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COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DO 

COEFICIENTE DE DISPERSÃO LONGITUDINAL EM RIOS: estu do 

desenvolvido no Rio Pomba (MG)  

Celso Bandeira de Melo Ribeiro1; Demetrius David da Silva2; José Homero Pinheiro Soares3; 
Antônio Teixeira de Matos4 

RESUMO --- Neste trabalho, fez-se uma avaliação da capacidade de transporte e dispersão de 
poluentes solúveis do Rio Pomba (MG) utilizando dois tipos de traçadores fluorescentes: Uranina 
ou Fluoresceína Sódica (Acid Yellow 73, “color index” 45350) e Amidorodamina G Extra (Acid 
Red 52, “Color index” 45220), injetados simultaneamente. A técnica utilizada compreendeu: 
injeção instantânea de traçador, monitoramento Euleriano da nuvem e aplicação do modelo 
Fickiano para determinação do coeficiente de dispersão longitudinal (DL). Adicionalmente, os 
resultados experimentais foram comparados com os estimados por fórmulas empíricas de predição 
do coeficiente de dispersão longitudinal. Os resultados indicaram que algumas fórmulas empíricas 
forneceram boas predições do coeficiente de dispersão longitudinal quando comparados aos valores 
medidos experimentalmente. 

ABSTRACT  --- In this work, becomes an evaluation of the transport capacity and dispersion of 
soluble pollutants of Rio Pomba (MG) using two types of fluorescent tracers Uranina or 
Fluoresceína Sódica (Acid Yellow 73, “color index” 45350) and Extra Amidorodamina G (Acid 
Red 52, “Color index” 45220) injected simultaneously. The used technique understands: 
instantaneous injection of tracer, monitoring Euleriano of the cloud and application of the 
mathematical model Fickiano for determination of the coefficient of longitudinal dispersion (DL). 
Additionally, the experimental results with the esteem ones for empirical formulas of prediction of 
the coefficient of longitudinal dispersion had been compared. The results had indicated that some 
empirical formulas had supplied good predictions of values the coefficient of longitudinal 
dispersion, when compared with the measured values experimentally. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O atual conceito de planejamento sustentado dos recursos hídricos preconiza a 

indissociabilidade dos aspectos quantitativos e qualitativos, reconhecendo o gerenciamento 

integrado como uma das diretrizes gerais de ação da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 

9.433/97 (Brasil, 1997). 

 De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2005), “dentre os desafios a enfrentar, a 

qualidade da água está entre os mais importantes e emblemáticos para o país. A informação esparsa 

ou inexistente em várias bacias – sem redes de monitoramento adequadas em termos de freqüência, 

parâmetros e números de amostragem para todo o território nacional – dificulta uma visão 

totalmente fidedigna da condição dos corpos d’água do país”. 

 A quantificação de parâmetros de transporte e dispersão de poluentes solúveis é de grande 

importância principalmente em estudos que utilizam modelos de qualidade de águas, que levem em 

consideração a influência do espalhamento de poluentes para a determinação da variação da sua 

concentração, ao longo do rio.  

 O objetivo deste trabalho é determinar ‘in situ’ a capacidade de transporte e dispersão de 

efluentes solúveis lançados no Rio Pomba utilizando traçadores fluorescentes Uranina e 

Amidorodamina G Extra. Mais especificamente, procurou-se determinar o coeficiente de dispersão 

longitudinal (DL) no trecho de 36 km do Rio Pomba (MG) compreendido entre as cidades de 

Astolfo Dutra e Cataguases. Os métodos empregados para determinação do coeficiente de dispersão 

foram: injeção instantânea de traçador, monitoramento Euleriano da nuvem e aplicação do modelo 

Fickiano. Adicionalmente, foi feita uma comparação dos resultados obtidos experimentalmente, do 

coeficiente de dispersão (DL), com os estimados por fórmulas empíricas apresentadas na literatura.  

 Informações sobre a capacidade de transporte e dispersão de poluentes solúveis em cursos 

d’água são importantes no planejamento prévio de medidas que visem minimizar os problemas 

ocasionados por despejos acidentais, com objetivo de evitar riscos a saúde pública e atividades 

econômicas que dependem do uso da água, bem como na calibração de modelos matemáticos de 

qualidade da água. 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS  

 A bacia hidrográfica do Rio Pomba, afluente da margem esquerda do trecho inferior do Rio 

Paraíba do Sul, apresenta uma área de drenagem aproximada de 8.700 km2 distribuída pelos estados 

de Minas Gerais (em sua maior parte) e Rio de Janeiro (figura 1).  
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Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Rio Pomba 

 O Rio Pomba nasce nas proximidades de Barbacena – MG, na serra da Mantiqueira, num 

trecho denominado Serra da Conceição, a 1.100 m de altitude, percorrendo cerca de 276 km no 

sentido sudeste até sua confluência com o Paraíba do Sul. Ao longo deste percurso recebe vários 

tributários, sendo os mais importantes mostrados na figura 2.  

 

Figura 2 – Principais afluentes do Rio Pomba. 

 Cabe destacar que o Rio Pomba, um dos principais afluentes da parte mineira do Rio Paraíba 

do Sul, constitui importante fonte de abastecimento de água para diversas cidades, tem sido palco 

de freqüentes acidentes envolvendo poluentes industriais. 
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 O trecho de estudo compreende 36 km do Rio Pomba e localiza-se entre as cidades de Astolfo 

Dutra e Cataguases (figura 3), tendo sido escolhido por apresentar representatividade em usos 

múltiplos de recursos hídricos, diversidade na ocupação e uso do solo (área urbana e rural) e 

também por conter os dois principais afluentes da bacia do Rio Pomba (Rio Xopotó e Rio Novo). A 

tabela 1 mostra as características das seções de monitoramento. 

 

Figura 3 – Seções de Monitoramento de traçador com suas respectivas distâncias em   

  relação ao ponto de injeção. 

Tabela 1 – Características das seções de monitoramento. As distâncias referem-se à seção de 
injeção (km zero) 

Seção 
Distância 

(km) 
Nº de 

Verticais 
Coordenadas 

(UTM) Descrição 

E       0721781 1 6,0 
 

3 
N       7642066 

Ponte sobre o Rio Pomba  
Cidade de Astolfo Dutra 

E       0726954 
2 13,0 2 

N       7641013 
Ponte sobre o Rio Pomba 
Cidade de Dona Euzébia  

E       0733527 
3 22,0 2 

N       7637587 
Ponte sobre o Rio Pomba 
Vilarejo de Sinimbu 

E       0738270 
4 36,0 1 N       7632949 

Ponte sobre o Rio Pomba 
Cidade de Cataguases  

2.1 - Modelo Fickiano 

 Em estudos de campo são empregados normalmente modelos Fickianos para determinação do 

coeficiente de dispersão longitudinal (DL). Esses modelos regidos pela Lei de Fick, obtidos pelo 

balanço de massa em um volume de controle, explicam o transporte e a dispersão de poluentes 

solúveis quando injetados em cursos d`água (Devens et al., 2006).  
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 Neste trabalho, onde as condições compreendem: fonte instantânea, escoamento turbulento, 

regime permanente e uniforme e constituinte conservativo; o modelo Fickiano utilizado (Equação 

1) foi obtido a partir da solução da equação de transporte advectivo-dispersivo unidimensional 

conforme descrito por Taylor (1954); Elder (1959) e Fisher (1966). 

tL4D

2Ut)(x
exp

t)LDπ(4A

M
t)C(x,

−−=  
 

(1) 

onde: C – Concentração do constituinte solúvel poluente (M L-3); M – Massa de constituinte 

injetada (M); A – Área da seção transversal (L2); DL – Coeficiente de dispersão longitudinal (L2 T-

1);  U – Velocidade média de escoamento na seção transversal (L T-1); e x e t – Variáveis espacial 

(x) e temporal (t). 

 A solução analítica definida pela equação 1, embora seja derivada originalmente para 

tubulações, tem sua aplicação bastante difundida para o caso de escoamentos naturais devido 

principalmente à sua simplicidade e aos resultados bastante aceitáveis, sob o ponto de vista de 

engenharia, que ela fornece (Hunt, 2006; Swamee, et al.; 2000; Clark et al., 1996). 

2.2 - Fórmulas empíricas  

 Foram selecionadas 11 fórmulas empíricas de predição do coeficiente de dispersão 

longitudinal (DL), citadas na literatura (Bowie, 1988 et al.; Seo & Cheong, 1998; Rieckermann et 

al., 2004 e Tayfur & Singh, 2005), para estimar o coeficiente de dispersão longitudinal em função 

das características do escoamento. 

2.2.1 – Formula de Elder (1959) 

DL = 5,93 H.u* (2) 

Onde: H  = Profundidade media da seção (L); u* = 0.. SRg = velocidade de cisalhamento (L.T-1). 

2.2.2 – Formula de Parker (1961) 

0
3/2

L 2.g.S.14,28.RhD =  (3) 

Onde: Rh  =  Raio hidráulico (L); g  = Aceleração da gravidade (L.T-2) e S0 = Declividade do leito 

(L.L -1). 

2.2.3 – Formula de Glover (1964) 

DL = 500.Rh.u* (4) 
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2.2.4 – Formula de McQuivey (1974) 

0
L S

H.U
0,058.D =  

(5) 

2.2.5 – Formula de Fischer (1975) 

.Hu

.BU
0,011.D

*

22

L =  
(6) 

Onde:  B = Largura do rio/canal (L). 

2.2.6 – Formula de Liu (1977) 

*
21/2

*L .H.u
H

B

u

U
0,18.D 















=  
(7) 

2.2.7 – Formula de Iwasa (1991) 
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(8) 

2.2.8 – Formula de Seo & Cheong (1998) 
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2.2.9 – Formula de Huisman (2000) 

*

22

L
H.u

.BU
0,003.D =  

(10) 

2.2.10 – Formula de Deng et. al (2001) 
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(11) 

Onde: 0tε = coeficiente de difusão transversal (L2.T-1). 

2.2.11 – Falconer (2002) 
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2.3 - Planejamento logístico para o experimento de campo 

 Inicialmente foi feito um planejamento logístico, preparação e pré-dimensionamentos 

necessários para viabilizar o ensaio de traçador “in situ”.  

 Neste sentido, foram realizadas, algumas simulações utilizando o modelo Fickiano (equação 

1), arbitrando-se o valor de DL e U com objetivo de: 

- obter as curvas de passagem (C versus t) aproximadas nas diversas seções de monitoramento; 

- estimar a menor quantidade de traçador necessária para a marcação de todo trecho a ser 

estudado obtendo-se, na seção situada mais a jusante, uma concentração máxima de traçador da 

ordem de 1 ppb (mg/m3); e 

- estabelecer um planejamento de movimentação de equipes de coleta de amostras objetivando o 

monitoramento completo das curvas de passagem sem perdas de partes das curvas. Este 

planejamento permitiu definir o número mínimo de equipes e de seus componentes, bem como 

os horários de sua movimentação para seções a jusante. 

 Por fim, foi realizado um treinamento das equipes de coleta de amostras, com informações 

sobre da identificação, proteção e acondicionamento de amostras, bem como a definição dos 

horários de início e término da coleta de amostra em cada seção de monitoramento. 

2.4 - Seleção do traçador 

 Neste trabalho foram utilizados os traçadores fluorescentes Uranina e Amidorodamina G. 

Estes substâncias orgânicas (figura 4) são empregadas como corantes, sobretudo na indústria têxtil, 

comercializadas na forma de pó. Tais traçadores apresentam a propriedade de emitirem luz 

(fluorescem) numa certa faixa de comprimentos de onda quando sobre elas se incide luz (excitação) 

em outra faixa de menores comprimentos de onda, às quais são sensíveis. 

 O interesse na utilização do traçador Uranina reside no fato de que este é encontrado com 

facilidade no mercado nacional a um baixo custo. A utilização do traçador Amidorodamina G Extra 

foi devida ao fato de ser menos sensível a perdas por foto decomposição ou ação de bactérias. 

Entretanto, este corante não se encontra disponível no mercado nacional, tendo um alto custo em 

relação à Uranina (quase três vezes maior). Ambos corantes são inócuos à saúde humana, fauna e 

flora. 
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Figura 4 – Fórmulas estruturais dos principais corantes fluorescentes utilizados como  traçadores. 
Fonte: Benischke (1989). 

 Outros fatores foram considerados na escolha destes traçadores por satisfazerem as seguintes 

condições: 

a) São facilmente solúveis em água, permitindo simular o comportamento de transporte e dispersão 

do Rio Pomba frente a despejos de efluentes solúveis; 

b) Possuem comportamento idêntico ao da água depois de misturados no meio, representando 

fidedignamente as características hidrodinâmicas da água; 

c) Pequenas quantidades de Amidorodamina G e de Uranina utilizadas, não modificam de forma 

significativa a densidade, viscosidade e temperatura da água, não produzindo alterações no fluxo 

natural do Rio. Estes traçadores permitem traçar grandes volumes de água com quantidades 

relativamente pequenas; 

d) Os traçadores utilizados possuem característica adicional (fluorescência) que permite diferenciá-

los da água do rio. Esta propriedade não existe no trecho de estudo do Rio Pomba, não havendo, 

assim, interferência no resultado (baixo “background”); 

e) O método de detecção e de medição dos traçadores, “in situ”, é relativamente fácil e de alta 

eficiência, passível de ser realizado através de equipamentos como fluorímetros; 

f) Não contaminam o meio por grandes períodos de tempo, não interferindo em ensaios futuros. A 

permanência do traçador no meio é a mesma do ensaio; 

g) São substâncias de fácil manipulação e inócuas para os seres vivos, ou seja, a composição 

química destes traçadores não é tóxica para os seres vivos; 

h) Os traçadores não apresentam perdas indesejáveis durante o trânsito entre o local de injeção e o 

local de detecção mais afastado (36,0 km); e 

i) Permitem que amostras coletadas no campo sejam de volume reduzido e suficientemente 

estáveis de modo a possibilitar posteriores análises em laboratório. 

 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9 

2.5 - Ensaio de campo  

 A injeção instantânea dos traçadores fluorescentes Uranina (1.017 g) e Amidorodamina G 

(1.565 g), no Rio Pomba (figura 5), a jusante da barragem Ivan Botelho, foi realizada no dia 

27/06/2006 às 08h00min. A solução de corante injetada foi preparada diluindo-se os 2.582 g de 

traçadores em aproximadamente 30 L de água do rio, permitindo uma diluição de 8,6 %, em peso. 

Vale a pena destacar que, por serem altamente solúveis em água, o limite aproximado de 

solubilidade de Uranina e Amidorodamina G Extra é de até 15%, em peso. 

 A vazão defluente da usina de Ivan Botelho, que se encontra imediatamente a montante do 

ponto de lançamento correspondeu a 38 m3/s na hora do lançamento.  

  

Figura 5 – Injeção instantânea dos traçadores Amidorodamina G e Uranina no Rio Pomba 

 O monitoramento do deslocamento da nuvem de traçador foi realizado a partir de coordenadas 

fixas, em seções de monitoramento, caracterizando um monitoramento do tipo Euleriano. A figura 6 

ilustra o momento da coleta de água e a transferência da amostra coletada para o recipiente. Vale a 

pena destacar que todos os frascos de amostras estavam devidamente identificados com etiqueta 

contendo o seu número seqüencial, vertical a qual pertence, nome da seção de monitoramento e 

local para o preenchimento do horário da coleta da amostra. 

  

Figura 6 – Coleta e armazenamento das amostras na seção 3 (Sinimbu) a 22,0 km do ponto de 

lançamento do traçador 

 

a) b) 
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 A coleta de amostras nas seções de monitoramento foi realizada da seguinte forma: 

- Três verticais na primeira seção de monitoramento em Astolfo Dutra, visando checar se esta 

seção encontrava-se adequadamente distante do ponto de lançamento, ou seja, se a distância de 

bom misturamento (DBM) foi alcançada; 

- Duas verticais nas seções de Dona Euzébia e Sinimbu ; e  

- Uma vertical em Cataguases, uma vez que a distância era suficientemente grande ao ponto de 

injeção de traçador (36,0 km) para que ocorresse o bom misturamento. 

 A detecção dos traçadores fluorescentes foi efetuada por meio de fluorímetro de campo. 

Durante a campanha foi utilizado um fluorímetro Turner Modelo 10, cedido pelo Laboratório de 

Traçadores da COPPE/UFRJ, equipado com célula de medição discreta e filtros adequados para 

detecção de Amidorodamina G Extra, possibilitando detectar o início efetivo da passagem da 

nuvem de traçador, bem como tomar decisões acerca da movimentação de equipes de campo em 

função do desenvolvimento da nuvem de corantes. Foram coletadas aproximadamente 400 amostras 

de água (volume aproximado de 100 mL) em intervalos de tempo regular, variando entre 2 a 30 

minutos conforme o desenvolvimento hidrodinâmico para jusante da nuvem de traçador. As 

amostras foram acondicionadas em recipientes de polietileno âmbar, protegidas da ação da luz solar 

em engradados de arame recobertos de lona, com objetivo de evitar a foto decomposição e 

preservadas com adição de aproximadamente 1mL de clorofórmio, para prevenir a biodegradação. 

2.6 - Trabalho de laboratório 

 As amostras coletadas no campo foram levadas ao Laboratório de Traçadores da 

COPPE/UFRJ, onde foram analisadas simultaneamente em dois fluorímetros Turner Modelo 10, um 

equipado com filtro para Uranina e outro para Amidorodamina G, permitindo determinar as 

concentrações individuais de cada traçador.  

 Concentrações-padrão de 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 e 10 ppb foram preparadas a partir de 20 

litros de água coletada no Rio Pomba. Medições fluorimétricas destas permitiram estabelecer retas 

de calibração de forma a relacionar linearmente as fluorescências dos padrões com as respectivas 

concentrações. A partir destas retas, o valor de concentração de cada amostra coletada no campo 

pôde ser obtido.  

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A figura 7 mostra, como exemplo, duas retas de calibração para Uranina e Amidorodamina G 

Extra, elaboradas no período da manhã do dia 06/06/2006. Estas retas foram utilizadas para 

transformar os valores lidos em milivolts pelos fluorímetros em valores de concentração (ppb). 
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Estes procedimentos foram repetidos para elaborar outras retas de calibração tanto para o período da 

tarde deste dia, como para o dia 07/06/2006. 

Reta de Calibração 06/06/2006 (Manhã) 
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Reta de Calibração 06/06/2006 (Manhã) 
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Figura7 – Exemplos de retas de calibração para Uranina e Amidorodamina G Extra. 

 Após a medição das amostras coletadas nas diversas seções e verticais ao longo do trecho de 

estudo do Rio Pomba as curvas de variação de concentração versus tempo (curvas de passagem) 

puderam ser construídas e analisadas conforme mostra a figura 8. 
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Figura 8 – Curvas de passagem dos traçadores Amidorodamina Extra (a) e G Uranina (b) nas 4 
seções de monitoramento do Rio Pomba 

  O tempo de transporte, o início da passagem, o pico de concentração e o término da 

passagem pelos pontos de monitoramento, das substâncias solúveis injetadas a 6,0 km a montante 

da cidade de Astolfo Dutra, sob as condições hidrodinâmicas presentes na data da realização do 

ensaio, são apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – Passagem da substância solúvel pelas seções de monitoramento após a injeção a 6,0 km 
a montante da cidade de Astolfo Dutra 

Local Início (hh:mm) Pico (hh:mm) Término (hh:mm) 

Astolfo Dutra 02:50 03:37 05:50 

Dona Euzébia 07:25 09:00 11:50 

Sinimbu 13:05 15:15 19:00 

Cataguases 23:25 26:45 32:00 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 12 

 As curvas de passagem das verticais 1, 2 e 3 da seção 1, quando plotadas juntas (figura 9), 

possibilitaram avaliar que a nuvem de traçador já havia alcançado, nesta seção, um bom grau de 

misturamento lateral, possibilitando, dessa forma, aplicar o modelo Fickiano a partir desta seção, 

que se encontra a 6,0 km do ponto de injeção de traçador. 
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Figura 9 – Curvas de passagem das verticais 1, 2 e 3 dos traçadores Amidorodamina G Extra (a) e 
Uranina (b) na seção 1 (6,0 km), em Astolfo Dutra. 

 Os parâmetros de transporte e dispersão longitudinal (tabela 3) para as seções de 

monitoramento foram obtidos pelo ajuste do modelo Fickiano aos dados experimentais obtidos 

pelas curvas de passagem da nuvem de traçador nas diversas seções de monitoramento.  

Tabela 3 – Valores de U e DL medidos no Rio Pomba utilizando traçadores fluorescentes 

Uranina Amidorodamina G Extra 
Seção Vertical 

U (m/s) DL (m2/s) U (m/s) DL (m2/s) 

1 0,45 17 0,45 18 

2 0,46 19 0,46 20 

3 0,46 19 0,46 19 

Astolfo  
Dutra 

Média 0,46 18 0,46 19 

1 0,40 25 0,40 27 

2 0,40 24 0,40 26 
Dona  

Euzébia 
Média 0,40 24 0,40 26 

1 0,40 24 0,40 27 

2 0,40 28 0,40 30 Sinimbu 

Média 0,40 26 0,40 28 

Cataguases Vertical Única 0,37 26 0,37 33 

 Como exemplo, a figura 10 mostra, em detalhes, o ajuste do modelo Fickiano aos dados 

experimentais da Seção 2, Vertical 2, traçador Amidorodamina G Extra. 
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Rio Pomba (27/05/2006) 
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Figura 10– Ajuste do modelo Fickiano aos dados experimentais na seção 2, vertical 2. 

 Analisando a figura 10 percebe-se que o modelo Fickiano fornece um bom ajuste aos valores 

medidos, permitindo obter boa precisão na estimativa do coeficiente de dispersão longitudinal (DL). 

 Foram determinados os valores dos parâmetros das seções de monitoramento de Astolfo Dutra 

(Seção 1) e Cataguases (Seção 4), conforme mostra a tabela 4. Tais parâmetros foram utilizados nas 

equações empíricas para predição do DL visando uma comparação com os valores de DL medidos 

por traçadores.  

Tabela 4 – Valores dos parâmetros utilizados nas fórmulas empíricas 

 Parâmetros Seção 1 Seção 4 

U (m/s) 0,45 0,37 
H (m) 2,16 2,26 
u* (m/s) 0,24 0,21 
B (m) 40 77 

S0 (m/m) 0,003 0,002 

g (m/s2) 9,81 9,81 
Rh (m) 1,94 2,20 

 A tabela 5 mostra os valores de DL estimados pelas diferentes fórmulas empíricas, assim como 

o valor obtido com o uso de traçador. 

Tabela 5 – Valores de DL estimados por fórmulas empíricas e medido com traçador 

Fórmula Seção 1 Seção 4 

   DL (m2/s) DL (m
2/s)  

Elder (1959) 3 3 
Parker (1961) 9 9 
Glover (1964) 232 228 
McQuivey (1974) 19 24 
Fisher (1975) 7 19 
Liu (1977) 44 131 
Iwasa (1991) 82 187 
Seo & Cheong (1998) 46 56 
Huisman (2000) 2 5 
Deng et. al (2001) 25 57 
Falconer (2002) 19 16 
Medido com traçador 19 29 
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 Cabe ressaltar que os valores de DL medidos por traçador, apresentados na tabela 5, 

correspondem à média dos valores medidos pelos traçadores Uranina e Amidorodamina G. 

 Após obter os valores de dispersão experimentalmente por meio de ensaio de campo com 

traçador fluorescente e por fórmulas empíricas, foi realizada uma comparação entre estes valores, 

conforme mostra a tabela 6.   

Tabela 6 – Comparação entre os valores de dispersão longitudinal medidos experimentalmente com 

uso de traçadores fluorescentes com os valores obtidos por fórmulas empíricas, adotando os valores 

dos traçadores com padrão de comparação 

Fórmula Seçãp 1 Seção 4 Erro Médio 
  Erro (%) Erro (%)  (%) 

Elder (1959) 83,89 90,41 87,15 
Parker (1961) 50,71 68,27 59,49 
Glover (1964) 1120,28 685,53 902,91 
McQuivey (1974) 1,09 16,38 8,74 
Fisher (1975) 63,66 34,36 49,01 
Liu (1977) 130,12 351,23 240,68 
Iwasa (1991) 333,00 543,30 438,15 
Seo & Cheong (1998) 142,34 94,72 118,53 
Huisman (2000) 90,09 82,10 86,09 
Deng et. al (2001) 33,76 97,18 65,47 
Falconer (2002) 2,23 45,45 23,84 

 Pela análise das tabelas 5 e 6 pode-se notar que a fórmula que apresentou menor erro, quando 

comparado com os resultados obtidos experimentalmente, foi a desenvolvida por McQuivey (1974), 

com erro médio de 8,74 %. A fórmula desenvolvida por Falconer (2002) também apresentou boa 

estimativa, com erro médio de 23,84 %. A fórmula que apresentou maior erro médio, 902,91 %, 

quando comparado com os resultados experimentais, foi a de Glover (1964). As fórmulas de Iwasa 

(1991) e de Liu (1977), também não apresentaram boas estimativas, com os valores de erros médios 

de 438,15 % e 240,68 %, respectivamente. 

4 - CONCLUSÕES 

 As principais conclusões deste trabalho são: 

 O experimento realizado com traçadores fluorescentes no Rio Pomba para o trecho de 36,0 km 

compreendido entre as cidades de Astolfo Dutra e Cataguases, permitiu avaliar a capacidade de 

transporte e dispersão de efluentes solúveis despejados acidentalmente, o tempo de deslocamento da 

nuvem de poluentes, bem como a variação de sua concentração ao longo do tempo e do espaço. 

 Os traçadores Uranina e Amidorodamina G forneceram resultados semelhantes para o 

coeficiente de dispersão longitudinal nas seções de monitoramento, mostrando-se adequados para 

avaliação da capacidade de transporte e dispersão de poluentes solúveis. 
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 A fórmula que apresentou melhor estimativa para o coeficiente de dispersão longitudinal 

quando comparado com os valores medidos experimentalmente por meio de traçador fluorescente 

foi a de McQuivey (1974), com erro médio de 8,74 %. Outra fórmula que apresentou boa estimativa 

foi a de Falconer (2002), com erro médio de 23,84%. A fórmula de Glover (1964), apresentou 

maior erro médio, 902,91%.  

 Os resultados obtidos neste estudo, para a predição do coeficiente de dispersão longitudinal 

por método de campo, considerado o mais preciso, entretanto em geral bastante oneroso e 

relativamente demorado, envolvendo mão de obra especializada e custos de materiais, análises de 

laboratório e equipamentos, quando comparados com os resultados estimados por fórmulas 

empíricas de predição do DL, demonstram que determinadas fórmulas empíricas podem ser 

utilizadas para predição do coeficiente de dispersão longitudinal, sem que ocorra perda significativa 

da precisão dos resultados. 
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