Modelos de transporte de massa aplicados ao desastre do Rio Doce.
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Introdução
O transporte de massa, um fenômeno que pode ser
modelado em equações diferenciais, ocorre em um
rio transportando um contaminante, como a lama,
através dos processos de advecção e difusão,
[1]
respeitando a Lei da Conservação da Massa .
Em 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento
da barragem de rejeitos da mineração de ferro em
Mariana- MG que carregou uma enorme quantidade
de lama para o Rio Doce. Este desastre ambiental
foi o cenário escolhido para a aplicação de modelos
de transporte de massa que estimam o tempo
necessário para a lama deixar o rio.

Objetivos

a distribuição da lama no trecho afetado pelo
desastre. Para sanar estas deficiências, o Modelo II
foi utilizado permitindo obter a quantidade de lama
presente num tempo t, a sua distribuição ao longo
do rio e incluir o processo de difusão que ocorre no
rio. Assim, a solução C(x,t) fornece, se for fixado o
tempo, a quantidade de lama em cada posição do
rio; e se for fixada a posição (uma cidade), a
distribuição da lama na posição escolhida em um
determinado intervalo de tempo. No modelo II,
fixando t=16 dias e x=674.4km, correspondente à
posição de Linhares-ES, local de encontro do Rio
Doce com o oceano, o gráfico resultante mostra o
pico da concentração de lama sobre o tempo exato
que a lama levou para chegar a Linhares: 16 dias.
Figura 1. Gráfico da posição fixada em Linhares-ES.

Os objetivos deste projeto são: i) estimar o tempo
necessário para a lama deixar o rio; ii) analisar sua
evolução espaço-temporal durante o transporte pelo
fluxo do rio através de dois modelos (denominados I
e II), envolvendo transporte de massa; iii) estudar
detalhadamente esses dois modelos; iv) por meio de
análise numérico-analítica, obter a solução de um
terceiro modelo (modelo III) de transporte de massa
com o termo S de fontes e aplicá-lo à realidade do
Rio Doce para obter resultados mais precisos sobre
a quantidade de lama em diferentes locais do rio.

Material e Métodos
Inicialmente, foram assumidas condições ideais
para aplicação dos modelos I e II: única entrada de
lama no rio e vazão constante. Analiticamente,
encontrou-se a solução das equações de cada
modelo. Utilizando os conceitos de taxa de variação
[2]
e variáveis separáveis obteve-se o modelo I :
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Q(t)=Q0e , sendo Q(t) a quantidade de lama (km ),
Q0 a quantidade de lama inicial, v o volume do rio
3
3
(km ), t o tempo (dias), e r a vazão (km /dia); e o
modelo II uma função de duas variáveis C(x,t) que
torna possível conhecer a quantidade de uma
substância em certa posição x do rio em certo
período de tempo t. Estudou-se métodos numéricoanalíticos para buscar a solução do modelo III.

Resultados e Discussão
O modelo I resultou em uma estimativa inicial do
tempo em que a lama permaneceria no rio. Porém,
não considerava o processo de difusão que ocorre
no rio, apenas a advecção, e não permitia visualizar
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Conclusões
Neste trabalho, estimou-se o tempo para a lama
deixar o Rio Doce por ambos modelos (I e II). O
modelo II apresenta a vantagem de fornecer a
distribuição da lama ao longo do rio e prever o
tempo exato (16 dias) necessário para ela atingir o
oceano em Linhares-ES. Mostraremos que este
resultado é observado devido ao processo de
advecção que depende diretamente da velocidade
do fluxo e à alta velocidade da onda da lama que
alterou a vazão e a velocidade natural do fluxo do rio
em um primeiro momento. Para previsões mais
precisas torna-se necessário refinar os parâmetros
considerados, como compartimentar o rio,
contribuindo para que outro modelo mais elaborado
seja desenvolvido e aplicado à situação do Rio Doce
e em outras situações de transporte de poluentes
em rios.
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