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RESUMO – o presente estudo visa a adaptação de um algoritmo numérico para resolução da equação da difusão 

em duas e em três dimensões para a avaliação da influência de fatores como taxa de emissão, velocidade do 

fluxo, densidade do meio e coeficiente de dispersão na variação da concentração de poluentes em cenários de 

dispersão, visando seu emprego no planejamento de fontes emissoras pontuais. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos modelos de dispersão de poluentes vêm sendo desenvolvidos de modo a prover 

subsídios para avaliação de impactos ambientais e monitoramento da qualidade de recursos 

naturais, tais como água, ar e solo. A equação da difusão, utilizada como base para a maioria 

dos modelos existentes, pode ser aplicada em diversas áreas, como em estimativas de 

concentrações de poluentes atmosféricos, análise de dispersão em meio aquoso, mecânica dos 

solos e engenharia de petróleo (SAVOVIC e DJORDJEVICH, 2012).  

Após a emissão, os poluentes podem assumir diversos comportamentos, sendo 

influenciados pelas características da fonte, por fatores meteorológicos, pela topografia do 

terreno e pelo uso do solo. As variáveis em questão podem contribuir tanto para a acumulação 

de um determinado poluente quanto para a sua diluição na atmosfera.   

A distribuição espacial e temporal da concentração de poluentes atmosféricos baseia-se 

na equação da difusão (Equação 1), que consiste no cálculo da concentração em função da 

intensidade da fonte emissora (E), transporte por convecção (C) e difusão molecular (D) e 

turbulenta (LORA, 2002).  

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐸 + 𝐶 + 𝐷                                                                                                             (1) 

Este trabalho propõe o emprego de algoritmo numérico para resolução da equação da 

difusão bidimensional em cenários de dispersão de poluentes atmosféricos de modo a viabilizar 

a utilização do modelo no planejamento de fontes emissoras pontuais.  

METODOLOGIA 

Para modelagem da dispersão de poluentes atmosféricos, deve-se levar em consideração 

alguns contribuintes, tais como, fontes emissoras, concentração inicial do poluente, velocidade 
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e características do fluxo no qual um poluente é carreado, fluxo de massa através da superfície 

e características do meio, como temperatura e densidade, conforme Figura 1.   

O presente estudo contempla a análise da influência da taxa de emissão, da velocidade 

do fluxo em que um determinado poluente é carreado, da heterogeneidade do meio e do 

coeficiente de dispersividade do meio, sendo estes dois últimos fatores divididos em dois 

componentes, longitudinal e transversal, na variação da concentração de um determinado 

poluente em função do espaço e do tempo.  

Após a validação do algoritmo utilizado para a equação da difusão bidimensional, será 

avaliada a viabilidade do emprego do mesmo em coordenadas polares e, posteriormente, em 

três dimensões, com validação por meio da comparação com estudos de caso de fontes pontuais.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Para validação do método, o algoritmo foi empregado com os mesmos dados de entrada 

utilizados por Djordjevich e Savovic (2013) para resolução da equação da difusão 

bidimensional em cenário de dispersão de soluto com fonte do tipo pulso, cuja emissão é 

cessada após um ano. Na figura 1 é apresentada a variação da concentração inicial em x0 e y0 

em função do tempo neste estudo para validação do método empregado.  

 

Figura 1: Variação da concentração inicial em x0 e y0 em função do tempo para validação do método. 

 

Ainda para validação do método, foi simulada a variação da concentração em função 

dos eixos x e y para tempos fixos, de 0,35 e 0,85 ano, conforme simulado por Djordjevic e 

Savovic (2013), foram observadas diferenças no decaimento da concentração, conforme Figura 

2 (esq). Foram realizados testes alterando os valores de Dxo e Dy0, sendo observado um 

decaimento mais suave no eixo y para valores de Dx0 e Dy0 compreendidos entre 0,2 e 1,3 
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(Figura 2 - dir), indicando que ainda são necessários ajustes para conclusão da validação do 

método empregado.  

Figura 2: Variação da concentração inicial do soluto em função da distância para t=0,35 ano e t=0,85 

para os dados de entrada utilizados por Djordjevich e Savovic (2013) (à esquerda) e com Dx0 e Dy0 variando de 

0,2 a 1,3 (à direita).  

   

CONCLUSÕES  

De acordo com os resultados preliminares, observa-se que embora a variação da 

concentração inicial em x0 e y0 em função do tempo tenham sido compatíveis com o estudo 

desenvolvido por Djordjevich e Savovic (2013), ainda são necessários ajustes nas 

configurações do algoritmo utilizado para validação do método utilizado de modo a viabilizar 

o emprego do método para resolução da equação da difusão bidimensional.  
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