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RESUMO 

A modelagem da dispersão de efluentes térmicos em rios e canais é essencial para 

que o despejo de correntes industriais seja realizado de forma sustentável e cause 

um impacto mínimo ao meio ambiente. Entretanto, por esse fenômeno depender de 

muitas variáveis, a sua modelagem matemática é extremamente complexa e não 

possui soluções analíticas. Nesse sentido, a fluidodinâmica computacional se 

apresenta como uma ferramenta muito poderosa, pois viabiliza a resolução por 

metodologias numéricas facilmente aplicadas através de programas comerciais como 

o COMSOL Multiphysics. O COMSOL se baseia no método dos elementos finitos e 

possui um pacote completo para a resolução de escoamentos não-isotérmicos e 

turbulentos. No presente trabalho foi validada a capacidade do COMSOL em resolver 

este tipo de problema, baseando-se na reprodução dos resultados numéricos e 

experimentais apresentados na publicação de Tang et al. (2008). Para estudar o 

fenômeno da dispersão de pluma térmica foi proposta uma análise bidimensional para 

o canal em escala piloto presente no Laboratório de Hidráulica da Universidade 

Federal Fluminense, possuindo 6m de comprimento e 10 cm de largura. Foram 

propostas diferentes condições de contorno para o lançamento de água quente de 

forma perpendicular ao fluxo de água fria no canal. Por meio das simulações foi 

possível mostrar a influência da velocidade de escoamento no canal, da temperatura 

do lançamento e da localização do despejo sobre a pluma térmica formada. A 

variação dos parâmetros relevantes foi suficiente para gerar alterações significativas 

nos valores de temperatura média ao longo do canal. Por meio de uma simulação 

transiente foi possível observar a formação da pluma e a posterior dispersão ao longo 

do canal. Com os resultados obtidos ficou evidenciada a necessidade de 

planejamento para a otimização do lançamento de efluentes industriais em corpos de 

água. 

 

Palavras-chave: Pluma térmica. Poluição térmica. Dispersão de poluentes. Efluentes 

industriais. Fluidodinâmica computacional. CFD. 

  



ABSTRACT 

Modeling the dispersion of thermal effluents into rivers and canals is essential for the 

disposal of industrial streams to be carried out in a sustainable manner and to have a 

minimal impact on the environment. However, this phenomenon depends on many 

variables, thus its mathematical modeling is extremely complex and there are no 

analytical solutions. In this sense, computational fluid dynamics presents itself as a 

very powerful tool, since it enables the resolution by numerical methodologies easily 

applied through commercial programs such as COMSOL Multiphysics. COMSOL is 

based on the finite element method and owns a specific set of methods for the 

resolution of non-isothermal and turbulent flows. In the present work, COMSOL's 

ability to solve this type of problem was validated, based on the reproduction of 

numerical and experimental results presented in Tang et al. (2008). To study the 

phenomenon of thermal plume dispersion, a two-dimensional analysis was proposed 

for the pilot-scale channel present in the Hydraulic Laboratory in Universidade Federal 

Fluminense, being 6m long and 10cm wide. Different boundary conditions were 

proposed for the hot water discharge perpendicular to the cold-water flow inside the 

channel. By means of the simulations it was possible to show the influence of the flow 

velocity on the channel, the discharge temperature and location on the formed thermal 

plume. The variation of the relevant parameters was enough to generate significant 

changes in mean temperature values along the channel. By means of a transient 

simulation it was possible to observe the formation of the plume and the subsequent 

dispersion along the channel. With the results, it was evidenced the need of planning 

for the optimization of the release of industrial effluents in water bodies. 

 

Keywords: Thermal plume. Thermal pollution. Pollutant dispersion. Industrial 

effluents. Computational Fluid Dynamics. CFD. 
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1.     INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática da Água 

 

Com o crescimento da população mundial e o consequente aumento da 

demanda por água, a preocupação com este insumo básico para a humanidade 

cresceu vertiginosamente. Por mais que aproximadamente 75% da superfície do 

planeta Terra seja composta por água, apenas 2,5% de toda essa água é doce, ou 

seja, apenas uma pequena quantidade pode ser utilizada diretamente para o consumo 

(SHIKLOMANOV, 1998). 

Devido à sua abundância, muitos têm estudado o processo de dessalinização 

da água salgada. Em alguns países do Oriente Médio, do norte da África e em 

algumas Ilhas do Caribe essa é a principal fonte de água para consumo devido à falta 

de fontes naturais de água doce. Entretanto, apesar de o processo de dessalinização 

parecer uma excelente alternativa, possui grandes barreiras para sua implementação. 

O processo em si tem um elevado custo energético, e normalmente utiliza energia 

fóssil como fonte, sendo assim um procedimento não sustentável. Além disso, a água 

residual do processo apresenta concentrações muito elevadas de sais e aditivos 

químicos provenientes de tratamento. Com isso, o despejo pode impactar fortemente 

o ecossistema em questão (ECYCLE, 2018). 

Com estas dificuldades para implantar a tecnologia de dessalinização da água 

do mar, a utilização sustentável da água doce disponível na natureza se torna ainda 

mais relevante. Da pequena porção de água doce presente no planeta, cerca de 69% 

está presente em geleiras, 30% em águas subterrâneas (lençóis freáticos), enquanto 

apenas 1% está distribuída entre águas superficiais (rios, lagos, represas), que são 

as preferenciais para a utilização humana (SHIKLOMANOV, 1998). Nesse sentido, 

nota-se que a água doce é um bem finito e deve ser tratado de uma forma inteligente 

a fim de otimizar sua utilização. 

O Brasil é o país com a maior quantidade de água doce do planeta. Com grande 

parte dessa riqueza natural presente na região Amazônica, o Brasil possui 
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aproximadamente 12% do total de água doce em circulação no mundo, conferindo ao 

país uma posição de grande relevância no cenário global. Contudo, mesmo com este 

grande privilégio, o país não possui uma boa rede de distribuição dessa água, gerando 

diversos pontos de escassez ao longo do território. Além disso, estima-se que cerca 

de 37% da água potável é perdida com vazamentos e ligações clandestinas no cenário 

nacional (FERREIRA, 2015). 

Sendo assim, para que esse bem seja utilizado da forma correta é preciso 

garantir que haja um controle na utilização das fontes de água doce e que esse uso 

seja promovido de forma sustentável. 

1.2 Importância da Água no Meio Industrial 

 

A boa gestão dos recursos hídricos tem relação direta com o cenário industrial. 

Toda indústria necessita de água, seja para o processo em si, ou como utilidade – 

fluido de aquecimento/resfriamento. Nesse contexto a localização das instalações 

industriais é diretamente influenciada pela disponibilidade de água, fazendo com que 

grande parte delas seja localizada próxima a mananciais. 

A utilização da água por parte da indústria normalmente é baseada na captação 

direta de um manancial. Após a utilização da água é preciso que a mesma seja tratada 

a fim de ser despejada novamente no meio ambiente de forma a não afetar o 

ecossistema. Todavia, ao passar pelo processo industrial, essas águas podem sofrer 

contaminação química, contaminação microbiana, além de normalmente saírem a 

temperaturas elevadas. Caso aconteça um despejo indevido destes resíduos 

industriais, a fauna e flora local serão expostas a condições adversas, podendo levar 

a um desequilíbrio ecológico (ARCHELA et al., 2003). Dessa forma é preciso que haja 

uma regulamentação que controle estes resíduos a fim de minimizar a degradação do 

meio ambiente. 

Para que seja efetuada um despejo consciente e sustentável dos resíduos 

industriais é preciso que se conheça muito bem o ecossistema vizinho e as 

características do efluente. A indústria deve garantir que seja feito um tratamento 

adequado do mesmo visando manter parâmetros relevantes como concentração de 

componentes poluentes/tóxicos e temperatura nos limites aceitáveis. 
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Para garantir o controle efetivo dessas variáveis é preciso não só entender o 

fenômeno de forma qualitativa, mas também ser capaz de modelar matematicamente 

o problema. Dessa forma, modelar o fenômeno de dispersão do resíduo em um corpo 

de água permite o monitoramento de variáveis essenciais para mensurar os impactos 

negativos do descarte e ajudar na tomada de decisão a fim de minimizar estes 

impactos. Com o entendimento da física do problema, é possível, por exemplo, propor 

alterações no processo, melhorias no tratamento do resíduo e otimização do local de 

despejo. 

1.3 Abordagem para Solução do Problema  

 

A dispersão de poluentes em corpos de água como rios e canais envolve 

diversos fenômenos de transporte como transferência de massa, transferência de 

calor e mecânica dos fluidos. Portanto, para modelar matematicamente o problema é 

preciso dominar estes fenômenos de transferência e resolver as equações 

governantes de forma simultânea. Entretanto, estas equações são de alta 

complexidade matemática, sendo o problema de valor de contorno composto por um 

sistema de equações diferenciais parciais não-lineares.  De fato, sem simplificações 

estas equações muitas vezes não possuem solução analítica, exigindo uma 

metodologia numérica para encontrar uma solução (WU, 2007). 

Nesse sentido, a Fluidodinâmica Computacional (CFD – Computational Fluid 

Dynamics) se apresenta como principal alternativa para a solução destes problemas. 

O CFD se baseia na discretização do espaço físico em elementos menores, onde as 

equações de transporte são resolvidas de forma iterativa em um domínio finito. Com 

essa metodologia é possível encontrar soluções numéricas para as equações 

complexas de transporte e entender os fenômenos envolvendo escoamento de fluidos 

com um custo computacional relativamente baixo. 

No entanto, é preciso cuidado ao se realizar simulações de fluidodinâmica 

computacional. Para que o fenômeno seja descrito de forma correta, é imprescindível 

que o usuário do programa em questão tenha total conhecimento da física do 

problema a se resolver, conheça as variáveis e modelos pertinentes, além de saber 

qual o objetivo final da simulação. A análise dos resultados também deve ser feita de 

forma cautelosa, pois a solução das complexas equações que envolvem os 
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fenômenos de transporte passa por diversas aproximações, podendo gerar 

divergências em relação ao que se espera como resultado. 

Sendo assim, as análises envolvendo fluidodinâmica computacional 

normalmente são acompanhadas de alguma validação experimental ou validação 

baseada em alguma solução já bem conhecida. Com a correspondência entre 

resultados provenientes das soluções numéricas e das medições experimentais ou 

soluções validadas, é possível confiar na modelagem computacional adotada e aplicá-

la na resolução de problemas similares. 
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2.     OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é estudar, via fluidodinâmica 

computacional, o fenômeno da dispersão de pluma térmica gerada por um lançamento 

de água quente em um canal de correntes à temperatura ambiente. São realizadas 

simulações numéricas variando os pontos de lançamento, temperaturas de despejo e 

velocidades, visando analisar perfis e contornos de temperatura e velocidade para os 

cenários propostos. Além disso, deseja-se verificar a viabilidade da utilização do 

programa COMSOL Multiphysics® 4.4 para a resolução deste tipo de problema, 

validando-se os resultados com o trabalho de Tang et al. (2008). 
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3.     REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Histórico da Problemática da Água 

 

A água nem sempre foi uma grande preocupação para a humanidade. Até a 

Revolução Industrial ocorrida na transição do século XVIII para o século XIX, este 

insumo era considerado inesgotável e a sua qualidade não era tão levada em 

consideração (MACHADO, 2006). Todavia, a partir desse período a demanda de 

consumo começou a aumentar pela sua imensa variedade de aplicações na indústria 

em desenvolvimento, além de estar relacionada com o crescimento da população. 

A Revolução Industrial foi um período no qual ocorreram alterações no sistema 

produtivo em geral, baseadas no surgimento de novas tecnologias. A revolução se 

iniciou principalmente na Inglaterra, onde, por exemplo, James Watt patenteou a 

primeira máquina a vapor. Essa invenção se baseava em uma caldeira de geração de 

vapor, que, por meio de uma simples configuração mecânica provocava a 

movimentação de uma roda motriz gerando energia. Essa invenção permitiu a 

automatização de diversos processos produtivos e impulsionou o desenvolvimento 

tecnológico no mundo (NETO e TASINAFO, 2006).  

A partir do desenvolvimento tecnológico, a água começou a ganhar mais 

aplicações na indústria, fazendo com que a população começasse a se preocupar 

mais com a sua obtenção e qualidade. Entretanto, somente após as Guerras Mundiais 

ocorridas no século XX que surgiu uma real preocupação com o seu gerenciamento e 

escassez.  

Principalmente a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) impulsionou o 

desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, que se aplicavam em diversas 

áreas da indústria no mundo. Segundo Shiklomanov (1998, p.2), “em comparação 

com décadas anteriores, a retirada anual de água durante 1951-60 aumentou quatro 

vezes. Isso ocorreu devido à expansão dramática das áreas irrigadas, ao crescimento 

do consumo de água industrial e de energia elétrica e à construção intensiva de 

reservatórios em todos os continentes.” 

Por outro lado, a utilização da água não foi promovida de forma sustentável, 

principalmente no começo do período pós-guerra. Devido a aspectos econômicos de 
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sua comercialização e a maior exploração não sustentável deste recurso, muitas 

partes do mundo sofreram rapidamente com a escassez e a contaminação dos 

principais mananciais. Dessa forma, em 1977 as Nações Unidas organizaram uma 

conferência mundial na Argentina, a fim de discutir a problemática da água nas regiões 

mais áridas da Terra. O evento foi essencial para a conscientização da humanidade 

acerca do cenário crítico da água no planeta, gerando uma maior preocupação com 

os recursos hídricos e estimulando o desenvolvimento de estudos e pesquisas para 

encontrar soluções para os problemas (SHIKLOMANOV, 1998). 

 

3.2 Relação entre a Água e a Indústria 

 

 O desenvolvimento industrial e a demanda de água cresceram 

concomitantemente. Isso aconteceu pelo fato de toda indústria necessitar de água, 

seja para a utilização em algum processo químico, seja para processos físicos como 

utilidade. Dessa forma, a localização dos parques industriais tem total relação com a 

facilidade de obtenção de água. 

 Dependendo do tipo de indústria, a geração de efluentes pode ser um grande 

problema. Muitos processos químicos geram produtos indesejados, que podem ser 

extremamente poluentes. Em geral, essas correntes poluentes passam por processos 

de tratamento antes de serem despejados no meio ambiente. Entretanto, estes 

efluentes devem ser muito bem conhecidos e controlados para que o impacto causado 

no ecossistema seja o menor possível. 

 Além dos efluentes provenientes dos processos químicos também é preciso 

levar em consideração a utilização da água nesses processos. A água é um dos 

melhores fluidos de troca térmica devido ao seu alto poder calorífico e relativo baixo 

custo quando comparada com outros materiais. Com isso, grande parte das indústrias 

a utiliza para fins de aquecimento e resfriamento de correntes, tubulações e 

equipamentos. Sendo assim, ela também se caracteriza como um efluente e deve ser 

tratado até estar nos limites aceitáveis pela legislação. 
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 3.3 Poluição Térmica 

  

Dentre os principais processos que necessitam de água para troca térmica 

podem-se citar as grandes usinas geradoras de energia, como Hidrelétricas, 

Termoelétricas e Usinas Nucleares. Em geral essas instalações necessitam de muita 

água para processos envolvendo transferência de calor, como a condensação do 

vapor das turbinas, gerando um grande volume de água residual. Nesses casos, a 

água normalmente deixa os equipamentos em temperaturas acima da temperatura 

ambiente e são despejadas diretamente em corpos de água como rios e canais.  

 Como exemplos de instalações no Brasil com alta demanda de água de 

resfriamento destacam-se as usinas nucleares Angra I e Angra II, localizadas na 

cidade de Angra dos Reis no Rio de Janeiro. Segundo Bandeira et al. em 2003 (apud 

LUCCA et al., 2005), “instaladas próximo ao mar, as usinas captam água em uma 

enseada semifechada para utilizá-la como fluido refrigerador de seus reatores. Em 

condições normais, a água aquecida proveniente do resfriamento dos reatores (com 

fluxo de 40 e 80 metros cúbicos por segundo, respectivamente) é escoada através de 

um túnel (400m de comprimento na Baía de Piraquara de Fora, situada em lado oposto 

à área de captação, separada por uma península. A descarga de água aquecida 

(pluma termal) constitui-se em uma anomalia local, a qual pode alcançar alguns 

quilômetros quadrados. Sua porção mais quente chega a atingir 8°C acima da 

temperatura do ambiente marinho adjacente.” A Figura 3.1 apresenta uma vista 

superior da região onde se encontram as Usinas de Angra I e II, com as indicações 

dos pontos de tomada de água e de despejo do efluente (LUCCA et al., 2005).  
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Figura 3.1 – Vista superior da região da Usina de Angra. 

Fonte: Lucca et al. (2005) 

Dependendo da temperatura da água despejada, pode haver uma grande 

perturbação no ecossistema local. Tanto a fauna como a flora local são capazes de 

se adaptar a variações suaves de parâmetros como temperatura, contudo o 

direcionamento de um efluente fora de especificação pode causar uma mudança 

muito abrupta na temperatura, afetando a respiração, reprodução e alimentação de 

diversas espécies. Além disso, o aumento na temperatura provoca uma redução na 

solubilidade de oxigênio na água, gerando um ambiente mais anaeróbico e propício 

para o desbalanceamento ecológico local (PUNETHA, 2018). 

3.4 Legislação Ambiental Vigente 

 

 Com os impactos mencionados anteriormente, evidencia-se que o despejo 

indevido de efluentes pode causar fortes impactos ambientais. Nesse sentido, é 
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essencial que exista uma legislação rígida que garanta que os efluentes industriais 

despejados em corpos de água sejam controlados e estejam com os parâmetros 

relevantes dentro dos limites aceitáveis.  

 No Brasil, o órgão que organiza e regulamenta a Política Nacional do Meio 

Ambiente é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, conhecido como CONAMA. O 

CONAMA tem a responsabilidade de produzir Resoluções, pelas quais são listados 

normas e critérios a fim de garantir a utilização sustentável dos recursos hídricos 

(CONAMA, 2018). 

 Segundo o CONAMA (2005), a Resolução nº 357 “dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências.”  Esta Resolução foi alterada pelas Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, 

de 2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 2011 e complementada pela Resolução nº 393, 

de 2009. 

 Nestes documentos encontram-se informações como definições de corpos de 

água, condições e padrões de lançamento de efluentes, além de diretrizes para a 

gestão de efluentes. Dentre as condições e padrões de despejo, encontram-se faixas 

de pH, temperatura, concentrações de diversos compostos e a Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO). Para o caso da poluição térmica o parâmetro mais relevante é a 

temperatura, que, segundo a Resolução nº 430 (2011), deve ser “inferior a 40°C, 

sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no 

limite da zona de mistura”. De acordo com a mesma resolução, zona de mistura é 

caracterizada como a “região do corpo receptor, estimada com base em modelos 

teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de 

lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de 

mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do 

efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro.” 

 

3.5 Escoamento em Canais Abertos 

 

 Um canal aberto pode ser definido como uma cavidade por onde passa um 

fluido que possui uma superfície em contato com o ar atmosférico (RITTA, 2017). 
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Segundo Machado (2006), “tais canais podem ter sido originados por processos 

naturais, como rios, riachos e estuários; ou por processos artificiais, como canais para 

navegação, canais para irrigação e valas de drenagem.” 

 O escoamento nestes canais difere do escoamento tradicionalmente estudado 

em tubos pelo fato de possuir diversas variáveis adicionais que influenciam 

diretamente o escoamento. De acordo com Soares et al. (2013), além de parâmetros 

como velocidade média do trecho (U) e vazão volumétrica (Q), que são pertinentes 

para ambos os tipos de escoamentos, outros passam a ganhar relevância pelas 

características naturais do canal. A Tabela 3.1 apresenta os parâmetros relevantes 

para o escoamento em canais abertos, como largura e profundidade médias do trecho, 

declividade, velocidade de atrito e raio hidráulico, que podem variar ao longo do 

escoamento devido às características geométricas do canal. 

Tabela 3.1 – Principais parâmetros do escoamento em canais abertos 

Parâmetro Símbolo Unidade S.I. 

Velocidade média do trecho U m/s 

Largura média do trecho B m 

Profundidade média do trecho H m 

Declividade S - 

Velocidade de atrito u* m/s 

Raio hidráulico Rh m 

Vazão volumétrica Q m³/s 

Fonte: Adaptado de Soares et al., 2013. 

  

Ademais dos parâmetros geométricos dos canais, é importante analisar parâmetros 

intrínsecos ao escoamento do fluido. Nesse sentido é importante definir parâmetros 

adimensionais como o número de Reynolds e de Froude para a classificação desses 

escoamentos. O número de Reynolds representa a relação entre as forças inerciais e 

as forças viscosas e é definido pela Equação 3.1 (RITTA, 2017): 

 

𝑅𝑒 =  
𝐿 𝑈 𝜌

µ
 (3.1) 
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sendo: 

 - U = Velocidade característica do escoamento (Velocidade média); 

 - L = Comprimento característico do canal (Raio hidráulico); 

 - 𝜌 = Massa específica do fluido; 

 - µ = Viscosidade dinâmica do fluido. 

O raio hidráulico é definido como a razão entre a área da seção transversal ao 

escoamento e o perímetro molhado. 

Dependendo do número de Reynolds o escoamento pode ser definido como 

laminar, turbulento, ou de transição. De acordo com French em 1986 (apud 

MACHADO, 2006), a classificação para regimes de escoamento em canais abertos é 

a seguinte: 

Re < 500: Laminar 

500 ≤ Re ≤ 12500: Transição 

Re > 12500: Turbulento 

 Entretanto, é preciso notar que, devido à complexidade do fenômeno e das 

diversas variáveis pertinentes ao escoamento, estas faixas podem apresentar 

variações. Porém de forma geral, os escoamentos em canais abertos apresentam 

regime turbulento segundo Chow em 1959 (apud MACHADO, 2006). 

Além do número de Reynolds, define-se o número de Froude, que representa 

a relação entre as forças de inércia e as forças gravitacionais. Sua definição 

matemática é a seguinte: 

𝐹𝑟 =  
𝑈

√𝑔𝐿
 (3.2) 

sendo: 

 - 𝑔 = Aceleração da gravidade. 
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3.6 Dispersão de Efluentes em Canais Abertos 

 

 O fenômeno da dispersão pode ser entendido de forma simples como um 

processo de solubilização de um determinado composto em outro. A dispersão é 

regida por dois fenômenos de transporte conhecidos como difusão e advecção. A 

advecção está relacionada à movimentação do meio em que ocorre o fenômeno, isto 

é, está diretamente ligada ao campo de velocidades. Já a difusão está relacionada à 

movimentação molecular baseada em gradientes de concentração (difusão mássica) 

ou temperatura (difusão térmica). No caso de dispersão de pluma térmica, estes dois 

fenômenos são mais conhecidos como condução, que é um fenômeno difusivo, e a 

convecção, fenômeno advectivo. 

 

3.7 Importância da Modelagem do Despejo de Efluentes em Corpos de 

Água 

 

 Dependendo da composição, vazão, temperatura e localização do despejo, os 

impactos no corpo receptor podem ser danosos para o ecossistema. Dessa forma, 

para a indústria otimizar as condições de lançamento e garantir que os parâmetros do 

efluente estejam de acordo com a legislação, é preciso que o problema seja modelado 

matematicamente, permitindo a predição das variáveis pertinentes. Sendo assim, é 

necessário que haja um entendimento da física do problema, e que seja possível 

descrever os fenômenos por meio de equações matemáticas. 

Para a análise de despejo de efluentes em corpos de água, nota-se diversos 

fenômenos de transporte ocorrendo simultaneamente. A mecânica dos fluidos 

governa o escoamento das correntes, enquanto ocorrem transferências de massa e 

calor devido aos gradientes de concentração e temperatura ao longo da região de 

mistura. Portanto, a partir das principais equações de transporte conhecidas é 

possível descrever o problema físico. 
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4.     MODELAGEM MATEMÁTICA DA DISPERSÃO DE EFLUENTES 

 

4.1 Equações Governantes 

 

O objetivo do trabalho é estudar a dispersão de pluma térmica em rios e canais, 

portanto, os fenômenos de transporte relevantes para os estudos são a mecânica dos 

fluidos e a transferência de calor. Não há transferência de massa pois considerou-se 

que, tanto o fluido do canal como o fluido despejado são água.  

Nas subseções 4.1.1 a 4.1.4 são apresentadas as equações governantes do 

fenômeno estudado. Vale ressaltar que, para encontrar as soluções das equações 

apresentadas, é preciso definir as condições de contorno, que serão apresentadas na 

seção 4.3. 

 

 4.1.1 Equação da Continuidade 

 

 A equação da continuidade ou equação da conservação de massa se baseia 

no princípio de que a massa nunca é criada ou destruída (WELTY et al., 2008). Dessa 

forma, equacionando o balanço de massa para um volume de controle (VC) obtém-se 

a Equação 4.1: 

(
acúmulo de 

massa no VC
) = (

vazão mássica

saindo do VC
) − (

vazão mássica

entrando do VC
) 

 

(4.1) 

  

Equacionando o balanço de massa de forma diferencial, obtém-se a Equação 4.2, 

onde 𝜌 é a massa específica do fluido, ∇ é o operador divergente e �⃗⃗�  = (ux, uy, uz) é 

o vetor velocidade do fluido. 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇(𝜌. �⃗⃗� ) = 0 (4.2) 
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 4.1.2 Equação de Navier-Stokes 

 

 Para a solução da mecânica dos fluidos, além de considerar o balanço material 

é preciso considerar a conservação da quantidade de movimento. Conhecida como 

equação de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis e newtonianos, a equação da 

conservação de quantidade de movimento se baseia na forma diferencial da segunda 

lei de Newton. Para um fluxo genérico, a equação de Navier-Stokes pode ser aplicada 

para as três direções de escoamento (WELTY et al., 2008). A Equação 4.3 apresenta 

a relação de Navier-Stokes na forma vetorial, sendo �⃗⃗�  o vetor velocidade nas direções 

x, y e z, g a aceleração da gravidade, P a pressão e 𝜇 a viscosidade dinâmica do 

fluido. 

𝜌
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗⃗� ∙ ∇)�⃗⃗� =  𝜌𝑔 + 𝛻 ∙ [−𝑃 + 𝜇(∇�⃗⃗� + (∇�⃗⃗� )

T
] (4.3) 

 

 Esta equação descreve bem o escoamento de qualquer tipo de fluido, porém 

somente em regimes de escoamento laminar. Como discutido anteriormente, o 

escoamento em rios e canais é quase sempre turbulento, logo, deve-se levar em 

consideração a turbulência no equacionamento da conservação de quantidade de 

movimento. 

 

 4.1.3 Modelagem da Turbulência 

 

A turbulência pode ser entendida como um desordenamento no perfil de 

escoamento de um determinado fluido. Diferente do fluxo laminar, no qual ocorre um 

deslizamento ordenado das camadas de fluido, no fluxo turbulento a trajetória das 

partículas é caótica e aleatória. A Figura 4.1 ilustra a comparação entre os dois 

regimes de escoamento. 
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(a) 

 
 

(b) 

 
 

Figura 4.1 – Esquema comparativo entre regimes laminar (a) e turbulento (b). 

 O regime turbulento apresenta uma complexidade maior de modelagem devido 

à oscilação dos parâmetros do fluido e do escoamento. Neste caso, como há uma 

incerteza nessas variáveis, é razoável decompor as mesmas em dois termos: um 

termo conhecido - valor médio da variável no tempo, e um termo que agrupa todas as 

flutuações em torno deste valor médio (DAVIDSON, 2018). A Equação 4.4 apresenta 

a decomposição de uma variável 𝑉 genérica, enquanto a Figura 4.2 ilustra 

graficamente o efeito da turbulência em 𝑉. 

𝑉(𝑡) = �̅� + 𝑉′(𝑡) 
 

(4.4) 

 

Figura 4.2 – Representação gráfica do efeito da turbulência sobre uma variável 𝑉. 
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Fonte: Adaptado de Versteeg e Malalasekera, 2007. 

 Para incluir a turbulência na modelagem matemática do problema, foi adotado 

o modelo κ-ε. Este modelo se baseia em duas equações: uma para a da energia 

cinética turbulenta (κ), e uma para a taxa de dissipação da energia turbulenta (ε). 

Aplicando uma análise dimensional é possível definir a viscosidade dinâmica 

turbulenta (μT) como função destes dois parâmetros, possibilitando a sua inserção nas 

equações de Navier-Stokes (VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). A Equação 4.4 

apresenta a definição da viscosidade dinâmica turbulenta, enquanto as Equações 4.5 

e 4.6 apresentam as relações base do modelo κ-ε. 

𝜇T = 𝜌𝐶μ 
𝑘2

𝜀
 (4.4) 

 

𝜌
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗⃗� ∙ ∇)𝑘 =  𝑃𝑘 − 𝜌𝜀 + 𝛻 ∙ [(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝑘
)𝛻𝑘] (4.5) 

 

𝜌
𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗⃗� ∙ ∇)𝜀 =  𝐶𝜀1

𝜀

𝑘
𝑃𝑘 − 𝐶𝜀2𝜌

𝜀2

𝑘
+ 𝛻 ∙ [(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝜀
) 𝛻𝜀] (4.6) 

 

Implementando as equações do modelo κ-ε na equação de Navier-Stokes, e 

utilizando a decomposição pode-se escrever a Equação 4.7, que considera a 

conservação de quantidade de movimento incluindo os efeitos da turbulência, onde U 

agora representa a variável desvio da velocidade. 

𝜌
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗⃗� ∙ ∇)�⃗⃗� =  𝜌𝑔 + 𝛻 ∙ [−𝑃 + (𝜇 + 𝜇𝑇)(∇�⃗⃗� + (∇�⃗⃗� )T) − 

2

3
 𝜌𝑘] 

 
(4.7) 

  

 4.1.4 Equação de Conservação de Energia 

 

 A equação da conservação da energia se baseia na primeira lei da 

termodinâmica, que equaciona a variação da energia interna de um corpo com o calor 

trocado, e o trabalho realizado sobre o mesmo (VERSTEEG e MALALASEKERA, 

2007). A partir desta relação, e da análise diferencial dos fluxos térmicos sobre um 

volume de controle, é possível modelar a conservação de energia pela Equação 4.8, 

onde T é a temperatura e Q é o termo fonte. 
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𝜌𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜌𝐶𝑝(�⃗⃗� ∙ ∇)𝑇 =  𝛻 ∙ (𝑘∇𝑇) + 𝑄 (4.8) 

 

É importante notar que a equação da conservação de energia possui quatro 

termos fisicamente bem definidos. Além do termo fonte, que pode ter diversos 

significados físicos dependendo do problema em questão, o primeiro termo representa 

o acúmulo de energia, o segundo representa o fluxo de calor convectivo (evidenciado 

pela dependência com o vetor velocidade �⃗⃗� ), o terceiro representa o fluxo de calor 

difusivo. 

 

4.2 Metodologia Numérica de Solução 

 

 Como visto na Seção 4.1, as equações governantes são bastante complexas, 

sendo compostas por diversas equações diferenciais parciais e apresentando 

interdependência entre as variáveis. Por exemplo, na equação 4.8 da conservação de 

energia nota-se uma dependência no termo convectivo entre temperatura e o campo 

de velocidades. Já o campo de velocidades é relacionado com o campo de pressões 

e a turbulência. Com isso, percebe-se que não é possível encontrar soluções 

analíticas, por mais que simplificações sejam realizadas. Nesse sentido, a aplicação 

de métodos numéricos se apresenta como uma opção muito interessante, pois 

utilizando metodologias bem estruturadas e validadas é possível obter soluções com 

alto nível de acurácia. 

 As metodologias numéricas de solução se baseiam na discretização do espaço 

contínuo. As equações de conservação apresentadas na seção anterior são definidas 

de forma diferencial e são contínuas, ou seja, possuem solução para em todos os 

pontos do domínio no qual a mesma é resolvida. Para aplicar as metodologias 

numéricas é preciso, então, transformar o domínio contínuo em um espaço discreto, 

a fim de resolver as equações de conservação em subdomínios de forma aproximada. 

Essa divisão do domínio em subdomínios é conhecida como malha, e é uma das 

etapas mais importantes para a solução de problemas numericamente (MACHADO, 

2006). 
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 Ao realizar as aproximações nas equações de conservação, introduz-se um 

erro associado a truncamentos. Quanto menores os subdomínios, menores estes 

erros, portanto é essencial que a malha seja o mais fina o possível. Contudo, ao se 

utilizar elementos muito pequenos, o domínio passa a ficar com muitos elementos, 

aumentando significativamente o número de equações a serem resolvidas.  

Dessa forma, fica claro que para resolver um problema complexo com um 

grande número de equações, é necessário um alto custo computacional. Todavia, 

segundo Maliska (2004), “o uso de técnicas numéricas para a solução de complexos 

problemas de engenharia e da física é, hoje, uma realidade, graças ao 

desenvolvimento de computadores de alta velocidade e de grande capacidade de 

armazenamento.” Com o decorrer do século XXI a capacidade dos computadores 

cresceu abruptamente, enquanto os preços dos mesmos se tornaram cada vez mais 

acessíveis. Com isso, mesmo os computadores de menor preço do mercado, 

atualmente tem capacidade suficiente para resolver problemas relativamente 

complexos de engenharia. 

 

 4.2.1 Fluidodinâmica Computacional 

 

 A Fluidodinâmica Computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics) é um 

conjunto de técnicas numéricas aplicadas para a solução de problemas envolvendo 

escoamentos. O estudo da fluidodinâmica computacional é muito relevante, pois há 

diversas aplicações em diferentes áreas do conhecimento. Como exemplo pode-se 

citar: aerodinâmica, hidrodinâmica, engenharia de segurança, engenharia química, 

engenharia de petróleo, biomédica, etc (VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007). 

 Para a solução dos mais variados problemas envolvendo escoamento de 

fluidos existem diversos softwares comerciais, como CFX, Fluent, COMSOL 

Multiphysics®, OpenFOAM. Estes programas apresentam códigos prontos para a 

solução de problemas envolvendo os fenômenos de transporte relevantes, porém 

cada um deles apresenta diferentes métodos para a discretização das equações. 

Dentre os principais métodos de discretização pode-se destacar três principais: 

Método das Diferenças Finitas (MDF), Método dos Elementos Finitos (MEF) e Método 

dos Volumes Finitos (MVF) (DA SILVA, 2018). Todos se baseiam na discretização do 

domínio em questão em elementos menores, mas cada um possui características 
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específicas na formulação das equações algébricas a partir das equações contínuas 

de conservação. 

 

 4.2.2 Malha 

 

 Mesmo com o grande avanço dos recursos computacionais, a malha ainda é 

uma limitação na prática das metodologias de solução numérica. Visto isso, é 

necessário que a seleção da malha seja otimizada, escolhendo o tipo mais 

conveniente para o problema em questão e que seu tamanho seja suficiente para 

encontrar a solução. 

 

 4.2.2.1 Tipos de Malha 

 

 Existem alguns tipos de malha, que se categorizam em termos da geometria 

dos elementos e da estruturação. Quanto à estruturação, as malhas podem ser 

estruturadas, ou não estruturadas. As malhas estruturadas apresentam elementos 

vizinhos numerados de forma consecutiva. Essa característica confere uma maior 

facilidade na programação dos códigos que resolvem os problemas, além de diminuir 

o número de operações matemáticas realizadas, tornando a simulação mais rápida. 

Já as malhas não estruturadas não possuem ordenamento entre os seus elementos, 

trazendo uma complexidade a mais para a execução do código e tornando o mesmo 

bem mais lento. Em geral opta-se por uma malha estruturada, mas nem sempre isso 

é possível, pois, para geometrias muito complexas é impossível ordenar os elementos 

de forma consecutiva (RITTA, 2017). A Figura 4.3 ilustra uma comparação entre uma 

mesma malha estruturada, e não estruturada. 
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Figura 4.3 – Comparação entre malha estruturada (esquerda) e malha não 

estruturada (direita). 

Fonte: Ritta, 2017. 

As malhas podem ser compostas por diferentes elementos geométricos e a sua 

escolha depende muito da aplicação. No caso de domínios tridimensionais, as malhas 

podem ser compostas por elementos prismáticos, tetraédricos, poliédricos, etc. Em 

geral, para domínios bidimensionais os elementos são triangulares ou retangulares. 

Existem também as malhas mistas, que são compostas por diferentes elementos 

geométricos. Sua utilização é útil principalmente em casos que a geometria do 

domínio possui diferentes partes em que um tipo específico de elemento é 

preferencial. 

 

 4.2.2.2 Refino de Malha 

 

 Além de selecionar o tipo de malha mais adequado para resolver o problema 

em questão, é preciso garantir que a malha escolhida é suficientemente pequena para 

calcular a solução correta. Contudo, é muito difícil saber antes de uma simulação o 

tamanho de malha necessário, pois essa variável depende muito da complexidade do 

problema a ser resolvido. Com isso, quando se faz uma análise baseada em CFD, é 

preciso que seja realizada uma análise de sensibilidade da malha. Esta análise visa 

identificar a maior malha existente que garante solução.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-_pSezbveAhUBOZAKHaFFBe8QjRx6BAgBEAU&url=http://aguirreeng.blogspot.com/2010/09/malhas-estruturadas-e-nao-estruturadas.html&psig=AOvVaw1qLnkChdxTZlrpB08LL6lS&ust=1541450620816651
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A seleção da malha adequada para o presente trabalho será apresentada na 

seção 5, pois a mesma depende de simulações para sua validação. 

 

4.3 Metodologia Adotada 

 

 Para o estudo da dispersão de pluma térmica em rios e canais o software 

escolhido foi o COMSOL Multiphysics®, versão 4.4. O COMSOL utiliza o Método dos 

Elementos Finitos (COMSOL Multiphysics Reference Manual, 2013) e possui modelos 

para solução numérica de problemas envolvendo diversas físicas. O programa conta 

com pacotes bastante completos para a solução de problemas de fluidodinâmica 

computacional e possui uma boa interface gráfica. Permite a geração da geometria 

(domínio de simulação), geração da malha, solução e pós-processamento. As 

simulações foram realizadas em um computador de 64 bits, 2.40GHz Intel Core i3-

3110M com 4 GB de RAM, presente no laboratório de fluidodinâmica computacional 

da Universidade Federal Fluminense (LabCFD). 

 

 4.3.1 Modelagem do Domínio 

 

Para modelar o problema da dispersão de efluentes é necessário 

primeiramente determinar o domínio físico em que ocorre o fenômeno. Contudo, a 

geometria real de rios e canais é bastante complexa, pois depende de parâmetros 

ambientais muito difíceis de se modelar, como fauna, flora e condições climáticas. 

Nesse sentido, o presente trabalho se baseia no canal de correntes presente no 

Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal Fluminense, apresentado nas 

Figuras 4.4 e 4.5. 
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Figura 4.4 – Canal de correntes. 

 

Figura 4.5 – Estação das bombas. 
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O canal possui 6 metros de comprimento, 10 centímetros de largura e 50 

centímetros de altura e é conectado a duas bombas centrífugas de 30m³/h. O sistema 

ainda conta com um medidor de vazão, um filtro Y, e três tanques de armazenamento 

de líquido de 500 litros cada. O sistema é interligado por tubos de PVC de 2 a 4 

polegadas de diâmetro, e é capaz de circular um volume total de 1500 litros. 

Como forma de simplificação do modelo, este trabalho considera um modelo 

bidimensional para a resolução numérica da dispersão de pluma térmica no canal. A 

utilização de um modelo bidimensional para representar o problema é uma boa 

aproximação, principalmente porque o despejo em rios e canais normalmente é 

superficial. É importante notar que, com uma modelagem bidimensional em vez de 

uma tridimensional, as soluções numéricas dos fenômenos propostos neste trabalho 

se tornam muito mais simples e ganha-se muito tempo computacional. De acordo com 

Wu (2007), os modelos bidimensionais são eficientes para encontrar soluções viáveis 

de engenharia por meio de aproximações. 

Dessa forma, as análises subsequentes consideram os fenômenos de 

transporte ocorrendo em duas direções, x e y. O domínio considerado para simular o 

canal possui 6 metros de comprimento e 10 centímetros de largura e representa a 

vista superior do canal. A Figura 4.6 apresenta o modelo geométrico representado no 

COMSOL Multiphysics®. 

 

Figura 4.6 – Modelo bidimensional do canal. 

 



38 

 

 4.3.2 Método do Elementos Finitos (MEF) 

 

 Existem três tipos principais de métodos numéricos para a solução de 

problemas de valores de contorno: o método das diferenças finitas (MDF), o método 

dos volumes finitos (MVF) e o método dos elementos finitos (MEF). Todos estes 

métodos se baseiam no princípio da discretização do domínio para obter a solução de 

forma iterativa em subdomínio, porém cada um possui características peculiares no 

desenvolvimento das soluções.  

O MEF, método utilizado pelo COMSOL, é muito utilizado para a solução de 

problemas de mecânica dos sólidos. No começo do seu desenvolvimento, o MEF não 

tinha capacidade de encontrar solução de problemas não-lineares. Por exemplo o 

termo convectivo da equação de Navier-Stokes introduz uma não linearidade para os 

problemas, dificultando a solução de mecânica dos fluidos. Por outro lado, o MEF 

permite a utilização de malhas não estruturadas, o que pode ser essencial quando se 

aplica geometrias bastante complexas (MALISKA, 2004). Entretanto, atualmente o 

método já é capaz de resolver com precisão problemas não-lineares de forma 

eficiente. 

Além da possibilidade de utilização de malha não estruturada, o MEF possui 

outro ponto extremamente positivo, que é a resolução das equações de forma integral, 

permitindo, a introdução de condições de contorno diferenciais. Com isso, o método 

permite uma excelente formulação da física do problema e garante os fechamentos 

dos balanços no domínio e nos subdomínios (CAMPOS e SILVA, 2006). 

 

 4.3.3 Pacote Físico 

 

 Para introduzir as equações governantes foi selecionado o pacote Non-

Isothermal Flow com a opção Turbulent Flow, κ-ε. Esse pacote é recomendado para 

a resolução de problemas que incluam escoamentos de fluidos acoplados com 

problemas de transferência de calor (COMSOL User’s Guide, 2013). 
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 4.3.4 Condições de Contorno 

 

 As condições de contorno aplicadas dependem do tipo de simulação realizada. 

Todavia, em geral, para os cenários avaliados no presente trabalho as condições de 

contorno serão semelhantes. A Figura 4.7 considera o canal apresentado na seção 

4.3.1 com a adição de uma entrada lateral, por onde o efluente será despejado. 

 

 

Figura 4.7 – Geometria do canal com uma entrada lateral – Condições de contorno. 

 

As bordas marcadas em azul representam as paredes do canal. Nesta região, 

foi especificada a condição de não deslizamento e de isolamento térmico. Com isso, 

as velocidades próximas à parede serão nulas, e não há transferência de calor entre 

o fluido e a parede.  

Na Entrada 1 ocorre a entrada de água do canal, logo, as condições de 

contorno a serem especificadas são a velocidade média do fluido e a temperatura na 

entrada. Na Entrada 2 ocorre o despejo do efluente, sendo que as condições 

especificadas são as mesmas. Estes parâmetros serão variados para verificar as 

influências sobre o fenômeno da dispersão da pluma térmica. 

Na Saída as condições especificadas foram, para a fluidodinâmica, uma 

condição de saída que garante que o fluxo sempre saia do domínio, e para a 

transferência de calor, uma condição que considera que só há convecção na direção 

do escoamento na saída. 
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5.     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Validação da Metodologia 

 

Para que os resultados obtidos nas simulações de fluidodinâmica 

computacional realizadas sejam confiáveis e representativos da realidade, é essencial 

que se faça uma validação da metodologia adotada. Para realizar tal validação é 

preciso que os resultados obtidos usando as técnicas escolhidas sejam comparados 

com resultados experimentais ou resultados bem conhecidos e validados. 

Nesse sentido, foi escolhido um problema clássico de escoamento não 

isotérmico, com um fluxo de cisalhamento estratificado (Stratified Shear Flow). Como 

base para comparação foi selecionado o artigo de Tang et al. (2008), no qual os 

autores promovem uma comparação entre seus resultados obtidos por uma 

metodologia numérica com os resultados experimentais obtidos por Viollet (apud 

TANG et al., 2008). 

 

 5.1.1 Definição do Problema 

 

A Figura 5.1 representa um esquema do fenômeno estudado. O problema se 

baseia no escoamento concorrente de dois fluidos com diferentes temperaturas e 

velocidades médias. Com trinta metros de comprimento e dois metros profundidade, 

o domínio é composto por água fria escoando na parte inferior com uma temperatura 

Tf e velocidade Ub, enquanto na parte superior escoa água quente com temperatura 

Tq e velocidade Ut. Na Figura 5.1 as temperaturas estão apresentadas na forma 

adimensional (Tb e Tt). Com o percorrer das correntes surge uma zona de mistura, 

onde deseja-se conhecer o perfil de velocidades e de temperatura. 



41 

 

 

Figura 5.1 – Esquema do problema de escoamento de cisalhamento estratificado. 

Fonte: Adaptado de Tang et al., 2008. 

 

 5.1.2 Preparo da Simulação 

 

Para definir a simulação foi usada a mesma metodologia descrita na Seção 4. 

O domínio modelado é bidimensional com os mesmos parâmetros apresentados na 

Figura 5.1. A Figura 5.2 apresenta o modelo no COMSOL com as condições de 

contorno pertinentes descritas abaixo: 

• Nas entradas são definidas as temperaturas e as velocidades médias da água. 

Para o fluido frio foi definida a temperatura de 20°C (293,15K) e velocidade de 

2,0 m/s, enquanto que para o fluido quente foi definida a temperatura de 40°C 

(313,15K) e velocidade de 1,0 m/s; 

• Na saída foi definida a condição de pressão discutida na seção 4.4.3; 

• Na região inferior considera-se a condição de parede ou não deslizamento, 

além de isolamento térmico. 

• Na região superior define-se uma condição de superfície livre (Open Boundary), 

que considera uma tensão tangencial nula, uma tensão normal constante e 

uma temperatura constante. 
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Figura 5.2 – Domínio físico representado no COMSOL e condições de contorno. 

 

 5.1.3 Análise de Convergência da Malha e Resultados 

 

Para encontrar a solução do problema é necessário utilizar uma malha 

relativamente refinada, pois há um grande gradiente de temperatura e velocidade na 

interface das duas correntes de entrada. A geração da malha foi feita de forma 

automática no COMSOL, utilizando a opção de construir a malha de acordo com a 

física do problema, isto é, considerando as condições de contorno. O programa 

oferece nove opções de malha automáticas: Extremely Coarse, Extra Coarse, 

Coarser, Coarse, Normal, Fine, Finer, Extra Fine, Extremely Fine.  

Para determinar qual melhor malha para encontrar a solução, é preciso fazer 

uma análise de sensibilidade. Nesse sentido, a mesma simulação foi realizada em 

regime permanente para diferentes malhas até que se obtivesse uma convergência 

da malha. Esta convergência depende do problema a ser resolvido e do nível da 

acurácia de resultado que se deseja obter.  

O tempo de simulação também é um parâmetro relevante, pois o mesmo pode 

ser impeditivo para malhas muito grandes. A Figura 5.3 apresenta uma comparação 

entre as malha mais fina e a mais grosseira dentre as avaliadas na análise de 

sensibilidade na entrada do domínio avaliado. Nota-se claramente o refinamento na 

região inferior devido à condição de contorno de parede, onde foram utilizados 

elementos retangulares, enquanto que ao se afastar da parede os elementos são 
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triangulares. É possível observar também a grande diferença de tamanho dos 

elementos entre as malhas apresentadas. 

 

  
Figura 5.3 – Comparação entre a malha mais grosseira (Extremely Coarse - 

esquerda) e a malha mais fina (Fine - direita) avaliadas. 
 

Para o presente trabalho, foram analisadas as figuras com os contornos de 

temperatura e velocidade, além da comparação entre os resultados obtidos e os 

publicados por Tang et al. (2008) e Viollet (apud TANG et al., 2008) dos perfis de 

velocidade e temperatura em diferentes posições do domínio. A Tabela 5.1 apresenta 

os tempos de simulação para todas as malhas testadas, bem como o número de 

elementos das mesmas. As Figuras 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 apresentam a comparação com 

os dados publicados para os perfis de temperatura e velocidade respectivamente, 

obtidos em x=5m e x= 15m para todas as malhas. As Figuras 5.8 e 5.9 apresentam 

os contornos de velocidades e temperatura obtidos nas simulações. 

Tabela 5.1 – Número de elementos e tempo de simulação para as malhas avaliadas. 

Malha Número de Elementos Tempo de Simulação 

Extremely Coarse 2563 1min 53s 

Extra Coarse 4546 1min 52s 

Coarser 8899 3min 28s 

Coarse 14042 5min 12s 

Normal 26538 12min 54s 

Fine 55057 30min 49s 
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Figura 5.4 – Comparação entre os resultados obtidos no COMSOL (esquerda) com os resultados publicados por Tang et al. 
(2008) (direita) para x=5m. Artigo base: Círculos representam dados experimentais de Viollet (apud TANG et al., 2008), e linhas 

representam resultados numéricos obtidos por Tang et al. (2008). 
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Figura 5.5 – Comparação entre os resultados obtidos no COMSOL (esquerda) com os resultados publicados por Tang et al. 
(2008) (direita) para x=5m. Artigo base: Círculos representam dados experimentais de Viollet (apud TANG et al., 2008), e linhas 

representam resultados numéricos obtidos por Tang et al. (2008). 
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Figura 5.6 – Comparação entre os resultados obtidos no COMSOL (esquerda) com os resultados publicados por Tang et al. 
(2008) (direita) para x=15m. Artigo base: Círculos representam dados experimentais de Viollet (apud TANG et al., 2008), e linhas 

representam resultados numéricos obtidos por Tang et al. (2008). 
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Figura 5.7 – Comparação entre os resultados obtidos no COMSOL (esquerda) com os resultados publicados por Tang et al. 
(2008) (direita) para x=15m. Artigo base: Círculos representam dados experimentais de Viollet (apud TANG et al., 2008), e 

linhas representam resultados numéricos obtidos por Tang et al. (2008). 
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Figura 5.8 – Contorno de temperatura (K) para as simulações de fluxo estratificado 
para as seis malhas avaliadas: (a) Extremely Coarse; (b) Extra Coarse; (c) 

Coarser; (d) Coarse; (e) Normal; (f) Fine 

 

 

(a) 
 

 

(b) 
 

(c) 
 

(d) 
 

(e) 
 

(f) 
 

Figura 5.9 – Contorno de velocidades (m/s) para as simulações de fluxo estratificado 
para as seis malhas avaliadas: (a) Extremely Coarse; (b) Extra Coarse; (c) Coarser; (d) 

Coarse; (e) Normal; (f) Fine. 
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 5.1.4 Validação 

 

 Com a análise das Figuras 5.4 a 5.7, fica claro que a metodologia utilizada é 

boa para o estudo de escoamentos turbulentos não isotérmicos. Os perfis de 

velocidade e temperatura são muito semelhantes aos do artigo base utilizado, e os 

contornos apresentados nas Figuras 5.8 e 5.9 mostram o fenômeno de forma 

satisfatória.  

 A análise de sensibilidade da malha também foi satisfatória, evidenciando a 

convergência ao se refinar a malha. As duas primeiras malhas testadas apresentam 

resultados um pouco destoantes dos resultados obtidos por Tang et al. (2008). Ao se 

analisar os contornos, principalmente na parte inicial do escoamento, nota-se que a 

solução é um pouco grosseira na interface para esses casos. Entretanto, a partir da 

malha Coarser os resultados começam a se aproximar cada vez mais dos resultados 

experimentais e numéricos apresentados por Tang et al. (2008). Como os tempos de 

simulação apresentados na Tabela 5.1 são menores que 30 minutos, nota-se que é 

possível fazer malhas refinadas. A malha Fine apresenta um resultado bastante 

refinado em um tempo de simulação viável.  

 

5.2 Simulações Propostas 

 

 Com a validação da metodologia realizada com sucesso, pode-se aplicar a 

mesma para resolver o problema da dispersão de pluma térmica no canal proposto na 

seção 4.3. Foram realizadas simulações variando alguns parâmetros importantes, 

como velocidade de água no canal, temperatura do efluente e localização do despejo 

a partir de um caso base, que representa uma condição normal de operação de um 

canal. Abaixo encontra-se a descrição dos cenários simulados. 

• Caso Base 

O caso base tem como fim simular uma situação normal de um rio ou canal. 

Nesse sentido, considerou-se que a velocidade de água no canal é a mesma do 

efluente, com valor de 0,5m/s. A temperatura de água no canal é considerada 20°C, 

enquanto a temperatura da água despejada é de 40°C, valor máximo considerado 
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pela CONAMA para efluentes industriais. O ponto de lançamento é localizado no meio 

do canal, em x = 3,0m. 

• Caso 1 – Condição de seca 

No primeiro cenário deseja-se simular uma condição de seca para um rio ou 

canal. Devido a variações climáticas e outros parâmetros ambientais que são 

sazonais, a vazão de água de um manancial superficial pode variar. Com isso, o 

impacto causado por um efluente pode ser acentuado. Para simular este cenário foi 

arbitrada a velocidade do rio como sendo 20% da velocidade originalmente testada. 

• Caso 2 – Variação na posição de lançamento 

Outro parâmetro muito relevante para o estudo da dispersão de efluentes em 

rios e canais é a localização de despejo. Em condições reais, é preciso que um estudo 

detalhado seja realizado para determinar a localização ótima de despejo, visando 

minimizar o impacto ao meio ambiente. Neste cenário, deseja-se avaliar o lançamento 

do efluente no início do canal, a fim de verificar o alcance da pluma térmica. O 

lançamento é realizado em x = 1,0m. 

• Caso 3 – Variação na posição de lançamento em condição de seca 

O caso 3 tem como objetivo combinar os casos 1 e 2, para que seja avaliada a 

influência da posição de lançamento em condição de seca. 

• Caso 4 – Temperatura elevada no lançamento 

Este cenário visa avaliar a variação da pluma térmica gerada caso a 

temperatura de despejo esteja fora do limite aceitável estabelecido pela legislação. 

Para isso foram realizadas simulações considerando a temperatura de despejo 50°C 

e 60°C. 

• Caso 5 – Simulação transiente 

Neste cenário deseja-se observar o fenômeno transiente para o ponto de 

lançamento no começo do canal. Com esta simulação é possível visualizar a formação 

da pluma até alcançar o estado permanente. Após alcançar o estado permanente, foi 
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simulado o cessar do despejo, a fim de se observar o caminho percorrido pela pluma 

térmica formada ao longo do tempo, bem como a dispersão ao longo do canal. 

5.3 Caso Base 

 

 Um esquema para o caso base é apresentado na Figura 5.10. As condições de 

contorno são as mesmas especificadas na seção 4.3.4, e os parâmetros relevantes 

introduzidos são: 

• Temperatura da água no canal: 20°C (293,15K); 

• Temperatura da água despejada: 40°C (313,15K); 

• Velocidade média da água no canal: 0,5 m/s; 

• Velocidade média da água despejada: 0,5 m/s. 

 

 
Figura 5.10 – Esquema do caso base. 

 

5.3.1 Análise de Sensibilidade da Malha e Resultados para o Caso Base 

 

A abordagem para a sensibilidade de malha é semelhante à apresentada na 

seção de validação. Todas as simulações foram realizadas em estado permanente, 

com as mesmas condições de contorno. Para realizar a comparação entre os 

resultados, foram analisados os contornos de velocidade e de temperatura na zona 

de mistura. A Tabela 5.2 apresenta a quantidade de elementos e tempos de simulação 

para as malhas avaliadas, enquanto as Figuras 5.11 e 5.12 apresentam os contornos 

de temperatura e velocidade próximo à zona de mistura. 
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Tabela 5.2 – Número de elementos e tempo de simulação para as malhas avaliadas. 

Malha Número de Elementos Tempo de Simulação 

Extremely Coarse 10875 2min 38s 

Extra Coarse 16819 5min 46s 

Coarser 29982 7min 03s 

Coarse 45374 10min 52s 

Normal 74567 17min 31s 

Fine 187073 57min 57s 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 
Figura 5.11 – Contornos de temperatura (K) de x=2,9m a 3,4m para as seis malhas 

avaliadas no caso base: (a) Extremely Coarse; (b) Extra Coarse; (c) Coarser; (d) 
Coarse; (e) Normal; (f) Fine. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Figura 5.12 – Contornos de velocidade (m/s) de x=2,9m a 3,4m para as seis malhas 
avaliadas no caso base: (a) Extremely Coarse; (b) Extra Coarse; (c) Coarser; (d) 

Coarse; (e) Normal; (f) Fine. 
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A análise das Figuras 5.11 e 5.12 mostra que, assim como apresentado na 

seção de validação da metodologia, as duas primeiras malhas apresentam resultados 

levemente grosseiros. A partir da malha Coarser, entretanto, os resultados são 

satisfatórios e observa-se uma convergência da solução ao aumentar o tamanho da 

malha. Com os resultados obtidos, considerou-se que a malha Normal com 74567 

elementos foi suficiente para obter uma solução satisfatória do fenômeno em um 

tempo de simulação consideravelmente baixo. Sendo assim, as malhas dos casos 

subsequentes serão da mesma ordem de grandeza e qualidade. A Figura 5.13 

apresenta a malha na região da zona de mistura, e  as Figuras 5.14 e 5.15 

apresentam os contornos de temperatura e velocidade em todo o canal para o caso 

base com esta malha. 

  

Figura 5.13 – Malha Normal utilizada para o caso base na região de mistura. 
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Figura 5.14 – Contorno de Temperatura (K) ao longo do canal para o caso base com malha Normal. 

 

Figura 5.15 - Contorno de Velocidade (m/s) ao longo do canal para o caso base com malha Normal.
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5.4 Caso 1 - Condição de Seca 

 

Para simular a condição de seca considerou-se uma baixa velocidade de água 

no canal, arbitrada como 20% do valor original (0.1m/s). A Figura 5.16 apresenta um 

esquema deste cenário, enquanto as Figuras 5.18 e 5.19 apresentam os contornos 

de temperatura e velocidade obtidos na simulação. 

 
Figura 5.16 – Esquema para o Caso 1 - Condição de seca. 

 A análise dos contornos de temperatura evidencia o problema da condição de 

seca. Ao se operar com uma baixa velocidade de água no canal, a pluma térmica 

formada pelo efluente se estende até a outra parede do canal, enquanto que quando 

as velocidades são iguais, a pluma se forma apenas na borda onde ocorre o 

lançamento. A Figura 5.17 mostra uma comparação do contorno de temperatura no 

local de lançamento. 

 Para também realizar uma comparação em termos quantitativos, foram 

calculadas as temperaturas médias em x=4,0m. No caso base a temperatura média é 

de 22,3 °C, enquanto que na condição de seca a temperatura média neste mesmo 

corte é de 26,6°C. Sendo assim, nota-se que em condições de baixa vazão de um rio 

ou canal a pluma térmica se dispersa mais, porém gerando temperaturas mais 

elevadas ao longo do domínio. Logo, em casos de lançamentos industriais, 

recomenda-se que a vazão de despejo de efluentes em altas temperaturas seja 

regulada de acordo com a vazão do corpo de água receptor. 

  
Figura 5.17 – Comparação entre os contornos de temperatura para o caso base 

(esquerda) e para a condição de seca (direita). 
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Figura 5.18 – Contorno de temperatura (K) para a condição de seca. 

 

Figura 5.19 – Contorno de velocidade (m/s) para a condição de seca.
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5.5 Caso 2 - Variação na Posição de Lançamento 

 

Este cenário apresenta as mesmas condições de contorno do caso base, mas 

com a entrada lateral localizada em x=1,0m. A Figura 5.20 apresenta um esquema 

deste cenário, enquanto as Figuras 5.21 e 5.22 apresentam os contornos de 

temperatura e velocidade obtidos na simulação. 

 

Figura 5.20 – Esquema para o Caso 2 – Variação na posição do lançamento. 

 Como as condições de contorno são as mesmas, os perfis de temperatura e 

velocidade obtidos neste caso são muito semelhantes aos do caso base. Para 

comparar os cenários em termos quantitativos, foi calculada a temperatura média ao 

longo de todo o domínio. A temperatura média no caso base é de 21,1 °C, e enquanto 

que neste cenário é de 21,7°C. 

 Com isso, percebe-se que a localização do lançamento influencia na 

temperatura média do domínio. Quando o despejo é realizado no começo do canal, a 

pluma térmica se dispersa por uma região maior, gerando essa maior temperatura.
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Figura 5.21 – Contorno de temperatura (K) para o ponto de lançamento em x=1,0m. 

 

Figura 5.22 – Contorno de velocidade (m/s) para o ponto de lançamento em x=1,0m.
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5.6 Caso 3 - Variação na Posição de Lançamento em Condição de Seca 

 

Este cenário apresenta o mesmo lançamento que o caso anterior, mas com as 

condições de contorno iguais ao da condição de seca. A Figura 5.23 apresenta um 

esquema deste cenário, enquanto as Figuras 5.24 e 5.25 apresentam os contornos 

de temperatura e velocidade obtidos na simulação. 

 

Figura 5.23 – Esquema para o Caso 3 – Variação na posição do lançamento em 

condição de seca. 

 Comparando os contornos de temperatura e velocidade deste caso com o caso 

de condição de seca com o lançamento no meio do domínio, não se observa diferença 

de perfil pois as condições de contorno são iguais.  

 Para comparar este cenário com o anterior, foram calculadas as temperaturas 

médias ao longo de todo o domínio. No cenário anterior, de lançamento no começo 

do canal em condições normais, a temperatura média no domínio é de 21,7°C. No 

presente cenário, a temperatura média é de 25,8°C. Dessa forma, evidencia-se o 

problema de se despejar efluentes quentes em condições de baixa vazão do canal em 

questão. 
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Figura 5.24 – Contorno de temperatura (K) para o ponto de lançamento em x=1,0m em condição de seca. 

 

 

Figura 5.25 – Contorno de velocidade (m/s) para o ponto de lançamento em x=1,0m em condição de seca.
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5.7 Caso 4 – Temperatura Elevada no Lançamento 

 

 Este cenário apresenta o lançamento no meio do domínio, mas uma 

temperatura maior que a do caso base. Foram realizadas duas simulações: uma com 

o lançamento de água a 50°C e uma a 60°C. A Figura 5.26 apresenta um esquema 

destes cenários, enquanto as Figuras 5.27, 5.28 e 5.29 apresentam os contornos de 

temperatura. Os contornos de velocidade são idênticos aos do caso base apresentado 

na Figura 5.15. 

 

Figura 5.26 – Esquema para o Caso 4 – Temperatura elevada no lançamento. 

 A Figura 5.27 apresenta que os contornos de temperatura são muito 

semelhantes. Contudo, é visível o aumento da região branca, caracterizada por 

temperaturas superiores a 40°C. Dessa forma, nota-se que uma elevação na 

temperatura de despejo pode acarretar em um aumento local de temperatura na zona 

de mistura, afetando significativamente o ecossistema nessa região. 

 

 

 
Figura 5.27 – Comparação entre os contornos de temperatura para lançamentos a 

40°C (caso base), 50°C e 60°C na região de mistura (x=2,9m a 3,4m). 
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Figura 5.28 – Contorno de temperatura (K) para o lançamento a 50°C. 

 

 

Figura 5.29 – Contorno de temperatura (K) para o lançamento a 60°C.
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5.7 Caso 5 – Simulação Transiente 

 

Neste cenário deseja-se observar o fenômeno transiente para o ponto de 

lançamento em x=1,0m. Um esquema do cenário é apresentado na Figura 5.30. 

 

Figura 5.30 – Esquema para o Caso 5 – Simulação transiente. 

A simulação realizada possui 20 segundos, e nela deseja observar os seguintes 

fenômenos: 

• De 0 a 5 segundos: Fluxo de água apenas no canal, sem lançamento; 

• De 5 a 10 segundos: Lançamento a 40°C (formação da pluma térmica); 

• De 10 a 20 segundos: Fluxo de água apenas no canal (dispersão da pluma). 

Para realizar o lançamento nesse intervalo de tempo específico, a velocidade 

do lançamento foi definida a partir de duas funções degrau, garantindo que ela valesse 

0.5m/s de t=5s a 10s, e zero caso contrário. O passo de tempo utilizado foi de 0,1 

segundo e foi suficiente para garantir a convergência e encontrar a solução 

satisfatória. 

Para que os resultados estejam dispostos da forma mais didática possível, o 

fenômeno será analisado em 2 períodos: primeiramente de 0 a 10 segundos, e 

posteriormente de 10 a 20 segundos. 

No primeiro período, deseja-se observar a estabilização do perfil de 

velocidades, bem como a formação da pluma térmica até a sua estabilização. Como 

estes fenômenos ocorrem principalmente próximo ao local de lançamento (x=1,0m), 

os resultados da simulação estão apresentados para o trecho do domínio de x=0m a 
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2,0m. As Figuras 5.32 e 5.33 apresentam os contornos de temperatura e velocidade 

para este período. 

No segundo período, deseja-se observar a dispersão da pluma térmica ao 

longo do canal. Nesse sentido, os contornos são apresentados para todo o domínio 

após o lançamento (x=1,0 a 6,0m). As Figuras 5.34 e 5.35 apresentam os contornos 

de temperatura e velocidade para este período. 

 As legendas para os contornos de velocidade e temperatura são apresentadas 

na Figura 5.31. O limite de superior de temperatura para as ilustrações deste cenário 

foi reduzido para melhorar a visualização do fenômeno. 

 
 

Figura 5.31 – Legendas dos contornos de temperatura e velocidade para o Caso 5. 

 Analisando o primeiro período, nota-se que em t=4,0s o perfil de velocidades já 

está estabilizado antes do lançamento. Em t=5,0s ocorre o lançamento, e o novo perfil 

de velocidades se estabiliza aproximadamente em t=9,0s. Até t=4,0s não há variação 

de temperatura, pois ainda não ocorreu o lançamento. Em t=5,0s começa o 

lançamento, e próximo a t=9,0s o perfil de temperatura da pluma se estabiliza. 

 Em t=10s o lançamento é cessado, e a partir deste ponto pode-se observar a 

dispersão da pluma formada. É visível que até t=12s a temperatura ainda é alta 

próximo ao ponto de lançamento, marcada pela cor amarela. Contudo, a partir de 

t=14s nota-se uma diminuição da temperatura ao longo do domínio, com o 

prevalecimento da cor laranja (T≈295K). Percebe-se também que até o final da 

simulação, ainda há presença da pluma na parte final do domínio, com uma coloração 

avermelhada mais clara. Além disso, vale destacar também, a dispersão transversal 

da pluma. Imediatamente após o lançamento (t=10,1s) a pluma se concentra na parte 

superior do canal, entretanto, com o passar do tempo a pluma se dispersa até a parte 

inferior. 
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Figura 5.32 – Contornos de temperatura (K) para a simulação transiente com intervalo de 2,0s até a estabilização da pluma térmica (t<10s); 
domínio de x=0m a 2m. 
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Figura 5.33 – Contornos de velocidade (m/s) para a simulação transiente com intervalo de 2,0s até a estabilização da pluma térmica (t<10s); 
domínio de x=0m a 2m. 
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Figura 5.34 – Contornos de temperatura (K) para a simulação transiente com intervalo de 2,0s da dispersão da pluma térmica (t>10s); domínio 
de x=1m a 6m. 
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Figura 5.35 – Contornos de velocidade (m/s) para a simulação transiente com intervalo de 2,0s da dispersão da pluma térmica (t>10s); domínio 
de x=1m a 6m. 
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6.     CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho apresentou resultados satisfatórios acerca da modelagem 

numérica da dispersão de pluma térmica. Foi possível estudar o fenômeno proposto 

e visualizar resultados interessantes. As conclusões do projeto final são as seguintes: 

• Foi possível reproduzir os resultados numéricos publicados por Tang et al. 

(2008) e experimentais publicados por Viollet (apud Tang et al., 2008) utilizando 

o programa COMSOL Multiphysics® 4.4. Sendo assim, a metodologia proposta 

foi validada, e a modelagem do canal de correntes pôde ser realizada de forma 

semelhante ao problema de fluxo de cisalhamento estratificado; 

• As simulações dos lançamentos no canal convergiram para soluções coerentes 

e refinadas, confirmando a capacidade do COMSOL em resolver problemas 

deste tipo; 

• Os resultados apresentados evidenciam o problema do despejo de efluentes 

em altas temperaturas em corpos de água. As temperaturas médias se elevam, 

principalmente localmente, podendo gerar impactos graves ao ecossistema 

local; 

• A simulação da condição de seca, avaliada pela diminuição da velocidade de 

água do canal, ressalta os perigos de um despejo inconsciente. Neste caso, as 

temperaturas médias obtidas são significativamente mais elevadas. Sendo 

assim, as indústrias que possuem efluentes em altas temperaturas devem 

sempre monitorar as condições do corpo receptor e ajustar as condições de 

lançamento do efluente visando minimizar o impacto ambiental; 

• As simulações em que houve variação do ponto de lançamento mostraram que 

a localização do despejo também tem um impacto nas médias de temperatura 

do corpo receptor. Nesse sentido, é preciso que toda indústria realize um 

estudo anterior à instalação visando otimizar a posição de despejo; 

• As simulações com lançamentos em temperaturas maiores que a permitida 

pela legislação ambiental mostraram que há um significativo aumento da 

temperatura próximo à zona de mistura. Caso ocorra um lançamento deste tipo, 

o corpo receptor será sujeito à uma extrema variação de parâmetros como a 

concentração de oxigênio dissolvido, podendo levar à morte de seres vivos. 
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Portanto, é preciso que haja conscientização das indústrias, e um controle 

ambiental rigoroso, a fim de garantir que os parâmetros relevantes dos 

efluentes industriais estejam nos limites aceitáveis pela lei; 

• A simulação transiente permitiu observar a formação e dispersão da pluma 

térmica ao longo do tempo. Foi possível identificar o tempo necessário para a 

pluma atingir o estado permanente para as condições de contorno 

especificadas (aproximadamente 4s). Após a estabilização foi possível 

visualizar a dispersão da pluma, tanto na direção do fluxo do canal (x), como 

na direção transversal (y). 

 

Algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 

• Realizar simulações considerando o problema tridimensional. A modelagem no 

COMSOL é mais complexa e as simulações exigem um tempo computacional 

muito maior, mas são factíveis e podem ajudar bastante no entendimento dos 

fenômenos; 

• Realizar alterações nas condições de contorno e mais sensibilidades nos 

valores de temperatura e velocidade das entradas de fluido; 

• Realizar experimentos no canal para confirmar os resultados numéricos 

apresentados no presente trabalho; 

• Realizar simulações e experimentos variando a composição do efluente, 

visando representar outros poluentes. Nesse sentido, será possível observar o 

fenômeno da transferência de massa ocorrendo concomitantemente à 

transferência de calor e mecânica dos fluidos.  
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