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RESUMO 

Devido ao aumento de cargas poluidoras, tanto urbana quanto industriais, 

lançadas em rios e canais, tornou-se essencial o estudo de dispersão de 

efluentes ao longo destes corpos d’água. Além disso, as legislações ambientais 

têm se tornado cada vez mais restritivas, exigindo um maior controle sobre o 

lançamento de determinadas substâncias em rios e canais. Com a finalidade de 

prever o impacto e elaborar soluções para o despejo de efluentes, foi empregada 

uma metodologia numérica, utilizando a fluidodinâmica computacional. Neste 

trabalho, em específico, o Benzeno será o principal agente analisado, devido a 

sua alta complexidade e aos danos que este pode causar para flora, fauna e 

para a saúde das pessoas, que dependem destes recursos hídricos. O estudo 

consistiu em analisar fenômenos de transferência de massa no escoamento, 

levando em consideração hipóteses de um sistema não conservativo, para 

simular a evaporação do agente contaminante. Em um segundo momento, 

analisou-se o consumo de oxigênio dissolvido (OD) a fim de prever fenômenos 

de biodegradação da matéria orgânica e os impactos que ela pode causar em 

sistemas aquáticos. A partir disto, foi iniciada a modelagem bidimensional por 

meio do software COMSOL Multiphysics, via método dos elementos finitos, cujas 

soluções foram validadas com estudos prévios sobre a dispersão turbulenta de 

contaminantes ao longo de rios e canais.  
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ABSTRACT 

Due to the increase of polluting loads, both urban and industrial, launched 

in rivers and channels, it became essential to study the dispersion of effluents 

along these water currents. In addition, environmental legislation has become 

increasingly restrictive, requiring greater control over the release of certain 

substances into rivers and channels. In order to predict the impact and elaborate 

solutions for effluent disposal, we used mathematical models linked to 

computational fluid dynamics. In this work, in particular, Benzene will be the main 

agent analyzed, due to its high complexity and the damages that he can cause 

to flora, fauna and for the people’s health, who depend on these water resources. 

The study consisted in analyzing mass transfer phenomena of the flow, taking 

into account hypotheses of a non - conservative system to simulate the 

evaporation of the pollutant. In a second moment, the consumption of dissolved 

oxygen (DO) was analyzed in order to predict phenomena of biodegradation of 

the organic matter and the impacts that it can cause in aquatic systems. From 

this, two-dimensional modeling was implemented in the COMSOL Multiphysics 

software, using the finite element method, whose solutions were validated with 

previous studies on the turbulent dispersion of contaminants along rivers and 

channels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Effluent dispersion, Benzene, two-dimensional modeling, dissolved 

oxygen. 
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1. Introdução  

1.1.  Motivação  

 

Nas últimas décadas, tem-se discutido muito sobre questões ambientais 

e a poluição da água é um assunto bastante significativo. Sabe-se que a 

disponibilidade de água doce no mundo é bastante escassa, embora 

extremamente essencial para a vida. O consumo deste recurso tem aumentado 

exponencialmente ao longo dos anos e, segundo Barros (2004), em cidades 

onde se concentra um alto índice populacional e industrial os problemas são 

ainda maiores devido a uma maior atividade humana gerando resíduos, 

denominados poluentes, que causam impactos indesejáveis ao meio ambiente. 

Muitos fatores podem contribuir para comprometer a qualidade das águas 

de rios e canais e o lançamento de efluentes industriais não tratados é um deles. 

Muitos desses rejeitos contêm substâncias nocivas à vida das pessoas como é 

o caso da maioria dos compostos orgânicos voláteis (VOC), além de prejudicar 

a fauna e a flora local.  

O Benzeno é uma substância orgânica considerada cancerígena segundo 

a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), incluído na 

categoria “Grupo 1” devido a sua alta toxidade crônica. Este agente pode ainda 

provocar danos agudos tanto pela ingestão quanto através da expiração e por 

isso está presente na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos 

(LINACH). No Brasil, o efeito cancerígeno do Benzeno foi reconhecido 

oficialmente a partir do ano de 1994, pela portaria da Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho (SSST nº3), de 10 de março de 1994. 

Muitas indústrias possuem o Benzeno em seus processos, dentre elas 

estão as petroquímicas, já que este componente está presente em grande 

quantidade nas correntes de gás natural provenientes do petróleo. Existe muita 

dificuldade no que diz respeito a sua retirada das plantas industriais e por este 

motivo, acaba se transformando em um resíduo muito perigoso. Este composto 

químico é um agente muito aplicado nas industriais têxtil, de papel ou metal 

sendo aplicadas em várias etapas do processo como solubilizante, oxidante e 
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até mesmo catalisador. (TIBURTIUS et al., 2004; BARTHOLOMÈ et al., 1974, 

1979; ASH AND ASH, 1991; RIEDIKER,2000) 

Segundo Tiburtius et al. (2004), a contaminação de águas subterrâneas 

por compostos orgânicos deste tipo representa também sérios problemas à 

saúde pública. O Benzeno junto com o Tolueno, Xilenos e seus isômeros (BTXs) 

são encontrados com frequência em águas subterrâneas. A maior causa disso 

são os vazamentos que ocorrem em tanques de estocagem, principalmente 

aqueles presentes em postos de gasolina.  

Quando o vazamento é causado por gasolina, a presença do etanol na 

mistura desse combustível contribui para que a pluma de contaminação com 

hidrocarbonetos se disperse muito mais rapidamente, gerando uma maior 

solubilização destes compostos em água. (BRAZ, 2015) 

A Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (EPA) estabelece que 

os limites máximos para a concentração do Benzeno são de 5 µg/g para que a 

água seja considerada potável. Já no Brasil, a portaria nº1469/2000 do Ministério 

da Saúde determina que o limites máximo permitido para a substancia química 

em questão é de 5 µg/L. (TIBURTIUS et al; CONAMA,2008). 

Com a finalidade de causar o menor impacto possível nesses corpos 

d´água e nas pessoas que dependem dos mesmos, é necessário avaliar alguns 

parâmetros importantes como a possibilidade do efluente reagir em meio aquoso 

ou de considerar que o sistema como um todo é não conservativo, já que o 

Benzeno possui uma taxa de evaporação significativa, fazendo com que a sua 

concentração varie ao longo do percurso, influenciando na sua dispersão.  

De acordo com a Resolução Nº 357 de 17 de março de 2005 pertencente 

ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, exigem-se condições e padrões para 

o despejo de efluentes em corpos hídricos. Segundo o artigo 33 da mesma, 

qualquer empresário que possua a intenção de instalar atividades industriais em 

torno de rios e canais terá que realizar estudos como aos desenvolvidos neste 

trabalho, se responsabilizando pelas concentrações e as zonas de misturas ao 

longo do escoamento. Os resultados deverão ser apresentados a órgão 

ambiental competente (MACHADO, 2006). 
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Neste contexto, é preciso compreender como se dá o fluxo de 

determinada substância, sua decomposição e como se dispersa em 

determinados corpos hídricos. Com isso, os recursos oferecidos pela 

fluidodinâmica computacional e softwares de simulação se tornaram importantes 

aliados na previsão desses impactos ambientais. Dessa forma, é possível prever 

características como melhor ponto de despejo desses efluentes, a distância 

ótima para a dispersão dos mesmos e como se dá a sua degradação 

(MACHADO, 2006). 

Para validar os estudos realizados via software de simulação é preciso 

comparar os mesmos com metodologias já existentes como medições 

experimentais in situ e soluções analíticas. No caso do escoamento em rios e 

canais é necessário determinar algumas características importantes bem como 

a profundidade, comprimento, declividade, coeficiente de dispersão, velocidade 

média, largura, etc. Quando alguns dos parâmetros mencionados são 

modificados, a dispersão pode sofrer alterações, alterando o campo de 

concentrações ao longo do escoamento. (RITTA,2017). 

Levando em consideração todas as necessidades e os problemas 

descritos neste trabalho, é possível dar continuidade a alguns estudos já 

preexistentes. Em muitos deles, é utilizado um modelo bidimensional de previsão 

de dispersão de efluentes inertes. Porém, para uma melhor compreensão da 

pluma poluente em ambientes aquáticos, as reações da decomposição de 

substancias químicas não inertes como o Benzeno passam a ser consideradas 

(MACHADO, 2006).  

1.2. Objetivos  

 

O objetivo do trabalho em questão é verificar, por meio da fluidodinâmica 

computacional e de uma metodologia numérica, a dispersão do Benzeno em rios 

e canais levando em consideração não só o transporte convectivo e difusivo ao 

longo das margens do canal, mas também a sua transferência de massa para a 

atmosfera, simulando a evaporação da matéria orgânica. Em seguida, a 

simulação para oxigênio dissolvido segundo a equação cinética da 

biodegradação do Benzeno foi feita para alguns valores de velocidade média do 
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rio, possibilitando a análise do impacto do consumo deste agente. Para avaliar o 

comportamento do Benzeno e do oxigênio, foi utilizada a geometria simplificada 

de um canal bidimensional, acrescentando ao modelo proposto os parâmetros 

importantes acerca das substancias presentes, como valores de densidade e 

viscosidade, utilizando escoamento em regime turbulento e transiente.  

1.3. Sumário   

 

O capítulo 1 faz uma breve introdução dos assuntos a serem abordados. 

No capítulo 2, a revisão bibliográfica aprofunda os conceitos estudados. Já o 

capítulo 3 descreve conceitos básicos acerca da modelagem computacional e as 

equações envolvidas nas análises realizadas. No capítulo 4 é feita uma breve 

introdução à metodologia utilizada e no capítulo 5 os resultados e discussões 

são demonstrados. No capítulo 6, há a conclusão sobre todo o trabalho 

desenvolvido e posteriormente sugestões de trabalhos futuros, descritas no 

capítulo 7. Finalmente, estão listadas as referências bibliográficas citadas no 

presente trabalho.  
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2. Revisão Bibliográfica  

 

Um dos assuntos atuais que tem se tornado de grande preocupação 

nacional e internacional está relacionado a poluentes orgânicos, que persistem 

na natureza e tem se espalhado pelo mundo inteiro. Organizações como a EPA 

e o Green Peace tem definido tal preocupação como um dos “grandes desafios 

ambientais enfrentados pelo mundo nos dias atuais”. Grande parte dos estudos 

feitos garantem que estes componentes orgânicos são tóxicos à vida humana e 

marinha e podem viajar milhares de quilômetros a partir do ponto de lançamento. 

Existem evidências claras de que estes compostos vaporizam com facilidade e 

acabam por se depositar no ar, além de rios e canais em um processo de 

migração ao redor do mundo, conforme sintetiza a figura 1.  (WANIA e MACKAY, 

1996) 

 

Figura 1: Processo de migração de poluentes orgânicos 
Fonte: WANIA e MACKAY, 1996 

 

A previsão de desastres, vazamentos e possíveis acidentes que possam 

ocorrer e influenciar o escoamento de um corpo d’água tem sido de grande 
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relevância, principalmente no que tange aos estudos de qualidade da água em 

alguns aspectos. Na figura 2, por exemplo, é possível visualizar uma típica área 

contaminada por um vazamento, bem como o seu comportamento ao longo dos 

cursos d’água. A modelagem da qualidade das águas de rios e canais possui 

uma bibliografia bastante vasta e muito rica em temas relacionados ao transporte 

de algumas substâncias em específico, onde o escoamento pode ser 

considerado conservativo ou não conservativo, dependendo de suas 

características. (ANI et al, 2010).  

 

Figura 2: Escoamento de um efluente a partir de um ponto de emissão 
Fonte: ANI et al, 2010 

 

Com o desenvolvimento de computadores cada vez mais velozes e com 

alta capacidade de armazenamento e velocidade, problemas que apresentavam 

soluções complexas passaram a ser resolvidos através de métodos numéricos. 

Diversos algoritmos foram elaborados de forma que equações complicadas, 

proveniente da engenharia e de fenômenos físicos, se tornassem cada vez mais 

simples de se resolver (MALISKA, 1995).  

A dinâmica do escoamento de fluidos através de rios e canais é um ramo 

da fluidodinâmica computacional. Para prever e resolver problemas associados 

aos fenômenos de transporte de poluentes, é possível usar uma grande 

variedade de métodos numéricos desenvolvidos através da fluidodinâmica 

computacional. Por causa das características que um rio pode conter em sua 

estrutura, como fenômenos morfológicos, transporte de sedimentos e mudanças 

que podem ocorrer no curso do tempo, muitas vezes estes problemas podem ser 

complexos de se solucionar. Estes fatores podem ser descritos por equações 

algébricas, não lineares e diferenciais e na maioria das vezes demandam por 

Fonte de poluente 

Zona contaminada 

Água 
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modelos aproximados que, através de “nós” ou pontos que são distribuídos por 

todo o domínio, as soluções podem ser encontradas (WEIMING, 2008). 

Um outro fator muito importante na simulação do fluxo de efluentes em 

rios e canais é a dimensão. A modelagem pode ser feita tanto em uma dimensão 

quanto em 2D ou 3D. Geralmente, a fluidodinâmica de rios é mais real quando 

demonstrada em uma modelagem em 3D. Porém, o modelo em três dimensões 

pode consumir bastante tempo dentro dos softwares utilizados para este 

objetivo. Dessa maneira, modelos foram simplificados em formato 2D, em sua 

grande maioria, a fim de simplificar os problemas e aproximar características 

como profundidade, largura, seção e perfil longitudinal dos rios, estudando os 

diversos fenômenos separadamente. A modelagem 2D, por exemplo, possibilita 

estudar a dispersão horizontal de poluentes e fluentes em rios e canais 

(WEIMING, 2008). 

A dispersão de poluentes é caracterizada por dois principais fenômenos 

importantes: transporte difusivo molecular ou turbulento e a convecção. A etapa 

em que as moléculas do efluente iniciam a dispersão no fluido, em consequência 

de um gradiente de concentração presente nas diversas partes durante o 

escoamento, é definida como transporte difusivo. Por outro lado, devido às 

componentes das velocidades existentes, o poluente sofre uma difusão 

convectiva. O fenômeno convectivo em escoamento turbulento ocorre por causa 

da existência de velocidades paralelas (MACHADO, 2006). 

Algumas simulações numéricas foram desenvolvidas para estudar a 

interação de duas espécies ou mais em um escoamento difusivo. O problema 

visto dessa forma se torna mais complexo pois as equações apresentam 

comportamentos não lineares que envolvem variáveis de um modelo cinético e 

transporte de massa. A complexidade desses modelos aumenta ainda mais 

quando a mistura entre estas duas espécies ocorre mais rapidamente do que a 

própria reação, por exemplo. Dessa forma, é preciso aproximar as equações 

através de algumas hipóteses para solucionar este tipo de problema (ZHANG et 

al,2005). 

Em um escoamento com reação química, equações cinéticas são muito 

importantes para prever o seu comportamento. Um dos componentes essenciais 
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a serem analisados nestes casos é a taxa de reação que prevê o quão rápida a 

reação química irá ocorrer. A análise desses parâmetros pode contribuir com a 

previsão dos caminhos de reação e como se desenvolvem os mecanismos, 

culminando em um modelo físico-químico. Assim, é possível visualizar quais 

serão as principais entradas para uma simulação do fluxo (KEE et al, 2003). 

Em alguns casos, os poluentes em escoamentos sofrem uma série de 

transformações que podem ser previstas por um modelo cinético simples, ou 

seja, através de uma equação de primeira ordem, além da transferência de 

massa. Neste modelo, podem ser previstas, por exemplo, transformações 

ocasionadas pela bioquímica do ambiente, como valores de DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) e OD (Oxigênio Dissolvido) (ANI et al, 2010). 

O oxigênio molecular dissolvido é considerado o composto mais 

importante presente em águas naturais e um forte agente oxidante, essencial à 

manutenção da vida aquática.  A concentração deste componente nos rios e 

canais depende primordialmente da sua solubilidade e, consequentemente, da 

sua pressão parcial. A presença de O2 na água se dá pelo intermédio da 

dissolução deste agente proveniente do ar atmosférico. A outra fonte que 

contribui para este fenômeno é a fotossíntese das algas e plantas aquáticas. 

Porém, o despejo de matéria orgânica em corpo d’água pode reduzir 

drasticamente o valor de OD. Esta pode ser reabastecida através do fluxo de 

água em rios de baixa profundidade. Dessa forma, a água estagnada não possui 

qualquer mecanismo que provoque a reaeração do ambiente, já que a difusão 

do oxigênio é muito lenta. O aumento da concentração de matéria orgânica, 

geralmente muito presente em efluentes industriais, resulta em uma maior taxa 

de respiração por organismos aeróbicos, o que gera maior acumulo de 

substancias como o CO2 nos cursos d’água. As consequências, neste caso, são 

implicações ambientais gravíssimas (FIORUCCI e FILHO, 2005). 

A capacidade que uma corrente de água tem de decompor o material 

orgânico deposto sobre ela depende dos recursos de oxigênio presentes. A 

condição do transporte do material biodegradável pelo fluxo depende do 

equilíbrio entre estas demandas (STREETER-PHELPS, 1958). 
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A equação primordial que traduz a biodegradação da matéria orgânica 

que contem átomos de carbono em sua composição pode ser expressa pela 

reação química explicitada na figura 3:   

Figura 3: Reação de biodegradação da matéria orgânica 

  

Durante esta reação, os hidrocarbonetos são oxidados e o receptor de 

elétrons é reduzido. Neste caso, algumas substâncias podem funcionar como 

aceptores de elétrons para este mecanismo e o mais viável deles é o oxigênio 

(SUAREZ e RIFAI, 1999). 

De acordo com Alvarez e Vogel (1991), estudos relacionados à 

biodegradação das moléculas de BTEX confirmam que estes compostos são 

rapidamente consumidos na presença de microrganismos aeróbicos. Para 

exemplificar, o Benzeno é consumido de forma instantânea e mais acelerada 

que o Tolueno em um ambiente em que os microrganismos de respiração 

aeróbica são predominantes.  

3. Modelagem Computacional 

3.1. Conceitos básicos de Mecânica dos Fluidos  

 

O comportamento físico dos fluidos, estando estáticos ou em movimento, 

são estudados pela Mecânica dos Fluidos. Com base nos conceitos desta 

ciência, são avaliadas também as leis que regem o escoamento. Os estudos 

feitos através da Mecânica dos Fluidos são aplicados em diversas áreas da 

engenharia, como é o caso do escoamento em rios, canais e tubulações, 

bombeamento, aerodinâmica, esforços em barragens, entre outros.  

Um fluido em si, ou um elemento de fluido conforme figura 4, não possui 

formato definido, já que toma forma do recipiente/ambiente em que está 

escoando. Dessa forma, o que define se um fluido permanece em equilíbrio ou 
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não é a presença da força de cisalhamento. Quando esta grandeza é nula, o 

fluido está em repouso, mas quando está bem definida, o fluido adquire um 

campo de velocidades que se torna diferente em cada ponto de seu escoamento 

(BRUNETTI, 2008). 

 

Figura 4: Elemento de Fluido a ser estudado pelas leis de conservação 
de massa, calor e movimento 

Fonte: VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007 

 

A conservação de massa define o comportamento do fluido durante o 

escoamento. Independente da definição do número de Reynolds, ou seja, do 

escoamento ser turbulento ou laminar, este deve seguir a equação de 

conservação de massa traduzida basicamente na equação 3.2 (FRENCH, 1985). 

No caso do escoamento em rios e canais, o regime é permanente e ocorre 

em um sistema bidimensional. Para fluidos compressíveis que têm suas 

propriedades modificadas em função da pressão, o equacionamento 

mencionado possui as características conforme a equação 3.1.   

                                ∇ . (𝜌�⃑�) =  −
𝜕𝜌

𝜕𝑡
                                      (3.1) 

Onde 𝜌 é a densidade do fluido �⃑�  é o vetor velocidade. Porém, se um 

fluido é incompressível, é possível aproximar a sua densidade para um valor 

constante. Assim, a equação da continuidade pode ser simplificada para o 

modelo descrito na equação 3.2. 

                                        ∇ .  �⃑� = 0                                                            (3.2) 
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 Para o caso do escoamento de rios e canais, a difusão é turbulenta. O 

que define este regime de escoamento, turbulento ou laminar, é o número de 

Reynolds (Re), cuja formulação está explicitada na equação 3.3, sendo o 

quociente entre as forças de inércia e as forças viscosas que atuam em um 

determinado escoamento.  

       𝑅𝑒 =  
𝐿 𝑈 𝜌

µ
                                                          (3.3) 

onde L é o comprimento característico do canal em que o fluido escoa, U 

a sua velocidade e µ a viscosidade. 

A difusão turbulenta, é muito eficiente em diminuir a concentração de 

contaminantes que são liberados em águas naturais. Na figura 5, é possível 

perceber que o efluente se dispersa ao longo de uma determinada distância. 

Modelos atuais de engenharia conseguem prever, no geral, a média temporal 

das concentrações ao longo do escoamento. Esses modelos conseguem prever, 

entre outros fatores, a qualidade do ambiente aquático bem como variáveis de 

pico para a exposição de organismos aquáticos, por exemplo. (Roberts e 

Webster, 2011). 

 

Figura 5: Turbulência totalmente desenvolvida em canal aberto 
Fonte: Roberts e Webster, 2011 

 

Devido à turbulência, há a desordem das moléculas que estão presente 

no fluido. Consequentemente, as linhas de corrente presentes nas camadas 

laminares se deformam e por isso, estas partículas passam a descrever 

trajetórias irregulares. Este fenômeno é verificado no escoamento de rios, já que 

a água possui baixa viscosidade e a influência das altas velocidades médias, 

muito comum nestes ambientes, favorecem a turbulência (RITTA, 2017).  

Um escoamento também pode ser classificado quanto a sua variação no 

tempo. Se o fluido escoa no estado estacionário, nenhuma de suas propriedades 
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variam com o tempo ao longo de um volume de controle. Já no regime transiente, 

pelo menos um dos parâmetros envolvidos no escoamento, como por exemplo 

velocidade média ou massa específica, podem variar. Na maioria dos casos, o 

regime de escoamento em rios e canais é transiente, pois fatores externos 

podem influenciar e provocar variações temporais. (RITTA, 2017). 

3.2. Equações governantes  

3.2.1. Navier-Stokes  

 

Juntamente com a equação da continuidade, as equações de Navier-

Stokes governam o comportamento do escoamento. Considerando o fluxo 

incompressível, com densidade e viscosidade constantes, ocorrendo em um 

campo gravitacional, a equação pode ser escrita da seguinte forma (FRENCH, 

1987):  

Na direção X: 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+  𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ µ (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+  

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
)                (3.4) 

Na direção Y: 

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+  𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+  𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ µ (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+  

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
) + 𝜌𝑔       (3.5) 

 

Onde µ é a viscosidade dinâmica do fluido, ρ é a massa específica do 

fluido e g é a aceleração da gravidade e p é a pressão do fluido.  

3.2.2. Equação da transferência de massa 

 

Para uma substância diluída no fluido em escoamento, a equação da 

transferência de massa pode ser explicitada por: 

                     
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+  𝑣

𝜕𝐶

𝜕𝑦
= 𝐸 (

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝐶

𝜕𝑦2)                      (3.6) 
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Onde E é o coeficiente de difusão longitudinal do escoamento e C é a 

concentração da espécie presente no efluente estudado. 

3.2.3. Lei de Fick  

 

A lei de Fick expressa a variação de concentração de uma espécie 

química por difusão, para uma atmosfera estacionária, ou seja, é o fluxo de 

matéria em um ambiente em repouso e pode ser expressa conforme a equação 

3.7: 

J1= −𝑐 D12 ∇𝑥1                                                  (3.7) 

Onde x1 é a fração mássica da espécie 1, D12 é o coeficiente de difusão 

da espécie 1 na espécie 2 e c é a concentração total de espécies. 

A quantidade de matéria que está em movimento pode ser ilustrada pelo 

fluxo mássico (J1) que representa a difusão de uma espécie na outra. Os dois 

índices expressos pela lei de Fick indica uma espécie principal e outra como 

meio onde a difusão está ocorrendo. Dessa forma, a lei de Fick consegue traduzir 

fenômenos de transferência de massa como evaporação de uma substancia 

volátil para a atmosfera de sistemas não conservativos, por exemplo.  

3.3. Escoamento turbulento e o modelo κ-ε 

 

A turbulência costuma ser um parâmetro muito difícil de definir em 

diversos fenômenos de engenharia. Porém, o escoamento turbulento possui 

uma série de características relevantes que podem auxiliar no entendimento do 

escoamento como altos níveis vorticidade flutuante, dissipação de energia 

cinética, dissipação rápida das substancias presentes além da imprevisibilidade 

do escoamento.  Ou seja, a turbulência torna o escoamento totalmente 

imprevisível e aleatório, onde a velocidade muitas vezes é imprevisível. (Roberts 

e Webster, 2011) 

Para descrever o fenômeno, existem metodologias analíticas e numéricas 

como a de RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). São modelos baseados 

na decomposição da equação de Navier Stokes em uma parte flutuante como a 

variável u’(t) e outra de valor médio, como por exemplo u. Dessa maneira, é 
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possível analisar geometrias mais simples e resolver equações mais 

simplificadas ao modelo, a fim de reduzir a complexidade do problema 

apresentado (SOUZA et al., 2011). 

É muito comum que em softwares de simulação como o COMSOL 

Multiphysics se trabalhe com o modelo de turbulência conhecido como (κ-ε) que 

permite a resolução de duas equações independentes, determinando assim a 

energia cinética (κ) e dissipação viscosa (ε) (COLMAN et al, 2006). 

3.4. Introdução à Fluidodinâmica Computacional (CFD)  

 

A Fluidodinâmica Computacional se tornou a forma mais ágil de analisar 

escoamento de fluidos em vários ramos da Engenharia Química. Esta análise 

consiste em uma modelagem computacional, onde há a simulação de 

fenômenos como reações químicas, transferência de calor, transferência de 

massa, etc. Para que haja uma interpretação consistente das soluções que se 

desejam encontrar, é preciso utilizar três ferramentas essenciais:  

 Metodologia Analítica 

 Metodologia numérica 

 Resultados de Laboratório 

Os métodos analíticos são mais utilizados para interpretar equações 

diferenciais e condições de contorno mais simplificadas. Porém, são estas que 

auxiliam na validação dos problemas apresentados. Já a utilização de métodos 

numéricos não são tão limitadas e possibilitam a avaliação de resultados em 

geometrias mais complexas com uma certa rapidez.  Em muitos casos, os dados 

obtidos podem ser comparados com experimentos feitos em laboratório, 

aproximando as soluções da realidade (MALISKA, 1995). 

A metodologia numérica se resume a três principais recursos que 

possibilitam a análise de problemas complexos: Método das Diferenças Finitas 

(MDF), o Método dos Elementos Finitos (MEF) e o Método dos Volumes Finitos 

(MVF). Utilizando os métodos disponíveis, é possível simplificar os domínios de 

forma que as equações algébricas sejam menos complexas. Desta forma, os 
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domínios são divididos em malhas ou volumes de controle onde poderão ser 

encontradas soluções aproximadas para o problema (MALISKA, 1995). 

Para resolver o problema algébrico obtido, o MVF tem sido muito 

empregado, ou seja, para cada volume de controle é formulada uma equação 

integral de conservação. Nestes volumes de controle, são formados os nós ou 

pontos nodais, onde se encontram as variáveis a serem resolvidas, conforme 

mostra a figura 6 (VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007).  

 

 

Figura 6: Métodos dos Volumes Finitos com pontos nodais definidos 
Fonte: VERSTEEG e MALALASEKERA, 2007 

 

Atualmente, tanto o MVF quando o MEF são utilizados para desenvolver 

soluções em geometrias mais complexas, resolvendo problemas de caráter 

altamente convectivo. Além disso, foram desenvolvidos métodos onde o MEF é 

aplicado a volumes de controle com base em elementos finitos, cujo 

denominação ficou conhecida por CVFEM (Control Volume Finite Element 

Method) (MALISKA, 1995). 

Para que as soluções sejam encontradas e convirjam ao final da 

simulação computacional, o fenômeno físico deve ser compreendido. Em 

seguida, a ferramenta CFD apresenta as suas três etapas principais: Modelo de 

turbulência, formação da malha e desenvolvimento dos algoritmos. Toda a 

modelagem se desenvolve baseada em um conjunto de hipóteses iniciais e a 

cada nova tentativa, é possível entender ainda mais os fenômenos físicos e 

químicos envolvidos em canais abertos, tubulações, rios, equipamentos, etc. 

Fronteiras do volume de controle 

Volume de controle Pontos nodais 
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Com isso, modificações mais aprofundadas podem ser realizadas ao longo da 

modelagem computacional (VIANNA et al,2014; WILCOX, 2006). 

Para realizar a previsão da convergência de uma solução ou não, é 

preciso utilizar o cálculo do número de Courant (Cr), cuja fórmula está explicitada 

na equação 3.8.  

             𝐶𝑟 =
𝑈 ∆𝑡

∆𝑥
                                             (3.8) 

Onde U é a velocidade do fluido, ∆t  é o passo do tempo determinado para 

simular o problema e ∆x, o comprimento da malha escolhida.  

Através do número de Courant, mais conhecido como CFL (Courant-

Friedrichs-Lewy), é possível garantir que o sistema de equações diferencias 

parciais envolvidas na solução se mantenha estável. Esta condição de 

estabilidade, de acordo com a ilustração da figura 7, é satisfeita quando Cr ≤ 1 

(COURANT et al., 1967). 

 

 

Figura 7: Condição de CFL 
Fonte: Courant, 1967 

3.4.1. Estudo da malha 

 

Quando uma aproximação numérica de uma equação diferencial é 

aproximada, é necessário que a solução esteja definida em um discreto número 

de pontos. Estes pontos, em que as variáveis serão calculadas, estão presentes 

nos vértices das malhas escolhidas para o problema em questão. Espera-se que, 

quando maior o número de pontos, mais provável seria de se chegar na solução 

Estável Instável 
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esperada. Estas malhas são uma representação discretizada do domínio a ser 

estudado, tendo formas geométricas diversas. Neste caso, as malhas são 

responsáveis por dividir o problema em subdomínios finitos, gerando os volumes 

de controle, os elementos, etc.  

Para chegar à solução desejada com o menor número de iterações 

possíveis, é preciso definir a malha. Esta pode ser ortogonal, não ortogonal, 

estruturada e não estruturada. Em geometrias mais complexas como as 

cilíndricas, as malhas estruturadas são mais difíceis de se definir.  

Na prática, as malhas que são mais utilizadas em estudos de 

fluidodinâmica computacional são constituídas por triângulos ou quadriláteros, 

especialmente nas simulações em 2D. Quanto mais próxima à fronteira da 

geometria em análise, a malha tende a ser não estruturada e quanto mais 

distante, praticamente se torna estruturada. É possível observar este fenômeno 

conforme ilustrado na figura 8. (GONÇALVES,2007) 

 

Figura 8:  Ilustração de malha não estruturada 
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4. Metodologia  

 

A metodologia empregada consiste em simulações realizadas no software 

COMSOL Multiphysics, versão 4.4, em um computador de 64 bits, 2.40GHz Intel 

Core i3-3110M com 4 GB de RAM. As técnicas aplicadas à modelagem se 

baseiam na metodologia MEF que, segundo Puri e Anantheswaran (1993), 

possui muitas vantagens como resolução de problemas não lineares e com 

condições de contornos diversas, além da modelagem espacial, mais realista e 

permite alterar a dimensão dos elementos de forma muito facilitada. Este método 

é amplamente utilizado para prever fenômenos de transferência de massa e 

dinâmica de fluidos, como será explicitado na resolução do problema 

apresentado. Neste caso, para análise de um sistema de escoamento não 

conservativo, onde há a transferência de massa do Benzeno para a atmosfera, 

são resolvidas as equações de Navier-Stokes e as de conservação de massa, 

considerando a taxa de reação. Posteriormente são analisadas as condições do 

Rio, incluindo a quantidade de oxigênio dissolvido no mesmo. Para entender a 

quantidade de oxigênio dissolvido no Rio após o lançamento de efluente, é 

utilizada a reação de oxidação do Benzeno.  

4.1. Rio Atibaia 

 

O canal estudado por Machado (2006) e Silva (2018) pertence ao Rio 

Atibaia, localizado no município de Paulínia, São Paulo. O canal possui 1000 m 

de comprimento e 27 metros de largura, além de quatro pontos localizados há 

diferentes distancias da margem no qual um efluente escoa. O rio possui uma 

vazão de 10,8 m3/s. Além disso, sua profundidade possui um valor total de 2,1 

metros. Na figura 9 abaixo, é possível visualizar o canal utilizado na modelagem 

computacional.  
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Figura 9: Canal do rio Atibaia utilizado na simulação computacional 
Fonte: Silva (2018) 

 

Os pontos de lançamento do efluente possuem 10 m de comprimento, 1 

m de largura e 1 m de profundidade. O ponto indicado pelo número 1 se localiza 

a 50 m do início do canal. Já os demais pontos 2, 3 e 4 estão posicionados a 487 

m, 590 m e 685 m, respectivamente. O lançamento do efluente é considerado 

instantâneo, ou seja, é despejado em um curto intervalo de tempo.  

4.2. Condições de contorno  

 

Para que as soluções iniciais para o problema mencionado sejam 

calculadas efetivamente, é preciso definir condições de contorno, bem como 

condições inicias. Dessa maneira, as velocidades de emissão do efluente foram 

definidas nos quatro pontos ilustrados na figura 8. Para o canal do rio Atibaia, foi 

definida uma velocidade inicial V0 igual a 0,19 m/s. Na saída do canal, a pressão 

manométrica foi considerada nula e na entrada do mesmo. A concentração inicial 

de efluente também foi considerada zero.  

Para o coeficiente de dispersão, parâmetro importante da difusão do 

efluente, foi fixado um valor de 0,17 m2/s, utilizado nos estudos de Machado 

(2006) e Silva (2018), já que os resultados foram considerados bastante 

satisfatórios em suas análises.  

Para simular a transferência de massa do efluente para a atmosfera, foi 

utilizada a lei de Fick. 
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O modelo utilizado para definir os parâmetros físicos do escoamento foi o 

de turbulência κ-ε acoplados a equações de transferência de massa. Assim, foi 

possível simular a transferência de massa isotérmica do efluente para a 

atmosfera. Em seguida, definiu-se o modelo de transporte de espécies diluídas. 

Dessa forma, o software resolve a fluidodinâmica no regime estacionário, bem 

como a transferência de massa, e o transporte difusivo e convectivo no regime 

transiente.  

As condições de contorno utilizadas para definir o campo de velocidade 

do escoamento estão definidas na tabela 1. O ponto de maior velocidade de 

despejo do efluente é no ponto 2 enquanto que o de menor velocidade é o 

ponto 1. A área de entrada foi definida para 1m².  

Tabela 1: Campo de velocidades para cada ponto de despejo 

Ponto de emissão Velocidade (m/s) 

1 0,054 

2 0,644 

3 0,383 

4 0,086 

 

Na tabela 2 se encontram as concentrações do efluente para cada ponto, 

considerando que no início do escoamento, o rio está isento de contaminante e, 

portanto, a sua concentração C0 é nula. A maior concentração se encontra logo 

no primeiro ponto de despejo. Nos demais trechos, as concentrações são bem 

próximas.  

Tabela 2: Concentração de efluente em cada ponto de despejo 

Ponto de emissão Concentração 

(mol/m³) 

1 36,4  

2 0,456  

3 0,456  

4 0,5  
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4.3. Definição da malha utilizada  

 

A malha definida para o problema em questão foi triangular híbrida, sendo 

estruturada longe dos pontos de emissão e próximo aos pontos de emissão, não 

estruturada. Na figura 10 (a e b), é possível observar o comportamento da malha 

no primeiro ponto de lançamento. Nos demais pontos, essa ilustração se repete. 

 

 

 

 

Figura 10: Malha triangular híbrida 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Validação do método realizado por Machado (2006) e Silva (2018) 

 

Para a validação do presente estudo foram utilizadas as características e 

condições de contorno analisadas no canal do rio Atibaia por Machado (2006) e 

Silva (2018). O experimento de ambos consiste na verificação do coeficiente de 

dispersão do escoamento de efluentes gerados pela empresa Rhodiaco. A figura 

11 ilustra a linha e as distâncias utilizadas para a modelagem do escoamento. O 

local assinalado corresponde a distância de 7 metros da margem de lançamento 

do efluente. As constantes Qr e Qe são, respectivamente, as vazões em m³/s do 

rio Atibaia e do efluente despejado no canal. 

 

 

Figura 11: Ilustração do canal demonstrando a linha utilizada para a 

simulação  

Fonte: Silva (2018) 

Esta condição foi comparada ao despejo da matéria orgânica, contendo 

apenas Benzeno em sua composição, no mesmo canal, utilizando a mesma 

geometria proposta. Neste presente estudo, considera-se que durante um 

determinado tempo, o agente químico, que é um composto extremamente volátil, 

evapore para a atmosfera, considerando-se constante a temperatura do 

fenômeno. As comparações dos dois lançamentos (Benzeno conservativo e não-

conservativo) podem ser observadas nas figuras 12 (a e b) e 13 (a e b), 
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juntamente com os respectivos gráficos das concentrações ao longo do 

comprimento do canal. 

 

 

Figura 12: Lançamento de Benzeno conservativo: (a) Pluma em 

t=5000s; (b) Distribuição da concentração ao longo do canal (considerando-se 

7 metros da margem de lançamento do efluente). 

No escoamento não conservativo, ou seja, não considerando a 

evaporação para a atmosfera, as concentrações de Benzeno são muito maiores, 

atingindo picos de concentrações em torno de 0,68 mol/m³ no ponto de menor 

velocidade (ponto 1). Com a dispersão ao longo do rio Atibaia, esta concentração 

não chega a zero no tempo estipulado, atingindo valores mínimos em torno de 
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0,43 mol/m³ nos pontos 2,3 e 4. Esta concentração está muito acima do valor 

limite de 0,000156 mol/m³ para a concentração permissível de Benzeno na água, 

estabelecido pela portaria Nº 1469/2000 do Ministério da Saúde. 

Na figura 13 (a e b), mesmo considerando a evaporação do composto, as 

concentrações de Benzeno atingem um valor máximo de 0,28 mol/m³ no primeiro 

ponto de lançamento. Ainda segundo a portaria Nº 1469/2000 do Ministério da 

Saúde, este valor extrapola os limites estabelecidos por lei. Nos pontos a jusante, 

as concentrações do mesmo efluente também se encontram acima destes 

valores, se aproximando do mínimo de 0,2 mol/m³. Porém, observa-se uma 

dispersão mais acelerada ao longo do escoamento, mesmo não se anulando por 

completo no tempo de 5000 segundos.   
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Figura 13: Lançamento de Benzeno não-conservativo: (a) Pluma em 

t=5000s (b) Distribuição da concentração ao longo do canal para t=5000s 

(considerando-se 7 metros da margem de lançamento do efluente) 

Já na figura 14b, a modelagem numérica se refere ao comportamento da 

pluma evaporando em um tempo determinado de 1000 segundos. Assim, pode-

se verificar que já neste intervalo de tempo, a diminuição drástica da pluma é 

notória, considerando o Benzeno um composto muito volátil. Portanto, além da 

dispersão por convecção e difusão na água devido a turbulência, há a evidência 

da transferência de massa do efluente da água para a atmosfera. É possível 

comparar também, de acordo com a figura 15 (a e b), o gráfico da concentração 

da pluma ao longo do comprimento do rio Atibaia para o tempo mencionado.  

 

Figura 14: Plumas de Benzeno para o intervalo de tempo de 1000 

segundos (a) Sem evaporação em t=1000s (b) Com evaporação em t=1000s 
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Figura 15: Distribuição da concentração de Benzeno ao longo do canal 

para t=1000s: (a) Sem evaporação e (b) com evaporação. 

A figura 16 mostra o comportamento do Benzeno para o caso de 

constante evaporação, em todos os intervalos de tempo estipulados para o 

problema, possibilitando a compressão do comportamento da pluma durante 

todo o escoamento, o que se torna relevante para prever metodologias de 

redução de impacto ambiental e outras alternativas.  
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Figura 16: Perfis de concentração do benzeno ao longo do canal para 

diferentes tempos 

O perfil de velocidade encontrados nesta simulação está representado na 

figura 17 para o intervalo de tempo de 5000 segundos.   

Figura 17: Perfil de velocidade para emissão de Benzeno no canal 
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5.2. Biodegradação da matéria orgânica 

 

Ao escoar através dos pontos determinados no canal do rio Atibaia, a 

matéria orgânica contendo Benzeno entra em contato com o oxigênio dissolvido 

na água, em uma concentração estimada em 40 mol/m³ para a saturação (Cs). 

Os microrganismos de respiração aeróbica utilizam seu metabolismo para oxidar 

o Benzeno segundo a equação bioquímica empírica irreversível abaixo, utilizada 

somente para fins estequiométricos e de balanço de massa. 

2 C6H6 + 15 O2  12 CO2 + 6 H2O 

Na modelagem que simula o consumo de oxigênio na presença do 

efluente na água leva em consideração uma constante de cinética arbitrária no 

valor de K=6,3e-5 m48/(s.mol16). Este valor é considerado um valor ideal para 

reações em que há o consumo de compostos orgânicos como o Benzeno 

(SUAREZ e RIFAI, 1999). A simulação foi feita para um intervalo de tempo de 0 

a 5000 segundos.  

A expressão para a taxa de reação (R), cuja unidade é mol/m³s, neste 

caso, permanece segundo a formulação a seguir: 

R = K [C6H6]² [O2]15 

Durante o processo de biodegradação, é possível identificar ao longo do 

canal uma diminuição brusca na concentração de oxigênio dissolvido a partir dos 

pontos de lançamento de efluente. Na figura 18 (a e b) observa-se que mesmo 

nos pontos em que a concentração do efluente é baixa (3, 4 e 5), tem-se um 

consumo bastante acentuado de oxigênio. Isso ocorre porque as velocidades de 

despejo de Benzeno nestes pontos são as maiores. Portanto, é possível 

observar um consumo mais acelerado de oxigênio dissolvido.  

Para este estudo, foi considerado que o rio possuía uma concentração de 

oxigênio dissolvido próximo à saturação. 
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Figura 18: Consumo de oxigênio dissolvido: (a) Pluma em t=1000s (b) 

Pluma em t= 5000s (c) Distribuição da concentração ao longo do canal 

(considerando-se 7 metros da margem de lançamento do efluente)  

No gráfico na figura 18c observa-se que em alguns intervalos de tempo, 

para determinados pontos, a concentração de oxigênio tende a subir. Isso ocorre 

porque a pluma contendo a maior concentração de contaminante ainda não 

alcançou estes pontos. Dessa forma, a queda brusca de oxigênio dissolvido só 

ocorrerá a partir de 3000s.   

Para ilustrar melhor o caso, a figura 19 (a e b) mostra como um dos 

produtos resultantes da biodegradação do Benzeno, o dióxido de carbono, é 

produzido ao longo deste processo. Para este caso, foi considerada uma 

concentração residual, já presente no rio, de 0,1 mol/m³ de CO2. 
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Figura 19: Produção de CO2 dissolvido: (a) Pluma em t=1000s (b) 

Distribuição da concentração ao longo do canal (considerando-se 7 metros da 

margem de lançamento do efluente) 

O Benzeno, que vai sendo biodegradado ao longo dos 5000 segundos 

estipulados durante a modelagem numérica, possui um consumo conforme 

ilustra graficamente a figura 20.  
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Figura 20: Consumo do Benzeno ao longo do canal (considerando-se 7 metros 

da margem de lançamento do efluente) 

As condições de contorno utilizadas para simular o problema no COMSOL 

Multiphysics estão representadas na tabela 3, 4 e 5. 

Tabela 3: Campo de velocidades ao longo do rio 

Símbolo Valor Definição 

V1 0,19 m/s Velocidade do canal 

V2 0,054 m/s 
Velocidade do efluente 

no ponto 2 

V3 0,644 m/s 
Velocidade do efluente 

no ponto 3 

V4 0,383 m/s 
Velocidade do efluente 

no ponto 4 

V5 0,0860 m/s 
Velocidade do efluente 

no ponto 5 
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Tabela 4: Campo de concentrações ao longo do rio 

Símbolo Valor Definição 

C1 0 mol/m³ 
Concentração do 

poluente no canal 

C2 36,4 mol/m³ 
Concentração de 

poluente no ponto 2 

C3 0,456 mol/m³ 
Concentração de 

poluente no ponto 3 

C4 0,456 mol/m³ 
Concentração de 

poluente no ponto 4 

C5 0,5 mol/m³ 
Concentração de 

poluente no ponto 5 

 

Tabela 5: Valores para coeficiente de dispersão e cinética 

Símbolo Valor Definição 

E 0,17 m²/s Coeficiente de dispersão 

K 6,3e-5 m48/s.mol16 Constante cinética 

 

5.3. Comparação de velocidades médias adotadas para o canal 

 

Assim como Silva (2018), é possível avaliar o escoamento dos efluentes 

despejados no rio através das diferentes velocidades expressas para o canal. 

Na validação do método, a velocidade média do rio foi considerada para um valor 

de 0,19 m/s. Porém, para analisar como as diferentes velocidades médias da 

água influenciam no processo de biodegradação do Benzeno, realizou-se uma 

modelagem numérica para o valor de 0,25 m/s e em seguida, analisou-se o 

problema para uma velocidade de escoamento bastante alta em relação as 

demais no intervalo de tempo de 5000s. Neste caso, as comparações foram 

feitas através da figura 21 (a, b e c). 
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Figura 21: Comparação do consumo de O2 dissolvido para diferentes 

velocidades do rio: (a) V=0,19m/s (b) V=0,25 m/s (c) V=1,5 m/s 

Nota-se que quanto maior é a velocidade média do rio, há um aumento da 

ressolubilização do O2 devido a turbulência gerada pelo campo de velocidades. 

Portanto, neste caso, há a possibilidade de uma maior reaeração da água, 

principalmente longe dos pontos de lançamento. Isso explica porque em lagos, 

que possuem água parada, possuem maior probabilidades de mortandade de 

peixes e algas do que em rios e canais. (FIORUCCI e FILHO, 2018). 

O perfil de velocidade do rio para o novo valor, comparado ao adotado 

anteriormente, pode ser visualizado na figura 22 (a, b e c).  
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6. Conclusões  

 

A fluidodinâmica computacional é uma ferramenta muito relevante nos 

estudos relacionados a dispersão de poluentes e efluentes industriais em rios e 

canais. Através dela é possível fazer estudos sobre a qualidade da água e prever 

o comportamento de contaminantes ao longo do rio para que sejam discutidas 

solução para a remediação ou redução dos impactos ambientais em 

determinadas regiões. Este estudo se torna ainda mais importante quando o 

poluente não prejudica somente a vida marinha e sim, o ser humano. O Benzeno 

é uma substância muito tóxica tanto para a vida aquática quanto para a terrestre 

e a previsão da contaminação da água por este agente orgânico é fundamental.  

O objetivo deste trabalho era avaliar uma pluma de Benzeno ao longo de 

um rio contaminado pelo mesmo, utilizando como base estudos anteriores de 

dispersão, como o de Machado (2006) e Silva (2018). Em um segundo momento, 

foi possível prever o consumo de oxigênio na água, na medida em que o efluente 

escoava em um regime não conservativo. Para isso, foi utilizada uma 

modelagem numérica a partir do software COMSOL Multiphysics 4.4, utilizando 

diferentes velocidades e concentrações para cada ponto de emissão.  

Figura 22: Comparação dos perfis de velocidades: (a) V=0,19m/s (b) 

V=0,25m/s (c) V=1,5 m/s 
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Os resultados para a evaporação do Benzeno foram bem condizentes 

com os experimentos de Silva (2018), sendo este, utilizado como validação para 

o método não conservativo. Sendo assim, observou-se uma diminuição 

significativa da pluma devido à transferência de massa do Benzeno da água para 

a atmosfera. Porém, mesmo considerando a evaporação do composto orgânico, 

a dispersão contínua do efluente nas condições consideradas não é capaz de 

anular a concentração do mesmo. Dessa forma, estaria fora dos padrões de 

qualidade da água estabelecidos pela portaria Nº 1469/2000 do Ministério da 

Saúde.  

Para a simulação da concentração de oxigênio dissolvido a uma dada 

concentração de saturação, foi possível verificar que o consumo era maior nos 

pontos de maior velocidade de emissão de efluente. Porém, quanto maior a 

velocidade média do rio, maior é a turbulência observada e assim, aumenta a 

probabilidade de reaeração do canal. Para velocidades menores, há uma intensa 

redução dos níveis de oxigênio dissolvido na água, sendo improvável haver a 

difusão do oxigênio, o que pode propiciar severos impactos ambientais. 

7. Sugestões para trabalhos futuros  

  

A modelagem numérica ainda possui muitas vertentes, bem como estudo 

do escoamento da matéria orgânica em rio e canais. A seguir, são destacados 

os possíveis estudos sobre o tema que podem ser realizados futuramente.  

 

 Utilizar uma modelagem numérica apropriada para outras condições no 

rio como DBO e DQO, por exemplo. Através desses parâmetros, é 

possível prever a qualidade da água.  

 Utilizar um modelo de variação de temperatura, realizando estudos de 

transferência de calor para a simulação de oxigênio dissolvido, já que este 

parâmetro também é importante na previsão da solubilidade do oxigênio. 

A transferência de calor também é um fator importante na evaporação do 

Benzeno, já que a sua volatilidade depende da temperatura e pode 

ocorrer mais lenta ou rapidamente, dependendo do ambiente estudado.  

 Validar os modelos de OD de acordo com uma solução analítica ou 

comparando com valores experimentais obtidos por meio de um 
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laboratório e amostragens, para que a simulação seja mais realista e 

contribua para estudos de recuperação de rios contaminados.  

 Fazer previsões para o consumo de oxigênio considerando outros 

produtos da biodegradação da matéria orgânica como enxofre e 

nitrogênio.   

 Prever a evaporação do Benzeno para tempos maiores de estudo, assim 

como o consumo de oxigênio no rio Atibaia. 

 Utilizar a equação de Monod, ou seja, uma equação cinética de primeira 

ordem para a biodegradação do Benzeno, a fim de simular o consumo de 

oxigênio, comparando com valores experimentais.  
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