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RESU~10 

Este trabalho investiga o fenômeno do transp01te advectivo e clifusivo de um 

soluto no escoamento permanente de água em um meio poroso, utilizando medidas 

condutivimétricas. O meio poroso é constituído por areia compactada no interior de 

um duto cilíndrico submetido a um escoamento longitudinal de água. O experimento 

típico consiste na introdução de um traçaclor na seção de montante do escoamento 

com a conseqüente observação da resposta a jusante do corpo de prova. Dois tipos de 

fonte são utilizadas para a introdução do traçador, fonte pulso e fonte degrau. A 

primeira parte do traba lho investiga a possibilidade técnica do uso de medidas 

condut ivimétricas para descrever o fenômeno da dispersão do soluto no meio poroso. 

A segunda parte do traba lho consiste no estudo da viabilidade de desenvolvimento de 

metodologia para a estimação dos parâmetros de interesse a pa1tir da modelagem 

matemática respectiva. 



ABSTRACT 

The phenomenon of the advective and diffusive transpor1 of a solute in a 

steady state flow of water in a porous medium, using conductivimeters, is 

investigated. The porous medium is made up of sand compacted inside a piece of 

cylindrical pipe through which a longitudinal water flow is established. For the 

typical experiment a tracer is injected at the upstream section of the pipe with the 

consequent observation of the response downstream of the sample. Two kinds of 

sources are tested for the tracer injection, pulse and step. In the first part of the study 

the technical possibility of using conclucti vity tests to clescribe the cl ispersion of a 

solute in a porous medium is investigated. The second part involves the development 

of the methoclology for the estimation of the parameters of interest from the 

respective mathematical simulation. 
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l INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tem havido uma crescente preocupação com os materiais 

não reutilizáveis, detritos industriais, -lixo radioativo, lixo l10spitalar e doméstico, 

materiais pesados, dentre outros, jogados na superfície do solo, sobretudo nas áreas 

urbanas, assim como o uso desenfreado ele produtos químicos no solo procurando o 

aumento de produtividade agrícola a qualquer custo, colocando solo e água sob risco de 

contaminação. 

Muitas são as fontes de poluição que podem atingir as águas subterrâneas. Entre 

elas, os ate1ms sanitários que por vezes não obedecem a critérios de construção, 

etluentes de indústrias que não recebem um tratamento adequado, den·amamentos 

acidentais de combustíveis ou outro poluente qualquer em rios ou rodovias. 

Levando em consideração o grande número de municípios ( 47,7% no estado de 

São Paulo em especial) que são totalmente abastecidos com água subterrânea e uma 

outra parte (23,9%) na qual o abastecimento é misto, entende-se que é ele relevante 

importância a preservação da qualidade ela água subterrânea.· Sabe-se, no entanto, que a 

ação poluidora do homem pode colocar em risco a qualidade da água de alguns 

aqüíferos. 

Tendo em vista a extensão do prejuízo que uma contaminação pode acan·etar, 

este trabalho presta-se a um estudo em torno da transferência de massa através de um 
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material poroso procurando desenvolver uma metodologia que permita obter 

informações rápidas sem a demanda ele altos investimentos e mediante o uso ele 

programas de computação de fácil acesso e manuseio para que se possa ter controle da 

situações de risco como por exemplo a ocorrência de um derramamento de um 

contaminante que possa vir a alcançar o lençol freático. 
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2 OBJETIVO 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia que 

auxilie na determinação de parâmetros que descrevam a velocidade de dispersão de 

um poluente que tenha se originado de fonte não permanente, e que esteja sendo 

transportado através de um meio poroso homogêneo. 

A primeira parte do trabalho, consiste na verificação da possibi lidade de uso 

de medidas condutivimétricas para descrever o fenômeno da dispersão de um 

poluente em meio poroso, permitindo o cálculo dos parâmetros envolvidos. A 

escolha do uso de medidas condutivimétricas sobrecai no fato de ser barato, de fácil 

ap li cação e além disso, não alterar a estrutura da amostra. 

Em seguida, foi desenvolvida uma metodologia alternativa para a 

determinação do coeficiente de dispersão longitudinal do traçador através do 

escoamento em meio poroso. O modelo matemático descriti vo do fenômeno de 

dispersão de um traçador através do escoamento em meio poroso, que permite por 

meio de sua so lução calcular o coeficiente de dispersão longitudinal, é apresentado 

bem como a comparação entre os dados obtidos experimentalmente e os obtidos 

através do modelo. 

Esse trabalho é um passo inicial na direção de, tüturamente, realizar um 

estudo bidimensional para a determinação de parâmetros que descrevam a velocidade 

de dispersão de um poluente através do escoamento em meio poroso. 



4 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são abordados temas imp011antes para a fimdamentação teórica 

do modelo matemático que descreve o fenômeno em estudo. São conceitos básicos 

para o estudo da transferência de massa. São abordados também assuntos que foram 

fundamentais para o desenvolvimento ela pesquisa. 

3.1 Instrumentos 

Todo trabalho que utili ze algum tipo ele medição eleve, em primeiro plano, 

considerar os conceitos relacionados ao fim cionamento elo instrumento ele medida. 

A descri ção de um instrumento pode ser feita a partir ele sua operação e elo 

seu grau ele aproximação da medida real. A operação pode ser descrita em termos elos 

elementos fi111cionais elo instrumento, enquanto que o grau de aproximação é 

definido em função das caracterí sticas estáticas e dinâmicas elo instrumento 

(Doe.belin, 1 990). 
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AmwunadM 
p de 

Quantidade :>.fedida Dados 

\I! 
:O. leio 
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w 
Apr~s~ntaçào dos Dados 

Ohsa\·ador 

Figura l - Elementos funcionais de um instmmentoa 

O sensor primário é o elemento responsável por entrar em contato com o 

meiO, recebendo alguma forma de energia tal como uma variação de posição, 

dimensão, entre outras e que seja representativa da grandeza que se quer medir. O 

conversor de variáveis converte este sinal para outro mais utili zado. A partir daqui o 

sinal convert ido é enviado para o manipulador de variáveis que promove novas 

conversões, manipula, fi ltra, amplifíca o sinal até obter uma grandeza que seja 

proporcional à observada. Assim, os sinais são transmitidos, armazenados e em 

seguida apresentados por meio do apresentador de dados que pode ser um mostrador 

ana lógico, digital ou até mesmo a tela de um microcomputador, chegando, assim, até 

o observador. 

O instrumento sempre acaba extraindo alguma energia do meio, fato que não 

permite a obtenção de uma medida perfeita. Bons instrumentos são preparados para 

minimizar prováveis interferências na entrada dos sinais. 

• Doebelin. Erncst 0 .. Measuremcnt Systcms: application anel dcsign 4'11 edilion, 1990, p.ll 
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3.2 Transporte de massa 

Serão apresentadas aqui algumas equações diferenciais que descrevem 

processos de transporte de massa através de um escoamento unidimensional por um 

meio homogêneo. 

3.2.1 Difusão 

O processo pelo qual um soluto diluído em água se move ele uma área de 

maior concentração para outra com concentração menor, ou ainda, o processo pelo 

qual a matéria é transportada por mobilidade molecular (Hal'leman, 1989), é 

conhecido como difusão. 

Para que este processo ocorra, o Huido não precisa estar em movimento, pois, 

a difusão ocorrerá contanto que l1aja um gradiente de concentração, mesmo que o 

fluido não esteja em movimento (Fetter, 1994). 

Fick propôs a taxa de transferência ele massa por difusão a qual é conhecida 

como segunda lei de Fick. A difusão é freqüentemente chamada de grad iente de 

di fu são, porque ela pode ser descrita por uma lei observacional na qual a razão da 

taxa de transferência de massa ele uma substância por unjclacle de área é proporcional 

ao gradiente espacial de concentração da substância (Hal'leman, 1989). Na forma 

conhecida como segunda lei de Fick para sistemas unidimensionais, é dada por: 

(2.1) 

onde, 
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D: coeficiente de difusão 

êC . - I -- : vanaçao c a concentraçao com o tempo ot 

Esta lei é análoga à lei da Newton para a viscosidade ou ainda à lei de Fourier 

para condução de calor. 

3.2.2 Advecção 

No transporte advectivo, também chamado de convectivo, ao contrário da 

difusão, a transferência de massa só ocorre se houver o movimento do tluido através 

do qual o soluto será transportado. 

A equação para um transpo11e advecti vo unidimensional é expressa por: 

êC 2C 
-=-v -
Dt :-; ôx (2.2) 

onde, Vx é a velocidade linear média. Esta velocidade linear média é determinada 

pela lei de Darcy como: 

K dh 
Vx =---

. ne dx (2.3) 

onde, 
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K: condutividade hidráulica 

ne: porosidade efeti va 

dh 1· l 'd ' I' ~ : gra< rente 11 rau rco 
dx 

3.2.3 Dispersão 

Supondo que através de um meio poroso, todas as partículas se deslocassem 

com a mesma velocidade, ao introduzir uma certa quantidade de poluente no 

escoamento, resultaria na criação de uma interface abnrpta entre água e poluente, ou 

seja, não ocorreria uma mistura entre eles. 

Como há uma variação na velocidade das partículas de fluido dentro do meio 

poroso, causada pela resistência oferecida pelas paredes, ocorre a advecçâo 

heterogênea, à qual se soma a difusão, caracterizando a dispersão longitudina l. 

Os processos de di fusão e dispersão não podem ser separados no escoamento 

de água em meio poroso (Fetter, 1993). Int roduz-se, então, um termo chamado 

coeficiente ele di spersão hidrodinâmica, EL, que leva em consideração a difusão e a 

aclvecção heterogênea e que para um escoamento unidimensional é representado por 

onde, 

EL: coefi ciente de dispersão longitudinal 

aL: dispersiviclade dinâmica 

D: coeficiente de difusão 

(2.4) 
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Se analisarmos a introdução de um traçador através de me10 poroso, o 

processo de dispersão hidrodinâmica longitudinal , pode ser contemplado na tlgura 

abaixo. 

0,5 
Frente do /~ -1 

,..- tmçndor num '\ 

Frente do 
trnçador num 

csconmcnto com 
aclvecção 

escoamento com ""' 

0 dirusào _________:'~-----' 

Frente do / Distância x ~ 
traçador num 

escoamento com 
dispersão 

Figura 2 - Transpotie advectivo e a influência da dispersão longitudinal e da difusão 

no transpotie de um soluto em um escoamento unidimensional." 

Se assumtrmos que a dispersão pode ser descrita pela lei de fick para a 

difusão e que é uma função ela velocidade linear média, então pode-se introduzir um 

coefi ciente ele dispersão que, na direção de x, é dado por: 

(2.5) 

" Fetter. C. \V., Applied Hydrogcology, 2111 cclition. Ncw York : Mncmilan Publishing 

Company, 1988. 
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onde a.x é a dispersividade dinâmica e Vx é a velocidade linear média. 

Utilizando a lei de Fick: 

(2.6) 

onde EL = ax Vx + D é o coeficiente de dispersão. 

Então, está explícito aqui, a hipótese de que uma única grandeza pode 

descrever o efeito difusivo e o efeito di spersivo (Gershon, 1969). 

3.3 Efeito parede 

Em tubos preenchidos com material poroso ocorre uma maior ordenação elas 

partículas junto a parede fa zendo com que a porosidade se torne maior. Como a 

velocidade do escoamento é diretamente proporcional à porosidade, tem-se a 

presença do efeito parede que é responsável pela ocorrência de um escoamento 

preferencial próximo às paredes do tubo (Zotin, 1985). As figuras 3 e 4 mostram 

linhas ele escoamento em uma matriz porosa e em uma matriz porosa compactada 

dentro de um tubo, respectivamente. 



Figura 3 - Linhas de escoamento em uma matriz porosa. 

Figura 4 -Linha de escoamento junto a parede de um tubo preenchido com uma 

matriz porosa. 

li 

Desta forma, se tomarmos uma seção transversal el e um tubo preenchido com 

material poroso, o perfil de velocidade levando em consideração a presença do efeito 

parede será semelhante ao apresentado aba ixo. 

Figura 5 - Perfil de velocidade do escoamento quando há influência do efeito parede. 
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4 MATERIAIS E l\1ÉTODOS 

Toda a parte experimental do trabalho foi realizada no Laboratório de 

Fenômenos dos Transportes do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Esta parte experimental pode ser dividida em três montagens igualmente 

importantes. A primeira montagem foi realizada para verificação da possibilidade do 

uso de medidas condutivimétri cas para o estudo em questão e não havia escoamento 

de água pela matriz porosa. 

A segu nda montagem teve o objetivo de estudar a evolução do perfi l de 

voltagem ao longo do tempo e o sistema estava sujeito a um escoamento permanente 

de água. Nestas duas primeiras fa ses do trabalho não houve preocupação com a 

unidimensionalidade dos experimentos e nem com possíveis interferências causadas 

por tàtores internos e externos (efeito parede, temperatura, ruídos, ... ). 

Com o sucesso dos resultados das fases anteriores, deu-se início à construção 

da montagem definitiva, já que a anterior era precária. 
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4.1 Configuração da montagem experimental 

4. I. I Primeira montagem 

O objetivo dessa pnme1ra montagem foi o de verificar se a va riação da 

concentração das soluções salinas a serem utilizadas como traçadores implicaria na 

variação de medidas condutivimétricas. As medidas condutivimétricas citadas são 

relacionadas a condutividade elétrica. 

Para realizar as medidas condutivimétricas durante toda a pesquisa, foi 

desenvolvido um condutivímetro especial a fím de atender às suas necess idades e 

que neste ponto do trabalho estava em fase de construção. Nesta fase, o aparelho foi 

acoplado a um multímetro para que a leitura dos dados fosse rea lizada. As coletas 

dos dados eram feitas manualmente e eram obtidas em medidas de voltagem. 

Para acondicionar o material poroso foram utilizadas cápsulas cilíndricas, 

plásticas, de 3cm de diâmetro e Sem de altura, com tampa. Cada cápsula fo i 

preparada introduzindo-se através de suas paredes dois percevejos metálicos em 

posições diametralmente opostas para servirem de eletrodos, possibilitando assim, 

que a leitura das medidas conduti vimétricas fosse rea lizada. Das 19 cápsulas, l l 

toram preenchidas com areia grossa que não sofreu lavagem e nem fo i peneirada e 8 

com areia previamente lavada . Foram feitas algumas medidas com areia lavada para 

verificar se havia interferência elas características do material poroso utili zado nas 

medidas de condutividade elét rica que seriam realizadas. 
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Cápsula 
Percevejo metálico 

Areia, Água e Cloreto de Sódio 

Figura 6 - Primeira montagem 

4.1.2 Segunda montagem 

O objetivo dessa segunda montagem foi observar a evo lução do perfil de 

tensão ao longo do tempo, ut ilizando fontes pulso e degrau . 

Para observar esta evolução, a leitura deveri a ser te ita em mais de um ponto 

para que os perfis pudessem ser comparados. O material poroso foi acondicionado 

em um tubo ele PVC de 1/2" de diâmetro e SOem de comprimento recebendo em suas 

paredes dois pares de eletrodos confeccionados com percevejos metálicos, cada par 

próximo a uma de suas extremidades e seus componentes colocados em posições 

diametralmente opostas. As faces dos eletrodos voltadas para o interior do corpo de 

prova, se encontrava m em contato com a matri z porosa. 

As extremidades do tubo foram fechadas com uma tela plástica e com um cap 

e devidamente vedadas com silicone. Para estabelecer um escoamento de água 

através da areia foram utilizados dois reservatórios, um para abastecer e out ro para 

captar a água de sa ída do corpo de prova. Cada reservatório utilizado tinha 

capacidade aproximada de I litro e foi conectado a um reg istro que, por sua vez, foi 

conectado as extremidades do tubo por meio de mangueiras de silicone. Os 
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resetvatórios foram colocados com um pequeno desnível entre st, possibilitando, 

assim, o escoamento de água. 

Na fase da segunda montagem em que foi simulada a fonte pulso, o 

condutivímetro já estava acoplado a um microcomputador preparado com uma placa 

AID (analógico digital) de aquisição e com um software responsável pela leitura 

contínua dos dados e sua armazenagem. O intetvalo ele tempo entre as coletas e o 

número ele pontos a ser coletado eram informados antes ele dar início ao ensaio. Para 

a coleta elos dados, o condutivímetro foi conectado ao par de eletrodos de interesse. 

Já para a simulação da fonte degrau, haviam dois condutivímetros disponíveis. 

Torneira 

I 
Reservatório 

Entmda 
Eletrodo 

Reservatório 
/ Registro I Corpo de Prova Saída 

' ~-_r._ 

= 

Figura 7 - Segunda montagem. 
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4.1.3 Terceira montagem 

Verificada a possibilidade do uso de medidas condutivimétricas e obtidos os 

perfis de tensão satisfatórios, fez-se então a montagem definitiva para o experimento. 

O rnaterial poroso foi acondicionado em um cilindro circular construído a 

pmiir de um tubo de PVC com diâmetro interno de uma polegada e comprimento de 

107cm. 

Nesta montagem foram utilizados três reservatórios, cada um com capacidade 

aproxin1ada de oito litros. Cada reservatório recebeu, próximo à sua base inferior, um 

adaptador roscável com flange e anel de vedação que na entrada funcionavam como 

alimentador e na saída como receptor de água do tubo. Próximo à base superior de 

cada reservatório, utili zando o mesmo material, foi feito um extravasar para manter o 

nível de água constante. Cada reservatório foi conectado a um registro de esfera VS -

roscável por meio de mangueiras plásti cas de 1/2". 

Para possibilitar que o abastecimento do tubo fosse feito tanto por um 

reservatório quanto por outro, os dois reservatórios da entrada foram ligados a um 

adaptador de mangueira em T e este, por sua vez, foi ligado ao tubo. 

A parte mais importante dessa montagem foi a elaboração e construção das 

extremidades do tubo que tb ram confeccionadas de maneira idêntica. O material 

utili zado para a montagem foi pesquisado entre conexões disponíveis no mercado. 

As extremidades do tubo teriam que ser fechadas, de modo a impedir a saída 

da areia mas ao mesmo tempo permitir o escoamento da água através do mesmo. 

Para isto foi montada uma peça composta por uma bucha de redução de 1 W' para 

3/4", uma bucha de redução ele -Y.t'' para ~ç e um adaptador para mangueira e que será 

chamada de peça I. Entre os dois redutores, foram feitos dois furos diametralmente 

opostos e em cada um foi introduzido um fio de aço inoxidável, que foi fi xado com 
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bonacha de silicone. A ponta que ficou na parte externa da peça 1, mais tarde foi 

conectada ao condutivímetro e a outra ficou faceando a parede interna da peça. 

Para segurar a areia e ao mesmo tempo formar uma câmara de distribuição de 

volume mínimo, uma micro tela de poliester de alta resistência e durabilidade foi 

colada em um O _ring e encaixada dentro da peça I com a parte do anel voltada para 

a peça l e a parte da micro tela voltada para o tubo. Esta câmara de distribuição tem 

a função de distribuir a solução rápida e uniformemente pela área da seção 

transversal do tubo. 

Bucha de reduçilo 

de ~"p;mt Yz" 

Eletrodo 

Bucha de reduçào 
de l \l.í"para ~ ~~ 

Adaptador de mangueira 

O_ling 

Figura 8 - Esboço da peça I e da malha utilizada para a confecção da câmara de 

distribuição 

Para manter fixa a peça I na extremidade do tubo durante os ensaios, foi 

utili zado um cap com rosca interna de I W' vazado em sua extremidade fechada com 

um diâmetro de aproximadamente I ,2" para que o tubo pudesse passar por dentro da 

peça. Ainda, foi colado um anel de PVC na parede externa do tubo próximo a sua 

extremidade e que funciona como um ' stop ' para o cap. Deve-se deixar claro que os 

eletrodos, ao contrário ela montagem anterior, não estão em contato com a matriz 

porosa. Eles estão dispostos ele forma que suas faces internas se encontram nas 

câmaras de distribuição, ou seja, um recebe a informação num ponto à montante ela 

matriz porosa e o outro à jusante da mesma. 
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Ficou ainda o problema da vedação que foi resolvido fazendo um sulco no 

tubo, bem próximo à extremidade, e foi encaixado neste sulco um O _ring. 

O_ring 

Anel de.PVC 

Tubo de 
PVC 

Figura 9 - Extremidade do tubo 

Para isolar cada um dos pares de eletrodos, foi confeccionada uma blindagem 

que consiste de dois pedaços de arame de aço inoxidável um deles atravessado no 

tubo e o outro atravessado no adaptador de mangueira, ambos próximos aos eletrodos 

e ambos foram aterrados. 

A união do tubo e dos registros dos reservatórios foi feita por meio de 

mangueiras plásticas de W'. 



Bucha de Redução de 1111" 
para -Y.t"com rosca externa 

Eletrodo 

Adaptador de 
I 

Mangueira 

Bucha de Reduç;'io 
de 3/.t" para W' 
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O _ring pam vedaç;lo 

Caps de l l.!.t'' 
cot1 rosca interna 

Tubo de PVC 

L__C_~; • blindagem 

Câmara deDistribuição 

Figura lO - Peça l e Extremidade do tubo 

Os reservatórios ela entrada eram abastecidos por meio de tornei ras cuja vazão 

podia ser controlada para que se mantivesse o nível de água constante, sem no 

entanto haver muita perda de água. O reservatório de saída descarregava o excesso 

de água pelo exlravasor que foi ligado a uma saída de água. A água utilizada era 

captada diretamente da rede de abastecimento. 

O nível de água de cada reservatório era monitorado por me1o de dois 

piezômetros. A leitura dos níveis era feita manualmente em média três vezes por 

experimento. 
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Figura 11 - Montagem final 

( 1) Reservatórios de entrada com carga hidráulica constante 

(2) Piezômetro (medida de nível) 

(3) Corpo de prova (tubo de PVC preenchido com areia) 

(4) Condutivímetros especialmente desenvolvidos para o experimento 

(5) Termômetro eletrônico (medida da temperatura da solução) 

(6) Reservatório de saída com carga hidráulica constante 
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4.2 l\lletodologia dos ensaios 

4.2.1 l\1etodologia dos ensaios da primeira montagem 

O primeiro passo foi a preparação de uma solução salina diluindo cloreto de 

sódio em água até que houvesse precipitação do cloreto de sódio. Esta solução será 

chamada de solução inicial. A partir desta solução inicial, com o auxílio de uma 

seringa plástica graduada, foram preparadas várias soluções com diferentes 

concentrações. Cada uma das cápsulas plásticas que estavam preenchidas com areia 

recebeu uma solução com concentração diferente. O procedimento para a saturação 

das cápsulas com solução salina consistia em introduzir uma quantidade de solução 

em seu interior, bater com o fundo ela cápsula em uma superfície firme para que o ar 

contido nos poros da matriz se desprendesse e este fosse preenchido com solução. 

Esta operação era repetida até que os poros estivessem aparentemente preenchidos. A 

tabela 3 indica as concentrações das soluções para areia que não foi lavada e a tabela 

4, as concentrações das soluções para areia lavada. 

Foram feitas seis séries consecutivas de medidas que foram realizadas tendo 

início na cápsula contendo solução de menor concentração e finali zando com a 

cápsula que continha a solução de maior concentração. A coleta dos dados foi feita 

ma nua lment e. 

4.2.2 l\1etodologia dos ensaios da segunda montagem 

A primeira etapa para a execução dos ensaios foi a preparação da solução 

inicial a ser utilizada como traçador. A solução foi preparada diluindo cloreto de 

sódio em água até que houvesse precipitação do cloreto de sódio. Para a utilização de 

fontes degrau tbram feitas, a partir da solução inicial, outras soluções com 

concentrações menores. 
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A etapa seguinte foi estabelecer um escoamento de água através do tubo. Para 

isso, o reservatório de entrada foi preenchido com água, dando início ao escoamento. 

Procurando evitar presença de eventuais bolhas de ar que pudessem interferir no 

processo de medida, antes de começar os ensaios, permitiu-se a estabilização do 

escoamento. Durante um certo intervalo de tempo, o tubo foi mantido com a 

extremidade relativa à saída de água acima do nível da extremidade relativa à 

entrada. Os reservatórios de entrada e saída foram mantidos com nível constante. 

A partir do ponto de estabilização do escoamento, o objetivo era provocar 

uma pe11urbação e verificar o resultado. Foram utilizados dois tipos de perturbação, 

uma em forma de fonte pulso e a outra em forma de fonte degrau. 

A simulação da fonte pulso foi feita com o auxílio de uma seringa plástica, 

com a qual o traçador foi injetado na mangueira de silicone, num ponto à montante 

do corpo de prova. O mecanismo de injeção utilizado, juntamente com a câmara de 

distribuição localizada na entrada do tubo, garantiam que a solução penet rasse 

através elo meio poroso numa camada uniforme e em toda a seção transversal elo 

tubo. No momento em que a injeção era feita, o programa ele coleta de dados era 

acionado. 

As leituras contínuas dos dados, para o par de eletrodos da entrada, foram 

feitas com o auxílio do condutivímetro e apresentadas na tela do microcomputador 

por meio de um gráfico de tensão em função do tempo. Como havia apenas um 

condutivímetro disponível, o ensaio foi repetido adotando a mesma rotina descrita 

anteriormente para que fossem feitas as leituras elos dados para o par de eletrodos da 

saída. 

Foi adotado um procedimento básico para a simulação de fonte degrau: 

depois de estabilizado o escoamento, os registros do reservatório de entrada e de 

saída foram fechados, a água do rese1vatório de entrada foi descartada e em seguida 

ele foi preenchido com uma das soluções previamente preparadas. Abertos os 

registros, foi acionado o programa para o qual já havia sido informado o intervalo de 
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tempo a ser utilizado entre as leituras, os dados foram sendo coletados e apresentados 

na tela do microcomputador através de um gráfico de tensão em fimção do tempo. 

Finalizou-se a coleta de dados a pa11ir da estabilização do valor de tensão medido. 

Aqui, a coleta na entrada e na saída foram feitas simultaneamente, já que haviam 

dois condutivímetros à disposição. 

4.2.3 1\tletodologia dos ensaios da terceira montagem 

As etapas de preparação das soluções, estabilização do escoamento e a 

simulação da fonte pulso foram executadas da mesma forma que para a segunda 

montagem. 

Apenas o procedimento adotado para a simulação de fonte degrau, que foi 

utilizada para a cal ibração dos condutivímetros, difere um pouco do apresentado 

anteriormente. Como haviam dois reservatórios disponívei s na entrada do tubo, um 

deles foi abastecido com água, enquanto o outro, foi abastecido com uma das 

soluções preparadas para a fonte degrau. O reg istro do reservatório que continha o 

traçador permaneceu fechado. O registro do reservatório que continha água foi aberto 

e começou o processo ele estabi li zação elo escoamento. 

Depois de estabilizado o escoamento, o programa de coleta de dados foi 

acionado e, a partir do 5° ponto coletado, o registro da entrada de água foi fechado e 

o da entrada ele solução foi aberto simultaneamente. Os dados foram sendo coletados 

e apresentados na tela do microcomputador através de um gráfico de concentração 

em níveis digitais (ND) em função do tempo. Finalizava-se a coleta de dados a pa11ir 

da estabilização do va lor de tensão medido. 

Durante os ensa1os, a vazão foi medida pelo método volumétrico com o 

auxílio de um recipiente de vid ro graduado e um cronômetro. A temperatura do 

ambiente nos ensa ios definitivos era constante e foi controlada com o auxílio de um 
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condicionador de ar. Este controle foi necessário para que não houvesse variações de 

temperatura durante os ensaios, já que esta se mostrou motivo de alterações nas 

medidas. 

4.3 Desenvolvimento dos ensaios 

Inicialmente alguns testes foram feitos para poder determinar a freqüência 

com que a tomada de dados seria feita , verificar e reparar possíveis desajustes nos 

condutivímetros, observar se a montagem não apresentava vazamentos, etc .. 

Durante estes testes iniciais, pôde-se perceber que o tempo gasto pelo 

traçador para chegar ao final do corpo de prova era muito curto, ás vezes questão de 

segundos. Este fato foi associado ao efeito parede, já discutido na revisão 

bibliográfica, que permite um escoamento preferencial junto às paredes do tubo 

devido à ordenação das partículas nesta região, resultando num aumento relativo da 

velocidade (Zotiu, 1985) e podendo interferir na unidimensionalidade elo 

experimenta em questão. 

Na tentativa de mm11mzar o efeito parede, a parede interna do tubo foi 

revestida com uma espessa camada de vaselina sólida com o intuito de acabar com o 

caminho preferencial existente. Alguns testes foram feitos para verificar a eficácia do 

procedimento. Antes do tubo ser revestido, o traçador levava segundos para atingir a 

saída e a vazão era de l, IJ ml/s. Após o revestimento, repetindo-se o ensaio nas 

mesmas condições elo anterior, o traçador passou a levar horas para atingir a saída e a 

vazão diminuiu para O, 16ml/s. Os gráficos apresentados nas figuras 12 e 13 mostram 

os resultados. 
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Figura 12 -Experimento reali zado antes do tubo receber o revestimento de 

vaselina sólida. 
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Figura 13 - Experimento rea li zado depois que o tubo recebeu o revestimento de 

vaselina sólida. 
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Um outro ponto que chamou atenção está relacionado à evolução do perfil de 

concentração. Pôde-se perceber, por diversas vezes, que quando uma fonte pulso era 

simulada, havia a formação de dois picos na curva referente à medida feita na entrada 

elo corpo de prova, outras vezes notava-se a formação de picos alargados. Após 

alg1unas tentativas de identificação do problema, percebeu-se que ao trocar o 

conteúdo do reservatório de saída por água limpa, o valor da condutividade medido 

na saída do tubo, diminuía consideravelmente. 

A partir daí, foi feita uma observação do compo1iamento dos valores medidos 

pelos condutivímetros quando havia traçador misturado à água do reservatório da 

saída e quando havia somente água. Prosseguindo com as observações, constatou-se 

ainda que havia interferência dos pares de eletrodos entre si, o que contribuía para a 

distorção dos dados. 

A idéia inicial para tentar solucionar o problema seria a colocação de duas 

malhas de aço inoxidável, uma a montante e outra a jusante do par de eletrodos 

responsável pela leitura da condutividadc c que seri am aterradas. Para testar se isso 

bastaria, foi feito uma blindagem com dois fios de cobre, que foram introduzidos na 

saída do tubo e foram fixados entre a mangueira e o adaptador de mangueira. Estes 

fios foram ligados entre si e aterrados. Isto significa que só se pode observar a 

interferência ou não da concentração do reservatório de saída na leitura feita pelo 

condutivímetro acoplado à saída. Depois de alguns testes, fi cou claro que a 

interferência tinha desaparecido. Pode-se observar isto nas figuras 14 e l5 

apresentadas a seguir. 
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Figura 14 - introdução de solução salina no reservatório de sa ída, que continha água 

limpa, no 23. ponto coletado (230s). 

Experimento feito com a bli ndagem: 

o 100 200 300 400 500 

t (s) 

Figura 15 - introdução de solução sa lina no reservatório de saída, que continha água 

limpa, no 23" ponto coletado (230s). 
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O passo seguinte foi verificar se havia interferência entre os pares de 

eletrodos. 

Para isso, o seguinte procedimento foi adotado: Os condutivímetros estavam 

fazendo as leituras na entrada e na saída . Depois de um ce11o tempo, o 

condutivímetro da entrada foi desconectado do par de eletrodos, o que fez com que a 

condutividade caísse na entrada e ao mesmo tempo, aumentasse na saída, mostrando 

assim a interferência existente entre os pares de eletrodos. 
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F igura 16 - Condutiví metro que tàz a medida na entrada do tubo desconectado do 

eletrodos no I 0° ponto coletado ( I Oüs). 

O passo seguinte foi tàzer a mesma blindagem para o outro lado do eletrodo e 

rea li zar outros testes semelhantes aos anteriores para verificar sua eficácia. 

Como não daria para utilizar o mesmo tio de cobre, a solução foi atravessar 

dois fios de aço inoxidável no tubo, um antes e outro depois do par de eletrodos. Em 

seguida, outros testes foram feitos para verificar a eficácia dessa blindagem. E m vista 

do bom resultado, o mesmo proced imento foi adotado para o par de eletrodos 

localizados na entrada elo tubo . 
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Dando continuidade aos testes preliminares, alguns ajustes foram sendo feit os 

no condutivímetro devido algumas oscilações que apareceram, mas ainda assim, os 

resultados não estavam satisfatórios. Foi questionado então, se a qualidade da areia 

que estava sendo utilizada não estaria interferindo nos resultados. 

Com o intuito de melhorar a qualidade do material, optou-se por utili zar areia 

proveniente de uma mineradora, que além de ser totalmente li vre de qualquer tipo ele 

matéria orgânica, vem separada por faixas granulométricas (portanto, possibilitando 

o uso de uma amostra homogênea). 

A intenção era trabalhar com três faixas granulométricas, uma mator, uma 

menor e uma intermediária. No decotTer dos testes, pôde-se perceber que quando 

estava sendo utilizada uma amostra de granulometria intermediária, ou fi na, os 

ensaios levavam muito tempo para serem realizados. Assim, a solução foi trabalhar 

com uma amostra de maior granulometria, descat1ando as outras possibi lidades. 

Com todos os mdhoram~ntos f~itos att! então, os r~sultados t:ontinuavam 

insatisfatórios. Um outro passo foi verificar se a temperatura ambiente não estava 

interferindo, já que alguns ensaios começavam de manhã e só terminavam à tarde, 

tomando o período de maior transição de temperatura. 

Para isto, foi constniÍdo um termômetro eletrônico que seria utili zado para 

medir a temperatura da solução contida nos reservatórios, permitindo a ava liação da 

variação elas medidas com a temperatura. Foi observado que para dias de temperatura 

mais elevada, a variação ela condutiviclade era muito maior que para dias com 

temperatura mais amena. Então, a temperatura ambiente passou a ser controlada, 

utilizando um condicionador ele ar para manter constante a temperatura da sala. 

Já havia também a preocupação com a qualidade elos eletrodos que estavam 

sendo utili zados e que foram confeccionados com arame de aço inoxidável utili zado 

para soldagem, então, foi feita a troca destes eletrodos por outros confeccionados 
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com arap1e de aço inoxidável empregado em aparelhos 01todônticos, o que provocou 

uma melhora significativa nos sinais. 

Uma outra tentativa para melhorar o sinal foi realizar alguns experimentos 

utilizando ácido acético como traçaclor, e o resultado foi uma maior nitidez do sinal. 

Com as mudanças que foram feitas ao longo dos testes preliminares muitos 

problemas foram solucionados e a qualidade dos resultados melhorou 

significativamente, possibilitando uma boa visualização do fenômeno em estudo e 

direcionando o trabalho para o próximo passo que foi a calibração dos 

condutivímetros, a realização dos ensatos definitivos e mats tarde, o 

desenvolvimento da modelagem do problema. 
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5 INSTRU~IENTAÇÃO 

Para coleta elos dados foi utilizado um sistema de aquisição acoplado a um 

microcomputador automatizando as medidas de condutividade e temperatura. As 

medidas foram feitas em intervalos ele tempo pré estabelecidos e os dados 

armazenados num arquivo. 

A parte mats importante da instrumentação é a relativa à medida de 

condutividade cujo sistema foi desenvolvido pelo engenheiro Paulo Eduardo Sil veira 

e é composto por dois condutivímetros que fazem a leitura da condutividade através 

de dois pares de eletrodos posicionados na entrada e na sa ída da montagem (do tubo) . 

Cada par de eletrodos produz um sinal analógico, que é a diferença de 

potencial elétrico entre eles e é proporcional à condutividade. Este sinal é enviado 

para uma placa A/D que converte o sinal analógico em um sinal dig itaL Há um 

programa instalado no microcomputador que é responsável por interpretar e 

converter o sinal para níveis dig itais. Este programa foi desenvolvido em Visual 

Basic pela mesma pessoa responsável pela confecção dos condutivímetros e estava 

disponível no laboratório. Numa outra etapa, com o auxílio da planilha eletrônica 

Excel, os dados armazenados pelo software fora m convert idos em medidas de 

condutividade dadas em porcentagem através de uma curva de calibração. 

Dois dos canais da placa A/D faziam a leitura da condutividade e outros dois 

faziam a leitura da temperatura, já que foi utilizado um termômetro elet rônico para 

monitorar a temperatura da água dos reservatórios. Da mesma forma, cada um dos 
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sensores do termômetro eletrônico produz um sinal analógico da medida, que é uma 

diferença de potencial elétrico proporcional à temperatura. Este sinal é enviado a 

placa A/D que por sua vez o converte em um sinal digital. Este sinal é interpretado 

pelo software que fornece o valor da temperatura em ní veis digitais. Então, por meio 

de uma curva de calibraçâo e com o auxílio do Excel, este sinal é conver1ido em 

valores ele temperatura. 

5.1 Calibração 

5.1.1 Calibração dos condutivímetros 

As medidas feitas pelos condutivímetros na entrada e na saída do tubo, não 

estavam com a mesma ordem de grandeza devido a vá rios fatores como, por 

exemplo, a área de contato dos eletrodos para leitura elos dados, ganho na intensidade 

da medida ele cada um dos condutivímetro. Um outro ponto considerado foi o fato 

dos dados obtidos serem apresentados em níveis digitais. Foi feita, então, a 

calibraçâo desses conduti vímetros a fi m de converter ní veis digitais em concentração 

dada em porcentagem. 

Para a calibração o procedimento básico adotado foi a reali zação de vários 

ensaios simulando fonte degrau, em cada um deles a solução utili zada apresentava 

uma concentração diferente, possibilita ndo assim, corrigir a di ferença na ordem de 

grandeza das medidas da entrada e da saida e obter uma relação entre a medida feita 

em ní veis digitais e a concentração elo traçaclor. 

Utilizando uma balança digital, com precisão de I mg, para a pesagem do 

ácido acéti co e uma balança analógica, com precisão de lg, para a pesagem da água, 

uma solução padrão foi preparada com 400g de ácido acético e 19600g de água que 

foram misturados em um recipiente plástico, resultando em uma solução de 
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concentração 2%. Seguindo o mesmo procedimento, a partir desta solução padrão, 

foram produzidas outras soluções com concentrações de 0,2%; 0,4%;0,6%; 0,8%; 

1%; 1,2%; 1,4%; 1,6% e 1,8%. 

Foram feitos dois ensaios seguidos para cada uma das concentrações descritas 

acima iniciando com a água limpa e terminando com a solução de concentração 2%. 

A água limpa foi utilizada como uma solução com concentração zero. 

Para obter cada um dos va lores da tabela I , foi feita uma média dos I 00 

últimos pontos coletados para cada ensaio, sendo que as medidas 1 e 2 correspondem 

respectivamente à primeira e segunda coletas feitas para cada solução. Os valores 

utili zados para os gráficos e cálculos foram obtidos da média feita entre a medida I e 

a medida 2. 

Tabela I -Medidas para calibração dos conclutivímetros 

Entrada Saída 

Concentração Medida I Medida 2 Média Medida 1 Medida 2 Média 

(%) (ND) (ND) (ND) (t'-fD) (ND) (ND) 

o 155, 11 157,70 156,4 1 1 14,41 J J 2, 72 3 13,58 

0,2 35 1,9 357,08 354,49 768,73 771,73 770,23 

0,4 402,45 406,97 404,7 1 1004,16 998,27 1001 ,212 

0,6 4 11 ,38 4 18,63 4 15,01 1060,94 1063,95 1062,44 

0,8 434,87 437,63 436,25 1184,43 11 77,19 11 80,8 1 

1 449,97 452,01 450,99 1299,46 1284,44 1291 ,95 

1,2 459,24 459,49 459,36 1372,92 1368,93 1370,92 

1,4 465,79 465,40 465,59 146 1,24 1444,29 1452,76 

1,6 47 1,37 468,5 1 469,94 1527,05 1522,09 1524,57 

1,8 472,92 473,85 473,39 1592, 19 1580,36 1586,28 

2 475,71 476,32 476,02 1642,3 1629,2 1 1635,76 
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Para que os dois condutivímetros apresentassem as leituras com a mesma 

ordem de grandeza, foi necessário obter a leitura de um em função da leitura do 

outro. Para isto, foi feito um gráfico dos valores da saída em função dos valores da 

entrada e um gráfico elos valores da entrada em função dos valores da saída. Em 

seguida, cada uma das curvas foi aproximada por uma exponencial e foi escolhida a 

curva que melhor se ajustou através da análise dos gráficos de resíduos referentes a 

cada ajuste. Os ajustes foram feitos através do método elos mínimos quadrados. Os 

gráficos estão apresentados nas figuras 17 e 18 a seguir. 
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Figura 17 - Ajuste por uma exponencial de decaimento da curva de concentração 

medida na entrada em função da concentração medida na saída 

_ I SOO 
r. 

~ 1600 

" u 1400 

IÍ UU 

1000 

soo 
600 

-100 

200 

ú 
o 100 200 300 <100 500 

CE ( NO) 

Re; íduos 

C(ND) 

Figura 18 - Ajuste por uma exponencial da curva de concentração medida na saída 

em fimção da concentração medida na entrada 
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Observando os gráficos das figuras 17 e 18, foi escolhida a aproximação por 

exponencial de decaimento no gráfico da entrada em função da saída c a equação é: 

- (Cs- 313,56)/ 

C = 5 1183-355 43e 1 564•81 
E . . (5 . 1) 

onde CE e Cs são as concentrações na entrada e na saída, respectivamente. 

Assim: 

Tabela 2 - Medidas de concentração na sa ída do tubo em função das medidas de 

concentração na entrada do tubo 

Concentração (%) 

o 
0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

CE (ND) 

156,41 

354,49 

404,7 1 

4 15,01 

436,25 

450,99 

459,37 

465,60 

469,94 

473,39 

476,02 

Cs (ND) 

156,22 

353,4 

406,58 

4 17,39 

435,25 

448,93 

457, 13 

464,5 1 

470, 16 

474,47 

477,6 1 

Em seguida, para obter um gráfico da concentração em função do tempo, foi 

construído um gráfico da concentração em porcentagem em função dos dados 

obtidos na entrada do experimento em níveis digitais e a curva foi aproximada por 

uma exponencial utilizando o método dos mínimos quadrados. Também foi 

constmído um gráfico da concentração em fimção dos dados obtidos na saída do 

experimento em níveis digitais c a curva também foi aproximada por uma 
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exponencial utilizando o método dos mínimos quadrados. Em seguida, a escolha do 

melhor ajuste foi feita através da análise dos gráficos dos resíduos. Os gráficos estão 

apresentados nas figura s 19 e 20, abaixo: 
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Figura 19 - Ajuste por uma exponencial da concentração(%) em função das medidas 

de concentração (ND) na entrada do tubo 
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Figura 20 - Ajuste por uma exponencial da concentração(%) em função das medidas 

de concentração (ND) na saída do tubo 

A equação utili zada foi : 



C(%) = 0,045 + O,O 16 x e[(C(ND)-267,43)/ 44,29] 

Abaixo, o gráfico de um dos experimentos é apresentado: 
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Figura 2 1 - Gráfi co de um experimento antes de passar pela cal ibração 

Depois de ap li cadas as duas equações obtidas acima: 
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Figura 22 - Gráfico do mesmo experimento depois da calibração 
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(5.2) 
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5.1.2 Calibração do termômetro eletrônico 

O padrão utilizado para a calibração do termômetro eletrônico foi um 

termômetro de mercúrio com precisão de 0,5°C. O termômetro eletrônico possuía 

dois sensorcs, que foram fixados ao termômetro de mercúrio c em seguida 

introduzidos num recipiente que receberia a água a ser tomada a temperatura. Com o 

auxílio de um ebulidor, uma certa quantidade de água foi sendo aquecida e em 

seguida misturada à água elo recipiente contendo o termômetro. Decorrido um cer1o 

intervalo de tempo para que atingisse o estado de equilíbrio, foram feitas as leituras 

da temperatura obtida através do termômetro de mercúrio c da temperatura de cada 

sensor, exibida pelo software em níveis digitais. Após cada leitura, mais água 

aquecida era adicionada ao recipiente onde estavam o termômetro c os scnsores, para 

alterar a temperatura c assim obter os pontos para a curva ele ca libração. 

Em posse dos dados obtidos acuna, foi feito um ajuste usando regressão 

linear para a obtenção da equação da curva de calibração para cada um dos sensores. 

Estas curvas c suas respectivas equações estão apresentadas no apêndice l. 
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6 MODELO MATEMÁTICO 

6.1 A equação diferencial 

O objetivo aqui é obter uma relação matemática da concentração de traçador 

em função do espaço e do tempo, que permita a deternünação do coeficiente de 

dispersão longitudinal do traçador através do meio poroso utilizado. Para chegarmos 

a uma equação diferencial que represente o movimento da água através do meto 

poroso, precisamos ela equação ele Darcy e da Equação da continuidade. 

O volume de controle é o volume do tubo preenchido com areia. É limitado 

pelas paredes elo tubo e pelas micro telas posicionadas em suas extremidades. 

O traçaclor é transportado para o meio poroso através do escoamento da água. 

Neste processo os fenômenos de difusão e advecção provocada pelo escoamento 

forçado de água. 

Para que se possa simpli ficar o processo de modelagem, alguns cuidados 

foram tomados. Para que se tivesse um meio homogêneo e isotrópico, foi util izada 

uma amostra de areia com granulometria regular. Antes de dar in ício aos 

experimentos, o volume de controle foi saturado, ou seja, todos os poros foram 

preenchidos com água. 
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Como o objetivo do trabalho é f.1zer um estudo unidimensional elo processo, a 

preocupação fundamental foi com a presença do efeito parede que colocaria em risco 

esta unidimensionaliclade. O mecanismo utilizado para a eliminação elo efeito parede 

e os resultados tàvoráveis foram apresentados anteriormente. 

Os traçadores escolhidos foram NaCl e Ácido Acético. São materiais 

conservativos e portanto não sofrem decaimento biológico e nem radioativo. 

Tomadas as precauções acima, o meio utilizado era homogêneo, isotrópico e 

saturado com água. O regime de escoamento era permanente, a vazão constante e a 

velocidade média constante. 

Levando em consideração o fato de que o transpot1e subsuperfícial ocorre por 

difusão, advecção e dispersão e aplicando a equação de conservação da massa para o 

volume de controle, temos que a equação diferencial que representa a variação da 

concentração ao longo do tempo pode ser expressa por: 

(6 . 1) 

6.2 A solução da equação diferencial 

A solução de uma equação diferencial pode ser obtida através de métodos 

numéricos ou então, analiticamente. Para obter uma solução analítica da equação 

diferencial acima, é preciso ter conhecimento elas condições iniciais e de contorno 

envolvidas no problema e que devem refletir a geometria do campo e também o 

modo de injeção do traçador e o caminho de mistura desta concentração (Klotz, 

1980). A influência das condições ele contorno no cálculo da distribuição de um 
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soluto foi investigada por Gershon and Nir ( 1969), Van Genutchen ( 1980), entre 

outros. 

Para um escoamento unidimensional em um me10 poroso homogêneo, 

isotrópico e saturado, com a injeção de massa em forma de pulso efetuada no sentido 

do escoamento e no ponto central da seção transversal do tubo, as condições iniciais 

e de contorno para a solução da equação são: 

C(x,O) = Co , Vx 

C( O, t) = {
0
c0 para O< t < t 0 

para t > t0 

"r 
c '-J (oo t) = O Vt Ox . ' ' 

/\solução analítica da equação (6. 1) admitindo as condições acima é: 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

(6. 5) 

onde m" = M é razão entre a massa total do traçador e a área da seção transversal e 
A 

x1 é o ponto de injeção do traçador. 
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A determinação de EL é feita através dos dados experimentais com auxílio do 

comando solver da planilha Excel utilizando o método dos mínimos quadrados para 

obter o melhor ajuste. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Resultados da primeira montagem 

As leituras feitas estão apresentadas nas tabelas 3 e 4, a seguir. 

Tabela 3- Medidas ele condutância para diversas concentrações de saturação em 

cápsulas contendo areia não lavada. 

Concentração 

da Condutância (S) 

Solução(%) 

Medida l Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Medida 6 

100 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

75 0,037 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

50 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

40 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

25 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

20 0,0 17 0,017 0,017 0,017 0,0 17 0,01 7 

10 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

2,5 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

o o o o o o o 
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Tabela 4 -Medidas de condutância para diversas concentrações de saturação em 

cápsulas contendo areia lavada. 

Concentração 

da Condutância (S) 

Solução(%) 

Medida I Medida 2 Medida3 Medida4 MedidaS Medida6 

37,5 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

25 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

10 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

0,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0, 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pode-se perceber que, para va lores coincidentes de concentração de 
I 

saturação, as medidas feitas em tubos contendo areia lavada são sempre inferiores às 

medidas reali zadas em tubos contendo areia não lavada . 

A partir dos dados da tabela 3, fo i construído o gráfi co da condutância em 

função das concentrações de saturação para verificar o comportamento entre elas e 

que é apresentado na figura 23 . 
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Figura 23 - Gráfico da condutância em função da concentração de saturação para 

amostras ele areia sem lavar. 

O mesmo foi feito com os dados da tabela 4 e os resultados estão 

apresentados na figura 24. 
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Pode-se perceber que a relação existente não é linear já que a condutância 

aumenta com a concentração de saturação, mas, a partir do ponto onde a mistura se 

torna saturada há uma tendência da condutância se tornar constante. 

Com base nestes resultados, deu-se início à próxima etapa do trabalho que 

consiste no estudo da evolução do perfil de concentração de um poluente quando há 

um escoamento permanente de água através da matriz porosa. 

7.2 Resultados da segunda montagem 

7.2.1 Resultado de um ensaio simulando uma fonte pulso 

A partir dos dados obtidos em um experimento onde a perturbação provocada 

foi em forma de fonte pulso, foi construído um gráfico da tensão em função do 

tempo e a figura 25 representa a evolução do perfil de tensão para este teste. 

o Enlntda 

K Sa ída 

o a..L--t-----+--==~~~~~-==--..--
o 100 200 300 400 500 600 

tempo (s) 

Figura 25 -Evolução do perfil de tensão ao longo do tempo para os eletrodos 

situados na entrada e na saída do tubo. 
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Pode-se observar pela figura 25 que a tensão máxima atingida no eletrodo de 

entrada é menor que a tensão máxima atingida no eletrodo de saída. Isto ocorre 

porque o par de eletrodos da saída está bem mais sensível que o da entrada. Na 

construção do h1bo, os pares foram deixados o mais parecido possível, mas até 

mesmo pelo tipo de material utilizado isto se tornou inviável. 

7.2.2 Resultado de um ensaio utilizando fonte degrau 

A figura abaixo representa a evolução do perfil de tensão ao longo do tempo 

utilizando uma perturbação em forma de fonte degrau . 

Os gráfi cos apresentados nas figuras 26 e 27 mostram as curvas obtidas ao 

longo do experimento para concentrações iguais a 1,5% e 2,0%, respectivamente. 

Quando a solução começa a entrar no tubo, este ainda contém água e então ocon·e 

uma mistura entre elas. A pa11ir elo momento que esta mistura cessa, ou seja, quando 

o que passa pelo tubo é apenas a solução cont ida no reservatório, a tensão atinge um 

patamar. O que pode ser observado nos gráficos é que este patamar para a tensão de 

entrada é distinto do patamar para a tensão de saída, isto ocorre devido a diferença de 

sensibilidade existente entre os eletrodos. 
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Normalizando as curvas, na figura 28 pode-se observar ainda que há uma 

defasagem no ponto de inflexão das duas curvas, fato que ocorre devido ao tempo 

que o traçador leva para chegar do par de eletrodos da entrada para o da saída. 

7.3 Resultados da terceira montagem 

São apresentados neste capítulo o modelo ajustado aos dados experimentais 

obtidos na simulação de uma fo nte pulso usando ácido acético como traçador. 

C" { [ (( ) t)2 ]} . x - x l - vx 
O aJuste da curva C(x, t) = rc----; exp .- · 

~EL t 4EL t 
(6.6) 

m" 
onde C"= foi realizado variando os valores de· C", E~.., Vx · e x1, e o 

AJ4; ' 

procedimento está detalhado no apêndice II. 
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Nas figuras 30 e 31 são apresentados os resultados de 3 experimentos em 

gráficos. O gráfico plincipal contém quatro curvas, duas construídas com os pontos 

experimentais coletados na entrada e na saída do tubo, em função do tempo e são 

representados por símbolos individuais e as outras duas são resultado do modelo e 

apresentadas por linha cheia e linha pontilhada. Os gráficos são apresentados em 

concentração relativa (CR) em função do tempo. Os gráficos menores mostram os 

valores dos resíduos para cada um dos ajustes, também em função do tempo. 

o- 0,1 2 
~ 
'-' o u 0, 1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

o 
o 50 

EL = 5,02 cm2/s 

T = 25°C 

o Cr.(%) 
x Cs. (%) 

-- ;\I Co1w. Ent. (%) 
--;\I Cone. Sai.(% ) 

100 150 

l(s) 

R~síduo Entr:lCb 

co )( 

ü o ~------
~ 0,0 5 t. 

-0,05 .J .so 100 I.SO 

-0.1 

R~iduo Saida 

t(s) 

.,., 
20{) 

t(s) 

Figura 29 -Injeção de I ml de traçador a uma vazão de -3,.S9ml/s. 
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Figura 30 - injeção de I ml de traçador a uma vazão de 3,59 ml/s. 
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Figura 3 J - Injeção de 2ml de traçador a uma vazão de 3,48 ml/s. 
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Para ter uma estimativa dos valores reais da velocidade média, do termo C" e 

de x1 foram feitos alguns cálculos utilizando os dados experimentais disponíveis. Os 

procedimentos utili zados para o cálculo dos valores acima estão descritos no 

apêndice III. Já o cálculo de EL será estimado somente a partir da calibração do 

modelo. O ajuste foi feito utili zando uma fonte imagem instantânea, por isso a 

necessidade de encontrar a posição x1 da entrada do tubo. Os valores encontrados por 

meio dos pontos experimentais e os encontrados no ajuste do modelo estão 

apresentados na tabela 5. 

Tabela 5 - Comparação dos valores encontrados empiricamente e os encontrados no 

ajuste 

Figura Vx (cm/s) x1 (em) 

Exp. Mod. Exp. Mod. Exp. Mod. 

29 2,95 3, 11 0,23 0,62 27,32 25,64 

30 2,43 2,63 0,19 0,88 31 ,45 31,42 

3 1 2,45 2,63 0,41 0,84 3 1,40 3 1,36 
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Tabela 6 - Valores de EL encontrados no ajuste 

Figura 

29 5,02 

30 1,84 

3 1 2,65 

Nos gráficos de 29 a 3 1, pode-se observar que o modelo se aproxima mats 

dos pontos experimentais na curva ele sa ída. Segundo Fischer ( 1967), a di spersão elas 

partículas de um traçador originado de uma fonte pontual pode ser dividido em dois 

períodos: um advectivo, durante o qual o movimento do traçador depende ele sua 

velocidade inicial de advecção e outro difusivo, ou período de Taylor, durante o qual 

a fi·ente de traçador pode ser descrita por uma equação de difusão unidimensional na 

direção do fluxo. Como o modelo utili zado representa um fluxo dispersivo, se ajusta 

melhor após a mistura do traçador com a água do escoamento se tome homogênea 

através da área transversa l do tubo. 

Deve-se levar em consideração ainda, o fato de que as leituras dos dados na 

entrada e na sa ída do tubo são fe itas, respectivamente, antes e depois da passagem 

pela matriz porosa. Quando o traçador chega nos eletrodos da saída, leva as 

informações referentes ao escoamento através do meio poroso. Já na entrada, o 

traçador vem do escoamento pela mangueira de ligação entre o reservatório e a 

entrada elo tubo, que tem um diâmetro menor que o do tubo, não sofrendo 

interferência do meio poroso. Esta é uma consideração impot1ante a ser feita no 

momento de verificar o ajuste do modelo. 
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8 CONCLUSÃO 

Foi verificada a viabilidade do uso de medidas condutiviméticas para a 

representação do fenômeno de dispersão de um soluto no escoamento de água em 

me1o poroso. 

A pmiir destas medidas, foi possível determinar teoricamente os parâmetros 

que auxiliam na determinação da velocidade de dispersão do soluto. Estes valores 

foram considerados confiáveis quando comparados com os valores determinados 

empiricamente. 

A conclusão final é a viabi lidade do emprego da metodologia desenvolvida 

em traba lhos futuros, salvas as limitações, visto que este trabalho fo i uma 

investigação inicial para a determinação de parâmetros que determinem a velocidade 

de dispersão de um soluto no escoamento permanente de água em um meio poroso 

homogêneo. Mesmo não estando aqui representados, foram realizados experimentos 

com diversas faixas granulométricas de areia e verificou-se que o comportamento se 

repete sempre, refletindo na possibilidade de emprego desta metodologia para meios 

porosos homogêneos com granulometrias variadas. 
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..... 
APENDICR I 

Curvas de Caiibração do Termômetro Eietrônico 
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Figura 32- Curva de calibração do sensor que lê a temperatura na entrada. 
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Figura 33 - Curva de calibração elo sensor que lê a temperatura na saída. 
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APÊNDICE 11 

Metodologia para detea·minação do coeficiente de dispersão longitudinal, 

da velocidade linear média, do ponto x1 de injeção e do coeficiente C". 
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Tendo em mãos os dados experimentais e o modelo empregado, a 

metodologia consiste em uma sucessão de regressões feitas para o modelo, por 

tentativa e erro, procurando os valores de Vx, x1, ELe C" que minimizem a soma dos 

quadrados dos resíduos da entrada e da saída do experimento. Esta análise foi 

executada com o auxílio de um comando da planilha Excel utilizado para otimização. 

Este comando que facilita a análise ele regressão é o solver. 

Observando a planilha ela figura 34, as colunas A, B e C trazem os valores ele 

tempo e os dados coletados de concentração de entrada e concentração de saída, 

respectivamente. As colunas D e E, são formadas pela equação 6.6 aplicada para os 

valores correspondentes ele x na entrada e na saída do tubo. Para o cálculo da 

concentração em função do tempo os valores de C", X t , Vx e ELe são procurados nas 

células livres T2, T3 , T4 e TS, respecti vamente. As colunas F e G são responsáveis pelo 

cálculo dos resíduos ao quadrado. 

No menu Ferramentas, existe a opção Solver que acionada apresenta uma 

cat xa de diálogo onde pode-se entrar com as opções de otimização. A opção é 

minimizar o valor da célula G304 que corresponde à somatória el os mínimos 

quadrados tendo como variáveis 12, 13 , 14 e 15. 



::: '':: Tempo Dados Dados Modelo Modelo 
.1 11:·!.. experinnentais experimentais Eq. (6.6} Eq. (6.6) 

:: {Entrada) (Saída) (Entrada) (Saída) 

· :6 ,;:1 ts CEs Css C(x,ts) C(x+ôx,t5) 

:;{ 9, !}: ts CEs Css C(x,ts) C(x+ôx,ts) 

Resíduos ao 
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(B2-D2t 
(B3-D3yt 
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tt49 Csi49 C(x,t 149) C(x+~x,t149) (Bl49- Dl49f 
' .'302 ' Cs1so C(x,t1so) C(x+~x.t1so) (B150-D1.50)2 

303 í:(Fl:F302) 
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(C2-E2/ C"= C" 
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(C 149-E 149)..( 
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í:(Gl :G302) 
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Figura 34 - Exemplo de uma planilha para o cálculo de C", Xt, vx e EL 
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" APENDICE 111 

Procedimento utilizado para determinação da velocidade linear média, 

do ponto Xt de injeção e do coeficiente C", obtidos a partir dos pontos 

experimentais 
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A pnme1ra informação necessária e que foi anotada para cada um dos 

experimentos é a massa M de traçador injetada no sistema. 

A vazão Q foi medida para cada ensaTo com o auxílio ue -um Tecipiente 

graduado e um cronômetro. 

Para o cálculo da velocidade linear média de cada experimento, foram 

encontrados os centros de massa -das curvas. O centro de massa corresponde ao 

primeiro momento e é obtido pela fórmula: 

J..l.t = 

Os valores encontrados para a entrada e para a sai da serão denotados por tE e 

ts, respectivamente. 

Então: 

fornece o valor da velocidade linear média. 

A constante C" é dada por: 

C"= M 
AJ4;. 


