
 

 

             UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

GUILHERME MEIRELES DA SILVA 

 

 

 

ANÁLISE DOS EFEITOS DA VELOCIDADE NA MODELAGEM 

NUMÉRICA DA DISPERSÃO DE EFLUENTES EM RIOS E CANAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niterói 
1/2018 



GUILHERME MEIRELES DA SILVA 

 

 

ANÁLISE DOS EFEITOS DA VELOCIDADE NA MODELAGEM 

NUMÉRICA DA DISPERSÃO DE EFLUENTES EM RIOS E CANAIS 

 

                                                                                    

 
Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação em           
Engenharia Química, oferecido pelo departamento de 
Engenharia Química e de Petróleo da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em 
Engenharia Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORES 

Prof° Dr. Roger Matsumoto Moreira 

Eng. Almir Guilherme Siqueira Lopes Ritta 

 

 

 

 

Niterói 
1/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer primeiramente aos meus pais, Valéria e José Ricardo, 

por todo apoio incondicional dado nesses anos de faculdade e de vida. Muito 

obrigado por todo o amor, sabedoria, paciência e por terem sempre me incentivado 

a estudar e nunca abandonar meus objetivos. Agradeço à minha avó Vanda por ter 

sido uma avó tão especial e amorosa. Agradeço ao meu primo Leandro pelos 

conselhos dados e pelo companheirismo durante todos esses anos.  

Agradeço a todos os meus amigos por compartilhar os momentos de 

alegria vividos e estarem sempre presentes mesmo nos momentos mais difíceis. 

Agradecimento especial à Antonia Corrêa, Bruna Testahi, Cecília Cavalcanti, Flavio 

Castagnaro, Rodrigo de Aragão, Samir Isbelle e Yan Vaz.  

Agradeço à Universidade Federal Fluminense por ter sido uma espécie 

de segunda casa nesses anos da minha vida. Agradeço a todos os professores 

pelos ensinamentos e pela contribuição na minha formação.  

Agradeço aos meus orientadores, Roger e Almir, pela excelente 

orientação prestada, pelos conhecimentos adquiridos e por toda a disponibilidade 

oferecida durante o período.  

Agradeço aos professores Fernando e Julio por terem aceitado fazer 

parte da banca examinadora e por contribuírem para o aperfeiçoamento deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O conhecimento da dispersão de efluentes em rios e canais apresenta 

uma grande relevância no atual contexto ambiental. Nesse sentido, a fluidodinâmica 

computacional desempenha um papel importante no estudo e na execução de 

estratégias para o controle de impactos ambientais e em planos para minimizar os 

efeitos gerados. O trabalho possui o objetivo de estudar os efeitos da variação de 

velocidade de escoamento sobre a dispersão de um efluente lançado por uma 

empresa com múltiplos pontos de emissão ao longo de um rio. As equações que 

constituem a física do problema são resolvidas via método dos elementos finitos, 

por meio do software COMSOL Multiphysics. Inicialmente, o campo de velocidades 

é calculado e, em seguida, o campo de concentrações é determinado. A validação 

dos resultados das simulações numéricas foi realizada pela comparação com os 

dados obtidos experimentalmente por Machado (2006). A análise da influência da 

velocidade mostrou que o aumento desta variável propiciou uma maior dispersão 

longitudinal do efluente para os modelos de coeficiente de dispersão propostos, 

enquanto a dispersão transversal apresentou o efeito oposto. O modelo de 

coeficiente de dispersão proposto por Seo e Cheong (1998) apresentou os 

resultados numéricos mais condizentes com os valores experimentais. 

 

Palavras-chave: Dispersão de efluentes, Efeito da velocidade, CFD e Simulação 

numérica.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The knowledge of effluent dispersion in rivers and channels has a great 

importance in the current environmental context. The computational fluid dynamics 

plays an important role in the study and execution of strategies to control 

environmental impacts and in plans to minimize the effects. The main objective of 

this work is to study the effects of flow velocity variation on the dispersion of an 

effluent launched by a company with multiple emission points along a river. The 

equations that constitute the problem physics are solved by the finite element 

method using COMSOL Multiphysics software. First, the velocity field is calculated 

by the program and then the concentration is determined. The validation of the 

numerical solutions was performed by comparison with the data obtained 

experimentally by Machado (2006). The analysis of the influence of velocity showed 

that the increase of this variable allowed a greater shear dispersion of the effluent for 

the proposed dispersion coefficient models, while the transverse dispersion 

presented the opposite effect. The model of dispersion proposed by Seo and 

Cheong (1998) presented the best numerical results compared with the experimental 

values. 

 

Keywords: Effluent dispersion, Effect of velocity, CFD, Numerical simulation. 
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1.     INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

 

O despejo de poluentes em rios e canais é um problema ambiental capaz 

de afetar diversas formas de vida, sejam elas de origem animal ou vegetal. Além 

disso, existe uma crescente preocupação mundial com a preservação dos recursos 

hídricos, de modo a garantir a subsistência humana (AMARAL, 2009).  

Com o advento do processo de industrialização na Inglaterra, datada do 

século XVIII, e a consequente concentração demográfica em regiões urbanas, foram 

gerados impactos ambientais significativos, sobretudo em mananciais. O aumento 

da necessidade de utilização dos recursos hídricos, tanto para uso doméstico ou 

industrial, provocou a degradação contínua desses recursos (ARCHELA et al., 

2003). 

A contaminação dos corpos d’água pode acontecer através do despejo de 

fluidos da lavagem de tubulações ou equipamentos de um processo industrial, tais 

como trocadores de calor e geradores de vapor; das etapas do processo de 

obtenção de um produto desejado; dos vazamentos acidentais; dos descartes de 

efluentes domésticos (GIORDANO, 2004). 

Segundo Archela et al. (2003), as consequências do lançamento de um 

efluente, fora de especificação, incluem a eutrofização de lagos, a decomposição 

biológica e a poluição térmica. Caso o efluente possua propriedades tóxicas, pode 

haver desequilíbrios ecológicos, como a mortandade de uma população inteira de 

peixes. 

Um dos maiores desastres ambientais em solo brasileiro aconteceu na 

cidade de Cataguases (MG), em 2003, quando a Indústria Cataguases de papel e 

celulose foi responsável pelo derramamento de um bilhão de litros de uma solução à 

base de bicarbonato de sódio, denominada lixívia negra. A consequência imediata 

deste acidente foi a mortalidade de grande parte da fauna local, além de sérios 

prejuízos econômicos para os municípios envolvidos (CENTRO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EM ENGENHARIA E DEFESA CIVIL, 2015). 
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Com o aumento da degradação dos recursos hídricos e a necessidade de 

cumprir a legislação ambiental vigente, esforços atuais estão ligados ao controle e 

previsão da poluição das águas. Dessa forma, a política ambiental de uma indústria 

deve estar direcionada ao pré-tratamento de efluentes e a medidas de controle, em 

caso de possíveis acidentes (ARCHELA et al., 2003). 

Com o intuito de causar o menor dano possível aos corpos hídricos pelo 

despejo de um efluente, a compreensão da dispersão é necessária para a resolução 

de alguns problemas, tais como a determinação do melhor ponto de despejo e da 

distância requerida para a dispersão e mistura do efluente (MACHADO, 2006). 

Nesse contexto, o estudo da dispersão de efluentes em corpos hídricos é 

fundamental para o entendimento do comportamento desses poluentes e, por 

consequência, a execução de estratégias para o controle e minimização de 

lançamentos inapropriados e/ou de descartes acidentais. O conhecimento da 

matemática por trás dos fenômenos físicos e das técnicas numéricas possibilitou 

que fossem desenvolvidos softwares capazes de simular fenômenos físicos que vão 

desde a aerodinâmica de um avião, passando pela transferência de calor em um 

reator, até a modelagem de escoamentos em rios e canais (RITTA, 2017). 

Para que os resultados das simulações sejam consistentes, é necessário 

que estas sejam validadas através de outras metodologias, como as soluções 

analíticas e as medições in situ. Quando o sistema de estudo for o escoamento em 

rios, a determinação de alguns parâmetros é fundamental para a análise do 

transporte e a previsão dos possíveis impactos do descarte de efluentes. Entre estes 

parâmetros, temos a profundidade e a largura do rio, a declividade, a velocidade 

média e o coeficiente de dispersão longitudinal. (RITTA, 2017). 

Um dos parâmetros mais importantes neste estudo é o coeficiente de 

dispersão, capaz de medir o grau de espalhamento de uma substância em um meio 

fluido e podendo ser determinado através de diversos modelos empíricos. A 

velocidade média de escoamento é outra variável fundamental para a modelagem 

numérica do transporte de poluentes em cursos hídricos (BARBOSA JÚNIOR et al., 

2005). 
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Esse coeficiente é função de algumas características do rio, como a 

largura e a profundidade médias do trecho, a declividade, rugosidade e a velocidade 

média de escoamento (RITTA, 2017). 

A velocidade média de escoamento de um rio é um parâmetro que pode 

alterar o modo como um efluente se dispersa, afetando diretamente o coeficiente de 

dispersão longitudinal (MARION e ZARAMELLA, 2006). Quando o campo de 

velocidades sofre variações, como, por exemplo, no estreitamento ou ampliação da 

largura do rio, o campo de concentrações é modificado, alterando o padrão de 

dispersão ao longo do canal. 

1.2     Objetivos  

 

 O objetivo do presente trabalho é analisar, por meio de simulações 

numéricas, como o campo de velocidade afeta a dispersão de efluentes em rios e 

canais. Os modelos propostos por Fischer et al. (1979) e Seo e Cheong (1998) para 

o coeficiente de dispersão são introduzidos no software de fluidodinâmica 

computacional COMSOL Multiphysics, com os resultados numéricos para o campo 

de concentrações comparados com experimentos realizados por Machado (2006) 

em um canal. Diferentes velocidades são impostas ao canal no intuito de se analisar 

os efeitos do campo de velocidades sobre os modelos de dispersão, verificando-se 

qual deles melhor se aproxima dos experimentos de Machado (2006). 

1.3     Sumário  

 

O presente trabalho está organizado em 6 capítulos. O primeiro apresenta 

uma introdução ao tema em estudo, além de uma síntese dos principais objetivos. 

No segundo capítulo, a revisão bibliográfica apresenta os conceitos e os parâmetros 

necessários para o estudo do escoamento em canais abertos, assim como os 

modelos de coeficiente de dispersão. O capítulo 3 descreve os conceitos 

fundamentais da mecânica dos fluidos e as equações governantes dos fenômenos 

envolvidos. Ainda nesse capítulo, os métodos numéricos são apresentados, 

necessário para a resolução dessas equações. No capítulo 4, a metodologia de 

solução numérica é apresentada. No capítulo 5, os resultados das simulações 

numéricas realizadas nos canais são apresentados e discutidos. O capítulo 6 
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sintetiza as conclusões do presente trabalho. Ao final, encontram-se as referências 

bibliográficas utilizadas na elaboração deste trabalho. 
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2.     REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A dispersão de um efluente em um canal é caracterizada pelo conjunto de 

três etapas. Na primeira etapa, o efluente é dissolvido no canal e já possui um 

momentum inicial. Devido à turbulência, o efluente se mistura no canal em toda a 

seção transversal na segunda etapa. Na terceira, ocorre a dispersão longitudinal, 

que ameniza a variação de concentração ao longo do canal (FRENCH, 1987).  

Os escoamentos em canais apresentam características intrínsecas, tais 

como a largura e profundidade médias do trecho, declividade, vazão e velocidade 

média de escoamento (RITTA, 2017). A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros 

no estudo dos escoamentos em canais. 

Tabela 1 - Parâmetros importantes dos escoamentos em canais. 

                     Parâmetro                     Símbolo             Unidade S.I. 

Largura média do trecho 

Profundidade média do trecho 

Declividade 

Velocidade de atrito 

Coeficiente de dispersão longitudinal 

Raio hidráulico 

Vazão  

Velocidade média de escoamento 

B 

H 

S 

u* 

E 

Rh 

Q 

U 

m 

m 

- 

m/s 

m²/s 

m 

m³/s 

m/s 

Fonte: Soares et  al., 2013. 

 

O raio hidráulico (Rh) pode ser definido como a razão entre a área 

molhada (A) e o perímetro molhado (Pm), conforme mostra a Equação (2.1). 

 

                                                      𝑅ℎ =
𝐴

𝑃𝑚
                                           (2.1)   
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Com os principais parâmetros definidos, diversos autores propuseram 

modelos empíricos para o cálculo do coeficiente de dispersão em rios e canais, 

conforme observado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Modelos para a predição do coeficiente de dispersão. 

 
Fonte: Soares et al. (2013). 

Nestes modelos, outras variáveis foram definidas: ϕ é uma constante, β é 

uma função entre a forma da seção transversal do canal e a velocidade de 

distribuição (adimensional) e Fr é o número adimensional de Froude, que é a razão 

entre as forças de inércia e as forças gravitacionais, como mostra a Equação (2.2) 

(SOARES et al., 2013). 

                                       𝐹𝑟 =  
𝑈

√𝑔𝐿
                                                         (2.2)                                                 

onde g é a aceleração da gravidade e L é o comprimento característico do sistema.  
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A velocidade de atrito (u*) apresenta um valor significativo nas 

proximidades da fronteira de um rio, onde há uma grande influência da parede na 

mudança de velocidade. Em um escoamento turbulento, esse parâmetro é 

aproximadamente constante próximo da margem (PATTISON, 2011). 

                                         𝑢∗ = √
𝜏

𝜌
                                            (2.3) 

onde τ  é a tensão de cisalhamento (Pa) e ρ é a massa específica do fluido (kg/m³). 

Uma vez que o coeficiente de dispersão é determinado através destes 

modelos empíricos, é possível prever a dispersão de efluentes através de 

simulações computacionais e comparar com os dados experimentais obtidos nas 

medições in situ (MACHADO, 2006). 

De acordo com a Tabela 2, nota-se que o coeficiente de dispersão (E) é 

função da velocidade média de escoamento (U) na maioria dos modelos, 

apresentando, inclusive, uma dependência quadrática em alguns casos. Além disso, 

é possível perceber que todas as equações possuem a largura (B) ou a 

profundidade (H) médias do trecho, mostrando que o cálculo do coeficiente de 

dispersão depende fortemente de características geométricas do canal.  
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3.     MÉTODOS MATEMÁTICOS E NUMÉRICOS 

3.1     Principais conceitos de mecânica dos fluidos 

 

A mecânica dos fluidos é a área da física que estuda como um fluido se 

comporta quando este se encontra em movimento ou em repouso. O entendimento 

da mecânica dos fluidos permite o projeto de diversos equipamentos, como bombas, 

compressores, trocadores de calor e turbinas, além de aplicações no projeto de 

aeronaves, reatores e escoamento em canais. Um fluido pode existir na natureza 

tanto como um líquido ou como um gás (vapor) e é caracterizado pelo aumento de 

sua deformação ao longo do tempo, pela aplicação de uma força. O fluido é 

considerado contínuo pelo fato de suas propriedades, tais como massa específica, 

temperatura e velocidade, possuírem valores definidos em cada ponto no espaço, 

quando adotado um referencial Euleriano (FOX et al., 2006). 

O escoamento de um fluido pode ser classificado segundo diferentes 

critérios, podendo ser estacionário ou transiente no tempo e uniforme ou não 

uniforme no espaço. Para que o regime de escoamento do fluido seja definido, 

calcula-se o número de Reynolds (Re), que consiste na razão entre as forças de 

inércia e as forças viscosas, segundo a Equação (3.1). 

 

                                𝑅𝑒 =  
𝐿 𝑈 𝜌

µ
                                       (3.1) 

 

onde L é o comprimento característico (m), U é a velocidade média do fluido (m/s), ρ 

é a massa específica do fluido (kg/m3) e µ é a viscosidade dinâmica  do fluido 

(kg/ms).  

O regime de escoamento de um fluido é considerado laminar quando o 

fluxo das diferentes camadas é ordenado e ocorre em planos paralelos, sem haver 

mistura. Em regime turbulento, há um movimento caótico das partículas, que se 

misturam e apresentam diferentes velocidades ao longo do escoamento. De acordo 

com Fox et al. (2006), o escoamento em canais abertos, sejam eles naturais ou 
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aqueles utilizados em laboratório, é laminar quando Re< 500, de transição para 500 

<Re< 12500 e turbulento quando Re> 12500.  

O escoamento também pode ser classificado de acordo com sua 

dependência no tempo. Em regime permanente, as propriedades do fluido em cada 

ponto não variam ao longo do tempo, enquanto em regime transiente as 

propriedades em um ponto são dependentes do tempo. 

Segundo Ritta (2017), quando o problema físico em questão é um 

escoamento em rios ou canais, o regime é considerado transiente, porém, assume-

se que o escoamento está em regime permanente devido às dificuldades na 

modelagem numérica. Essa aproximação é considerada válida quando ocorrem 

pequenas variações nos valores de profundidade e vazão. 

O campo de velocidade de um fluido é uma variável que pode ser definida 

em função das coordenadas espaciais e do tempo t. Em um dado ponto, a 

velocidade �⃗⃗�  pode ser escrita como:  

 

                                             �⃗⃗� = �⃗⃗� (𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑡)                                                 (3.2)    

            

Um escoamento pode ser dito uni, bi ou tridimensional conforme o 

número de coordenadas espaciais. Com o aumento do número de coordenadas, a 

solução do problema torna-se consideravelmente mais difícil e, por isso, é possível 

que a análise seja simplificada para um escoamento unidimensional (FOX et al., 

2006).  

Por fim, os escoamentos podem ainda ser subdivididos em 

incompressíveis, quando as variações na massa específica de um fluido são 

desprezíveis devido a um incremento da pressão, e compressíveis, quando essas 

variações são mais significativas. Normalmente, o escoamento da água é 

incompressível, uma hipótese que facilita a solução numérica do problema. 
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3.2     Equações governantes 

3.2.1     Equação de conservação da massa 

  

A equação de conservação da massa é essencial para o estudo da 

fluidodinâmica, sendo capaz de descrever o comportamento do fluido ao longo de 

um escoamento. A equação diferencial para conservação da massa pode ser obtida 

pela aplicação do balanço de massa em um volume de controle, como exemplificado 

na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Fluxo de massa em um volume de controle. 

 Fonte: Welty et al. (2008). 

                   Admitindo-se que a soma dos fluxos de massa que entram, saem e de 

acúmulo no volume de controle é nula, obtém-se a equação de conservação da 

massa na forma tridimensional e considerando um sistema de coordenadas 

retangulares (WELTY et al., 2008): 

 

𝜕 

𝜕𝑥
(𝜌𝑢) + 

𝜕 

𝜕𝑦
(𝜌𝑣) +

𝜕 

𝜕𝑧
(𝜌𝑤) + 

𝜕𝜌 

𝜕𝑡
= 0                       (3.3) 

 

onde ρ é a massa específica do fluido e u, v e w são as componentes das 

velocidades do fluido, nas direções x, y e z, respectivamente. 
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Para o caso de escoamento em rios e canais, admite-se que o 

escoamento está em regime permanente, é bidimensional e incompressível. Assim, 

a expressão matemática da conservação da massa pode ser simplificada, como 

mostra a Equação (3.4). 

              

                                                    
𝜕𝑢 

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝑣 

𝜕𝑦
= 0                                              (3.4) 

 onde o comprimento e a largura do canal são representados pelas coordenadas x e 

y, respectivamente. 

3.2.2     Equações de Navier-Stokes  

 

As equações de Navier-Stokes foram desenvolvidas pelos físicos Claude-

Louis Navier e George Gabriel Stokes, que as deduziram na forma diferencial e 

baseados na segunda lei de Newton aplicada a uma partícula. A partir dessas 

equações da quantidade de movimento, é possível descrever os campos de pressão 

e de velocidade no escoamento de um fluido (WELTY et al., 2008). 

Segundo Welty et al. (2008), quando o escoamento estiver em regime 

estacionário, ser incompressível, bidimensional e com viscosidade constante, as 

equações de Navier-Stokes nas direções x e y para um fluido newtoniano podem ser 

escritas como:  

  

                    𝜌 (𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ µ(

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2)                          (3.5) 

:       

              𝜌 (𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+  𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ µ(

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2)                            (3.6) 
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onde p é a pressão do fluido, µ é a viscosidade dinâmica do fluido, ρ é a massa 

específica do fluido e g é a aceleração da gravidade. 

3.2.3     Equação de transferência da massa 

 

A equação de transferência da massa de uma dada substância presente 

no efluente é dada por: 

                     
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+  𝑣

𝜕𝐶

𝜕𝑦
= 𝐸 (

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝐶

𝜕𝑦2)                         (3.7)  

                              

onde E é o coeficiente de dispersão e C é a concentração. Assim, o campo de 

concentrações é calculado em função dos valores do campo de velocidades. 

3.3     Modelagem da Turbulência 

 

O fenômeno da turbulência em um escoamento apresenta grande 

interesse nos casos reais de engenharia, onde em grande parte dos casos este 

regime de escoamento está presente. A presença de um movimento desordenado e 

aleatório, no qual a velocidade e a pressão apresentam flutuações e se modificam 

continuamente, introduz um maior grau de complexidade na modelagem numérica 

do problema. Como as equações de Navier-Stokes não são capazes de descrever 

inteiramente estas modificações, o método da decomposição de Reynolds apresenta 

maior capacidade para a previsão destas variações (RITTA, 2017; VERSTEEG e 

MALALASEKERA, 2007). A Figura 2 representa o efeito das flutuações de 

velocidade. 
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Figura 2: Velocidade típica medida em um escoamento turbulento. 

Fonte: Versteeg e Malalasekera (2007).           

 

Um dos modelos numéricos utilizados para a predição dos efeitos é o 

modelo RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). Nesse modelo, as variáveis 

podem ser escritas em função de suas médias e flutuações. Por exemplo, a 

velocidade de escoamento em regime turbulento u(t) pode ser descrita pela soma do 

seu valor médio 𝑢 com a contribuição de flutuação u’(t) (VERSTEEG e 

MALALASEKERA, 2007). 

As Equações (3.8) e (3.9), respectivamente, levam em consideração o 

efeito da turbulência nas direções x e y, introduzindo os termos representativos das 

médias e flutuações. Essas são as denominadas Equações de Reynolds, na forma 

bidimensional (VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). 

 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ µ(

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2) − 𝜌 (
𝜕𝑢′2

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝑢′𝑣′

𝜕𝑦
) (3.8)          

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ µ(

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2) − 𝜌 ( 
𝜕𝑢′𝑣′

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝑣′2

𝜕𝑦
) (3.9) 
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Modelo de turbulência κ-ε: 

O modelo κ-ε é um conjunto de duas equações de transporte que 

relaciona a viscosidade de turbulência (µT) por meio de duas novas variáveis do 

escoamento: a energia cinética turbulenta (κ) e a taxa de dissipação da energia 

turbulenta (ε). Esse modelo apresenta grande aplicabilidade na fluidodinâmica 

computacional em regimes turbulentos, sendo utilizado em softwares como o 

COMSOL Multiphysics® (RITTA, 2017). A hipótese de Boussinesq relaciona 

proporcionalmente, as tensões turbulentas aos gradientes de velocidade média de 

escoamento, através da viscosidade de turbulência, que é definida na Equação 

(3.10). 

                                       µ𝑇 =  𝜌𝐶µ
𝜅2

𝜀
                                             (3.10)                                        

onde Cµ = 0,09 é uma constante adimensional. As equações de transporte para o 

cálculo de κ e ε são definidas nas Equações (3.11) e (3.12), respectivamente 

(VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). 

 

         
𝜕(𝜌𝜅)

𝜕𝑡
+ 

𝜕(𝜌𝜅𝑢)

𝜕𝑥
+ 

𝜕(𝜌𝜅𝑢)

𝜕𝑦
 =  

𝜕

𝜕𝑥
(
µ𝑇

𝜎𝜅
 
𝜕𝜅

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
µ𝑇

𝜎𝜅
 
𝜕𝜅

𝜕𝑦
) +  2µ𝑇 𝐸  : 𝐸  −  𝜌𝜀  (3.11)        

   
𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+ 

𝜕(𝜌𝜀𝑢)

𝜕𝑥
+ 

𝜕(𝜌𝜀𝑢)

𝜕𝑦
=  

𝜕

𝜕𝑥
(
µ𝑇

𝜎𝜀
 
𝜕𝜀

𝜕𝑥
) + 

𝜕

𝜕𝑦
(
µ𝑇

𝜎𝜀
 
𝜕𝜀

𝜕𝑦
) +  2µ𝑇 

𝜀

𝜅
𝐶1𝜀  𝐸  : 𝐸  −  𝜌

𝜀2

𝜅
𝐶2𝜀      (3.12)  

onde σκ = 1,00; σε = 1,30; C1ε = 1,44; C2ε = 1,92 são dados obtidos 

experimentalmente (VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). O tensor taxa de 

deformação é dado por: 

                     �̅� =  
1

2
(
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑦
+ 

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑥
)                                           (3.13) 
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3.4     Métodos Numéricos e a Fluidodinâmica Computacional 

  

A complexidade dos sistemas de equações diferenciais parciais, que 

regem os fenômenos de escoamento em rios, torna a solução analítica deste 

problema inviável para a condição de interesse. Além dessa técnica, a execução de 

experimentos em laboratório e a simulação numérica também são utilizadas na 

predição de um problema físico (MALISKA, 1995). 

Com o desenvolvimento de computadores de alta velocidade e de alta 

capacidade de processamento, a resolução de problemas físicos foi facilitada pela 

aplicação de métodos numéricos capazes de resolver problemas de variadas 

condições de contorno e em geometrias complexas. Os principais recursos 

numéricos utilizados são o Método das Diferenças Finitas (MDF), o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) e o Método dos Volumes Finitos (MVF). Esses métodos 

consistem em transformar um domínio contínuo em um domínio discreto em malhas, 

fornecendo, dessa forma, soluções aproximadas do problema físico em cada malha. 

As equações de conservação de massa, de Navier-Stokes, de transferência de 

massa e de turbulência são transformadas em equações algébricas, nas quais o 

computador é capaz de resolver de forma iterativa (MALISKA, 1995; KESSLER, 

2016). A Figura 3 ilustra a discretização de um domínio fluido.  

 

Figura 3: Discretização de um domínio fluido. 

Fonte: Kessler (2016). 

    A Fluidodinâmica Computacional (Computational Fluid Dynamics – 

CFD) é o conjunto de técnicas numéricas e computacionais utilizadas na modelagem 

de fenômenos físicos, com base nos conhecimentos de fenômenos de transporte e 
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matemática. É possível analisar o comportamento de um fluido em diversas áreas de 

pesquisa da Engenharia Química, como o escoamento de fluidos em canais abertos 

ou em tubulações industriais ou estudar a transferência de calor em um reator 

(VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). 

 

Vantagens da Fluidodinâmica Computacional: 

 Estudo do escoamento de um fluido em condições perigosas de serem 

realizadas experimentalmente, tais como em casos de acidentes ou em locais 

de difícil acesso. 

 Resolução de problemas complexos de escoamentos com certa rapidez, nos 

quais a solução analítica inexiste poderia levar longo tempo. 

 Descrição de um fenômeno físico com um menor custo envolvido, quando 

comparada a uma análise em laboratório, por exemplo.  

 Estudo do desempenho de equipamentos em condições de interesse. 

(VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007).       

O procedimento de cálculo do escoamento de fluidos num pacote 

computacional consiste em algoritmos numéricos, compostos em três etapas 

sequenciais: pré-processamento, solver e pós-processamento. Na primeira etapa, 

define-se o problema a ser modelado e a geometria, assim como a geração das 

malhas e as condições de contorno adequadas. Em seguida, o sistema de equações 

é resolvido por um dos métodos numéricos através de um processo iterativo, até a 

convergência. Na etapa de pós-processamento, os resultados das simulações são 

gerados e expostos por meio de linhas de correntes, plots em 2D e 3D e distribuição 

de cores (VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). 

Uma das características do MEF é a divisão do domínio do fluido em 

pequenos elementos de controle, os quais podem ter uma forma triangular ou 

quadrilateral e serem retilíneos ou curvados. Esse conjunto de elementos de 

controle é denominado malha, podendo ser do tipo estruturada, não estruturada ou 

híbrida. Além disso, o método dos elementos finitos é aplicável tanto para malhas 

estruturadas como não estruturadas, o que possibilita o uso desse método em 
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geometria complexa (CAMPOS e SILVA, 2006). Os diferentes tipos de malhas 

triangulares são ilustrados na Figura 4. 

 

Figura 4: Exemplo de malha triangular (a) Estruturada, (b) Não estruturada. 
Fonte: Hiester et  al. (2014). 

 

Um dos principais objetivos de uma solução numérica de equações 

diferenciais parciais, que regem um problema físico, é a busca pela solução 

aproximada das equações discretizadas, ou seja, que o resultado obtido seja estável 

e que apresente convergência (MALISKA, 1995).   

O cálculo do número de Courant (Cr), também conhecido como Courant-

Friedrichs-Lewy, em problemas transientes, é capaz de prever se uma solução 

numérica irá convergir ou não. Este número adimensional relaciona variáveis como a 

velocidade de escoamento do fluido (U), o passo do tempo escolhido na simulação 

(Δt) e o tamanho da malha utilizada (Δx), conforme a Equação (3.14):  

  

                                          𝐶𝑟 =
𝑈 ∆𝑡

∆𝑥
                                                    (3.14) 

 

Normalmente, para que a solução numérica do problema convirja, deseja-

se que o valor de Cr seja menor ou igual a 1 (Cr ≤ 1). Nessa condição, um elemento 

de fluido atravessa somente uma célula do domínio por passo no tempo (RUBINO, 

2016).  
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4.     METODOLOGIA 

 

As simulações foram realizadas em um computador de 64 bits, 2.40GHz 

Intel Core i3-3110M com 4 GB de RAM. O software utilizado é o COMSOL 

Multiphysics®, versão 4.4, que se baseia no método dos elementos finitos 

(COMSOL Multiphysics Reference Manual, 2013). Esse método apresenta 

aplicações em diversas áreas da engenharia, tais como transferência de calor e 

fluidodinâmica, sendo uma técnica de resolução aproximada de equações 

diferenciais parciais (CAMPOS e SILVA, 2006). Quando o problema físico em 

questão é o escoamento em rios, são resolvidas as equações de conservação de 

massa, de Navier-Stokes, de transferência da massa e as equações de turbulência. 

O problema consiste em analisar o efeito da velocidade média de escoamento de 

um rio na dispersão de um dado efluente de uma empresa geradora de resíduos, 

com diferentes pontos de lançamento ao longo de um trecho do rio.  

4.1     Características do canal 

 

O canal estudado pelo autor Machado (2006) apresenta quatro pontos de 

lançamento de um efluente ao longo do rio Atibaia, localizado no município de 

Paulínia (SP). O primeiro ponto de emissão do efluente está localizado no início do 

trecho estudado, enquanto os demais pontos encontram-se ao longo do rio, na 

margem oposta ao primeiro lançamento. O canal apresenta um comprimento total de 

1000 m, uma profundidade média de 2,1 m e uma largura média de 27 m. A Figura 5 

ilustra o canal utilizado na modelagem, com unidades do eixo cartesiano em metros. 

 
Figura 5: Canal utilizado na simulação numérica no COMSOL. 
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O primeiro ponto de emissão localiza-se a 50 m do início do trecho, 

enquanto os pontos 2, 3 e 4 estão localizados a 487 m, 590 m e 685 m, 

respectivamente. Os quatro pontos de entrada do efluente possuem 10 m de 

comprimento, 1 m de largura e 1 m de profundidade.  

A concentração de efluente que entra no canal é nula anteriormente ao 

primeiro ponto de emissão, ou seja, considera-se que o rio está isento desse 

efluente. As vazões podem variar de acordo com a entrada no canal. A primeira 

entrada apresenta um pequeno valor, enquanto o segundo ponto de emissão é o de 

maior vazão. A Tabela 3 apresenta os valores das vazões dos efluentes que entram 

no canal, assim como as velocidades de escoamento, para uma área de entrada de 

1,0 m2.  

Tabela 3 - Dados de vazão dos efluentes. 

         Ponto de emissão          Vazão (m3/s)            Velocidade (m/s) 

1 0,054                                       0,054 

2 0,644                                       0,644 

3 0,383                                       0,383 

4 0,086                                       0,086 

 

O efluente industrial é composto pela soma de três correntes: uma 

corrente oriunda da produção de ácido tereftálico; uma corrente oriunda da purga da 

torre; e uma corrente da estação de tratamento de água. O traçador utilizado foi o 

sódio, com uma concentração de 36,4 mol/m³. Somente a primeira corrente citada 

apresenta uma concentração de sódio significativa, já que as demais contribuem 

somente para a diluição dessa corrente. A vazão do rio no dia da medição foi de 

10,8 m³/s e a velocidade de escoamento de 0,19 m/s, para uma área de 56,7 m². 

4.2     Condições de contorno e condição inicial 

 

Para que seja obtida uma solução numérica do problema físico, é 

necessário definir a condição inicial e as condições de contorno aplicadas. Assim, 

definiu-se uma velocidade do rio na entrada v0, bem como as velocidades de entrada 
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dos efluentes v1, v2, v3 e v4 e uma pressão manométrica nula p0 na saída do canal. A 

concentração inicial foi definida como C0 = 0 mol/m3. 

Em seguida, as equações governantes que regem a física do escoamento 

foram selecionadas no software. Como um rio normalmente apresenta um 

escoamento turbulento, definiu-se o modelo de turbulência κ-ε. Além deste, o modelo 

de transporte de substâncias diluídas foi utilizado na modelagem. Inicialmente, o 

COMSOL resolve a hidrodinâmica no estado estacionário e, em seguida, calcula o 

campo de concentração em regime transiente. 

4.3     Malha aplicada 

 

A malha utilizada na simulação foi do tipo triangular híbrida, sendo 

estruturada ao longo do canal e não estruturada nas proximidades dos pontos de 

emissão, conforme mostra a Figura 6: 

 

 

Figura 6: Malhas geradas na simulação: (a) zoom no primeiro ponto de lançamento 

(b) zoom nos demais lançamentos. 
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4.4     Coeficiente de dispersão 

 

A análise do comportamento do efluente no canal deve levar em 

consideração o coeficiente de dispersão utilizado. Assim, o resultado da simulação 

será obtido conforme a física imposta pelas condições de contorno e a condição 

inicial. De acordo com Ritta (2017), a equação de Fischer et al. (1979) apresenta 

bons resultados no caso do escoamento em rios, sendo utilizada neste trabalho para 

o cálculo do coeficiente de dispersão juntamente com a equação de Seo e Cheong 

(1998). Esses modelos foram utilizados na validação do resultado numérico e são 

apresentadas nas Equações (4.1) e (4.2), respectivamente.  

 

                                          𝐸𝐹 = 0,011 
𝑈2𝐵2

𝐻 𝑢∗                                     (4.1)                 

                                       
𝐸𝑆𝐶

 𝐻𝑢∗
= 5,915 (

𝐵

𝐻
)
0,62

(
𝑈

𝑢∗
)
1,428

                      (4.2) 

 

onde U é a velocidade média de escoamento (m/s), B é a largura média do trecho 

(m), H é a profundidade média do trecho, u* é a velocidade de atrito (m/s), EF e ESC  

são os coeficientes de dispersão calculados usando as equações de Fischer et al. 

(1979) e Seo e Cheong (1998), respectivamente. O coeficiente de dispersão 

utilizado por Machado (2006) foi EM= 0,17 m²/s, o qual melhor se ajustou aos dados 

experimentais obtidos por esse autor. 

A partir do conhecimento de três parâmetros do canal (B, H e u*), é 

possível verificar como a velocidade média do rio pode afetar na dispersão do 

efluente. Além disso, o lançamento do efluente será considerado instantâneo, ou 

seja, quando o despejo ocorre por um curto período de tempo. Portanto, serão 

analisados e comparados os casos descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Casos estudados na análise dos efeitos da velocidade média. 

Caso Velocidade média (m/s) Modelo de dispersão 

1 

2 

3 

4 

0,19 

0,25 

0,19 

0,25 

Machado (2006) 

Machado (2006) 

Fischer et al. (1979) ou Seo e Cheong (1998) 

Fischer et al. (1979) ou Seo e Cheong (1998) 
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5.     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1     Validação do experimento realizado por Machado (2006) 

 

O estudo realizado pelo autor Machado (2006) consistiu na determinação 

do coeficiente de dispersão e, posteriormente, na modelagem da dispersão do 

efluente no canal descrito na seção 4.1.  

A análise da dispersão do efluente gerado pela empresa Rhodiaco foi 

feita utilizando o sódio como traçador, pois este elemento apresenta uma 

concentração detectável com precisão no efluente e uma pequena concentração no 

rio Atibaia. Considerou-se que o efluente possuía apenas o sódio em sua 

composição. Foram coletadas amostras do efluente no rio ao longo de um trecho de 

950 m. As distâncias da amostragem foram: 10 m, 30 m, 50 m, 70 m, 90 m, 150 m, 

350 m, 450 m, 500 m e 950 m. Esses valores são relativos à distância a partir do 

lançamento do efluente pela empresa. Também foram coletadas amostras 50 m à 

montante do primeiro ponto de lançamento. A Figura 7 representa os pontos de 

amostragem do trecho considerado no rio Atibaia: 

 

Figura 7: Representação dos pontos de amostragem no rio Atibaia. 

Fonte: Machado (2006). 

 

Na Figura 7, os pontos representados pelas letras A, B, C, D indicam as 

distâncias do ponto de amostragem até a margem, as quais são 3 m, 7 m, 14 m e 21 

m, respectivamente. A letra E se refere à análise do teor de sódio no efluente 

despejado no rio pela Rhodiaco. As Caixas representam os pontos de emissão ao 
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longo do rio, Qr a vazão do rio Atibaia e Qe a vazão do efluente da empresa. O 

lançamento de efluente em cada ponto de emissão é considerado instantâneo. 

As concentrações de sódio em cada ponto de emissão também foram 

determinadas. A Tabela 5 demonstra os valores de concentração de sódio obtidos 

pelo autor nos pontos de emissão e a conversão para a unidade mol/m³, sabendo-se 

que a massa molar do sódio é 23 g/mol.  

Tabela 5 - Concentrações de sódio nos diferentes pontos de emissão. 

      Ponto de emissão Concentração (mg/L) Concentração (mol/m3) 

1 

2 

3 

4 

838 

10,5 

10,5 

11,5 

36,40 

0,456 

0,456 

0,500 

Fonte: Machado (2006). 

De acordo com Machado (2006), a partir das concentrações de sódio 

obtidas ao longo do canal, o coeficiente de dispersão que melhor se ajustou aos 

dados experimentais adquiridos no rio Atibaia foi de E= 0,17 m2/s. 

A vazão medida do rio foi de 10,8 m3/s e, com o valor da área de entrada 

(A = 56,7 m2), foi possível calcular a velocidade do rio. Os demais valores de 

velocidade foram calculados como mostrado na Tabela 3. Os dados utilizados na 

simulação numérica utilizada na validação do experimento no COMSOL são 

apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Parâmetros utilizados na simulação no COMSOL. 

                     Parâmetro                           Símbolo                  Valor 

Velocidade média do rio 

Velocidade do efluente no ponto 1 

Velocidade do efluente no ponto 2 

Velocidade do efluente no ponto 3 

Velocidade do efluente no ponto 4 

Concentração do efluente no rio 

Concentração do efluente no ponto 1 

Concentração do efluente no ponto 2 

Concentração do efluente no ponto 3 

Concentração do efluente no ponto 4 

Coeficiente de dispersão - Machado (2006) 

v0 

v1 

v2 

v3 

v4 

C0 

C1 

C2 

C3 

C4 

EM 

0,19 m/s 

0,054 m/s 

0,644 m/s 

0,383 m/s 

0,0860 m/s 

0 mol/m³ 

36,4 mol/m³ 

0,456 mol/m³ 

0,456 mol/m³ 

0,500 mol/m³ 

0,17 m²/s 

 

Nas Figuras 8 e 9, são apresentados os resultados do campo de 

velocidades e campo de concentrações obtidos no COMSOL: 

 

Figura 8: Resultado do campo de velocidades [m/s]. 
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Figura 9: Campos de concentração obtidos (a) após 1000s (b) após 4000s [mol/m³]. 

 

É possível verificar que as concentrações de sódio nos pontos de despejo 

2, 3 e 4 são muito baixas, quando comparadas ao ponto de emissão 1. Entretanto, 

as vazões desses pontos são muito mais altas, o que acaba diluindo o efluente 

lançado pela empresa no ponto 1.  

Com o objetivo de validar a solução numérica obtida no COMSOL, as 

equações de Fischer et al. (1979) e Seo e Cheong (1998), para o cálculo do 

coeficiente de dispersão, foram utilizadas. A Tabela 7 mostra os parâmetros 

utilizados no cálculo do coeficiente de dispersão. 
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Tabela 7 - Valores utilizados no cálculo do coeficiente de dispersão nas equações de 

Fischer et al. (1979) e Seo e Cheong (1998). 

      Parâmetros Valor Unidade 

B 

H 

u* 

27 

2,1   

0,1                          

m 

m 

m/s 

 

A velocidade média de escoamento (U) é um parâmetro que varia ao 

longo do escoamento, portanto é uma função do coeficiente de dispersão (E). O 

valor aproximado da velocidade de atrito (u*) foi determinado a partir da média dos 

dados experimentais coletados em diversos rios no artigo dos autores Seo e Cheong 

(1998). Substituindo os parâmetros da Tabela 7 nas Equações (4.1) e (4.2), são 

obtidas as equações (5.1) e (5.2) para o coeficiente de dispersão. 

 

                                                   𝐸𝐹 = 38,18 𝑈2
                                               (5.1) 

                                                  𝐸𝑆𝐶 = 162,12 𝑈1,412
                                     (5.2) 

 

Dessa forma, o coeficiente de dispersão pode assumir o valor constante 

de E= 0,17 m2/s utilizado por Machado (2006) ou ser uma função da velocidade 

média de escoamento, conforme as Equações (5.1) e (5.2). Assim, a simulação no 

COMSOL foi realizada para cada coeficiente de dispersão e, com os valores obtidos, 

foram gerados os gráficos de concentração de sódio em função da distância ao 

longo do canal. 

A Figura 10 mostra o resultado da simulação para cada coeficiente de 

dispersão na linha de 3 m de distância da margem. 
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Figura 10: Perfis de concentração obtidos pelo autor para cada coeficiente de 

dispersão, na linha de 3 m de distância da margem superior [mol/m³]. 

 

Analisando a Figura 10, nota-se que a curva com coeficiente de dispersão 

constante, proposta por Machado (2006), apresentou os melhores resultados nos 

primeiros 100 m do canal, enquanto o modelo proposto por Seo e Cheong (1998) 

teve resultados mais próximos dos dados experimentais no restante do canal. A 

diferença de concentração entre os valores obtidos experimentalmente e os modelos 

de dispersão está relacionada ao fato de que foram recolhidas amostras à montante 

do primeiro ponto de lançamento, enquanto nas simulações numéricas foi 

considerado que o rio estava isento do efluente nessa região.  Isso ocorre em todos 

os perfis de concentração obtidos. Analogamente, foram gerados os resultados para 

as linhas de 7 m, 14 m e 21 m, que são mostrados nas Figuras 11, 12 e 13, 

respectivamente: 
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Figura 11: Perfis de concentração obtidos pelo autor para cada coeficiente de 

dispersão, na linha de 7 m de distância da margem superior [mol/m³]. 

 

A Figura 11 mostra que a equação de Seo e Cheong (1998) apresentou, 

novamente, os melhores resultados na obtenção do perfil de concentração para a 

linha de 7 m, enquanto a curva para E constante de Machado (2006), os resultados 

foram mais condizentes no início do canal. Nota-se também uma mudança no 

padrão da curva do modelo de Seo e Cheong (1998) nas proximidades dos 

lançamentos ao longo do rio, sendo mais evidente no segundo ponto de lançamento, 

a 500 m do início do canal. Isso ocorre devido à alta vazão de efluente nesse ponto 

de emissão, porém devido à baixa concentração nessa corrente (0,456 mol.m-3), o 

resultado do perfil de concentração sofre uma pequena variação. 
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Figura 12: Perfis de concentração obtidos pelo autor para cada coeficiente de 

dispersão, na linha de 14 m de distância da margem superior [mol/m³]. 
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Figura 13: Perfis de concentração obtidos pelo autor para cada coeficiente de 

dispersão, na linha de 21 m de distância da margem superior [mol/m³]. 
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As Figuras 12 e 13, relativas às linhas de 14 m e 21 m, respectivamente, 

mostram que a equação de Seo e Cheong (1998) apresentou boa concordância com 

os dados experimentais. Analisando a Figura 13, é possível perceber uma mudança 

no padrão das curvas de Fischer et al. (1979) e Seo e Cheong (1998) nas 

proximidades dos pontos de emissão ao longo do canal, nos quais há um aumento 

na concentração de sódio. Esses pontos de lançamento de efluente estão na faixa 

de 450 a 600 m. Essa alteração é mais evidente no segundo ponto de lançamento, 

devido à alta vazão nesse ponto, conforme visto na Tabela 3.   

Os gráficos apresentados mostram que a concentração de sódio decresce 

com o aumento da distância à margem superior. Também pode ser observado que o 

modelo de Seo e Cheong (1998) apresentou os melhores resultados em todos os 

casos, enquanto os modelos de E constante e Fischer et al. (1979) tiveram 

resultados semelhantes no geral.  

5.2     Análise dos efeitos da velocidade média de escoamento 

 

O estudo dos efeitos na dispersão causados pela velocidade média de 

escoamento foi realizado no canal estudado por Machado (2006). A análise foi feita 

pela comparação de quatro casos distintos, conforme apresentado na Tabela 4. 

Considerou-se o lançamento sendo instantâneo. O modelo de coeficiente de 

dispersão proposto pelos autores Seo e Cheong (1998), por ter apresentado uma 

boa concordância com os dados experimentais, foi utilizado. 

Os valores de velocidades foram escolhidos de modo a garantir a 

convergência da solução numérica, ou seja, quando o número de Courant (Cr) é 

menor ou igual a um. Nas seções 5.2.1 e 5.2.2, serão avaliados os resultados dos 

campos de velocidades e campos de concentrações em cada situação.  

5.2.1     Campos de velocidades 

 

O perfil de velocidades em um escoamento independe do valor do 

coeficiente de dispersão. Dessa forma, os resultados dos campos de velocidades, 

para ambas as velocidades de escoamento, são apresentados nas Figuras 14 e 15. 
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Figura 14: Campo de velocidades quando U = 0,19 m/s. 

 

Figura 15: Campo de velocidades quando U = 0,25 m/s. 

 

Os resultados mostram que a variação da velocidade do rio pouco afeta 

no perfil de velocidades do escoamento, apresentando uma distribuição semelhante 

em ambos os casos. Entretanto, é possível notar uma dispersão mais acentuada do 

efluente nas proximidades do terceiro ponto de lançamento, quando a velocidade do 

rio é de 0,25 m/s. Quando a velocidade é de 0,19 m/s, nota-se uma dispersão mais 

homogênea do efluente.  

Pode-se observar que os maiores valores de velocidade são encontrados 

próximos da margem oposta aos três lançamentos ao longo do rio, o que é explicado 

pelas altas vazões nesses pontos. No ponto de emissão do efluente gerado pela 
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empresa, nota-se uma pequena dispersão nos dois casos, tendo pouca influência no 

perfil de velocidades, devido à baixa vazão nesse ponto.  

5.2.2     Campos de concentrações  

 

As Figuras 16 e 17 mostram os perfis de concentração obtidos em cada 

velocidade média de escoamento, após 1000s do início do lançamento, para o 

coeficiente de dispersão E= 0,17 m²/s, utilizado por Machado (2006). 

A análise desses casos permite concluir que ocorre uma maior dispersão 

longitudinal do efluente quando a velocidade do rio é maior. Entretanto, a pluma 

atinge a margem oposta ao lançamento numa maior distância do rio, para o caso de 

maior velocidade. Assim, o aumento da velocidade contribui para uma menor 

dispersão transversal do efluente.   

Ao contrário da análise do campo de velocidades, observa-se que o 

primeiro ponto de emissão de efluente contribui significativamente no campo de 

concentrações, devido ao alto teor de sódio nessa corrente (36,4 mol/m³). Os 

demais pontos de lançamento pouco influenciam no perfil de concentração e 

acabam diluindo o efluente emitido pela empresa no primeiro ponto, já que 

apresentam uma baixa concentração de sódio. 
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Figura 16: Perfil de concentração do efluente após 1000s, com E = 0,17 m²/s e        

U = 0,19 m/s. 

 

Figura 17: Perfil de concentração do efluente após 1000s, com E = 0,17 m²/s e        

U = 0,25 m/s. 

 

Em seguida, os resultados dos campos de concentração foram gerados 

pela aplicação do modelo de Seo e Cheong (1998) para o coeficiente de dispersão 

após 1000s do início do descarte do efluente, considerando-se um lançamento 

instantâneo e diferentes velocidades de escoamento.  

A análise das Figuras 18 e 19 revela uma considerável dispersão do 

efluente na direção transversal no primeiro ponto de emissão, o que não é 

observado no modelo de Machado (2006) com o valor de E constante. Uma possível 

explicação para esse fato é a dependência do coeficiente de dispersão, nesse 
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modelo, com a largura média do trecho (B) e a profundidade média do trecho (H), 

conforme mostrado na Equação (4.2). 

Além disso, nota-se que a dispersão longitudinal é mais acentuada 

quando a velocidade de escoamento é maior, para o mesmo tempo de análise. Isso 

pode ser verificado pelo menor valor de concentração do efluente na faixa de 50 a 

150 m, ocorrendo um maior arraste da substância. 

 

Figura 18: Perfil de concentração do efluente após 1000s, com E avaliado segundo o 

modelo de Seo e Cheong (1998) e U = 0,19 m/s. 

 

Figura 19: Perfil de concentração do efluente após 1000s, com E avaliado segundo o 

modelo de Seo e Cheong (1998) e U = 0,25 m/s. 

 

Com o objetivo de comparar os resultados, as concentrações de efluente 

para os valores de velocidade e coeficiente de dispersão foram plotadas no mesmo 

gráfico, apresentado na Figura 21. Foram analisadas as concentrações ao longo da 

linha de 7 m de distância da margem superior, como mostra a Figura 20.  
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Figura 20: Ilustração do canal demonstrando a linha vermelha utilizada na 

determinação das concentrações de sódio, a 7 m da margem superior. 
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Figura 21: Perfis de concentração obtidos pelo autor para cada coeficiente de 

dispersão, em diferentes velocidades, na linha de 7 m da margem superior. 

 

É possível observar que as curvas dos modelos de coeficiente de 

dispersão de Machado (2006) e Seo e Cheong (1998) apresentaram o mesmo 

padrão, entre si, para diferentes valores de velocidade a partir do primeiro ponto de 

descarte do efluente. O aumento da concentração de sódio antes do primeiro ponto 

de emissão mostra o efeito da dispersão transversal no modelo de Seo e Cheong 
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(1998). No modelo de Machado (2006), com o valor de E constante, nota-se um 

rápido crescimento somente a partir do primeiro lançamento de efluente pela 

empresa. Dessa forma, a massa de efluente é dispersa tanto na direção longitudinal 

como na direção transversal.  

O efeito da velocidade é evidenciado em ambos os modelos de 

coeficiente de dispersão pela diferença nos picos de concentração. Quanto maior a 

velocidade de escoamento, maior é o arraste do efluente ao longo do rio e, 

consequentemente, menor é a concentração em dado ponto. Entretanto, é possível 

perceber que os valores de concentração do efluente no final do canal são 

semelhantes para cada modelo, em valores de velocidade distintos. 
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6.     CONCLUSÕES 

 

O estudo da dispersão de efluentes em rios e canais apresenta grande 

relevância no controle da poluição de recursos hídricos. O conhecimento detalhado 

dos fenômenos físicos envolvidos permite que as empresas poluidoras tracem 

estratégias para a redução de danos ambientais e cumpram a legislação ambiental 

em vigor. Nesse sentido, a fluidodinâmica computacional tem papel fundamental na 

modelagem numérica da dispersão de efluentes.  

O objetivo deste trabalho era avaliar como a variação da velocidade de 

um rio pode afetar na dispersão de um efluente lançado por uma empresa, a qual 

possuía outros pontos de lançamento ao longo do trecho estudado. Para isso, foram 

realizadas simulações numéricas no software COMSOL Multiphysics 4.4 com 

diferentes valores de velocidade e diferentes coeficientes de dispersão.  

 A dispersão do efluente no canal estudado por Machado (2006) foi 

simulada utilizando um modelo de coeficiente de dispersão constante. Os resultados 

dos campos de velocidade e campos de concentração se mostraram coerentes e 

semelhantes aos valores experimentais. A validação do experimento foi realizada 

aplicando as equações propostas pelos autores Fischer et al. (1979) e Seo e 

Cheong (1998) no lugar do coeficiente de dispersão. As curvas de concentração de 

sódio em função da distância ao longo do canal foram geradas e comparadas com 

os dados experimentais coletados por Machado (2006) no rio Atibaia.  Os melhores 

resultados foram obtidos com o modelo de Seo e Cheong (1998), enquanto as 

curvas dos modelos com E constante e Fischer et al. (1975) apresentaram padrões 

semelhantes, porém mais distantes dos valores experimentais. 

A influência da velocidade nos campos de concentração foi evidenciada 

pelo aumento da dispersão longitudinal do efluente conforme se aumentou a 

velocidade do rio, o que é verificado nos modelos de Machado (2006) e Seo e 

Cheong (1998). Esse fato é explicado pelo maior arraste do efluente ao longo do 

canal, diminuindo os picos de concentração. Foi possível concluir que o perfil de 

velocidade sofre poucas alterações com o aumento da velocidade, exceto pela 

menor homogeneidade da dispersão devido ao aumento da turbulência no 

escoamento. 
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A comparação da dispersão utilizando os dois modelos mostrou que a 

equação proposta por Seo e Cheong (1998) apresentou uma considerável dispersão 

da massa de efluente tanto na direção transversal como na direção longitudinal, 

enquanto o modelo de Machado (2006) mostrou uma dispersão longitudinal mais 

marcante que a dispersão transversal. Além disso, observou-se uma grande 

diferença entre as plumas formadas para os diferentes modelos de coeficiente de 

dispersão. Também foi possível verificar que o aumento da velocidade propiciou 

uma menor dispersão transversal do efluente em ambos os modelos, visto que a 

pluma alcançou a margem oposta ao lançamento em uma distância superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMARAL, Vivian Melo do. Avaliação de efeitos de cargas poluidoras oriundas de 

acidentes rodoviários na qualidade de água. Estudo de caso do médio Paraíba do 

Sul – RJ. Rio de Janeiro, 2009. 154 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia 

(COPPE) – Universidade Federal do Rio Janeiro.  

ARCHELA, Edilson; CARRARO, Adalberto; FERNANDES, Fernando; BARROS, 

Omar Neto Fernandes; ARCHELA, Rosely Sampaio. Considerações sobre a 

geração de efluentes líquidos em centros urbanos. Geografia. Londrina. Volume 12, 

n.1, Jan/Jun2003. Disponível em: <http://www.uel.br/revists/uel/index.php/geografia/ 

article/viewFile/6711/6055>.  Acesso em: 14 de abril de 2018.  

BARBOSA JÚNIOR, Antenor Rodrigues; SILVA, Gilberto Queiroz da; NEVES, 

Betânia Vilas Boas; DEVENS, Julimara Alves. Métodos diretos de determinação do 

coeficiente de dispersão longitudinal em cursos d’água naturais Parte 1 - 

Fundamentos teóricos, Revista Escola de Minas, v.58, n 1, p. 27-32, 2005. 

CAMPOS, Marco Donisete de; SILVA, João Batista Campos. O Método de 

elementos finitos aplicado à simulação numérica de escoamentos de fluidos. In: 

BIENAL DA SBM, 3., 2006, Goiânia. Anais... Goiânia: Universidade Federal de 

Goiás, 2006. Disponível em: <http: http://www.mat.ufg.br/bienal/2006/poster/marcodo 

nisete.pdf>. Acesso em: 26/04/2017. 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E DEFESA CIVIL – 

2015. Disponível em: <http://www.ceped.ufsc.br/category/grandes-

desastres/page/2/> - Acesso em: 14/04/2018. 

COMSOL Multiphysics Reference Manual, COMSOL Multiphysics® R. 4.4. COMSOL 

AB, Stockholm, Sweden, 2013. 

DEVENS, J. A.; BARBOSA JR., A. R.; SILVA, G. Q.; GIORGETTI, M. F. Modelos 

empíricos e semi-empíricos para a obtenção do coeficiente de dispersão longitudinal 

de pequenos cursos de água. RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 

15, n. 1, p. 75-88, 2010. 



52 

 

FISCHER, Hugo B.; IMBERGER, Jorg.; LIST, E. John; KOH, Robert C. Y.; BROOKS, 

Norman H. Mixing in inland and coastal waters. San Diego: Academic Press, 1979. 

487 p. 

FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J.; Introdução a 

mecânica dos fluidos. 6 Ed. Rio de Janeiro: LTC – editora, 2006. 816 p. 

FRENCH, Richard H. Open channel hydraulics. 2. Ed. Singapura: McGraw-Hill Book 

Co, 1987. 693 p. 

GIORDANO, Gandhi. Tratamento e controle de efluentes Industriais – 2004. 

Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35427518/Ap 

ostila_-_Tratamento_de_efluentes_industrias.pdf?AWSAcessKeyId=AKIAIWOWYYG 

Z2Y53UL3A&Expires=11523746522&Signature=epj1xkAXEj9cV1FGH2vrfQBafpc%3

D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTRATAMENTO_E_CO 

NTROLE_DE_EFLUENTES_INDUS.pdf>. Acesso em: 13/05/2018. 

HIESTER, H. R.; PIGGOT, M. D.; FARREL, P. E.; ALLISON, P. A. Assesment of 

spurious mixing in adaptive mesh simulations of the two-dimensional lock-exchange. 

2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S14635003 

130018 441463500313001844>. Acesso em: 13/05/2018. 

KASHFIPOUR, S. M; FALCONER, R. A. Longitudinal dispersion coefficients in 

natural channels. Water Research, v. 36, p. 1596-1608, 2002. 

KESSLER, Martin – Fluidodinâmica Computacional: o que é? - 2016. Disponível em: 

<https://www.esss.co/blog/fluidodinamica-computacional-o-que-e/>. Acesso em: 

13/05/2018. 

KOUSSIS, Antonis D. e RODRÍGUEZ-MIRASOL, José. Hydraulic Estimation of 
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