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HYDRUS – SISTEMA COMPUTACIONAL PARA AVALIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DE TRANSPORTE E DISPERSÃO DO RIO PARAIBUNA 

UTILIZANDO A TÉCNICA DA CONVOLUÇÃO 

Hugo Alexandre Soares Guedes1; Ana Cristina Junqueira Ribeiro 2 & José Homero Pinheiro 
Soares3 

RESUMO --- Na busca de oferecer uma modesta contribuição para o aprofundamento do 
conhecimento dos vários problemas ambientais e das graves conseqüências que estes trazem para o 
meio ambiente, o presente trabalho apresenta uma síntese dos estudos realizados na determinação 
de parâmetros hidrodinâmicos relacionados com o transporte e dispersão de poluentes por sub-
trecho do Rio Paraibuna, Juiz de Fora/MG, através da modelagem do Sistema Computacional em 
linguagem Borland Delphi 7.0 utilizando Curvas de Passagem medidas in situ com os traçadores 
fluorescentes Amidorodamina G Extra e Uranina durante duas campanhas de campo (07/10/2005 e 
01/12/2005) realizadas no trecho de 27 km, compreendidos entre o Distrito Industrial I e a Usina 
Hidrelétrica de Marmelos Zero. Com isso foi possível implementar um programa computacional 
desenvolvido para simulações de poluentes conservativos. Os parâmetros de transporte e dispersão 
foram determinados utilizando-se o Modelo Matemático de Taylor associando-se à Técnica da 
Convolução. O aplicativo Hydrus constitui-se em um importante instrumento de suporte à decisão 
no processo de gestão de recursos hídricos e previsão das conseqüências de acidentes relacionados à 
contaminação de águas superficiais. 
 

ABSTRACT --- This work is an attempt to give a modest contribution to deepen the knowledge of 
the several environmental problems and their serious consequences to environment. It also presents 
a synthesis of the studies accomplished in the determination of hydrodynamic parameters related to 
the pollutant transport and dispersion for sub-section of Paraibuna River, Juiz de Fora / MG, 
through Computational System modeling in Borland Delphi 7.0 language using Time Travel Curves 
quantified in situ by the fluorescent dye traces Amidorhodamine G Extra and Sodic Fluorescein 
carried out in the investigated 27 km between the Industrial I District and Marmelos Zero 
Hydroelectric power plant. Using the data collected, it was possible to validate a computational 
program developed for simulating the transport and dispersion of conservative pollutants. The 
pollutant transport and dispersion parameters were determinated by using Taylor’s Model 
associated with the Convolution Technique. The Hydrus application is an important decision 
support instrument in the processes of water resources management and accidents’ consequence 
prevision related to the surface water contamination. 

Palavras-chave: Modelagem Computacional; Transporte e Dispersão de Poluentes; Poluição de 
Águas Superficiais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Rio Paraibuna, localizado na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, recebe direta ou 

indiretamente, ao banhar a região de Juiz de Fora, uma considerável carga de poluentes domésticos 

provenientes de uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, além daquela advinda de 

uma extensa gama de atividades industriais, constituindo uma considerável fonte de poluição difusa 

e pontual. Esses despejos vêm causando a degradação de suas águas tornando-as, em determinados 

trechos, praticamente inúteis ao desenvolvimento de vida aquática. É importante ressaltar que a 

cidade de Juiz de Fora é a maior, não somente, dentre os 23 municípios localizados na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraibuna, mas também de toda a parte mineira da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. 

O objetivo mais amplo dos estudos desenvolvidos foi contribuir para a construção de 

estruturas quantitativas relacionadas ao Rio Paraibuna e sua bacia hidrográfica, em especial àquelas 

referentes à sua capacidade de transporte e dispersão de poluentes. 

O objetivo principal deste estudo foi quantificar as características de transporte (Velocidade 

Média de Escoamento - U) e dispersão (Coeficiente de Dispersão Longitudinal - Dl) por sub-trecho 

estudado no Rio Paraibuna, através da modelagem do Sistema Computacional, em linguagem 

Borland Delphi 7.0, utilizando as Curvas de Passagem como dados de entrada do sistema, medidas 

em cada uma das cinco seções de monitoramento nas campanhas de campo realizadas no período de 

julho a dezembro de 2005. Naquele período quantificaram-se as características de diluição e 

transporte de poluentes no Rio Paraibuna utilizando os traçadores fluorescentes Amidorodamina G 

Extra e Fluoresceína Sódica (conhecida também como Uranina) em duas campanhas de campo para 

duas vazões distintas. O trecho do rio estudado situa-se entre o Distrito Industrial de Juiz de Fora 

localizado no Bairro Benfica, e estende-se por 27 quilômetros até a Usina Hidrelétrica de Marmelos 

Zero, localizada no Bairro Retiro, município de Juiz de Fora. Com isso foi possível implementar um 

programa computacional desenvolvido para simulação de dispersão hidrodinâmica de poluentes.  

1.1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna 

A bacia do Rio Paraibuna é formada por três rios principais: o Paraibuna, o Cágado e o Peixe. 

O Paraibuna nasce na serra da Mantiqueira a 1.200 m de altitude e, depois de percorrer 166 km, 

lança-se à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul a 250 m de altitude. A declividade média da 

bacia é de 3,64 m/km, seu índice de compacidade é de 1,70 e seu fator de forma igual a 0,22. A 

bacia ocupa em Minas Gerais uma área de aproximadamente 5.200 km2 o que corresponde a 

aproximadamente 9% da área total da bacia do Rio Paraíba do Sul [Soares et al. (1998)]. 

O Rio Paraibuna estende-se, em sua maior parte, pelo Estado de Minas Gerais, drenando 

também o Estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais o rio localiza-se entre os meridianos de 42o 
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53’ e 44o 08 ’ de longitude oeste (W) do meridiano de Greenwich, e entre os paralelos de 21o 25’ e 

22o 07’ de latitude sul (S). A parte mineira do Rio Paraibuna possui aproximadamente 82 % de sua 

superfície dentro da Zona da Mata e o restante na zona sul do Estado de Minas Gerais.    

A Figura 1 mostra a localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna em relação à Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

Figura 1 - Localização ilustrativa da Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna em relação à do Rio 

Paraíba do Sul e aos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

1.2. Localização do trecho estudado 

A porção do Rio Paraibuna estudada compreende o trecho de 27 km localizado entre o 

Distrito Industrial I do município de Juiz de Fora situado no Bairro Benfica e a Usina Hidrelétrica 

de Marmelos Zero, localizada no Bairro Retiro. A seleção dessa área teve como finalidade estudar o 

trecho do rio caracterizado por três regiões distintas: 

  
1. Área industrial; 

2. Área intensamente urbanizada; 

3. Área com baixa densidade demográfica e pouca urbanizada. 
 

A Tabela 1 apresenta um resumo das localizações das cinco seções de monitoramento de 

traçadores estabelecidas durante os trabalhos de campo realizados no período de julho a dezembro 

de 2005 [Soares et al. (2006)]. 
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Tabela 1 – Síntese dos dados das seções de injeção e monitoramento. 
 

Seções 
Coordenadas 

UTM 

Distância* 

(Km) 

Elevação 

(m) 
Denominação 

0 (661307; 7602540) 0 688,3 Injeção (1) 

1 (665622; 7597640) 7,6 685,0 Represa (2) 

2 (668436; 7595212) 12,1 683,9 Krambeck (3) 

3 (671189; 7593382). 16,0 683,1 Pontilhão (4) 

4 (673166; 7590816) 20,0 679,4 Posto Policial (5) 

5 (674699, 7589802) 27,0 661,3 U.H.E. Marmelos (6) 
 

 * Distância acumulada da seção de injeção à seção de monitoramento. 
 
 
(1) Seção 0 (Injeção): Ponte sobre o Rio Paraibuna situada no km 777 da BR-040 - Distrito Industrial 

                                 de Juiz de Fora; 

 
(2) Seção 1 (Represa): Ponte sobre o Rio Paraibuna situada à Rua Honório de Brito - Bairro Barbosa  

                                    Lage; 

 
(3) Seção 2 (Krambeck): Ponte sobre o Rio Paraibuna situada no Bairro São Dimas em frente à 

rodoviária de Juiz de Fora. Essa seção foi monitorada apenas durante a 

realização da segunda campanha. 

 
(4) Seção 3 (Pontilhão): Ponte sobre o Rio Paraibuna entre as ruas Benjamin Constant e Halfeld; 

 
(5) Seção 4 (Posto Policial): Ponte sobre o Rio Paraibuna situada no Bairro Vila Ideal em frente ao             

Curtume Surerus; 

 
(6) Seção 5 (U.H.E Marmelos): Usina Hidrelétrica de Marmelos Zero (antiga estrada União Indústria 

- trecho entre Juiz de Fora e Matias Barbosa). 

 
As seções de monitoramento tiveram suas localizações determinadas em função dos seguintes 

aspectos: 

a) Homogeneidade dos trechos monitorados; 

b) Existência de uma seção de amostragem o mais próximo possível da seção de injeção 

visando avaliar os parâmetros Dl e U no trecho imediatamente à jusante do Distrito 

Industrial de Juiz de Fora; 
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c) Facilidade de acesso ao escoamento para tomada de amostras. 

Cabe ressaltar aqui que a Seção 2 (Krambeck) foi monitorada apenas durante a segunda 

campanha de campo realizada com traçadores fluorescentes. 

2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Os modelos de qualidade de água têm sido amplamente utilizados, entre outras aplicações, na 

previsão da distribuição temporal e espacial de concentrações de poluentes ao longo de cursos 

d’água devido a causas diversas. O conhecimento das características de transporte e dispersão de 

poluentes solúveis em águas superficiais torna-se fundamental para a implementação daqueles 

modelos [Holley; Irka (1986); Barbosa Júnior; Silva; Neves (2005)], em especial nos casos que 

contemplam o estudo de poluição acidental ou intencional, ou na busca da seção mais adequada de 

lançamento de efluentes em corpos hídricos, ou ainda quando se pretende definir níveis adequados 

de tratamento do efluente compatíveis com a qualidade de água exigida para o corpo receptor 

(instrumentos de comando-e-controle associados ao enquadramento de corpos receptores). 

A utilização de fórmulas empíricas para avaliação de parâmetros hidrodinâmicos, Coeficiente 

de Dispersão Longitudinal e Velocidade Média, freqüentemente conduz a resultados bastante 

divergentes devido a imprecisões inerentes a cada uma delas. Para evitar esses problemas, é 

importante a realização de medições in situ utilizando traçadores que simulam poluentes solúveis. 

No Brasil, existem inúmeros casos em que traçadores radioativos [Agudo et al. (1976); Gomez 

(1991)] e fluorescentes [Roldão e Soares (1989); Roldão et al. (1991); Soares et al. (1999); Soares e 

Ribeiro (2000); Soares et al. (2006)] foram empregados para medir, no campo, as características 

locais de transporte e dispersão. Os traçadores fluorescentes simplificam, sobremaneira, os 

problemas logísticos reduzindo também os custos envolvidos. Ademais, evitam-se quaisquer 

preocupações relacionadas à segurança radiológica decorrente da utilização de radiotraçadores. 

O conhecimento da capacidade do rio de diluir e transportar poluentes é extremamente 

importante um vez que permite prever, através de modelagem matemática, as concentrações de 

poluentes ao longo do trecho estudado em caso de lançamentos acidentais. Esse tipo de 

conhecimento é parte da construção de estruturas quantitativas e qualitativas, técnicas, econômicas, 

sociais, culturais, dentre muitas outras, que asseguram a sustentabilidade da gestão de recursos 

hídricos preconizada pela Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433 / 1997, e que tem como 

unidade de gestão a própria bacia hidrográfica. 
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3. TRAÇADORES 

Denomina-se traçador a qualquer substância ou produto que incorporado à massa de outra 

substância permite estudar seu comportamento em relação a um determinado processo físico ou 

químico [Bedmar (1972)].  

São duas as propriedades mais fundamentais que caracterizam uma substância como traçador. 

A primeira diz respeito ao seu comportamento em relação ao meio a ser estudado, que deve ser 

idêntico a esse. Desta forma, as características dinâmicas da massa serão reproduzidas fielmente. A 

segunda refere-se a uma propriedade intrínseca do traçador utilizado que permite detectá-lo no meio 

ao qual foi incorporado. Pode-se citar como exemplo a emissão de luz dos traçadores fluorescentes, 

emissão de partículas ou energia dos traçadores radioativos.  

Segundo Bedmar (1972), o traçador ideal quanto à aplicação em hidrologia, deve ter um 

comportamento idêntico à água e não reagir com ela. Deve ser conservativo, possuir baixas 

concentrações naturais no meio, além de ser de fácil detecção, baixo custo e inócuo aos seres vivos.  

Traçadores fluorescentes são substâncias orgânicas empregadas como corantes, sobretudo na 

indústria têxtil, comercializadas na forma de pó. Estas substâncias apresentam a propriedade de 

emitir luz numa certa faixa de comprimentos de onda, quando excitadas em outra faixa de menores 

comprimentos de onda, às quais são sensíveis. 

A utilização de traçadores é de fundamental importância em estudos hidrológicos e 

hidrogeológicos uma vez que as quantificações hidrodinâmicas realizadas in situ não podem 

prescindir dessas substâncias já que servem como instrumental para simular o aporte de poluentes 

de forma acidental ou proposital em águas superficiais ou subterrâneas [Benischke (1989)].  

Os derramamentos acidentais de produtos químicos contribuem para a degradação do meio, 

principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos superficiais. Esses acidentes podem ser 

causados por transporte de cargas perigosas ou, o que é mais comum, por indústrias que lançam 

seus efluentes líquidos diretamente nos corpos d’água. Assim sendo, na tentativa de se mitigar as 

conseqüências advindas da dispersão desses produtos no meio líquido há necessidade de se prever a 

chegada da nuvem de poluente, com a maior brevidade possível, em sítios importantes situados à 

jusante do local do derramamento, tais como: tomadas d’água para abastecimento público, 

industrial, derivações de rios, entre outros.  

Os trabalhos desenvolvidos no Rio Paraibuna foram realizados utilizando-se os traçadores 

fluorescentes Uranina, também conhecido como Fluoresceína Sódica (Acid Yellow 73, Color Index 

45350) e Amidorodamina G Extra (Acid Red 52, Color Index 45220), em função de apresentarem 

requisitos importantes para avaliações hidrodinâmicas em águas superficiais [Soares et al. (2006)]. 
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4. A TÉCNICA DA CONVOLUÇÃO 

Os métodos da convolução são aqueles que geram por exemplo, uma distribuição de 

concentrações versus tempo para uma seção de jusante tendo a distribuição experimental da seção 

de montante como distribuição inicial. O coeficiente de dispersão longitudinal é determinado pelo 

melhor ajuste entre a curva gerada e a curva experimental da seção de jusante. 

A técnica matemática de convolução pode ser entendida fisicamente como uma metodologia 

para calcular as distribuições de concentrações parciais na seção de jusante, provenientes de cada 

pequena parcela de massa quantificada na distribuição de concentrações de montante e somar, 

através da superposição dos efeitos usando-se uma dada função de transferência, todas as 

contribuições para avaliar a distribuição de concentrações total na seção de jusante. Esta separação 

da massa total correspondente à distribuição de concentrações de montante em pequenas parcelas 

(como se a distribuição de montante fosse composta por uma série de injeções separadas) pode ser 

realizada porque, num rio, é razoável supor que o movimento de uma partícula de soluto é 

independente das outras partículas à sua volta [Rigo (1992)].  

Analisou-se neste trabalho o método da convolução a partir de uma solução da equação de 

dispersão unidimensional: o Modelo de Taylor utilizado como função de transferência. 

4.1. Modelo Matemático de Taylor 

De maneira geral, a modelagem matemática de qualidade de água tem por base o princípio de 

conservação de massa que é traduzido matematicamente pelo balanço de massa. A equação de 

balanço de massa aplicada a um volume de controle finito é descrita conceitualmente e de forma 

simplificada, como: 

 =
∂

∂
 

t

m p  Σ Fontes - Σ Sumidouros + Σ TRp                                         (1) 

 
Onde: 

 

=
∂

∂
 

t

m p  Variação da massa do poluente/constituinte p no volume de controle; 

 
Σ Fontes = Fuxo de massa que entra no volume de controle; 
 
Σ Sumidouros = Fluxo de massa que sai do volume de controle; 
 
Σ TRp = Taxa de reação de produção/consumo do poluente/constituinte no volume de 

controle; 

Cabe ressaltar que o tipo de modelo de qualidade de água a ser empregado é função da escala 

dos fenômenos de interesse. Em ambientes lóticos (rios e canais), o transporte longitudinal de 
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constituintes é predominantemente condicionado pela dinâmica de escoamento, em relação àqueles 

que ocorrem nas direções vertical e transversal. Neste caso, os modelos unidimensionais são 

representativos dos fenômenos que acontecem ao longo do escoamento. Em ambientes lênticos 

(reservatórios, lagos e estuários) as dimensões transversais e verticais passam a ser importantes no 

estudo do transporte de constituintes. Neste caso os modelos bi e tridimensionais passam a ter 

grande importância na análise do transporte de constituintes [Silva et al. (2006)] . 

De acordo com Bedmar (1972), considerando-se um escoamento uniforme e permanente, a 

equação básica que define a dispersão e transporte unidimensional de um poluente conservativo está 

apresentada na Equação (2), que representa a conhecida forma da equação advecção-dispersão 

unidimensional. 

 

2

2

x

C
Dl

x

C
U

t

C

∂

∂
=

∂

∂
+

∂

∂
                                                      (2) 

 

Onde: 
 

t

C

∂

∂
 – Variação das concentrações do poluente ao longo do tempo em uma determinada seção 

do escoamento; 
 

U
x

C

∂

∂
 – Transporte advectivo; 

 

Dl
2

2

x

C

∂

∂
 – Transporte dispersivo do poluente; 

 
Dl – Coeficiente de dispersão longitudinal (L2T-1).  
 
x – Distância percorrida pela nuvem de poluentes a partir do ponto de lançamento; 

 

A solução analítica da Equação (2), considerando-se as condições mencionadas anteriormente 

(regime uniforme e permanente), além das seguintes condições iniciais e de contorno, 

respectivamente Equações (3) e (4): 

C(x,0) = δ (x);                                             (3) 
 
C ( ∞± ,t) = 0.                                             (4) 

 
 

é denominada Equação de Taylor (Equação 5) [Bedmar (1972)]: 
 
 

]
4

)(
[

2
),(

2

tDl

tUX
EXP

tDlPiA

M
tXC

−−
=                                                       (5) 
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Onde: 
 

M – massa de traçador injetada em mg; 

A – área molhada em m2; 

X – distância ao ponto de injeção em m; 

t – tempo após injeção em s. 

 
A Equação (5), a despeito de ter sido derivada para tubulações, tem sido utilizada com 

sucesso na avaliação das características de transporte e dispersão de fluxos hídricos 

unidimensionais. Todavia, sua utilização fica limitada às condições iniciais de injeção instantânea 

do traçador, bem como ao atendimento da Distância de Bom Misturamento (DBM) ou Zona de 

Mistura (ZM), condição que garante que o traçador esteja completamente misturado em toda a 

coluna d’água do escoamento. 

O método de ajuste por Taylor consiste em variar-se arbitrariamente os valores de Dl e U na 

Equação (5), (as demais variáveis - M, X, A e t - são conhecidas) e comparar a distribuição de 

Taylor C(Xfixo;t) – monitoramento Euleriano – com aquela medida in situ com traçadores nas seções 

de controle - Curvas de Passagem. 

O melhor ajuste entre ambas as distribuições quantifica, para as condições hidrodinâmicas de 

medição, o valor do coeficiente de dispersão e da velocidade média. É relevante mencionar que o 

ajuste por Taylor (quantificação de Dl e U) representa a capacidade de transporte (U) e dispersão 

(Dl) desde a seção de injeção até a seção de monitoramento, o que representa a quantificação 

acumulativa daqueles parâmetros hidrodinâmicos ao longo de todo o trecho estudado. 

Aplicando-se a técnica da convolução à Equação (5) tem-se a Equação (6) utilizada neste 

trabalho: 

( )

( )[ ]
( )

]
4

[
2

),(
12

2
12

12

1
2 TTDl

TTUX
EXP

TTDlA

M
tXC

−

−−∆−

−
=

π
                                      (6) 

Onde: 

( )

( )
Qx

tt

CC

M
12

12

1
2
−

+

= ; 

U

Q
A = = Área molhada; 

C1 – Concentração discretizada para o tempo T1; 

C2 – Concentração discretizada para o tempo T2; 

T1 = Tempo de passagem na seção de montante; 

T2 = Tempo de passagem na seção de jusante; 

Q = Vazão do escoamento; 
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=∆X Distância entre seções de monitoramento; 

X2 = Distância entre a seção de injeção e a seção situada à jusante do escoamento; 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Visando aprofundar o conhecimento da bacia hidrográfica do Rio Paraibuna, desenvolveu-se 

um software que permite avaliar a capacidade de transporte e dispersão de poluentes conservativos 

por sub-trecho (trechos entre seções de monitoramento) do Rio Paraibuna para duas vazões 

distintas. No software desenvolvido, foram considerados como dados de entrada as curvas de 

passagem medidas in situ, em seções pré-determinadas, utilizando-se traçadores fluorescentes 

durante duas campanhas de campo no trecho de 27 km do Rio Paraibuna. 

5.1. Desenvolvimento do Software 

O software foi desenvolvido utilizando a ferramenta de programação Borland Delphi 7.0, 

enquanto que as rotinas referentes ao banco de dados foram implementadas com a utilização de dois 

utilitários, Ibexpert 2004 e Firebird 1.5. O Ibexpert consiste no banco de dados propriamente dito e 

o Firebird 1.5 faz a ligação entre o aplicativo Delphi e o banco de dados. 

O Ibexpert é uma linguagem SQL - Structured Query Language – ampla que funciona para 

banco de dados do tipo Interbase e Firebird. A SQL estabeleceu-se como linguagem padrão de 

banco de dados relacional e tem como características a capacidade de gerenciar índices sem a 

necessidade de controle individualizado de índice corrente, algo muito comum nas linguagens de 

manipulação de dados do tipo registro a registro. Outra característica muito importante disponível 

em SQL é sua capacidade de construção de cenários, que são maneiras de se visualizar dados em 

forma de listagens independentes das tabelas com organização lógica dos dados. 

O aplicativo foi projetado para ser executado no sistema operacional Microsoft Windows 98 

ou superior, possuindo uma interface amigável e de fácil utilização. Desenvolveu-se, ainda, um 

sistema de ajuda com informações pertinentes às funções e aos dados de saída para facilitar o 

entendimento do usuário. 

Na seqüência, Figura 2, apresenta-se um fluxograma que permite ao usuário a visualização 

geral do aplicativo. 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11 

 

Figura 2 – Fluxograma de Operação do Aplicativo. 

O aplicativo desenvolvido para avaliar a capacidade de transporte e dispersão de poluentes no 

Rio Paraibuna por sub-trecho foi denominado Hydrus. O fluxograma apresenta as etapas de 

operação do aplicativo, desde a escolha do método para o cálculo dos parâmetros hidrodinâmicos 

até a saída do aplicativo, com a produção do gráfico. Caso na primeira tentativa de gerar o gráfico 

(resultado final do aplicativo) a melhor sobreposição entre curva teórica e medida não for 

alcançada, o usuário terá que “voltar” e tentar novamente, isto é, deverá fornecer novos valores de 

Dl e U, de maneira a possibilitar novo cálculo. A Figura 3 apresenta, a título de exemplo, uma curva 
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de passagem não ajustada. A seguir, são sugeridas algumas considerações que auxiliará o usuário a 

decidir acerca dos novos valores de Dl e U a serem digitados para um cálculo posterior. 

 

Figura 3 – Curva não ajustada. 

Melhor ajuste de Velocidade (U) – Se a curva de convolução teórica, após a primeira 

tentativa, situar antes da curva de ajuste (medida) é porque a velocidade estimada na tentativa 

anterior é inferior à velocidade do escoamento. Assim, será preciso reduzir o parâmetro U. Se 

acontecer o contrário, isto é, a curva de convolução teórica situar-se depois da curva medida, é 

preciso aumentar o valor da velocidade. 

Melhor ajuste do Coeficiente de Dispersão (Dl) – Se a concentração máxima da curva de 

convolução teórica, após a primeira tentativa, for superior à concentração máxima medida na curva 

de ajuste é porque o valor do coeficiente de dispersão (Dl) está elevado, ou seja, possui valores que 

não quantificam a realidade mensurada pelos traçadores. Neste caso, é preciso aumentar o valor de 

Dl. Caso ocorra o contrário, isto é, o máximo valor de concentração estimado pela curva teórica 

(Curva de Convolução) for inferior ao medido (Curva de Ajuste), é preciso diminuir o valor de Dl. 

É importante ressaltar que quanto maior o coeficiente de dispersão menor concentração 

máxima e maior espraimento do poluente e quanto maior a velocidade maior a rapidez do 

escoamento. Esses casos representam as melhores condições hidrodinâmicas dos corpos hídricos, já 

que aumentará a capacidade de um rio em diluir e transportar efluentes. 

 A Figura 4 é ilustrativa de sua tela principal, constando as funcionalidades desenvolvidas no 

software. 
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Figura 4 – Tela principal do programa Hydrus. 

 

6. RESULTADOS E ANÁLISES 

Utilizando-se o aplicativo Hydrus foram quantificados os parâmetros hidrodinâmicos U 

(Velocidade Média) e Dl (Coeficiente de Dispersão Longitudinal) para diferentes situações, a saber: 

a) Avaliação de U e Dl para sub-trechos do Rio Paraibuna, tendo as diversas curvas de 

passagem medidas com traçadores como dados de entrada do sistema computacional – 

OPÇÃO AJUSTE; 

b) Avaliação dos parâmetros U e Dl (curvas de passagem) para simular a hidrodinâmica de 

trechos do Rio Paraibuna para diferentes tipos de lançamentos de poluentes – injeção 

contínua com concentração constante e variável e diferentes vazões – OPÇÃO 

SIMULAÇÃO. 

6.1. Resultados e Análises: Opção Ajuste 

Para o aplicativo Hydrus, opção Ajuste, tem-se injeção tipo Gaussiana, sendo os valores de U 

e Dl avaliados por sub-trecho de rio. Esse tipo de informação é extremamente relevante para o 

desenvolvimento de modelos de qualidade de água, pois amiúde, ela é utilizada como parâmetro de 

entrada daqueles modelos. 

É importante ressaltar que a opção Ajuste tem por objetivo quantificar os valores de U e Dl 

para duas seções distintas do Rio Paraibuna especificadas anteriormente (ver Tabela 1). 

As Figuras 5 e 6 foram geradas pelo aplicativo Hydrus e apresentam as seguintes 

informações: 
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• Injeção: representa a curva de passagem medida na seção identificada onde, através 

da Técnica da Convolução, se calcula a curva teórica de convolução; 

• Ajuste: representa a curva de passagem medida in situ na seção identificada para o 

qual se ajustam os parâmetros da convolução (U e Dl), de maneira a se 

obterem os melhores parâmetros hidrodinâmicos; 

• U: Parâmetro hidrodinâmico que exprime a Velocidade Média entre os trechos de 

Injeção e Ajuste; 

• Dl: Parâmetro hidrodinâmico que exprime o Coeficiente de Dispersão Longitudinal 

entre os trechos de Injeção e Ajuste. 

 

A Figura 5 apresenta a Curva de Passagem medida na Seção Pontilhão, Vertical 2, Campanha 

1, traçador Amidorodamina G Extra e a Curva de Passagem teórica utilizando o aplicativo Hydrus, 

obtida para o melhor ajuste, quando se considera a curva de injeção aquela monitorada na Seção 

Represa. 

 

Figura 5 – Curva de Passagem e Convolução. Amido. Campanha 1. Vertical 2 
 (Represa - Pontilhão). 

 
O valor de U (velocidade média) encontrado é de 0,54 m/s e o valor de Dl (coeficiente de 

dispersão longitudinal) é de 9 m²/s.  

A Tabela 2 mostra, de forma resumida, os valores de U e Dl para o estudo do trecho de 19,4 

km do Rio Paraibuna, entre as Seções Represa e UHE Marmelos, analisados por sub-trecho, para a 

seguinte situação: Campanha 2, Vertical 1 e Traçador Amidorodamina G Extra. 
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Tabela 2 – Resumo de valores U e Dl (Campanha 2, Vertical 1 e Traçador Amidorodamina) 

obtidos com o utilitário Hydrus. 

Injeção 

(montante) 

Ajuste 

(jusante) 

Distância 

entre Seções 

(Km) 

Início da 

Passagem 

(HAI) 

Duração da 

Passagem 

(HAI) 

Concentra-

ção (ppb) 

U 

(m/s) 

Dl 

(m²/s) 

Represa Krambeck 4,5 3:30 2:10 10,5 0,64 8,0 

Krambeck Pontilhão 3,9 2:30 2:30 7,9 0,68 15,0 

Pontilhão P.Policial 4,0 3:00 3:00 7,0 0,85 13,0 

P.Policial Marmelos 7,0 3:40 4:10 5,2 0,60 10,0 

      HAI = Horas Após à Injeção. 

Nota-se na Tabela 2 que a ordem de grandeza dos parâmetros U e Dl não variam 

significativamente de um trecho para outro. Cabe enfatizar que esses valores são quantificados por 

sub-trecho do rio. Observa-se também que, quanto maior a duração de passagem da nuvem de 

corante, menor é a concentração máxima desse poluente, ou em outras palavras, maior a diluição 

produzida. Um aumento no valor do coeficiente de dispersão (Dl) significa que o poluente em 

estudo se dispersa mais facilmente no corpo hídrico, o que conduz a um decréscimo mais rápido em 

suas concentrações.  

6.2. Resultados e Análises: Opção Simulação 

É importante ressaltar inicialmente que os resultados da Opção Simulação do utilitário 

Hydrus, foram quantificados a partir do pré-estabelecimento de distâncias entre a seção de injeção e 

a seção de monitoramento, para as quais se necessite calcular os parâmetros hidrodinâmicos U e Dl. 

Essa opção auxilia o planejamento logístico de novas campanhas de campo possibilitando tomadas 

de decisão relacionadas à movimentação de equipes e materiais para coletas de amostras durante a 

efetiva realização dos experimentos. Alem disso tal opção é útil para estimar a hidrodinâmica do 

Rio Paraibuna para lançamentos acidentais quando as suas distribuições não são instantâneas. 

Este item apresenta os resultados obtidos relacionados à simulação de curvas de passagem de 

traçador a partir de diferentes distâncias e tipos de injeção a saber: 

1. Injeção do tipo Gaussiana; 

2. Injeção contínua com concentrações de traçador e vazões constantes durante um período 

pré-fixado; 

3. Injeção contínua com concentrações variáveis de traçador e vazão constante durante um 

período pré-fixado; 
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6.2.1 Injeção tipo gaussiana 

Considerou-se para esse tipo de injeção as Curvas de Passagem monitoradas in situ, nas 

seções pré-determinadas. 

A Figura 6 apresenta a Curva de Passagem medida in situ na Seção UHE Marmelos (traçador 

Amidorodamina, Vertical 1), considerada como curva de injeção para simulação de resultado em 

uma seção hipotética situada à 10 km rio abaixo. 

U.H.E Marmelos Zero
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p

b
)

Q = 23,20 m
3
/s

Minj = 500 g

 

Figura 6 – Curva de Passagem. Amido. Vertical 1 (Seção UHE Marmelos). 

A Figura 7 apresenta a Curva de Convolução para a seção teórica distante 10 km à jusante da 

Seção UHE Marmelos, cuja injeção é apresentada na Figura 6. 

 

Figura 7 – Curva de Convolução. (10 km da Seção UHE Marmelos).  
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Observa-se na Figura 7 que, utilizando-se valores de U e Dl respectivamente iguais a 0,55 m/s 

e 12 m²/s, o poluente alcançará uma seção hipoteticamente distante 10 km da seção UHE Marmelos 

aproximadamente 8 horas depois da injeção com uma concentração máxima de aproximadamente 

3,4 ppb.  

6.2.2. Injeção contínua com concentração constante 

Essa injeção representa a variação temporal de concentrações de um corante totalmente 

misturado no curso d’água com vazão e concentrações constantes (regime permanente), em um 

intervalo de tempo pré-estabelecido. 

A Figura 8 apresenta a Curva de Convolução gerada pelo aplicativo Hydrus para uma seção 

teórica distante 4,0 km da seção à jusante da seção de injeção, considerando-se o período de injeção 

de 2 horas, vazão do rio igual a 80 m³/s, massa injetada igual a 2304 g e concentrações de corante 

no escoamento igual a 4 ppb. 

 

Figura 8 – Curva de Convolução. (4 km da Seção de Injeção). 

Observa-se na Figura 8 que, utilizando-se valores de U e Dl respectivamente iguais a 0,6 m/s 

e 14 m²/s, o poluente alcançará uma seção hipoteticamente distante 4 km da seção de Injeção 

aproximadamente 1,5 horas depois da injeção com uma concentração máxima de 4 ppb.  

6.2.3. Injeção contínua com concentração variável 

A Injeção Contínua com Concentração Variável representa o lançamento de um corante ao 

curso d’água cuja vazão é constante. Todavia, assumiu-se que as concentrações de corante no 

escoamento são variáveis. 
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Considerou-se o intervalo de duração de injeção igual a 2 horas, a vazão do rio igual a 100 

m³/s, massa injetada igual a 2500 g  e com concentrações variáveis no tempo, conforme apresentado 

na Figura 9. 
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30

Período de Injeção (h)

C
 (

p
p

b
)

Q = 100 m³/s

Minj = 2500 g

 

Figura 9 – Curva de Injeção (tempo de duração: 2 horas). 

As Figuras 10 e 11 apresentam respectivamente as Curvas de Convolução do aplicativo 

Hydrus para duas seções hipotéticas distantes 4 km e 27 km situadas à jusante da seção de injeção, 

considerando como curva de injeção a Figura 9. As simulações foram realizadas para U = 0,8 m/s e 

Dl = 25 m²/s para ambas as seções. 

 

Figura 10 – Curva de Convolução. (4 km da Seção de Injeção). 

Observa-se na Figura 10 a grande variabilidade das concentrações ao longo do tempo 

ocasionadas pela proximidade da injeção e a dificuldade de diluição do corante na massa líquida. 
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Figura 11 – Curva de Convolução. (27 km da Seção de Injeção). 

Por outro lado, observa-se na Figura 11 pouca variabilidade de concentrações na curva 

convoluída, minimizada devido a maior distância da Seção de Injeção e ao aumento do tempo de 

passagem da nuvem de corante.  

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os trabalhos desenvolvidos no Rio Paraibuna permitem alcançar às seguintes conclusões e 

recomendações: 

 
1. O Sistema Computacional Hydrus mostrou-se adequado e confiável para subsidiar à tomada 

de decisão referente às análises dos parâmetros hidrodinâmicos relacionados ao transporte e 

dispersão de poluentes, auxiliando análises de qualidade e quantidade dos corpos hídricos; 

 
2. Os diversos valores ajustados para U e Dl referentes às várias combinações entre dados de 

entrada (Curvas de Passagem medidas nas seções de monitoramento do rio) considerados 

como injeções não instantâneas de traçadores, transformados pela hidrodinâmica intrínseca 

do rio nas curvas-respostas, não diferem significativamente daqueles avaliados para injeção 

instantânea utilizando o Modelo de Taylor; 

 
3. Sinteticamente, pode-se afirmar que, considerando-se as vazões de 23,2 m³/s e 32,68 m³/s, 

respectivamente Campanha 1 e Campanha 2  do Rio Paraibuna, o valor médio de U em 

todos os sub-trechos é de 0,65 m/s, e o valor médio de Dl nos diversos sub-trechos é de 

aproximadamente 15,3 m²/s; 
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4. Após os resultados obtidos nesta pesquisa, recomenda-se que sejam avaliados os parâmetros 

U e Dl considerando-se os mesmos sub-trechos de rio, mas utilizando-se outras funções de 

transferências de maneira a se cotejarem os resultados. 
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