de Streeter & Phelps.

1.1 Oxigênio Dissolvido

Segundo Braga et al (ver [3], p.88), o oxigênio dissolvido é um dos consti-

tuintes mais importantes dos recursos hídricos. Embora não seja o único indicador de

qualidade da água existente, é um dos mais usados porque está diretamente relacio-

nado com os tipos de organismos que podem sobreviver em um corpo hídrico. Quando

ausente, permite a existência de organismos anaeróbicos que liberam substâncias que

conferem odor, sabor e aspecto indesejáveis à água.

Peixes e outras espécies de animais necessitam de oxigênio para sobreviver,

sendo necessária uma concentração mínima de 2mg/L para a existência de formas de

vida aeróbia superior. Algumas espécies são mais exigentes com relação à concentra-

ção de oxigênio dissolvido, necessitando no mínimo de 4mg/L.
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1.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio

A quantidade de oxigênio dissolvido na água necessária para a decomposição

da materia orgânica é chamada Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Em outras

palavras, a DBO é o oxigênio que vai ser respirado pelos decompositores aeróbicos

para a decomposição completa da matéria orgânica lançada na água. Este termo é

encontrado dentro da Engenharia Ambiental.

Observado por Braga et al (ver [3], p.89), a DBO serve como uma forma de

medição do potencial poluidor de certas substâncias biodegradáveis em relação ao con-

sumo de oxigênio dissolvido. Assim, por exemplo, o esgoto doméstico é composto por

um grande número de substâncias biodegradáveis que possuiu cada uma características

distintas de consumo de oxigênio. Todavia, o conhecimento da DBO do esgoto como

um todo já é suficiente para determinar o impacto do despejo desse material na con-

centração de oxigênio dissolvido do corpo da água receptor, sem que haja necessidade

de se conhecer a DBO de cada constituinte separadamente.

1.3 Processo de Reaeração

Existem fontes contínuas que adicionam oxigênio à água: a atmosfera e a fo-

tossíntese. Segundo Nunes (ver [10]), as trocas atmosféricas são mais intensas quanto

maior for a turbulência no curso de água. Ocorre que, durante a fase de decomposi-

ção, usualmente, o consumo é maior do que a reposição por ambas as fontes. Apenas

quando cessa a decomposição e os decompositores morrem é que o oxigênio começa

a sobrar, e sua concentração aumenta novamente. Essas duas etapas ocorrem simulta-

neamente ao longo de todo o processo.

Este fenômeno está ilustrado na Figura (1.1). Caso a quantidade de matéria

orgânica lançada seja muito grande, pode haver o esgotamento total do oxigênio dis-

solvido na água. A decomposição será, então, feita pelos decompositores anaeróbicos,

que prosseguem as reações de decomposição utilizando o deslocamento do hidrogênio

para a quebra das cadeias orgânicas. Como subproduto dessa decomposição haverá a
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formação de metano, gás sulfídrico e outros.

Figura 1.1: Processo de autodepuração (www.ebah.com.br).

Nesta figura, são mostradas duas curvas em função da distância que o rio

percorre. A azul mostra os níveis de oxigênio dissolvido na água, enquanto a vermelha

mostra os níveis de demanada bioquímica de oxigênio necessários para estabilizar a

matéria orgânica.

1.4 Coeficiente de Desoxidação (K1)

O coeficiente de desoxigenação K1 é um parâmetro de grande importância na

modelagem do oxigênio dissolvido, depende do tipo da matéria orgânica, da tempera-

tura e da presença de substâncias inibidoras, além do nível de tratamento, observado

por Nunes (ver [10]). Sua importância será melhor compreendida quando for apresen-

tado o modelo de Streeter & Phelps na última seção deste capítulo.

Em geral, para a obtenção do K1 é feita a estimativa da taxa de desoxigenação.

O principal método usa tabelas de acordo com as características do material lançado
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na água. Embora isso possa ser aceitável, frequentemente são encontrados resultados

indesejáveis, como por exemplo nos apresentar uma curva de depleção de oxigênio

negativa, o que não tem significado físico. Esta curva é o que nos mostra quais são os

níveis de oxigênio encontrados na água em função do tempo, ou em função da distân-

cia. Nesta pesquisa usamos a regressão não linear, embora não seja mostrado outros

métodos. Nesta obtemos melhores resultados do que a forma usada em Ricciardone et

al (ver [13]), pois a curva teórica é ajustada aos diversos pontos experimentais de DBO

(esta regressão será melhor explorado no capítulo 3).

O coeficiente K1, que representa a taxa de reação para estabilização da DBO,

é função das características da matéria orgânica, além da temperatura e da presença

de substâncias inibidoras. Assim, uma amostra com maior valor de K1 apresenta uma

taxa de consumo de oxigênio maior quando comparada à outra amostra com menor

valor de K1.

1.5 Coeficiente de Reaeração (K2)

Este coeficiente está diretamente ligado a velocidade do processo de autode-

puração, dependendo basicamente de variáveis do rio estudado como altura, largura da

margem, velocidade da correnteza, etc.

Pesquisadores (citados na Tabela 1), após estudarem corpos d’água de dife-

rentes características, sugeriram valores médios para o coeficiente de reaeração (K2).

Segue na tabela (1.1), extraída de Von Sperling (ver [15]), algumas formas

para se obter K2 citadas por autores, onde v representa a velocidade da correnteza e h

a altura média do rio.

Outra maneira para se estimar o valor do K2 está relacionada às variáveis

hidráulicas do curso dágua. Assim podem ser encontradas diversas fórmulas empíricas

na literatura relacionando K2 com a profundidade e velocidade do corpo hídrico. Este

método é o que foi usado nesta pesquisa.

Tabela 1. Estimadores para o coeficiente de reaeração (K2)
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Pesquisadores Estimador Faixa de Aplicação

O’Connor Dobbins (1958) k2(v, h) = 3, 73v0,5h−1,5 0, 6m < h < 4, 0m

0, 05ms−1 < v < 0, 8ms−1

Churchill et al (1962) k2(v, h) = 5, 0v0,97h−1,67 0, 6m < h < 4, 0m

0, 8ms−1 < v < 1, 5ms−1

Owens et al (apud Branco,1976) k2(v, h) = 5, 3v0,67h−1,85 0, 1m < h < 0, 6m

0, 5ms−1 < v < 1, 5ms−1

1.6 Descrição do Modelo de Streeter & Phelps

Precursor de modelos numéricos de qualidade de água, o modelo de Streeter

& Phelps foi, primeiramente, aplicado em 1925, em um estudo no Rio Ohio, com o

objetivo de aumentar a eficiência das ações a serem tomadas no controle da poluição

(ver Streeter et al [14]).

O modelo de Streeter & Phelps é constituído, de forma genérica, por duas

equações diferenciais ordinárias: uma modela a oxidação da parte biodegradável da

matéria orgânica e a outra, o fluxo de oxigênio proveniente da dinâmica da reaeração

atmosférica. Essas equações são nomeadas de equações de demanda bioquímica de

oxigênio e de reaeração, respectivamente.

Matematicamente a cinética do déficit é representada pelo sistema


















dL
dt

= −K1L

dD
dt

= K1L −K2D

e a concentração de oxigênio no tempo é dado por

C(t) = Cs −D(t), (1.1)

onde:

L é a DBO última (mg/L);
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D é o déficit de oxigênio (mg/L);

t é o tempo (dia);

K1 é o coeficiente de desoxidação (dia−1);

K2 é o coeficiente de reaeração (dia−1);

C(t) é a concentração de OD no tempo (mg/L);

Cs é a concentração de saturação de OD (mg/L);

e D(t) é o déficit de oxigênio no tempo.

A concentração de saturação do oxigênio dissolvido representa o valor limite

que pode ser encontrada na água e depende principalmente da temperatura. Segundo

Nunes (ver [10], p.23), ela pode ser encontrada da seguinte forma:

Cs = 14, 652− 4, 1022(10−1T ) + 7, 991(10−3T 2)− 7, 7774(10−5T 3)

onde T corresponde a temperatura do rio.

A solução analítica da equação diferencial, obtida através do método apresen-

tado no capítulo 2, originalmente proposta pelo modelo de Streeter & Phelps, permite

que as concentrações de oxigênio dissolvido ao longo do tempo (ou ao longo do es-

paço) sejam avaliadas a partir da equação abaixo:

C(t) = Cs −

[

K1L0

K2 −K1

(

e−K1t − e−K2t
)

+D0e
−K2t

]

.

A partir do modelo, é possível a avaliação do tempo crítico, tempo contado a

partir do lançamento de um efluente no qual ocorre a menor concentração de OD na

massa líquida, realizada a partir da seguinte expressão:

tc =
1

K2 −K1

ln
K2

K1

[

1−
D0(K2 −K1)

L0K1

]

.

E também a obtenção da concentração crítica de OD (menor concentração de

OD registrada após o recebimento de um efluente) obtida da seguinte maneira:

Cc = Cs −
K1

K2

L0e
−K1tc .

Onde:
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D0 é o déficit de oxigênio dissolvido da massa líquida no ponto de mistura

(mg/l);

L0 é a demanda bioquímica última de oxigênio dissolvido (mg/l);

tc é o tempo crítico (dias);

Cc é a concentração crítica (mg/l);

Embora seja interessante a obtenção destes resultados, objetivamos nesta pes-

quisa a obtenção de gráficos de depleção de oxigênio que não fossem negativos, uma

vez que valores negativos de OD não tem significado físico.

Esta foi a razão pelo qual obtemos o parâmetro K1 através da modelagem

computacional e não retirada da literatura como é feito comumente, por exemplo, em

Ricciardone et al (ver [13], p.71).

Concluímos assim o primeiro capítulo apresentando as variáveis que serão uti-

lizadas no modelo de Streeter & Phelps. Uma vez apresentado o modelo, estudaremos

no próximo capítulo, além das definições que o caracterizam, o modo de solucionar tal

sistema.
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Capítulo 2

Fundamentos Matemáticos

Este capítulo tem como objetivo apresentar e justificar o método usado para

encontrar as soluções para sistemas de equações diferenciais ordinárias de primeira

ordem, lineares e com coeficientes constantes, fundamentando os conceitos e bases

matemáticas que existem por de trás do modelo de Streeter & Phelps, além de mostrar

como a matemática estará presente na modelagem computacional que será mostrada

no próximo capítulo.

2.1 Classificações das Equações Diferenciais

Equação diferencial é uma equação que apresenta derivadas ou diferenciais de

uma função desconhecida (a incógnita da equação). Antes de definirmos o que seria

um sistema de equações diferenciais, introduziremos primeiramente as classificações

das equações diferenciais. Veremos que uma equação pode ser classificada quanto ao

tipo, a ordem e a linearidade.

Ordinárias ou Parcias Esta classificação se deve ao fato de que a função desconhe-

cida depende de uma única variável independente ou de diversas variáveis in-

dependentes. Assim no primeiro caso, aparecem na equação apenas derivadas

simples, e é dita equação diferencial ordinária. Já no outro caso as derivadas

são parciais, e a equação é chamada de equação diferencial parcial.

Ordem A ordem de uma equação diferencial é a ordem correspondente a maior deri-
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vada presente na equação (ou no sistema).

Equações Lineares e Não Lineares Uma equação diferencial ordinária

F (t, y, y′, y′′, ..., y(n)) = 0 (2.1)

é dita linear se F é uma função linear das variáveis y, y′, y′′, ..., y(n). Uma de-

finição análoga se aplica às equações diferencial parciais. Assim, a equação

diferencial ordinária linear geral de ordem n é

a0(t)y
(n) + a1(t)y

(n−1) + ...+ an(t)y = g(t). (2.2)

Obviamente o fato da equação diferencial ordinária não ter esta forma nos diz

que a equação é não linear. Aqui, por simplificação na notação, omitimos nas

equações o fato que a função y, assim como também as suas derivadas serem

funções de t.

Além dessas classificações ainda podemos classificar um conjunto de equa-

ções em Sistemas de Equações Diferenciais. Esta classificação depende do número

de equações envolvidas no problema. Se existe uma única função a ser determinada,

uma equação é suficiente. Porém, se existir, duas ou mais funções que devem ser

determinadas, então precisaremos de um sistema de equações.

Como exemplo, podemos agora classificar as equações do modelo de Streeter

& Phelps como um sistema. Além disso, dado o sistema onde K1 e K2 são constantes

reais, classificamos estas equações como:



















dL
dt

= −K1L

dD
dt

= K1L − K2D

(2.3)

Equações Ordinárias Suas derivadas são todas em relação a uma única variável.

Equações de 1◦ ordem Suas derivadas são de 1◦ ordem.

Lineares As equacões do sitema tem a mesma forma de (2.2).
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2.2 Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem

Nesta seção estamos interessados em discutir um pouco mais sobre os sistemas

de equações lineares de primeira ordem, com o intuito de na proxima seção encontrar

soluções para as equações do modelo de Streeter & Phelps.

Todo sistema de equações diferenciais de primeira ordem pode ser escrito

como


































dx1

dt
= F1(t, x1, x2, ..., xn)

dx2

dt
= F2(t, x1, x2, ..., xn)

...
...

dxn

dt
= Fn(t, x1, x2, ..., xn)

.(2.4)

Além disso, é possivel mostrar que toda equação de ordem n pode ser re-

duzida a um sistema de n equações de primeira ordem, como pode ser estudado em

Boyce et al (ver [2], p.279). Assim maoir parte da teoria mais avançada de equações

diferenciais é dedicada a tais sistemas.

Considere agora a condição inicial dada por

x1(t0) = x0
1, ..., xn(t0) = x0

n. (2.5)

Enunciaremos assim o teorema mais importante dentro da teoria.

Teorema 2.2.1 (Existência e Unicidade de Solução). Suponha que cada uma das fun-

ções F1, ..., Fn e suas derivadas parciais,∂F1

∂x1

, ..., ∂F1

∂xn

, ..., ∂Fn

∂x1

, ..., ∂Fn

∂xn

são contínuas em

uma região R ⊂ R
n+1 do espaço t, x1, ..., xn definida por α < t < β, α1 < x1 <

β1,...,αn < xn < βn, e suponha que o ponto (t0, x
0
1, x

0
2, ..., x

0
n) está em R. Então, existe

um intervalo |t− t0| < h no qual existe uma única solução x1 = φ1(t), ..., xn = φn(t)

do sistema de equações diferenciais (2.4) que também satisfaz as condições iniciais

(2.5).

Demonstração. Livro Figueiredo et al (ver [5], p.51).

Uma vez que o modelo de Streeter & Phelps consiste num sistema linear,

discutiremos agora, de um modo geral, os sistemas de equações diferenciais ordinárias
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de primeira ordem lineares. Um sistema com essa classificação pode ser escrito da

seguinte forma:



































dx1

dt
= a11(t)x1 + a12(t)x2 + ...+ a1n(t)xn + g1(t)

dx2

dt
= a21(t)x1 + a22(t)x2 + ...+ a2n(t)xn + g2(t)

...
...

dxn

dt
= an1(t)x1 + an2(t)x2 + ...+ ann(t)xn + gn(t)

.(2.6)

Aqui omitimos o fato das funções xi e dx1

dt
com i = 1, 2, ..., n serem fun-

ções de t, esta simplificação ocorrerá durante todo o texto. É importante observar que

este sistema possui n equações e n funções incógnitas, pois somente assim pode ser

possível encontrar uma solução para o sistema.

Observe agora que o sistema (2.6) pode ser escrito em forma matricial

dX

dt
(t) = A(t)X(t) +G(t), (2.7)

o que torna a notação mais simples, onde

dX

dt
(t) =



















dx1

dt

dx2

dt

...

dxn

dt



















, A(t) =



















a11(t) a12(t) ... a1n(t)

a21(t) a22(t) ... a2n(t)

...
...

. . .
...

an1(t) an2(t) ... ann(t)



















,

X(t) =



















x1

x2

...

xn



















e G(t) =



















g1(t)

g2(t)

...

gn(t)



















.

Se as funções gi são tais que gi(t) = 0 ∀t, com i = 1, 2, ..., n, então o sistema

será chamado sistema homogêneo caso contrário ele será chamado de sistema não

homogêneo.
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Se A(t) = A ∀t, ou seja, a matriz A(t) for uma matriz de funções constantes, o

sistema será dito com coeficientes constantes e teremos neste caso o seguinte sistema,

em notação matricial:

dX

dt
(t) = AX(t). (2.8)

Tomando como base este sistema, as hipóteses do teorema de existência e

unicidade sempre são satisfeitas. Observe finalmente que o Modelo de Streeter &

Phelps pode ser escrito da seguinte forma





dL
dt
(t)

dD
dt
(t)



 =





−K1 0

K1 −K2









L(t)

D(t)



 . (2.9)

Isso mostra que o sistema tem a forma do sistema (2.8), o que classifica-o

como um sitema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem linear

com coeficientes constantes.

Para encontrar soluções do sistema (2.7), é conveniente considerar primeiro a

equação homogênea

dX

dt
(t) = A(t)X(t), (2.10)

obtida da equação (2.7) fazendo G(t) = 0.

Os fatos principais sobre a estrutura das soluções destes sistemas estão enun-

ciadas nos Teoremas (2.2.2) a (2.2.5).

Teorema 2.2.2 (Princípio da Superposição). Se as funções vetoriais φ1(t) e φ2(t) são

soluções do sistema (2.10), então a combinação linear c1φ1(t) + c2φ2(t) também é

solução quaisquer que sejam as constantes c1 e c2.

Demonstração. De fato, isto segue simplesmente substituindo a combinação linear no

sistema, e usando as hipóteses do Teorema. Assim

dX

dt
(t) =

d

dt
(c1φ1(t) + c2φ2(t)) = c1

dφ1

dt
(t) + c2

dφ2

dt
(t)

= c1A(t)φ1(t) + c2A(t)φ2(t) = A(t)(c1φ1(t) + c2φ2(t)) = A(t)X.
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Aplicando repetidas vezes o Teorema (2.2.2), temos que se φ1(t), φ2(t), ..., φk(t)

são soluções do sistema (2.10), então a combinação linear c1φ1(t) + c2φ2(t) + ... +

ckφk(t) também é solução quaisquer que sejam as constantes c1, c2, ..., ck.

Assim pelo Teorema, toda combinação linear finita é solução. A questão

agora é saber se todas as soluções do sistema podem ser encontradas dessa maneira.

Por analogia às equações diferenciais de ordem n é razoável esperar que para um sis-

tema da forma (2.10) de n equações seja suficiente formar combinações lineares de

n soluções escolhidas apropriadamente. Assim surge a definição de soluções linear-

mente independentes.

Definição 2.2.1 (Soluções Linearmente Independentes). Seja φ1(t), φ2(t), ..., φn(t), n

soluções do sistema homogêneo (2.10) e considere a matriz Φ(t) cujas colunas são os

vetores φ1(t), φ2(t), ..., φn(t):

Φ(t) =
(

φ1(t) φ2(t) ... φn(t)
)

=



















x11(t) x12(t) . . . x1n(t)

x21(t) x22(t) . . . x2n(t)

...
...

. . .
...

xn1(t) xn2(t) . . . xnn(t)



















. (2.11)

Assim, as soluções φ1(t), φ2(t), ..., φn(t) serão chamadas soluções linearmente inde-

pendentes em t se o determinante de Φ(t) não se anula em t. Isto é,

detΦ(t) 6= 0 em t.

Caso contrário, as soluções serão chamadas soluções linearmentes dependentes.

O detΦ(t) é chamado de wronskiano das n soluções, e pode ser denotado

como W [φ1(t), ..., φn(t)].

Teorema 2.2.3. Se as funções φ1(t), φ2(t), ..., φn(t) são soluções linearmente indepen-

dentes do sistema (2.10) em um ponto do intervalo α < t < β, então cada solução φ(t)
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do sistema pode ser expressa como uma combinação linear de φ1(t), φ2(t), ..., φn(t)

de maneira única, isto é,

φ(t) = c1φ1(t) + c2φ2(t) + ...+ cnφn(t) (2.12)

será escrito de exatamente um único modo.

Demonstração. Esta demonstração usa a definição do wronskiano e pode ser encon-

trada em Boyce et al (ver [2], p.301).

Se pensarmos nas constantes c1, ..., cn como arbitrárias, então a equação (2.12)

inclui todas as soluções do sistema (2.10), e é costume chamá-la de solução geral.

Qualquer conjunto de soluções φ1(t), φ2(t), ..., φn(t) do sistema que seja linearmente

independentes em cada ponto do intervalo α < t < β é chamado de conjunto funda-

mental de soluções para este intervalo.

Teorema 2.2.4. Se φ1(t), φ2(t), ..., φn(t) são soluções do sistema (2.10) no intervalo

α < t < β, então W [φ1(t), ..., φn(t)] ou é identicamente nulo ou nunca se anula nesse

intervalo.

Demonstração. Esta demonstração pode ser encontrada em Boyce et al (ver [2], p.302).

A importância do teorema (2.2.4) esta no fato de nos livrarmos da necessi-

dade de examinar W [φ1(t), ..., φn(t)] em todos os pontos do intervalo de interesse e

nos permite determinar se φ1(t), ..., φn(t) forma um conjunto fundamental de soluções

calculando seu wronskiano em qualquer ponto conveniente do intervalo.

O próximo e último teorema diz que o sistema (2.10) tem pelo menos um

conjunto fundamental de soluções.

Teorema 2.2.5. Sejam

e(1) =



















1

0

...

0



















, e(2) =



















0

1

...

0



















, . . . , e(n) =



















0

0

...

1



















;
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além disso, suponha que φ1(t), ..., φn(t) são soluções do sistema (2.10) satisfazendo

as condições iniciais

φ(1)(t0) = e(1), ..., φ(n)(t0) = e(n),

onde t0 é um ponto qualquer no intervalo α < t < β. Então φ1(t), ..., φn(t) formam

um conjunto fundamental de soluções para o sistema homogêneo.

Demonstração. Note que a existência e a unicidade das soluções mencionadas no te-

orema (2.2.5) são garantidas pelo teorema (2.2.1). Não é difícil ver que o wronskiano

dessas soluções é igual a 1 quando t = t0, portanto φ1(t), ..., φn(t) é um conjunto

fundamental de soluções.

Assim os teoremas desta seção tiveram como objetivo provar que:

1. Existe e é única a solução dos sistemas de equações diferencias ordinárias de

primeira ordem com condições iniciais, nas hipóteses do teorema (2.2.1);

2. Qualquer conhunto de n soluções linearmente independentes do sistema homo-

gêneo (2.10) constitui um conjunto fundamental de soluções;

3. Sob as condições e hipóteses dos teoremas, tais conjuntos sempre existem;

4. Toda solução do sistema homogêneo (2.10) pode ser representada como uma

combinação linear de qualquer conjunto fundamental de soluções.

2.3 Método de Soluções para Sistemas

Nesta seção temos como objetivo encontrar as soluções dos sistemas lineares

homogêneos de primeira ordem com coeficientes constantes.

Tal sistema tem a forma (2.8) e supomos aqui que estes coeficientes são nú-

meros reais. Se tomássemos n = 1, tal sistema se reduziria a uma única equação de

primeira ordem

dx

dt
= ax,
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cuja solução é x = ceat, usando o método das variáveis separáveis como pode ser

estudado em Boyce et al (ver [2], p.31).

Em analogia a solução quando n = 1, suponhamos soluções para o sistema

(2.8), da seguinte forma

X = ~veλt, (2.13)

onde o expoente λ e o vetor ~v devem ser determinados.

Assim, sustituindo esta solução na equação (2.8), temos

λ~veλt = A~veλt.

Cancelando agora o fator comum, uma vez que a função exponencial nunca

se anula, obtemos A~v = λ~v, ou ainda

(A− λI)~v = ~0, (2.14)

onde I é a identidade n× n.

Assim, para resolvermos o sistema de equações diferenciais (2.8), precisamos

apenas resolver o sistema algébrico (2.14). Ora, este último trata do problema de

determinar as variáveis λ e ~v, também chamadas de autovalores e autovetores da

matriz de coeficientes A.

Para encontrar tais variáveis, primeiramente observamos que queremos que o

sistema seja indeterminado para que as soluções sejam diferentes da solução trivial de

um sistema homogêneo, a saber, solução nula. Isto é o mesmo que encontrar valores

λs tais que det(A− λI) = 0.

Uma vez que se trata de um sistema n × n, o cálculo desse determinante

produzirá um polinômio de grau n, também chamado de polinômio característico.

Este por sua vez pode ter raízes reais distintas, raízes reais repetidas ou ainda raízes

complexas. Apresentaremos aqui somente a solução para raízes reais distintas que

será encontrada no modelo de Streeter & Phelps. As formas das soluções para raízes

repetidas e raízes complexas pode ser verificada em Boyce et al (ver [2], p.312).
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Uma vez encontradas as raízes deste polinômio, também chamadas autovalo-

res da matriz A, podemos substituir no sistema (2.14) e obter os vetores ~v que solu-

cionam o sistema. Encontrados os autovetores ~v, podemos construir uma combinação

linear para formar as soluções do sistema, uma vez que nos apoiamos no seguinte

teorema.

Teorema 2.3.1. Dados dois aulovalores diferentes λ1 6= λ2, de uma matriz A qua-

drada, os autovetores ~v1 e ~v2 associados, respectivamente, aos autovalores λ1 e λ2 são

linearmente independentes.

Demonstração. Esta demonstração pode ser vista em qualquer livro de Álgebra Linear

como por exemplo Parga (ver [12], p.205).

De maneira generalizada, encontrados ~v1, ~v2, ..., ~vn, autovetores associados

respectivamente aos autovalores λ1, λ2, ..., λn de um sistema nn, podemos encontrar a

solução do sistema tomando a combinação linear dos autovetores, uma vez que a sua

linearidade já está garantida pelo teorema (2.3.1).

Ora, como a solução é única, com condições iniciais, garantida pelo teorema

de existência e unicidade (2.2.1) e pelo teorema (2.2.3) podemos escrever esta solução,

usando a hipótese de solução (2.13), da seguinte forma:

X(t) = ~v1e
λ1t + ~v2e

λ2t + ...+ ~vne
λnt (2.15)

Fundamentada nessa teoria, vamos agora resolver o sistema de Streeter Phelps.

Para tal modelo temos o determinante da seguinte forma:

det(A− λI) = det

∣

∣

∣

∣

∣

∣

−K1 − λ 0

K1 −K2 − λ

∣

∣

∣

∣

∣

∣

= (−K1 − λ)(−K2 − λ) = 0 (2.16)

Assim o polinômio característico nos dá como autovalores λ1 = −K1 e λ2 =

−K2, os quais substituindo novamente na matriz A e resolvendo os sistemas nos dá os

autovetores
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v1 =





1

K1

K2−K1



 e v2 =





0

1



 , (2.17)

respectivamente associados aos autovalores λ1 e λ2.

Agora, tendo por base os teoremas (2.2.3), (2.3.1) e a forma geral da solução

dada pela equação (2.15), teremos a solução do sistema dado por





L(t)

D(t)



 = a





1

K1

K2−K1



 e−K1t + b





0

1



 e−K2t, (2.18)

onde a e b são constantes reais. Ou ainda, escrevendo as respostas como um sistema,

temos



















L(t) = ae−K1t

D(t) = a K1

K2−K1

e−K1t − be−K2t

.(2.19)

Para encontrarmos os valores de a e b, vamos usar a condição inicial L(0) =

L0 e D(0) = D0, que substituindo no sistema e isolando as variáveis que desejamos

encontrar, nos fornece os seguintes valores:

a = L0 e b = D0 −
L0K1

K2 −K1

. (2.20)

E assim, finalmente, encontramos a solução do sistema, atendendo as condi-

ções iniciais, que é dada pelas equações

L(t) = L0e
−K1t e D(t) =

L0K1

K2 −K1

(e−K1 − e−K2) +D0e
−K2 . (2.21)

2.4 Matemática na Modelagem Computacional

Esta seção tem por objetivo apresentar as justificativas dos valores encontrados

na modelagem matemática do próximo capítulo. Encontramos a resposta para a per-

gunta clássica: Porque estes valores encontrados são os valores mais coerentes a serem

21



tomados? A matemática como toda a ciência se fundamenta em conceitos e teoremas

que nos assegura a responder tais perguntas.

Definição 2.4.1 (Família). Seja X um conjunto qualquer (não necessariamente R).

Dizemos que uma família de conjuntos C = (Aλ)λ∈L é uma cobertura de X se X ⊂
⋃

λ∈L

Aλ.

Definição 2.4.2 (Conjunto Compacto). Um subconjunto de Y ⊂ X é dito compacto

em X, se para toda cobertura aberta C = (Aλ)λ∈L de Y for possível obter uma sub-

cobertura finita.

Estes conceitos provém da Análise Matemática e dela também obtemos que

um conjunto será compacto em R
n se e somente se ele for fechado e limitado. Omi-

tiremos este teorema neste momento e supomos conhecidos os conceitos de conjuntos

abertos e conjuntos fechados em R
n. Tais definições assim como o teorema de carac-

terização de um compacto podem ser encontrados em Lima (ver[9], p.180).

A importância destas definições reside no teorema a seguir.

Teorema 2.4.1. Seja f : X −→ R contínua. Se X é compacto em R
n então f(X) é

compacto.

Demonstração. Presente no livro Lima (ver [9], p.238).

Com este teorema em mente, chegamos finalmente no resultado procurado

que nos fundamentaliza na busca pela unicidade e existência dos valores mínimos e

máximos de uma função real definida em um compacto.

Corolário 2.5 (Weierstrass). Toda função contínua f : X −→ R definida em um

compacto X do R
n é limitada e atinge seus extremos, isto é, existem x1 e x2 ∈ X tais

que f(x1) 6 f(x) 6 f(x2) para todo x.

Demonstração. Este corolário, embora muito importante, pode ser facilmente demons-

trado usando o teorema anterior e tal demonstração pode ser encontrada em Lima (ver

[9], p.239).
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Nesta seção vemos como é possível garantir que funções de várias variáveis

em geral definidas em um conjunto compacto atinge seus máximos e mínimos dentro

do conjunto.

Para a modelagem computacional que será explicada, usando dados de Car-

valho et al (ver [4]), esta teoria nos garantirá a confiabilidade dos parâmetros que serão

encontrados, pois podemos tomar um intervalo fechado e limitado (logo compacto)

onde teremos as hipóteses do corolário (2.5) satisfeitas.

Assim este capítulo, de um modo geral, teve por finalidade além de fundamen-

tar os conceitos dos sistemas de equações diferenciais ordinárias, justificar as análises

que serão feitas no próximo capítulo, como por exemplo: o porquê da unicidade e

existÊncia do parâmetros K1, L0 e D0.
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Capítulo 3

A Modelagem Matemática

Este capítulo tem como objetivo apresentar os métodos e a pesquisa princi-

pal desenvolvida. Fundamentada principalmente nos teoremas e resultados matemá-

ticos apresentados no capítulo 2, levando em consideração as definições observadas

no primeiro capítulo e em dados práticos de análise de campo, fazemos aqui a com-

paração dos resultados obtidos experimentalmente e os encontrados matematicamente

para o modelo de Streeter & Phelps. Os dados experimentais assim como os procedi-

mentos para a coleta foram retirados do trabalho apresentado no Congresso Brasileiro

de Engenharia Química - COBEQ, encontrado na referência Carvalho et al (ver [4]),

que teve também como co-orientadora a Professora da Universidade Severino Sombra

(Vassouras- RJ) e doutoranda em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cristiane S. S. Pereira; a ajuda

do aluno de mestrado em Engenharia de Materiais Douglas M. Torres da Pontificia

Universidade Católica (PUC-Rio) e do aluno de mestrado em Engenharia Ambiental

Pedro Ricciardone da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

3.1 Descrição dos pontos de Amostragens

Foi escolhido o Rio das Mortes no município de Vassouras para essa pesquisa

devido a parceria com a Universidade Severino Sombra, anteriormente feita por um

projeto de iniciação científica que continuou o trabalho de Ricciardone et al (ver [13]).
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Retiradas deste trabalho, foram escolhidas 3 áreas, através das análises de

imagens de satélite. O córrego recebe esgoto doméstico bruto, sem tratamento, de

diversas casas ao longo de sua extensão até seu encontro com o Rio Paraíba do Sul em

uma extensão de 7Km.

Segundo Ricciardone et al (ver [13]), o objetivo da pesquisa foi verificar se

após o maior despejo de esgoto, o Rio das Mortes se depurava antes de desaguar no

Rio Paraíba do Sul.

Os dados foram obtidos no período de seca (Agosto/2013) com a finalidade

de avaliar o processo da autodepuração. Esta coleta foi feita pelo aluno de mestrado

em Engenharia de Materiais, Douglas M. Torres, mergulhando o recipiente na água.

As medições de temperatura e OD foram realizadas no local e as análises foram feitas

por um laboratório de análises de água da PUC-RJ.

O material analisado foram mantidos a 20◦C, durante 12 dias. A cada dois,

foram realizadas as análises de OD e DBO.

Segundo Carvalho et al (ver [4]), análises de oxigênio dissolvido e demanda

bioquímica de oxigênio foram determinadas através do Unikit de bancada fornecido

pela empresa Alfakit com metodologia adaptada do Standard Methods for the Exami-

nation of Water and Wastewater (ver [8]) e NBR 12614. A água utilizada no preparo

das soluções e nos experimentos foi deionizada e todas as análises foram feitas em

triplicata.

3.2 Determinação dos Parâmetros

Métodos matemáticos e estatísticos foram utilizados para a estimação de K1.

Mais precisamente, utilizamos dos dados de entrada do modelo e regressão não linear

para estimar K1, L0 e D0 com a ajuda do Solver R© (aplicativo do Excel).

O que este programa fez foi minimizar a função:

Z(t,K1, L0, D0) =
n

∑

i=1

(F (tn, K1, L0, D0)− F ∗(tn))
2, (3.1)
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sendo F uma função qualquer. O termo F (tn, K1, L0, D0) é o valor da função no ponto

tn com os valores iniciais tabelados da literatura K1, L0 e D0 que desejamos aproximar,

variando as constantes aos dados experimentais; e F ∗(tn) é o valor exato encontrado a

partir das análises.

O coeficiente K2, por sua vez, está relacionado com a velocidade com que

se processa a reaeração do meio como pode ser visto no primeiro capítulo. Caso a

concentração de OD no meio seja menor que a concentração de saturação Cs, este

processo de transferência de moléculas de oxigênio (da atmosfera para o meio) se

dá até que seja atingida a concentração Cs, estabelecendo, idealmente, um equilíbrio

dinâmico do meio.

3.3 Resultados para Equação da DBO

Usando programa Solver R©, aplicativo do Excel que pode ser obtido gratuita-

mente, estimamos o coeficiente de desoxidação (K1) e a demanda bioqiuímica inicial

L0 através de regressão não linear, onde para esta regressão foi usada a expressão (3.1),

onde a função F é dada pela seguinte equação

F (t,K1, L0) = L0(1− e−k1t)

onde L0 pode ser vista como a DBO inicial e K1 o coeficiente que desejamos encontrar.

A variável D0 foi omitida nesta equação uma vez que não é encontrada na

solução da equação diferencial da DBO, sendo determinada apenas na equação da

reaeração.

É importante salientar que de acordo com a equação (2.21), a equação acima

não é solução da EDO, porém o que esta função faz é calcular a DBO remanescente,

isto é, a diferença entre o valor inicial e o valor que é gasto para degradar a matéria ao

longo do tempo.

Esta DBO remanescente é exatamente os dados analisados experimentalmente,

retirados de Carvalho et al (ver [4]), e o que usaremos para encontrar valores de F ∗(tn)
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que podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 2. Dados das Amostragens para DBO (mg/L)

Dia Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

03/ago 173,85 137,25 146,40

05/ago 268,93 228,75 256,20

07/ago 333,98 311,10 347,70

09/ago 379,73 379,73 425,48

11/ago 411,75 462,08 480,38

13/ago 462,08 526,13 544,43

Assim, usando dados tabelados como "chute" inicial para os valores de L0

e K1, e usando como aproximação o mínimo da função (3.1), obtemos os resultados

desejados que podem serem vistos na seguinte tabela.

Tabela 3. Constantes determinadas Equação da DBO

Amostragem K1 L0

Ponto 1 0,13 554

Ponto 2 0,14 526

Ponto 3 0,16 544

Aqui se justifica a importância do teorema (2.5), pois podemos tomar um sub-

conjunto fechado onde fica garantida o mínimo global da função, pois esses parâmetros

sempre são positivos e possuem um limite.

3.4 Resultados para Equação da Reaeração

Para estimação de D0 usamos a Tabela 4, dados retirados de Carvalho et al

(ver [4]), que indicam os valores encontrados para o OD respectivamente em cada um

dos pontos de amostragem.
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Tabela 4. Dados das Amostragens para OD (mg/L)

Dia Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

01/ago 14,21 12,20 12,81

03/ago 11,90 10,37 10,86

05/ago 10,61 9,15 9,39

07/ago 9,75 8,05 8,17

09/ago 9,15 7,14 7,14

11/ago 8,72 6,04 6,41

13/ago 8,05 5,19 5,55

Uma vez que a solução (2.21) calcula o déficit de oxigênio, basta tomarmos

a expressão (1.1) vista no primeiro capítulo, que obteremos o concentração de oxigê-

nio ao longo do tempo (ou deslocamento). Assim usando os dados apresentados no

gráfico e o mesmo procedimento que foi usado na seção anterior, encontramos o valor

aproximado de D0.

Como foi mostrado no primeiro capítulo, o coeficiente de reaeração K2 de-

pende fundamentalmente das variáveis do rio (altura, velocidade). Estas variáveis pu-

deram ser calculadas a partir do método do flutuador, ver Palhares et al ([11], p.2).

A tabela abaixo mostra os valores encontrados.

Tabela 5. Constantes determinadas equação da reaeração.

Amostragem K2 D0

Ponto 1 52,75 6,97

Ponto 2 29,46 2,22

Ponto 3 35,31 3,76

3.5 Perfil do Oxigênio Dissolvido

Com o objetivo de estudar o comportamento da capacidade de autodepuração

do Rio das Mortes foram realizadas as simulações por meio do modelo de Streeter
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e Phelps. O perfil de oxigênio de cada ponto são apresentadas nas Figura 3.1, 3.2 e

3.3. Nestas figuras, se mostram mais conveniente usarmos o deslocamento ao invés do

tempo, principalmente porque temos mais interesse em saber aonde que o rio depura e

não quanto tempo ele passa por este processo.

Figura 3.1: Curva de depleção de oxigênio obtida para o ponto 1.

Figura 3.2: Curva de depleção de oxigênio obtida para o ponto 2.
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Figura 3.3: Curva de depleção de oxigênio obtida para o ponto 3.

Em todos os pontos, as concentrações críticas de oxigênio são maiores que

a mínima permitida, estabelecida pela Resolução 430/2011 do CONAMA (ver [7]),

onde para este rio o valor é de 5mg/L.

Os resultados foram mais satisfatórios em comparação aos resultados obtidos

em Ricciardone et al (ver [13]), onde os autores utilizaram o valor tabelado de K1.

Isto fez com que obtivessem curvas negativas de depleção de oxigênio, perdendo o seu

significado físico.

Assim, com esta modelagem, foi possível entender melhor o processo de au-

todepuração e além disso ser um exemplo de como a matematica está presente em

nosso dia-a-dia. Faz-se aqui a conclusão da pesquisa.
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Considerações Finais

A determinação experimental do coeficiente de desoxigenação (K1), coefici-

ente de reaeração(K2), DBO inicial (L0) e OD inicial (D0) é de extrema importância

para que o modelo seja utilizado com êxito. Com a determinação do coeficiente as

simulações apresentaram uma análise mais real do processo de autodepuração do rio

estudado, inclusive obtendo em todos os pontos curvas de depleção de oxigênio posi-

tivas.

Com estes coeficientes obtidos pela regressão, podemos analisar se de fato o

rio está conseguindo se autodepurar de maneira natural, o que não acontece pois até

que se tome novamente seus níveis de OD e DBO, o rio já passou por toda sua extensão.

Porém ele não atinge a concentração mínima de oxigênio dissolvido, estabelecida pela

Resolução 430/2011 do CONAMA.

A teoria das equações diferenciais é muito rica devido aos diversos problemas

reais, como este, que são modelados e resolvidos dentro das engenharias, na física, na

matemática, e em outras áreas.

Em cada caso, há uma desafiadora tarefa de modelar o problema proposto e

principalmente mostrar que a equação ou sistema de equações resultante possui solu-

ção.

Nesta vertente, concluimos que este modelo simula o que acontece e pode ser

usado na pesquisa e na conscientização de uma forma geral.
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