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Palavras-chave: Equações diferenciais ordinárias, poluentes. 
 
Resumo: 
 
Restringimo-nos neste modelo à despoluição de lagos e lagoas, que possuem 
um processo de despoluição mais lento, podendo ser efetivado caso ainda não 
estejam “mortas”, no qual o mecanismo para despoluição consiste na 
substituição gradual de sua água. 
A questão é a seguinte: Se a quantidade de poluentes existentes na lagoa é 
prejudicial ao desenvolvimento da vida aquática ou mesmo recreação, quais os 
mecanismos existentes para se efetuar sua limpeza? 
Se considerar P0 a quantidade de detritos químicos existentes na lagoa no 
instante em que cessou a poluição, t = 0; P = P(t) será a quantidade de 
poluentes dissolvida na água no tempo t. 

Como o volume da lagoa é constante e as vazões dos riachos também, então 
é razoável supor que a variação da quantidade de poluentes por unidade de 
tempo seja proporcional à quantidade total existente na lagoa em cada 
instante, de modo que ⁄ 	 ⁄  onde r > 0 é a vazão de cada rio. 
Após estudar os modelos propostos, conclui-se que há equações para 
diferentes tipos de lançamento de poluentes que serão descritos a seguir: 
Se a indústria deposita continuamente uma quantidade constante de poluentes, 
então 	  (constante). A equação é dada por: 

	  

E pode ser reescrita como 

	 	  

E terá como solução: 

 

 
Se a indústria continuar poluindo a lagoa, mas numa escala decrescente, ou 
seja, descartando cada vez menos poluente na lagoa por unidade de tempo.  
 
 



Para este caso: 

	 0  

Que é uma equação linear com solução dada por:  
 

 se  

ou 

 se   
 
Se a indústria tem um sistema periódico de descargas, intensificando os 
lançamentos em certos períodos e reduzindo em outros. Uma tentativa pode 
ser: 
 

1 	  no qual ⁄  
 

Cuja solução é dada por: 
 

√
 

 
 
Após estudar os modelos matemáticos, pode-se concluir que eles auxiliam na 
despoluição de lagos e lagoas de maneira natural, ou seja, apenas pelo fluxo 
de saída de água desde que a indústria não exceda a capacidade de diluição 
de despejos da lagoa. 
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