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Áreas alagáveis estão entre os mais importantes ecossistemas naturais do planeta e
exercem uma variedade de funções ecológicas que são, em geral, mantidas pelo
processo de alagamento e secamento periódico. Conhecer o processo hidrodinâmico e
de qualidade de água destas áreas é fundamental para prever seu comportamento futuro
frente aos possíveis impactos decorrentes de atividades antrópicas, em face de cenários
de viabilidade ambiental. Nesta tese é apresentado um modelo de qualidade de água
aplicado a áreas alagáveis que sofrem com o processo de alagamento e secamento. Este
modelo é acoplado ao modelo hidrodinâmico 2DH do programa SisBaHiA®, além de
considerar uma técnica de alagamento e secamento que contempla a rugosidade e a
porosidade do meio, a qual foi denominado de método poroso-rugoso. Os processos de
reação cinética do modelo de qualidade de água foram modificados para incorporar os
efeitos de alagamento e secamento. Experimentos numéricos de bacias são usados para
validação e comparação com outros métodos. A eficácia do método de qualidade de
água acoplado ao modelo hidrodinâmico com alagamento e secamento é avaliado na
modelagem de canais e bacias hipotéticas, bem como na modelagem do estuário da Baia
de Vitória com suas extensas áreas de mangues.
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Wetlands are among the most important natural ecosystems on the planet and play
a variety of ecological functions that are generally maintained by wetting and drying
periodic process. Knowing the hydrodynamic processes and the quality water in such
areas is essential to prevent its entropic activities in the face of environmental
sustainability. In this thesis a water quality method applied to wetlands that suffer from
wetting and drying processes is presented. This model is coupled to the hydrodynamic
2DH model of SisBaHiA®, besides considering a wetting and drying technique that
include the roughness and porosity of the medium, which was nicknamed “roughporous layer”. The kinetic reaction processes of the water quality model were modified
to include wetting and drying effects. Some numerical experiments of basins are used
for validations and comparison with other methods. The effectiveness of the water
quality method coupled to the hydrodynamic model with wetting and drying is
evaluated in modeling hypothetical channels and basins, as well as the complex Vitória
Bay estuary with its extensive mangrove areas.
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1 Introdução
Regiões costeiras sempre foram áreas atrativas ao desenvolvimento e ocupação humana.
As atividades antrópicas, quase sempre de forma desordenada, resultam em graves
danos ambientais. A ocupação destas zonas costeiras e o mau uso dos recursos hídricos,
tais como, o lançamento irracional de efluentes, seja doméstico ou industrial, nos corpos
de água ameaçam a sustentabilidade dos ecossistemas naturais.
Desta forma, verifica-se a necessidade de se conhecer e entender os diversos
processos físicos, químicos e biológicos, inerentes aos corpos de água costeiros e
estuarinos, com o propósito de prever riscos e danos ambientais, e assim intervir, ou
minimizar consequências negativas a estes ecossistemas (SIQUEIRA, 2007). A
circulação hidrodinâmica é um dos processos físicos preponderantes, pois sem uma boa
representação do campo hidrodinâmico, não é possível investigar de forma confiável
processo como o transporte de substâncias dissolvidas ou particuladas.
A modelagem computacional é uma ferramenta essencial para estudos ambientais,
tanto na determinação da hidrodinâmica como modelagem de qualidade de água das
regiões costeiras e estuarinas. Estas regiões geralmente apresentam áreas alagáveis em
seu interior possuindo assim uma circulação peculiar e de escala mais diminuta do que
os modelos hidrodinâmico em geral são capazes de representar. O processo de
alagamento e secamento em áreas alagáveis é importante, pois a circulação
hidrodinâmica destas áreas constitui um fator preponderante para a estrutura de
funcionamento, uma vez que acarretam o aporte de nutrientes destas áreas para o
estuário, aumentando a oferta de nichos produtivos e alimentares para a fauna e
influenciam toda a produtividade do ecossistema, entre outras consequências do ponto
de vista ecológico (PAZ, 2010).
Embora exista um grande número de modelos disponíveis capazes de simular a
hidrodinâmica e a qualidade de água de corpos de água rasas com boa capacidade de
predição, a modelagem hidrodinâmica e de qualidade de água em áreas alagáveis por
serem áreas extremamente rasas, e se apresentarem periodicamente inundadas devido a
variação das marés, apresentam uma série de dificuldades quando comparadas com a
modelagem de corpos de água abertos. Dentre as dificuldades, se destacam a
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representação do processo de alagamento e secamento de forma que haja conservação
de massa no sistema. Em vista disso, constata-se a necessidade de se desenvolver de
técnicas ou métodos capazes de capturar o processo de alagamento e secamento em
modelos hidrodinâmicos a aplicáveis a áreas alagáveis e.g. planícies de maré, e regiões
de mangue.
As dificuldades da modelagem numérica provenientes do processo de enchimento e
secamento estão associadas principalmente a três fatores: (i) conservação da massa e
momentum que podem ser afetados pelo escoamento fictício entre elementos molhados
e secos, (ii) oscilações numéricas que podem ocorrer devido a transição de elemento
molhadas para seco ou vice versa, e (iii) o cálculo pode se tornar instável devido ao
tratamento impróprio das pequenas profundidades da água (BEFFA & CONNEL,
2001). No esforço de solucionar este problema nas últimas décadas foram
desenvolvidos métodos de simulação numérica para processos de alagamento e
secamento em modelos de escoamento de águas rasas e.g UCHIYAMA (2004); YUAN
(2007); SOBEY (2009).
O conhecimento das trocas de material entre as interações complexas das áreas
alagáveis-estuário-região costeira, através do acoplamento entre o processo de
alagamento e secamento com o modelo de qualidade de água fica, evidente a sua
importância. Este conhecimento pode servir como uma importante ferramenta na gestão
ambiental, fornecendo respostas às complexas questões dos sistemas ecológicos
envolvidos. Facilitando de certa forma, as avaliações de impactos ambientais, assim
como, no desenvolvimento de propostas de planos de manejo, e de contingência que
podem ser feitas com maior segurança para uso sustentável destas áreas.
Apesar da importância com relação ao entendimento dos processos referentes às
interações complexas das áreas alagáveis-estuário-região costeira, entretanto, pouca
atenção tem sido dada a estes processos que são fundamentais aos estudos de qualidade
de água. HARDY et al. (2000) observa que são gerados alguns problemas com a
aplicação do processo de alagamento e secamento nos modelos numéricos de transporte
aplicados aos modelos de qualidade de água, referente a inclusão de áreas secas ao
modelo, para representar o movimento da fronteira de alagamento, pois, quando a
profundidade de água se torna muito baixa, ou seja, próximo a zero, isto pode gerar
instabilidade na equação advectiva-difusiva, podendo levar a soluções altamente
difusivas (BATES & HORRITT, 2005).
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Desta forma, este estudo tem como finalidade identificar como os processos físicos,
químicos e biológicos e suas interações controlam as distribuições espaciais das
variáveis de qualidade de água aplicada a regiões alagáveis, através do acoplamento,
entre o modelo hidrodinâmico bidimensional modificado com técnica de alagamento e
secamento, e o modelo de qualidade de água adaptado a estas áreas.
Pesquisa dessa natureza pode ajudar a explicar padrões de qualidade de água de
forma mais consistente, pois através desta, será possível identificar e quantificar os
processos físicos, químicos e biológicos e suas interações, e como estes processos
controlam a distribuição espacial dos componentes de qualidade de água.
Do exposto, verifica-se a relevância do estudo desenvolvido, embora exista um
grande número de estudos realizados no Brasil sobre áreas alagáveis aplicadas
especialmente às regiões de mangue, sendo que, grande parte das pesquisas encontradas
na literatura concentra-se geralmente na verificação da biota, sustentabilidade,
caracterização socioeconômico, entre outros, não dando ênfase ao estudo de qualidade
de água acoplado ao modelo hidrodinâmico com processo alagamento e secamento. Isto
demonstra, de certa forma, a importância científica do estudo desenvolvido.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho de tese é aprimorar um modelo de qualidade de água
acoplado a um modelo hidrodinâmico bidimensional com a inclusão do processo de
alagamento e secamento aplicado a regiões alagáveis.
Dentro deste contexto, os objetivos específicos são:


Investigar e desenvolver algoritmo de alagamento e secamento. No estudo foi
desenvolvido o método rugoso-poroso, MRP, para representar o processo de
alagamento e secamento por apresentar resultados mais realistas ao modelo
hidrodinâmico SiBAHiA®.



Realizar testes de consistência do algoritmo de alagamento e secamento escolhido.



Aplicar o modelo hidrodinâmico com o processo de alagamento e secamento em
um domínio real.
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Modificar os processos cinéticos de produção e consumo do modelo de qualidade
de água com o processo de alagamento e secamento incorporado ao programa
SiBAHiA®.



Realizar testes numéricos e aplicar o modelo de qualidade de água com alagamento
e secamento a um domínio hipotético e real.

1.2 Organização do texto

Esta tese foi estruturada em dez capítulos além de uma parte dedicada a referências
bibliográficas.
No Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica com definição, classificação,
e importância das áreas alagáveis ao ecossistema. Neste Capítulo também é feito uma
classificação e descrição dos métodos de alagamento e secamento, e revisão dos
principais trabalhos encontrados na literatura que tratam deste assunto.
No Capítulo 3 são apresentadas as equações que compõe o modelo matemático que
substanciam o modelo hidrodinâmico. Assim como, a descrição e formulação do
método de alagamento e secamento utilizado no estudo.
O Capítulo 4 descreve as formas de discretização temporal, e a formulação fraca
das equações governantes do modelo hidrodinâmico.
O Capítulo 5 apresenta experimentos numéricos executados com o modelo
hidrodinâmico com o método poroso-rugoso (MRP) de alagamento e secamento,
comprovando sua eficiência em resolver várias situações em bacias e canais de maré.
O Capítulo 6 descreve o modelo de qualidade de água aplicado a áreas alagáveis, o
modelo matemático, e os processos cinéticos de produção e consumo das variáveis
consideradas no modelo de qualidade de água.
No Capitulo 7 é apresentada a modelagem numérica da equação de transporte
advectivo-difusivo usada no modelo de qualidade de água aplicado a áreas alagáveis.
No Capitulo 8 é apresentado experimento numérico aplicado ao modelo de
qualidade de água.
No capítulo 9 é apresentada a caracterização do Estuário da Baia de Vitoria, ES,
aplicação do modelo hidrodinâmico com o método de alagamento e secamento (MRP)
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acoplado ao modelo de qualidade de água, neste estuário, e discussão dos resultados
obtidos.
Por fim, o Capítulo 10 reúne as conclusões alcançadas com o desenvolvimento da
tese, e apresenta recomendações para pesquisas futuras sobre a temática abordada.
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2 Revisão Bibliográfica
2.1 Áreas alagáveis

Áreas alagáveis, ou wetland, são importantes ecossistemas que ocorrem em todos os
continentes da terra, à exceção da Antártica, e constituem cerca de 4 a 6% da superfície
terrestre do planeta, por mais que variem enormemente devido a diferenças locais e
regionais nos solos, na topografia, na hidrologia, no clima, na vegetação e em outros
fatores, inclusive no grau de perturbação humana (MISTSH e GOSSELINK, 2000;
PAZ, 2004 apud CZM, 2001).
Apesar das dificuldades em se definir tais ambientes, áreas alagáveis podem ser
definidas como áreas muito rasas e periodicamente inundadas pela variação das marés,
ou pelas enchentes laterais de rios, baías, estuários, onde estas variações mudam as
características físicas, químicas e biológicas do ambiente (JUNK et al.,1989). Estas
áreas podem ser classificadas em áreas alagáveis costeiras e estuarinas, e áreas alagáveis
interiores, sendo a primeira fortemente influenciada pela alternância das marés de
enchente e vazante, e.g. manguezal1, planície de maré2, e marisma3 ou pântano salino,
enquanto que, as áreas alagáveis interiores não são influenciadas pela variação de
marés.

1

Ecossistema costeiro de transição entre ambiente terrestre e marinho, característico de regiões
tropicais e subtropicais, sujeitos à ação das marés e de ocorrência em regiões costeiras abrigadas
(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995).
2
Áreas adjacentes a corpos de água costeiros que possuem baixa declividade e extensão
significativa (centenas de metros a quilômetros), sendo alagadas (total ou parcialmente) na
preamar e descobertas na baixamar (GALLO, 2009).
3
Zona pantanosa periodicamente inundada por águas salobras (SUGUIO, 1998).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1. Exemplos de áreas alagadas costeiras: (a) Manguezal, (b) e (c) Planície
de maré, e (d) Marisma (Fonte: PERILLO et al., 2009).
O Brasil apresenta uma grande extensão de ecossistemas de áreas alagáveis,
destacando-se os manguezais que ocupam uma grande faixa do litoral brasileiro de
aproximadamente 13.400 km2, estendendo-se desde o estado do Amapá até o estado de
Santa Catarina (BEDINELLI, 2008), as várzeas da região Amazônica onde cerca de
20% de toda a bacia são de áreas alagáveis, o Pantanal Mato-grossense com
aproximadamente 140.000 km2 de áreas inundáveis, e a região de planície do estado de
Mato Grosso do Sul a qual é influenciada pelas cheias do rio Paraná (BENASSI, 2006).
As áreas alagáveis estão entre os maiores ecossistemas naturais produtivos do
planeta, comparadas ás florestas tropicais e aos recifes de corais, e executam uma
variedade de funções ecológicas (CHIN, 2006), isto se deve principalmente por serem
áreas propícias a retenção4 e a transformação5 de nutrientes ou contaminantes, sendo

4
5

Ocorre quando os nutrientes são assimilados e estocados na biomassa vegetal ou são
incorporados ao substrato.
Refere-se às mudanças de forma dos nutrientes, e.g. transformação do nitrogênio em nitrato por
desnitrificação.
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essenciais para a conservação da biodiversidade, contribuindo também para a melhoria
da qualidade de água dos ecossistemas estuarino e costeiro.
Geralmente, áreas alagáveis apresentam uma superfície bastante irregular e
exibem uma estrutura dendrítica e sinuosa de canais de maré6 de tamanhos variados.
Estes canais têm a função de drenar e inundar estas áreas, onde, muitas vezes, o
escoamento continua mesmo com a superfície da área alagável exposta após o recuo da
maré. As variações periódicas dos eventos de alagamento e secamento, e do período de
alagamento, provocam uma serie de transformações de características limnológicas nos
corpos de água, causadas pelas interações entre os ambientes aquático e terrestre
(BENASSI, 2006). A produtividade das espécies varia conforme a variação da
temperatura, profundidade de água e do escoamento (FENG & MOLZ, 1997). Os
movimentos horizontais e transversais da água nestas áreas são de grande importância,
pois este movimento entre o canal de maré e a área alagável resulta em trocas de
nutrientes, condicionando o balanço dos processos de produção, respiração e ciclagem
de nutrientes dos vários habitats da área alagável, e do canal de maré (KAJAK, 1988;
KADLEC, 1989; NEIFF et al., 2001).
Apesar de vários estudos mostrarem as interações entre os processos químicos e
biológicos sobre as áreas alagáveis, modelos matemáticos confiáveis para prever o
impacto ambiental da dinâmica do escoamento sobre estas regiões ainda são escassos
(DIETRICH & PERRON, 2006). Isto se deve, sobretudo, às características peculiares
apresentadas por estas áreas, principalmente relacionadas aos processos de escoamento,
transporte e difusão. Assim, a capacidade de descrever o escoamento padrão de áreas
alagáveis de forma realista e consistente é fundamental para o desenvolvimento de um
entendimento mais amplo. Para isso, diferentes estratégias devem ser adotadas na
modelagem hidrodinâmica local. Assim, fenômenos importantes ocorridos nestas áreas
podem ser descritos geralmente por modelos hidrodinâmicos bidimensionais. Todavia,
para que estes modelos sejam capazes de simular corretamente o escoamento das áreas
alagáveis, devido à variação periódica de inundação e drenagem, é necessário que estes
modelos possuam uma aproximação prática e precisa do processo de alagamento e
secamento.

6

Canal natural formado sobre planície de maré mantida pelo fluxo das correntes de maré
(SUGUIO, 1998)
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2.2 Métodos de Alagamento e Secamento

O sistema de equações de águas rasas não-lineares utilizado em vários modelos
hidrodinâmicos é uma aproximação conveniente para o estudo de dinâmicas de águas
rasas, e de propagação de ondas, contudo uma das maiores questões relacionadas à
resolução desses tipos de problemas é o tratamento das áreas alagáveis, que alagam e
secam periodicamente com a variação das marés (QUECEDO & PASTOR, 2002).
Apesar de muitas aproximações proporcionarem resultados significativos, o processo de
alagamento e secamento é um dos problemas físicos que ainda continua sem solução
adequada, sendo desafiador o desenvolvimento de novas técnicas para um tratamento
correto desses processos (BATES, 2000, MEDEIROS e HAGEN, 2012). Estas
dificuldades estão ligadas principalmente a alguns fatores como: (i) a conservação da
massa e do momentum que podem ser afetados por escoamentos fictícios entre os
elementos molhados e secos, (ii) conhecimento insuficiente da lei de atrito de fundo que
descreve o escoamento característicos das áreas alagáveis, sobre batimetria irregular que
possui a mesma ordem de grandeza da profundidade de escoamento, e (iii) o cálculo
pode se tornar instável devido ao tratamento inadequado das pequenas profundidades de
água encontradas (BALZANO, 1998; BATES & HEVOUET, 1999; BEFFA &
CONNEL, 2001).
Em corpos de água costeiros e rasos, que experimentam a oscilação das marés na
superfície livre, como as planícies de maré, estes podem ter a mesma ordem de
magnitude das áreas constantemente submersas (FALCONER et al., 1986; CASULLI e
CHENG, 1993; UMGIESSER et al., 1988, BALZANO, 1998). Portanto, a reprodução
do processo de alagamento e secamento destas áreas é uma importante característica dos
modelos numéricos de escoamento governados pelas equações de águas rasas
(BALZANO, 1998).
Nas últimas décadas foram desenvolvidas várias técnicas numéricas de
aproximação de alagamento e secamento para modelos hidrodinâmicos com soluções
através de métodos de elementos finitos, volumes finitos e diferenças finitas. Para
representar essa dinâmica de fronteira móvel, as técnicas de aproximação de alagamento
e secamento podem ser classificadas em duas categorias principais: (i) aproximação por
malha móvel (Lagrangeana ou Lagrangeana-Euleriana Arbitraria-ALE), e (ii)
9

aproximação por malha fixa (ou Euleriana) (NIELSEN & APELT, 2003, JIANG &
WAI, 2005, YUAN et al, 2008).

2.2.1 Método de malha móvel
A aproximação por malha móvel segundo alguns autores, tais como, LYNCH & GRAY,
(1980); GOPALAKRISHMAN & TUNG, (1983); BATES & HERVOUET, (2005),
representa a descrição mais precisa dos problemas de fronteira móvel em modelos
hidrodinâmicos, pois assume que o domínio do modelo computacional é continuamente
ajustado de modo que a malha computacional possa se ajustar às mudanças do contorno
de escoamento, e assim, todo o domínio do modelo pode ser considerado “molhado”,
com a profundidade de água se aproximando de zero somente nos nós do contorno da
malha (YUAN et al, 2008, KÄRNÄ et al., 2011), onde a cada passo de tempo a
elevação da superfície livre, a velocidade horizontal e a posição da malha são
recalculadas. Entretanto, este método se depara com algumas limitações. Como esta
aproximação está fundamentada na deformação computacional espacial da malha, os
nós sobre o contorno são front-tracking, logo, as coordenadas dos nós variam a cada
passo de tempo. Isto significa que à medida que haja alterações no nível de água, as
fronteiras da malha se movem para ajustar ao limite da superfície de água (BATES &
HORRITT, 2005).
Apesar do método calcular precisamente a posição da fronteira do domínio, este
exige um custo computacional elevado, por incluir duas partes computacionais, uma
hidrodinâmica e a outra responsável pela regeneração da malha a cada passo de tempo
(SIELECKI & WURTELE, 1970; LYNCH & GRAY, 1980; HENICHE, 1999, FENG
& PERIC, 2003, ZOKAGOA & SOULAÏMANI, 2010). Sua aplicação pode não ser
estendida a domínios com contornos muito complexos, e.g. estuários com extensas
planícies de maré, ou formação de ilhas e bancos de areia isolados, pois o ajuste
contínuo da malha e sua regeneração podem sobrecarregar significativamente o
desempenho do modelo, podendo levar a problemas de estabilidade numérica, pois os
elementos localizados ao longo da fronteira da malha podem torna-se excessivamente
distorcidos, ou a distribuição dos nós na malha se torna demasiadamente espaçadaos ou
densas, caso a posição da linha de costa varie muito (JIANG & WAI, 2005). A malha

10

também pode ter grandes dificuldades em representar com precisão os dados de
batimetrias irregulares (BATES & HORRIT, 2005).
Deste modo, esta aproximação tem se restringido geralmente à aplicações em
domínios hipotéticos e relativamente pequenos e com batimetria simplificada (SIDÉN
& LYNCH, 1988; ÁUTRIA & ALDAMA, 1990, BATES & HORRITT, 2005).
Discussões mais detalhadas sobre as características e aplicações usando o método de
malha móvel podem ser verificados em GOPALAKRISHNAM, (1989); ROING &
EVANS (1993); BALZANO (1998); IP et al. (1998), LAN et al. (1991); BATES,
(2000); GREENBERG (2004); entre outros estudos.

2.2.2 Método de malha fixa
A aproximação por malha fixa pode ser classificada nas seguintes subcategorias: (i)
método de redução de malha, (ii) método de filme superficial e, (iii) método da
porosidade artificial (NIELSEN, 1999; NIELSEN & APELT, 2003; YUAN, et al.,
2008; GOURGE et al., 2009).
Método de redução de malha
O método de redução de malha foi inicialmente sugerido por LEENDERTESE (1970),
que utilizou um modelo de diferenças finitas bidimensional usando a técnica das
direções alternadas (ADI). Neste método, as células são ‘ativadas’ ou ‘desativadas’,
como ilustrado na Figura 2, sendo que a localização das células não é modificada. Isto
significa que quando a elevação da água está acima da mínima profundidade de água
admitida pelo modelo a célula é ‘ativada’ na malha de cálculo, e quando está abaixo do
valor mínimo de profundidade admitida estas são ‘desativadas’, sendo imposto valor
nulo para a componente da velocidade na célula seca. No processo de enchimento, o
nível de água no contorno é determinado pela extrapolação dos valores do nível de água
das células molhadas adjacentes. Neste tipo de aproximação uma declividade artificial
da superfície livre gera um gradiente de pressão artificial extra, que será formado nas
áreas secas, pois o nível de água é arbitrariamente fixado no fundo batimétrico.
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Figura 2. Método de redução de malha, eliminação dos elementos secos na malha
resultando em problemas de estabilidades numéricas (Adaptado de
NIELSEN, 1999).

Importante salientar que este método pode resultar em perda ou ganho de massa
quando o elemento é removido ou restaurado ao sistema. Além disso, a eliminação de
um elemento do domínio de cálculo resulta em um contorno irregular, podendo causar
problemas na estabilidade numérica do modelo, principalmente se a malha for
desestruturada, tais como em elementos finitos.
Apesar destas desvantagens, este tipo de algoritmo é extremamente usado em
modelagens em diferenças finitas. Alguns dos principais pacotes computacionais
utilizados para modelagem hidrodinâmica de regiões costeiras utilizam algoritmos de
redução de malha, dentre os quais podem ser citados: MIKE 21 (DHI, 1997), TUFLOW
(SYME, 1991), EFDC (Environmental Fluid Dynamics Code) (JI et al., 2001). Este
método também é aplicado em um número grande de pacotes computacionais, tais
como: FESWMS (BOSS INTERNATIONAL et al., 1997) e RMA2-TABS (BRIGHAM
YANG UNIVERSITY, 1993).
Método do filme superficial
O método do filme superficial mantém uma fina espessura de água à medida em que a
solução avança, com isso, os elementos secos são modelados conceitualmente pela
redução do escoamento sem a eliminação do elemento ou nó, pois a água permanece
nos elementos secos até que os mesmos permaneçam totalmente molhados (BUNYAN
et al. 2009).
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Figura 3. Esquema do método de filme superficial (Adaptado de JIANG e WAI, 2005).
A vantagem do método é que a massa pode ser conservada devido à conectividade
dos elementos permanecerem na equação da continuidade. Por outro lado, a
conservação da quantidade de movimento pode não ser garantida (ZHANG & CUNDY,
1989), assim como, afeta a propagação de onda (BATES & HORRITT, 2005). Este
método pode não localizar os pontos na grade precisamente sobre as linhas de contorno
uma vez que usa malha fixa. A linha de contorno exata pode ser localizada no meio de
um elemento. Nestes elementos, um gradiente fictício é mantido na superfície da água
enquanto parte do fundo pode ser mais alta que a altura exata de linha de costa e a
superfície da água em tal parte é artificialmente elevada sobre o fundo. Este gradiente
artificial na superfície da água e a gravidade gera um escoamento fictício. Remover ou
prever estes escoamentos não físicos sem alterar o escoamento não é uma tarefa fácil
ligada ao método de aproximação do filme de água.
Método da porosidade artificial
O método de porosidade artificial pode ser classificado em original e modificado
(JIANG & WAI, 2005). O primeiro não remove o elemento nem o nó seco do domínio
de cálculo, em vez disso, os elementos e os nós entram em um domínio que reduz a
capacidade de escoamento a uma espessura restrita, que é função da profundidade da
água. Todas as áreas secas e molhadas são computadas assumindo que exista
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escoamento abaixo da camada porosa do fundo batimétrico, e com o nível da água
ficando abaixo do fundo batimétrico determinado, como ilustrado na Figura 4. A
vantagem desta aproximação consiste em não existir gradientes de pressão artificial nos
elementos secos. Entretanto, não há conservação da massa e de momentum, por existir
escoamento de água artificial entre os elementos secos e molhados.

Figura 4. Esquema do método da porosidade artificial original (Adaptado de
JIANG e WAI, 2005).

Para resolver esse problema alguns métodos são propostos para reduzir este
transporte de massa fictício, como por exemplo, FLATHER & HUBBERT (1990) e IP
et al. (1998), que modificam a equação do momento por adicionar uma condutividade
hidráulica7 no meio poroso; HENICHE et al. (2000), aumenta a tensão do fundo
assumindo que o coeficiente de Manning é função da profundidade negativa. A
principal finalidade deste método é diminuir as componentes da velocidade, mas a
conservação da massa e do momentum pode não ser satisfeita completamente a menos
que as componentes das velocidades sejam impostas como zero, que infelizmente irá
mais uma vez conduzir ao problema de gradiente de pressão artificial. Outro problema
neste tipo de aproximação está relacionado à oscilação da velocidade quando a
profundidade da água se torna muito rasa. Para eliminar este problema uma
7

Condutividade hidráulica no meio poroso: parâmetro que traduz a facilidade com que a água se
movimenta através do solo. (CARVALHO, 2002)
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aproximação cinemática foi proposta por LEBLOND, (1978); IP et al., (1990); e
JELESNIANSK et al. (1992), em que a equação de ondas longas sem os termos de
aceleração (incluindo a diferença de tempo parcial e termos advectivos) foram usados
em estuários rasos. ERTUK et al. (2002) mostram a influência negativa da aproximação
cinemática e a importante relação da falta de aceleração local na simulação de uma onda
permanente. Este tipo de aproximação reduz significativamente a precisão do modelo
quando o domínio do modelo inclui áreas que são mais baixas que as planícies de maré.
O método da porosidade modificada é semelhante ao método da porosidade
original, diferença entre eles consiste no uso de um domínio de espessura restrita de
maior precisão. Vários estudos utilizam este tipo de abordagem podendo ser citado os
trabalhos de NIELSEN & APELT (2003), e JIANG & WAI (2005) que utilizam uma
aproximação pelo método das ‘fissuras’ e ‘capilaridade’. Este método geralmente
necessita de uma região em que exista uma transição gradual entre um elemento
totalmente ‘molhado’ e um elemento totalmente ‘seco’, como ilustrado na Figura 5,
com a capacidade de reduzir o escoamento, pois considera velocidade zero nos
elementos secos, havendo um incremento da rugosidade do fundo batimétrico
permitindo assim uma redução na capacidade de escoamento.

Figura 5. Esquema do método da porosidade artificial modificada (Adaptado de
JIANG e WAI, 2005).
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A vantagem desta aproximação é que não existe a formação do gradiente de
pressão artificial nos elementos secos, além disso, elimina o problema da não
conservação de massa como também melhora a estabilidade da solução. Este método
também é utilizado no programa RMA2. Outros exemplos deste método são descritos
em DEFINA & D’ALPAOS (1994) e DEFINA (2000).

2.2.3 Aplicações das aproximações de alagamento e secamento em
modelos hidrodinâmicos
São abordados nesta seção alguns métodos e estudos relevantes referentes à
hidrodinâmica de regiões costeiras e estuarinas sob o efeito de alagamento e secamento
encontrados na literatura.
Alguns autores como BALZANO, (1998); KRAUSE et al., (2009); ZOKAGOA
& SOULAÏMANI, (2010) consideram que o primeiro exemplo de aplicação de método
de alagamento e secamento pode ser considerado o trabalho desenvolvido por REIDE &
BODINE (1968), que desenvolveram um modelo bidimensional promediado na vertical
em diferenças finitas. Entretanto no modelo não foi considerada a advecção, com
exceção das regiões expostas ao processo de alagamento e secamento, onde os efeitos
foram incluídos implicitamente através do uso de relações empíricas. A malha usada no
modelo foi uma malha estruturada e cada célula da malha tinha uma profundidade
uniforme, que proporcionou uma aproximação em degraus da batimetria. O escoamento
nas regiões molhadas foi controlado através de uma série de relações empíricas. Se a
elevação da água superficial na célula molhada ultrapassar a altura de uma das células
secas vizinhas, então acontecia o escoamento na célula. Caso a elevação da água não
ultrapasse a altura das células secas, o escoamento não era permitido. O modelo também
permitia escoamento, através de uma espécie de barreira submersa. Se a elevação sobre
ambos os lados da barreira às ultrapassasse, então a taxa de escoamento é calculada
através das relações empíricas sobre um reservatório subterrâneo. Este modelo foi
calibrado através dos dados registrados durante as máximas alturas de água ocorridas no
furacão Hurricane Cindy de 1963. Onde uma grande inundação foi prevista e as
máximas alturas de elevação foram capturadas, obtendo uma boa correlação com os
dados medidos em campo. O modelo assim como o processo de alagamento e
secamento foram intensivamente calculados, sendo obtidos resultados satisfatórios.
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LEENDERTSE (1970) desenvolveu o primeiro modelo implícito com aplicação
em regiões de planície de maré baseado na técnica ADI. Antes do passo de convecção
uma análise é feita para cada célula sobre a profundidade fictícia, definida como sendo a
diferença entre o nível da água no centro da célula, e a altura média do nível batimétrico
entre os quatro lados da célula. Se a profundidade de água for menor que o limite de
tolerância adotado no modelo, a célula é então retirada da malha do cálculo. Neste caso,
o cálculo de previsão, ou seja, não é calculado o escoamento na célula seca. Entretanto,
se a altura da profundidade de água nas células vizinhas forem maiores que o limite de
tolerância admitido no modelo, estas são ativadas ao modelo. Esta técnica é a precursora
do método de exclusão. A desvantagem deste método consiste na não conservação de
massa. Porém, nesta época foi um avanço significativo na modelagem de áreas
alagáveis.
FLATHER & HEAPS (1975) desenvolveram método de alagamento e secamento
utilizando uma malha computacional de Richardson. Nesta metodologia, a elevação do
nível de água é avaliada no centro de cada célula que compõe a malha. A comunicação
entre as células é realizada através dos pontos de escoamento situados nos lados das
mesmas. Tais pontos funcionam como uma porta, permitindo fluxo de entrada e de
saída da célula. Assim, um determinado ponto é considerado molhado se o nível de
água neste ponto é mais alto que o nível do fundo naquele ponto. A cada passo de
tempo o algoritmo de FLATHER avalia se há ou não escoamento a cada ponto da
malha, ou seja, verifica se cada porta está aberta ou fechada.
YEH & CHOU (1979) desenvolveram um modelo bidimensional promediado na
vertical para solucionar o problema com o movimento das interfaces água-terra. Este
modelo usou uma malha fixa e a discretização do tempo foi feita de forma explicita.
Durante a maré enchente, as células da malha não são adicionadas à medida que o nível
de água de uma célula próxima aumenta. Entretanto, durante a maré vazante, as células
da malha são removidas, caso a profundidade total de água estiver abaixo do valor
limite de calculo do modelo. Os autores também propuseram um procedimento para
atenuar as perturbações das pequenas ondas causadas pela mudança na malha fixa pelo
aumento do atrito nas áreas secas.
BENQUÉ et al. (1982) desenvolveram um modelo de fronteira móvel promediado
na vertical, aplicado a uma malha estruturada. A equação de águas rasas foi resolvida
em três passos: advecção, difusão e propagação. Estes autores utilizaram o método do
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filme superficial, onde as células secas foram assumidas estarem em uma fina camada
de água. O escoamento na região de fronteira móvel foi recalculado usando a equação
de escoamento dominada pela força de atrito do fundo. Este modelo foi aplicado na
Baía de Saint Brieuc e no Estuário do rio Canche, na França. Foi obtida uma boa
concordância entre os resultados obtidos e os medidos. Entretanto, foi verificado que o
modelo não conservou massa.
FALCONER & OWENS (1987) desenvolvem um modelo de fronteira móvel que
resolve a equação de águas rasas em uma malha estruturada em diferenças finitas. O
modelo determina as linhas de costa como função da última profundidade da malha
calculada. As profundidades das células molhadas eram comparadas com o valor da
profundidade total de água critica. Se o valor da profundidade de água nas quatro seções
transversais da célula fosse menor que o valor crítico atribuído no modelo, esta célula
não era considerada no domínio de cálculo, e a tensão de atrito do fundo e as
componentes de velocidade destas células eram consideradas zero. Nas células secas, o
modelo considera a existência de uma espessura fina de água que corresponde ao último
valor antes da célula torna-se seca. A célula se torna molhada novamente, se a média
das quatro profundidades de água totais na célula for maior que a profundidade mínima
total do modelo. Juntamente com a profundidade crítica total, o modelo calcula uma
elevação superficial crítica, com valor abaixo da qual a célula deveria ser removida da
malha de computacional. O modelo foi aplicado no estuário de Humber na Inglaterra.
LIU (1988) desenvolveu um modelo bidimensional baseado no trabalho de
BENQUÉ et al. (1982), utilizando o método do filme de água superficial, pois assume
que existe uma fina camada de água sobre as áreas secas do modelo. Para validar o
modelo de fronteira móvel, a propagação da onda em direção à declividade da praia foi
estudada e comparada a soluções teóricas obtidas de CARRIER & GREENSPAN
(1958). Devido aos bons resultados obtidos com o teste, o modelo foi aplicado no Lago
Okeechobee na Florida. Foi verificado que o modelo de fronteira móvel obteve melhor
resultado do que o modelo com fronteira fixa, entretanto não houve conservação de
massa no modelo.
AKANBI & KATOPODES (1989) desenvolveram um modelo de fronteira móvel
com o intuito de simular as ondas de inundação sobre um fundo seco. Os autores
usaram um modelo bidimensional e uma malha móvel não estruturada em elementos
finitos. Foram incluídos ao modelo a advecção, a tensão de atrito do fundo e os termos
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de infiltração. No procedimento de cálculo alguns problemas decorrentes da simulação
com o processo de alagamento e secamento ocorreram, devido à imposição de certas
restrições as áreas alagadas. Assim como uma parte significativa do tempo da simulação
foi gasta na regeneração da malha e no rastreamento da fronteira móvel. A precisão do
modelo foi verificada através de dados medidos experimentalmente e medidos em um
campo de teste. O campo de teste correspondeu ao aumento no passo de tempo no
escoamento de um canal retangular permeável inicialmente seco. O modelo apresentou
resultados satisfatórios em comparação aos dados medidos, apesar de terem utilizado
uma malha computacional grosseira.
LECLERC et al. (1990) desenvolveram modelo numérico bidimensional baseado
em elementos finitos, utilizando uma aproximação de fronteira móvel em processos de
escoamento com superfície livre para simular alagamento e secamento em estuários e
rios utilizando as equações de águas rasas. O algoritmo empregado pelos autores utiliza
elementos secos, parcialmente secos e molhados. O método usado por estes autores foi
o método de porosidade artificial original.
FLATHER & HUBBERT (1991) apresentaram um estudo de fronteira móvel e
usa a técnica de FLATHER & HEAPS (1975), ao permitir o alagamento e secamento
gradual das células do domínio. Os autores incluíram um fator de abertura nas equações
resultantes do momentum e um fator de área na equação da continuidade, indicando a
fração molhada do lado de uma célula e a fração molhada da área de uma célula,
respectivamente. Tais frações podem varia de 0 a 1. Apesar dos autores recomendarem
a implementação desses fatores aliada a uma batimetria refinada da região de interesse,
GEORGE & STRIPLING (1995), aperfeiçoaram o algoritmo de FLATHER &
HUBBERT (1975), aplicando o conceito das ‘facetas inclinadas’, pois GEORGE &
STRIPLING (1995) afirmam que em modelagens numéricas de planícies de maré, as
células de uma malha relativamente grosseira podem secar completamente no estágio da
baixa-mar e provocar falsos choques no modelo durante o processo de alagamento e
secamento. Os autores mostram que há maior possibilidade de eliminar tais choques ao
representar a batimetria local, em cada célula, por uma faceta inclinada do que por um
nível de fundo plano.
CASULLI & CHENG (1992) desenvolveram um modelo de fronteira móvel
tridimensional. O modelo usa uma aproximação explicita Euleriana-Lagrangeana para
os termos advectivos. A cada passo de tempo, a profundidade de água total nas bordas
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da célula da malha é verificada, e são definidas como zero caso a profundidade total
nestes vértices se tornarem negativas. Com a profundidade da água se aproximando de
zero, isto resulta que uma fina barreia é formada e o escoamento nas laterais das células
também é considerado zero. A célula é considerada seca se a profundidade total da água
em todos os quatro vértices é zero. Assim, a linha de costa, definida pela condição de
não fluxo, pode ser determinada automaticamente. O modelo foi aplicado na Baia de
São Francisco na Califórnia e em Veneza na Itália, reproduzindo o processo de
alagamento e secamento nestas regiões.
LUO (1993) apresenta um modelo de fronteira móvel, onde usa o método do filme
de água superficial, e testa a acurácia do modelo com várias soluções teóricas, e então o
aplica na Baía Rupert em Quebec no Canadá e no Mar Amarelo na China. O modelo é
tridimensional e usa o modelo de águas rasas em uma malha estruturada. As
velocidades obtidas com a equação do momentum sem modificação foram comparadas
com as velocidades obtidas com a formulação modificada da tensão de atrito de fundo.
Os escoamentos das regiões dominadas pelo atrito de fundo diminuem com as
perturbações das ondas causadas nas regiões de águas rasas, entretanto, as células secas
foram mantidas com uma fina camada de água.
TCHAMEN & KAHAWITA (1994) utilizam um esquema baseado em volumes
finitos aplicando o solver de RIEMANN ao modelo bidimensional de águas rasas, para
simular numericamente escoamentos de superfície livre que alagam e secam topografias
complexas. Os autores tentaram entender a origem das instabilidades sofridas pela
maioria dos esquemas tais como o das diferenças finitas e dos elementos finitos, sem o
propósito de encontrar uma solução final, mas buscando considerações que possam
revelar os ingredientes e a clareza necessária para o desenvolvimento futuro de soluções
precisas. Este estudo se concentrou na modelagem de situações em que parte do
domínio inicialmente seco sofre inundação, ou vice-versa, como no caso de
escoamentos sobre planície de maré.
CUNHA (1995) implementou um mecanismo de alagamento e secamento em um
modelo bidimensional promediado na vertical em elementos finitos, usando malha
móvel. Sendo este modelo aplicado a um caso idealizado, e em uma região na Baía de
Guanabara, onde o modelo apresentou bons resultados em ambas as aplicações.
BALZANO (1998) revisou e avaliou dez métodos numéricos implícitos para a
simulação de alagamento e secamento em modelos de escoamento de águas rasas
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bidimensionais. Destes, sete são esquemas já existentes de alagamento e secamento para
modelos baseados em diferenças finitas e três eram novos para a época. A técnica VRS
(Variable Retention Suface) é similar à usada pelo código RMA2, baseado em
elementos finitos. Apesar de produzir uma solução mais precisa, sua limitação é o
grande esforço computacional, pois se trata de um esquema não linear, desta forma,
requer interações que podem ser impraticáveis. Em seu estudo as equações de água
rasas consideradas foram simplificadas por omitir as tensões de superfície induzidas
pelo vento, força de Coriolis e os termos difusivos. De acordo com o autor, as
dificuldades na modelagem envolvendo processos de alagamento e enchimento são: i) o
modo de definir a profundidade média entre suas células, (ii) o critério de declaração de
uma célula seca ou molhada, e (iii) o modo de definir o volume de retenção na célula
em função do nível de água. O autor mostra que o método VRS apresentou melhores
resultados para um modelo bidimensional, embora tenha limitações no tempo de
simulação.
HUBBERT & MCLNNES (1999) desenvolveram método de alagamento capaz de
simular inundações em estuários e áreas costeiras. O critério para determinar o
alagamento da célula da malha não foi restrito somente ao balanço do gradiente de
pressão e atrito, utilizando também a velocidade média vertical imediatamente à linha
de costa, e o nível do mar para determinar se toda a célula será inundada ou não. Desta
forma, a inclusão ou remoção de uma célula na malha pode levar mais de um único
passo de tempo para convergir, mesmo se o critério de elevação for satisfeito. O ajuste
da linha de costa para considerar o esquema de enchimento e secamento sendo realizado
depois da solução das equações da continuidade e quantidade de movimento. Os autores
aplicaram o modelo para a região da Baía de Port Phillip na Austrália, e comparando
qualitativamente os resultados com fotografias, obtendo bons resultados.
DEFINA (2000) apresenta um modelo bidimensional de águas rasas modificado,
afim de tratar domínios irregulares parcialmente molhados. A equação da continuidade
foi modificada de modo que tivesse forma similar à da equação da continuidade usada
para representar escoamento subterrâneo. Testes mostraram que o modelo matemático
baseado nas equações modificadas foi capaz de tratar as células parcialmente secas de
forma eficaz. Esta técnica é semelhante à técnica de porosidade usada por NIELSEN e
APELT (2003)

21

HENICHE et al. (2000) apresentam modelo numérico baseado no estudo de
LECLERC (1990), utilizam o método dos elementos finitos para resolver as equações
de águas rasas bidimensional, e simular a hidrodinâmica de escoamentos superficial, em
rios e estuários, a fim de predizer a posição da fronteira móvel que distingue a área seca
da área molhada. Esta técnica utiliza um esquema Euleriano implícito para a
discretização temporal e uma malha fixa com elementos finitos triangulares para a
discretização espacial do modelo matemático, considerando um conceito de porosidade
para diferenciar áreas secas das molhadas. A aplicação desta aproximação foi em corpos
de água complexos, para análise de inundações extremas e da propagação da onda de
maré. O algoritmo considera os contornos naturais do escoamento, definidos pelas
linhas de contorno de profundidade zero, com uma nova aproximação que aceita valores
positivos e negativos para a profundidade da água. Desta forma, uma área está molhada
ou seca quando a profundidade da água é respectivamente positiva ou negativa.
WU et al. (2001) a partir do modelo matemático bidimensional promediado na
vertical denominado de Depth-Integrated Velocities And Solute Transpot– DIVAST,
investigaram a influência das árvores de mangue sobre a estrutura do escoamento em
estuários, comparando perfis de velocidade na seção transversal de uma linha de costa,
frangeada por maguezal inundável, anteriormente estudada por MAZDA et al. (1995),
idealizada e sob efeito do regime de maré. As simulações dos processos de enchimento
e alagamento foram realizadas usando um esquema detalhado por FALCONER &
CHEN (1991). Considerou-se a presença de vegetação de vários diâmetros e
densidades, assim como, num caso extremo, a sua completa remoção da planície de
maré. Foi observado que as equações hidrodinâmicas bidimensionais que descrevem
escoamentos de águas costeiras e estuarinas são na grande maioria baseadas nas
equações

de

Reynolds

tridimensionais

integradas

na

vertical

para

fluxos

incompressíveis e turbulentos e incluem os efeitos de rotação da terra, de fricção do
fundo e das tensões do vento.
HORRITT (2002) utilizou o TELEMAC 2D, modelo de escoamento de águas
rasas, bidimensional em elementos finitos, para avaliar três métodos que tratam
elementos parcialmente molhados, isto é, fronteiras moveis sobre malhas fixas. Esses
algoritmos de alagamento e enchimento foram testados a partir do uso de uma solução
numérica unidimensional do problema de inundação de uma praia plana, entretanto a
avaliação do desempenho dessas técnicas e a comparação dos diferentes esquemas são
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difíceis devido à complexidade do ambiente e a escassez de dados de validação de alta
qualidade.
NIELSEN & APELT (2003), investigaram os efeitos da variação dos parâmetros
da porosidade no desempenho do modelo hidrodinâmico bidimensional RMA2, baseado
em elementos finitos, em situações em que ocorre alagamento de áreas inicialmente
secas. Os autores utilizaram o método de porosidade artificial modificada, onde usa a
‘fissura’ para representar a espessura restrita. Neste método os elementos e nós secos
da malha nunca são removidos do domínio computacional, ao invés disso, estes entram
num domínio de capacidade de escoamento reduzido denominado de zona subterrânea
de baixa porosidade. A redução na capacidade de escoamento ocorre sobre todo o
elemento e em ambas as direções de escoamento horizontal e a transição na porosidade
entre o ‘escoamento acima da superfície do fundo’ e o ‘escoamento subsuperficial’ é
imediata, o que é inaceitável em aplicações de modelagem numérica. Segundo
MACARTHUR et al. (1990) o método da fissura geralmente requer a existência de uma
região de transição gradual entre um elemento molhado escoando completamente e o
outro totalmente seco com capacidade de escoamento reduzido. Para satisfazer tal
exigência foi utilizada a opção de áreas alagadas, cujo conceito considera uma zona de
transição de redução de porosidade quando a profundidade da água se aproxima de zero,
para que se possa obter o comportamento das ‘fissuras’ é necessário acrescentar os
valores de alguns parâmetros definido pelos autores ao modelo. De acordo com a
metodologia, durante a simulação numérica o modelo transforma a profundidade da
água numa profundidade equivalente transformada, para incorporar as mudanças na
capacidade de armazenamento de volume a serem consideradas nas zonas
subsuperficias de baixa porosidade e de transição. Na realidade, a profundidade
equivalente transformada faz com que o nível de água nunca desça abaixo do nível do
fundo, pois as profundidades de água utilizadas nas simulações serão sempre positivas.
A determinação da profundidade equivalente transformada depende do nível d’água.
JIANG & WAI (2005) sofisticaram o algoritmo de alagamento e secamento do
método da capilaridade proposta inicialmente por TAO (1984), através de um modelo
em elementos finitos tridimensional com coordenadas sigma. O principio desta
aproximação consiste em assumir capilaridades nas áreas secas, sendo estas
capilaridades conectadas às áreas molhadas próximas. Desta forma, a elevação da água
“fictícia” dos nós secos pode variar juntamente com os nós molhados, não existindo a
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necessidade de excluir ou incluir os nós secos ou molhados na malha de calculo. Esta
aproximação pode ser classificada na categoria de porosidade artificial modificada. As
modificações feitas por JIANG & WAI (2005) consistem na imposição de velocidade
nula nos nós secos, e permite também que o nível de água desça abaixo do nível de
fundo. O passo de tempo da equação de conservação de massa também foi modificada
pela introdução de uma espessura restrita e um termo de difusão para o nível de água,
eliminando o gradiente de pressão artificial apresentado em algumas aproximações de
alagamento e secamento, nos elementos parcialmente molhados. Esta aproximação não
calcula o momentum nas áreas secas, podendo garantir a estabilidade numérica do
modelo e satisfaz a conservação da massa. A aproximação foi aplicada a uma bacia
hipotética e a um caso real no Estuário de Xiamen na China, sendo obtidos resultados
satisfatórios com o modelo.
RIGO & CHACALTANA (2006) avaliaram a influência do alagamento do
manguezal na simulação hidrodinâmica da baía de Vitória, onde calibraram o modelo
DIVAST. As equações diferenciais parciais que governam o escoamento no modelo são
resolvidas através do método numérico de diferenças finitas e a malha que representa a
região a ser modelada é composta por células quadradas, o que às vezes pode ser um
limitação de uma boa representatividade de regiões de geometrias mais complexas. Os
resultados deste estudo mostram a necessidade de uma melhor representação do
domínio das áreas de manguezal ao modelar este tipo de escoamento. Dentre os efeitos
provenientes do processo de enchimento e alagamento de planície de maré é discutido
neste estudo o efeito da assimetria da onda de maré em canais de maré ocasionada
devido ao atrito induzido pelas planícies de maré sujeitas à dinâmica de alagamento e
secamento.
ZOKAGOA & SOLAÏMANI (2010) propõem um modelo numérico simplificado
para tratar os efeitos de alagamento e secamento sobre batimetria complexa. Sendo um
modelo numérico bidimensional em volumes finitos com células centradas. As equações
de águas rasas são resolvidas em uma malha fixa podendo ser estruturadas, não
estruturadas, ou ambas em volumes finitos. As interfaces de alagamento e secamento
consideram que quando a profundidade de água é maior que o fator limite do modelo, e
consequentemente o escoamento numérico pode ser calculado sem restrições na
interface de alagamento e secamento. Entretanto, caso aconteça que a interface de
alagamento e secamento se encontre entre uma célula molhada, com profundidade de
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água maior ou menor que o fator limite do modelo, e uma célula seca, com
profundidade menor que o fator limite do modelo, e a batimetria da célula seca for
menor que a elevação de água, as forças da gravidade e da inércia permitem que o
escoamento flua da célula mais rasa molhada para a célula seca. Assim, evitando que a
profundidade de água nas células sejam igual a zero, ou muito pequenos.
KÄRNÄ et al. (2011) propõem um método de alagamento e secamento onde a
posição do fundo se move no tempo, à medida que a elevação da água desce abaixo da
cota de fundo. Este método é similar ao método de porosidade artificial, apesar de não
ser considerada a idéia de porosidade neste modelo. O método possui somente um
parâmetro desconhecido cujo valor pode ser estimado. O método foi implementado em
um modelo de elementos finitos Galerkin descontínuo.
LARMAEI & MAHDI (2012) desenvolvem um modelo de fronteira móvel que
resolve a equação de águas rasas em uma malha não estruturada em volumes finitos,
para tratar o processo de alagamento e secamento. O modelo é denominado de Fluent
6.3. Foram realizados cinco testes benchmarks com o intuito de verificar o desempenho
do método em condições extremas. O método usado foi o do filme superficial. Apesar
de algumas modificações feitas no modelo verifica-se a necessidade de monitorar a
pressão, a fim de evitar valores de níveis de água negativos. Um tratamento de alta
ordem é necessário na fronteira móvel para evitar o escoamento de extensas camadas
finas de água espúrias. Uma vez que, muitas aproximações numéricas perdem a
estabilidade à medida que a profundidade de água se torna muito baixa, ocasionando
oscilações numéricas.
Apesar da extensa gama de métodos de alagamento e secamento aplicados a áreas
alagáveis não foi verificado, até a finalização desta revisão bibliográfica destinada ao
levantamento dos principais métodos de alagamento e secamento, algum trabalho
referente ao acoplamento de métodos de alagamento e secamento com modelo de
qualidade de água.
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3 Modelo hidrodinâmico
Neste capítulo são apresentadas as equações governantes que compõem o modelo
hidrodinâmico promediado na vertical do Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental8 SisBaHiA®, denominado de FIST3D9. Entretanto, não serão apresentadas deduções
analíticas das equações. Estas podem ser encontradas em ROSMAN (2011).

3.1

Equações governantes

Os escoamentos de corpos de água superficiais, tais como estuários e áreas costeiras,
são bem representados pelas equações de águas rasas. Estas equações são derivadas das
equações de Navier-Stokes incompressíveis, promediadas na vertical, assumindo as
seguintes hipóteses: (i) a coluna do corpo de água é bem misturada na direção vertical, e
a profundidade é pequena em comparação ao comprimento horizontal do corpo de água;
(ii) as ondas de maré possuem pequena amplitude e longo período, e as componentes
verticais de aceleração são negligenciadas, permitindo a aproximação hidrostática; (iii)
a velocidade é assumida constante na direção vertical. Para os propósitos deste trabalho,
estas equações podem ser descritas na forma das equações da continuidade e da
quantidade de movimento:
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(2)

Com os índices i, j = 1, 2 ; onde ui é a componente do campo de velocidade nas idireções, z = ζ é a elevação da superfície livre e z = -h é a elevação do fundo de um
nível de referência, H = ζ + h é a profundidade, ρ é a densidade da água, g é a
8

9

SisBAHiA®: desenvolvido na Área de Engenharia Costeira e Oceanográfica do Programa de
Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ. É um sistema de modelos numéricos com módulos
hidrodinâmico, de transporte de escalares euleriano, lagrangeano, de qualidade de água, de
geração e propagação de ondas, com representações tridimensionais, e bidimensionais
promediadas na vertical.
FIST3D: É o modelo hidrodinâmico 3D para escoamentos de grande escala, composto por dois
módulos: um promediado na vertical (2DH), e outro 3D que calcula o campo de velocidades
tridimensional. Maiores detalhes verificar ROSMAN (2011).
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aceleração da gravidade, iS e iB são os vetores de tensão de atrito na superfície livre e
no fundo, ai = 2ϕsenθui é fator de Coriolis que expressa os efeitos de rotação da terra,
onde ϕ é a taxa de rotação da Terra de aproximadamente 7,29 x 10-5 rad/s, e θ é o
ângulo de latitude do local considerado, positivo para o hemisfério norte e negativo para
o hemisfério sul, Tij é o tensor turbulento parametrizado pela técnica de filtragem.
A tensão de atrito superficial devido ao vento10, iS , pode ser obtida pela
expressão
2
iS  CDarW(10)
cos i

(3)

2
é o valor local da velocidade do vento medida a 10
onde ρar é a densidade do ar, W(10)

metros de altura, e Φi é o ângulo entre o vetor de velocidade do vento local e a direção
xi, e CD é o coeficiente de arraste do vento, obtido pela seguinte expressão
C D  (0.80  0.065W10 )  10 3

(4)

A tensão de atrito do fundo, considerando as velocidades promediadas na coluna
de água, pode ser obtida pela seguinte expressão:
iB   o U i

(5)

sendo,


g U 2 V 2
Ch2

(6)

onde U e V são as componentes das velocidades da velocidade média na horizontal, Ch é
o coeficiente de Chezy definido como

 6H 
Ch  18log 

  

(7)

onde ε é a amplitude de rugosidade equivalente do fundo para diversos tipos de
substratos, os quais podem ser encontrados na literatura especializada, que tratam da
hidrodinâmica dos corpos de águas, e.g. ABBOT & BASCO (1989).
Por outro lado, as tensões turbulentas parametrizadas baseiam-se na técnica de
filtragem. Consiste em reduzir a magnitude do problema de escoamento turbulento,
resolvendo apenas escoamentos de grande ou de “média” escala, tratando os
escoamentos dissipativos de pequena escala via modelos simplificados. A diferença
entre a técnica de filtragem e as demais técnicas de turbulência consiste na maneira de
10

Atuando somente sobre áreas molhadas, pois não há ação de vento em meio poroso.
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definir as variáveis médias, ou seja, as quantidades filtradas (escalares). Esta técnica
aparece associada à simulação de grandes escalas – LES (Large Eddy Simulation). Para
maiores detalhes verificar ROSMAN (1989).
As expressões resultantes são:
 U i U j   2k  U i U j U i U j 
  DH  DV  


 


 x j
o

x
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termos de filtragem

difusão turbulenta e dispersão
horizontal de momentum

onde i, j = 1, 2 e k = 1, 2, 3 (k = 3, correspondendo ao tempo t). DH é o coeficiente de
viscosidade turbulenta, promediada na vertical, no plano horizontal, e DV é o coeficiente
de dispersão horizontal da quantidade de movimento, uma formulação dos efeitos gerais
de (DH+DV) dado por

 DH  DV   S e


u H
6

(9)

com velocidade de atrito de fundo:
u 

g
U 2 V 2
Ch

(10)

onde Se é uma escala de calibração variando entre de 0.25 a 4.0, entretanto, na maioria
das vezes o valor 1,0 fornece bons resultados, κ = 0.404 é a constante de von Karman,
Λk representa a largura dos filtros Gaussianos do espaço e do tempo, onde na dimensão
xk é definido como Λk = αkΔxk, sendo αk é um parâmetro de escala homogêneo na
dimensão xk. O valor de αk calibra a quantidade de dissipação dada pelos termos de
filtragem. Valores usuais para αk estão entre 0.25 e 2.0, e na maioria das vezes o valor
1.0 fornece bons resultados.

3.1.1 Condições iniciais e de contorno
A existência e unicidade de uma solução para equações de águas rasas, que formam o
modelo matemático hidrodinâmico de um determinado corpo de água, são dependentes
de um grupo consistente de condições iniciais e de contorno (ROSMAN, 2011), as quais
devem ser impostas ao longo das fronteiras do domínio, para que se obtenha um
problema bem posto. A seguir serão descritas as condições de contorno necessárias para
o calculo do campo de velocidade, e da elevação de nível de água.
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Considere um domínio de modelagem Ω com contorno Г, que pode ser dividido
em contorno abertos Г1, e contorno fechados Г2, tal que   1   2 . A parte Г1 do
contorno representa o contorno aberto. Este contorno é um limite entre o domínio de
estudo que esta sendo modelado e a região de água adjacente a qual não foi incluída no
domínio de modelagem, sendo usada para caracterizar o encontro entre as massas de
água. A parte Г2 do contorno representa as fronteiras de terra, ou contorno sólido,
conforme ilustrado na Figura 6.
No contorno aberto Г1, as condições de contorno devem ter a capacidade de trazer
para dentro do domínio Ω as características do escoamento externo ao domínio. Em
ambientes costeiros a principal forçante é a maré, sendo especificado em Г1 as
oscilações da superfície livre em toda a extensão da fronteira. Além da elevação da
superfície livre ou da velocidade perpendicular à fronteira, quando ocorre afluxo11, é
necessário especificar os valores das velocidades tangenciais em Г1.

Figura 6. Domínio de modelagem (Ω). Contornos abertos (Г1) e contornos
fechados (Г2) (Adaptado de HENICHE et al., 2000).
Os contornos fechados Г2 caracterizam as margens e seções dos corpos de água,
incluídas no domínio do modelo, e as eventuais contribuições afluentes ao longo das
quais é necessário prescrever valores de vazão ou velocidade, referentes ao fluxo de
entrada.
As condições iniciais do modelo hidrodinâmico de águas rasas referentes às
equações (1) e (2) são os valores de elevação da superfície livre, e as componentes de
11

Escoamento para dentro do domínio.
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velocidade. Entretanto, as condições para o campo de elevações da superfície livre são
usualmente prescritas ao longo dos contornos abertos. Por outro lado, as condições para
o campo de velocidade são associadas às dos contornos de terra (ROSMAN, 1989).

3.2 Descrição do processo de alagamento e secamento adotado:
Método Rugoso-Poroso

Um dos principais problemas das equações de águas rasas na modelagem de corpos de
água naturais consiste em sua incapacidade de lidar com áreas expostas ao processo de
alagamento e secamento, onde a profundidade pode se aproximar de zero. O objetivo da
aproximação dos processos de alagamento e secamento é permitir o aparecimento e o
desaparecimento de áreas secas (BATES & HORRITT, 2005).
Um método de alagamento e secamento é desenvolvido neste trabalho para
simular áreas secas, denominado de método rugoso-poroso (MRP), que se baseia no
método Marsh Porosity, descrito em NIELSEN & APELT (2003) que está atualmente
implementado no SisBaHiA®. Esta técnica considera que existe uma faixa de meio
poroso abaixo da superfície do terreno, ou do fundo quando coberto de água, através do
qual ocorre um fluxo restrito de água. Entretanto, não se trata de uma simulação de
escoamento em meio poroso propriamente, mas um efeito equivalente, no qual a água
que estaria distribuída em toda a espessura do meio poroso é forçada a escoar por uma
camada equivalente com espessura e grande rugosidade. No meio poroso, a camada
equivalente de escoamento é limitada acima pelo nível da água no interior do meio, que
é uma incógnita do problema, e tem uma espessura típica da ordem de 1% a 10% da
altura de variação esperada para o nível da água no domínio de modelagem.
Nesta camada equivalente de escoamento “subsuperficial” imerso no meio poroso,
a altura da rugosidade equivalente, geradora da resistência que restringe o escoamento, é
tipicamente de 1 a 4 vezes a espessura da camada, portanto é um fluxo fortemente
restritivo12.
Na Figura 7 verifica-se a diferença entre o MRP e MMP. No MRP, um dado local
é afetado por efeitos de escoamento “subsuperficial” apenas quando a altura da coluna
12

Trata-se de escoamento com coeficiente de Chézy < 14, ou Manning > 0.07, ver Eq. (35)
ROSMAN (2011). Tais coeficientes são reversos, quanto maior o Chézy e quanto menor o de
Manning mais restrito é o escoamento. Em rios, para modelos de águas rasas, tipicamente se tem
Chézy acima de 50 e Manning abaixo de 0.025.
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de água acima do fundo for inferior à espessura da camada de escoamento equivalente
no meio poroso. E, só ocorre fluxo em toda a espessura da camada rugosa - porosa
quando a cota do nível de água estiver abaixo da cota do terreno. O MMP, também
conhecido por “marsh porosity” ou “thin slot” é adotado em alguns modelos de
elementos finitos, e.g. modelos da família SMS-RMA13. Em tal método, a camada
equivalente de escoamento restrito está sempre plenamente presente e é adicionada ao
escoamento no meio fluido existente em locais em que o nível de água está acima da
cota de fundo.

Figura 7. Representação aproximada da mudança na seção de escoamento do
método adotado (MRP) (Adaptado de BARROS et al., 2011).
Experimentos numéricos, feitos em áreas de variação de maré com manguezais,
mostram que os resultados dos métodos MRP e MMP são similares, entretanto o MRP
tem a vantagem de não interferir na celeridade de propagação de onda. Com o MMP
ocorre pequeno aumento na celeridade de propagação de ondas, por conta da
profundidade adicionada pela camada equivalente. No esquema da Figura 7, a linha
pontilhada sob a linha de nível de água–meio poroso sobe e desce em função da
variação do nível de água, entretanto, a parte que fica sempre abaixo do fundo do meio
líquido não varia no tempo, exceto na borda de transição junto ao batente da linha de
água na margem.

13

Para maiores detalhes: http://www.scisoftware.com/products/sms_details/sms_details.html
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3.2.1 Formulação de alagamento e secamento do MRP
O MRP considera que o nível de água pode descer abaixo do fundo batimétrico do
corpo de água, ou seja, presume-se a ocorrência de escoamento “subsuperficial” em
meio poroso. Na medida em que o nível de água (ζ) baixa e se aproxima da cota de
fundo, o escoamento deixa o meio totalmente fluido14, e entra em uma zona de
transição15, até passar a ocorrer totalmente na camada equivalente de escoamento imersa
no meio poroso, como ilustrado na Figura 7. A seguir apresenta-se a formulação do
MRP.

Para o método Rugoso-Poroso são definidos os seguintes parâmetros:
Espessura da camada porosa - rugosa: ERMP
Fator de rugosidade: r
No MRP, define-se para cada ponto a cota superior da zona de transição (ZTS):

ZTS ( x, y)  h( x, y)  EMRP

(11)

Considerando a situação do escoamento e efeitos da camada rugosa - porosa, define-se
uma batimetria modificada com porosidade hR (x, y, t), e amplitude da rugosidade
equivalente εR , que são calculadas da seguinte forma:
 Escoamento em meio fluido: ζ (x, y, t) > ZTS (x, y)
hR  h  x, y , t 
 R  ( x, y )



(12)

Escoamento em transição: -h (x, y)≤ ζ (x, y, t) ≤ ZTS (x, y)

hR   ( x, y, t )  EMPR
   rEMPR 
R  
    h   rEMPR
 EMPR 


(13)

Escoamento em meio poroso: ζ (x, y, t) > -h (x, y)

hR    EMPR
 R  rEMPR
14
15

(14)

Escoamento superficial.
Escoamento entre o escoamento superficial e escoamento em meio poroso.
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O fator de rugosidade, r, varia geralmente de 1 a 2. A tensão de atrito de fundo iB
depende da amplitude de rugosidade do fundo, εR, e é calculada como:
iB   ui

(15)

g
U 2 V 2
Ch2

(16)

onde,


e o coeficiente de Chezy é dado por:

 6H 
Ch  18 log10 

 R 

(17)

Pode-se verificar que na camada rugosa–porosa ocorre um escoamento rugoso
restrito com coeficiente de Chézy na faixa de 8 a 10. Para os modelos de profundidade
média dos corpos de água naturais, o coeficiente de Chézy tipico é aproximadamente
40. Logo, a altura da coluna de água que aparece nas equações (1) e (2) passa a ser
computada como:
H    hR

(18)

3.3 Formulação fraca do modelo hidrodinâmico

A forma fraca da equação da quantidade de movimento, Eq.(2) é obtida multiplicando
pelas funções de ponderação δU e δV, integrando sobre o domínio Ω e usando a
formulação de Green e as condições de contorno apropriadas. Na direção x, a forma
fraca consiste em:
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Na direção y consiste em:

1
V
gh  
V
V
  V
U
V
 2 sen V 
 Bx  Sx    q 

 
V





x
y
H
H
2
x
   t
o
o


V  xx  V V H   yx  V V H  

 g




  d    Fx V   0


x
o  x
H x  o  y
H y  


(20)

33

Os termos de tensões turbulentas são escritos como16
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As integrais de contorno nas equações de quantidade de movimento nas direções x
e y (em notação indicial) podem ser escritas na forma:




 Fi u j ij d    Fi u j ij d     FNi  FTi u j ij d 



1

(25)

2

onde Г1 são os segmentos de contorno aberto e Г2 são os segmentos de contorno
fechado; ver descrição na Figura 6. Os termos em Г2 foram decompostos em
componentes normais e tangenciais. Ao longo de Г2, a componente normal da função de
ponderação desaparece, pois as velocidades ou fluxos são condições de contorno
essenciais, e consequentemente apenas a componente tangencial permanece. Desta
forma, ao longo de Г2, as equações de quantidade de movimento são escritas em termos
das componentes tangenciais, ao invés das usuais componentes em x e y. As condições
de contorno ao longo de Г2 são calculadas na componente tangencial. Quando a
componente normal desaparece, a condição de contorno essencial é usada:

16

Cf. ROSMAN (1989; 2011)
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U N

U N  U cos( Nx )  V sen( Nx )   Q ; em  2
N
 
H

(26)

onde as U N velocidades normais, ou QN fluxos normais são valores conhecidos,
impostos em qualquer instante t, e αNx é o ângulo entre o vetor normal e o eixo x.
Quando as condições de afluxo ocorrem, ou seja, UN < 0, são necessárias duas
condições essenciais ao longo de Г2 e Г1. Isso se faz necessário, pois em situação de
afluxo o modelo não tem como calcular a direção do escoamento somente com a
informação da componente de velocidade normal ao contorno ou da elevação. Neste
caso, a componente tangencial da equação de quantidade de movimento desaparece,
sendo substituído pela imposição de velocidade tangencial nula, UT, da seguinte forma:
U N  0 ?  U T  U sen  Nx  V cos  Nx  U T  0

(27)

em todos os segmentos de contorno de afluxo em Г1 e Г2.
A equação da continuidade, Eq. (1), é também escrita fracamente. Neste caso, a
função de ponderação δζ é considerada, e multiplicando a Eq. (1) por δζ e integrando
em Ω resulta em
     hR  UH UH



  q d   0

t
x
y



(28)

Na formulação fraca, a função de ponderação δζ desaparece ao longo dos
segmentos do contorno aberto, Г1, onde a elevação da superfície de água ζ é prescrita
como uma condição de contorno essencial. Desta forma, ao longo dos segmentos de
contorno aberto, a equação da continuidade é substituída pela condição de contorno
aberto:
  x , y , t      x , y , t  ; em  1

(29)

onde ζ* são os valores conhecidos impostos para qualquer instante t.
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4 Formulação numérica do modelo hidrodinâmico
com alagamento e secamento
O modelo hidrodinâmico definido pelas Equações (19) a (28) é resolvido pelo método
de elementos finitos no SisBaHiA®, cf. ROSMAN (2011).

4.1 Discretização temporal

Para a discretização temporal, dado um tamanho de passo de tempo Δt>0 e assumindo
que as aproximações un e un-1 no instante t e t–Δt são conhecidas, a seguinte notação,
exemplificada para uma variável u, é adotada:
Valor no instante t:

u (x, y, t) = un

Valor no instante t–Δt:

u (x, y, t- Δt) = un-1

Valor no instante t+Δt:

u (x, y, t + Δt) = un+1

Valor extrapolado para o instante t+Δt/2:

u (x, y, t + Δt/2) = u 

Valor interpolado para o instante t+Δt/2:

u (x, y, t + Δt/2) = u 

Um valor extrapolado para o instante t+Δt/2 é escrito como:

u    u  u n  2

Um valor interpolado para o instante t+Δt/2 é escrito como:

u    u n1  u n  2

Um valor extrapolado para o instante t Δt é escrito como:

u  3  u n  u n1   u n2

Utilizando um esquema de diferenças finitas de segunda ordem, a forma fraca do
modelo hidrodinâmico definido pelas Equações (19) a (28), discretizadas no tempo,
podem ser escritas da seguinte forma:
 2 n 1 
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onde β é definido na Eq. (16) e as tensões turbulentas são escritas como
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Os termos envolvendo ∑q, nas equações, ou seja, os fluxos por unidade de área de
precipitação, evaporação e infiltração, são muito pequenos, desta forma, são tratados
explicitamente.

4.2 Aproximação espacial por elementos finitos

Considere uma partição M={ Ω1,..., Ωne } do domínio de modelagem Ω em ne elementos
finitos Ωe, não-degenerados e que podem ser mapeados em elementos isoparamétricos.
A aproximação de Galerkin da formulação fraca discretizada no tempo, as
Equações (30) a (40), consiste em encontrar as funções de elementos finitos ζn+1, U n+1 e
V n+1, tal que, para todo δζ, δU e δV satisfaçam as seguintes formas discretas:
ne
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(43)

onde as tensões turbulentas são as mesmas descritas nas Equações (33) a (40).
Para um melhor entendimento a respeito do método de elementos finitos aplicados a
problemas de escoamento incompressível, recomenda-se verificar bibliografia
especializada sobre o assunto, e.g DONEA & HUERTA (2003).
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5 Experimentos numéricos e discursões do modelo
hidrodinâmico com alagamento e secamento
Neste capítulo são apresentados alguns testes realizados com o MRP, a fim de avaliar a
sensibilidade do método de alagamento e secamento usado neste trabalho.

5.1 Caso teste1: Bacia com declividade uniforme

Este teste é similar ao usado por (FALCONER & OWENS, 1987; BALZANO, 1998,
NIELSEN & APELT, 2003; KÄRNÄ et al., 2011). O domínio da bacia consiste em
13.800 m de comprimento, largura infinita, 5 m de profundidade na fronteira aberta e
0m no contorno fechado, com declividade de fundo uniforme.
O domínio foi discretizado com uma malha de aproximadamente 12 elementos
biquadráticos de 9 nós. Não foi considerado atrito nas paredes da bacia. Foi aplicada
uma amplitude de rugosidade de fundo de 0.02 m. No contorno aberto foi imposta uma
variação de nível senoidal, com amplitude de 2 m e período de 43200 s. O passo de
tempo considerado foi de 600s. Os parâmetros usados para o meio poroso rugoso foram:
EMPR = 0.03 m, r = 1.0, e os usados por NIELSEN e APELT (2003) com o método do
meio poroso foram, Ep = 2.5 m. ET = 0.67 m, P = 0.04. Vento e força de Coriolis não
foram considerados em ambos os modelos.
A Figura 8 ilustra os resultados obtidos pelos métodos do MP descrito por
NIELSEN e APELT (2003), e MPR proposto neste trabalho, através dos níveis de
elevação com intervalos de 600s ao longo de todo o ciclo, em marés de enchente e
vazante.
Como ilustrado na Figura 8a, os resultados obtidos por NIELSEN e APELT
(2003), mostram que o nível de água desce aproximadamente a um nível de -1.7 m
abaixo do fundo batimétrico, na maré de enchente, e -1.2 m na maré de vazante. Já os
resultados obtidos pelo MPR, ilustrados na Figura 8b, verifica-se que o nível de água
atinge aproximadamente -1.75 m abaixo do fundo batimétrico, na maré de enchente, e
-1.25 m na maré de vazante.
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-1.2
-1.7

(a)

-1.25

-1.755

(b)
Figura 8.. Resultado da simulaçção do processo de allagamento e secamentto em
uma baciia com decclividade uniforme:
u
As
A figuras (a) mostraam os
resultadoss do métoddo do MM
MP obtidos por NIEL
LSEN e AP
PELT
(2003). As
A figuras (bb) obtidas pelo método MRP. A linnha tracejad
da em
vermelho indica a p osição das menores ellevações obbtidas por ambos
a
os. Nas coluunas à esqu
uerda e direita, observaa-se as elevações
os método
das maréss de enchent
nte e vazantee. Δt = 600ss e Δx = 1,2200 m.
Com
mparando oss resultados entre os m
métodos de forma qualitativa, notaa-se que o MPR
respoonde satisffatoriamentee ao proceesso de allagamento e secamennto impostto na
simuulação. A pequena difeerença entree os valorees obtidos com
c
os nívveis de elev
vação,
entree os métodoos esta relaccionado ao aajuste dos parâmetros
p
usados
u
no M
MPR. Verifiica-se
tambbém que o volume de retenção (áágua aprisio
onada nas áreas secass) tanto no MPR
comoo no MP nãão é significativo.
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5.2 Caso teste2: Bacia com declividade variável

Este teste foi utilizado em diversas publicações científicas, (e.g HENICHE et al., 2000;
GOURGE et al., 2009, BARROS et al., 2011). O objetivo deste teste consiste em
demonstrar qualitativamente o comportamento da fronteira móvel da água, assim como,
ilustrar a capacidade de captura do método de alagamento e secamento usado (MRP).
O domínio da bacia compreende um canal retangular com um comprimento de
500 m e largura de 25m e declividade variável. O domínio foi discretizado por uma
malha de 70 elementos biquadráticos, ilustrado na Figura 9.
Considera-se velocidade zero em todo contorno de terra. No contorno aberto
localizado em x = 500 m, o nível de água varia como:

 2t 
  1.0  0.75cos 

 3600 

(44)

As condições iniciais são ζ = 1.75 m e ui = 0. O passo de tempo para o teste foi de
9.0 s. Os parâmetros da espessura do meio poroso rugoso foram: EMPR = 0.1 m, r = 1.0,
e ε = 0.03 m. Vento e força de Coriolis não foram considerados. A viscosidade
turbulenta considerada foi de 0.5 m2/s, de acordo com (LECLERC et al., 1990; JIANG
& WAI, 2005). A Figura 10 ilustra as velocidades e elevações em diferentes tempos,
comparados com resultados obtidos por (JIANG & WAI, 2005).

Figura 9. Verifica-se a malha em elementos finitos, e na seção longitudinal é

observada a variação da batimetria, todos os elementos são
biquadráticos de 9 nós, mas somente os vértices são mostrados.
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Figura 100. Bacia com
m declividaade variávell. Resultado
os de elevaçção e veloccidade
da simullação numérrica usando
o o método de alagameento e secam
mento
MRP com
mparados ccom o méto
odo de capilaridade de JIANG & WAI
(2005).
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Observa-se nos resultados que em t = 12 min uma significativa aceleração do
escoamento próximo ao ponto x = 100 m, isto se deve à rápida mudança na batimetria, o
que torna a vizinhança deste ponto muito rasa bruscamente. Este comportamento
também é observado em LECLERC et al. (1990), e HENICHE et al.(2000).
Entretanto, HENICHE et al.(2000) atribui este comportamento às oscilações
espúrias da superfície da água que possuem a mesma ordem de grandeza dos valores da
profundidade de água. Os resultados de velocidade obtidos pelo MRP em t = 24, 30, 36
e 42 min, mostram que a velocidade na área seca pode ser da mesma ordem de grandeza
das áreas alagadas, fazendo com que a velocidade oscile próximo à fronteira molhada.
Entretanto, o comportamento do nível de água obtido pelo MMPR e por JIANG e WAI
(2005) são similares. Desta forma, fica evidente que os resultados com o MRP possuem
comportamento satisfatório em comparação aos apresentados por (JIANG e WAI,
2005).

5.3 Caso teste3: Canal de mangue com planície de maré

Este teste baseia-se no modelo descrito em CÔCO (2010). O objetivo deste teste
consiste em verificar qualitativamente o comportamento da celeridade de propagação de
onda entre os métodos MMP e MRP. O domínio possui comprimento total de 10.125 m
e largura de 860 m, sendo que o comprimento do canal de maré é de 10.000 m, com
seção transversal trapezoidal, e largura superior de 360 m e inferior de 180m, com platô
de mangue nas laterais de 250 m, e na parte final do canal de 125 m. A profundidade do
canal decresce linearmente ao longo do seu comprimento, possuindo 6 m na boca e zero
no final. No contorno aberto foi imposta uma variação de nível senoidal, com amplitude
de 0.5 m e período de 43.200 s. O passo de tempo considerado para ambos os métodos
foi de 30 s. Para o MRP os parâmetros usados foram: EMPR = 0.03, r = 1.0. Para o MMP
os parâmetros foram: EMP: 2.0 m, ET = 0.67 m e P = 0.04. Detalhes referentes aos
parâmetros do MMP verificar em ROSMAN (2011).
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(d)

Figura 11. Dimensões do canal de maré idealizado: (a) vista superior, (b) corte

longitudinal, (c) corte transversal do contorno aberto, e (d) malha
usada com 260 elementos quadrangulares biquadráticos de 9 nós,
com comprimento do canal de maré de 10.000 m, e largura superior
de 360m e inferior de 180 m, sendo que Lm é a largura da planície de
maré, Lci é a largura inferior do canal de maré, Lcs é a largura
superior do canal de maré, NMM, nível médio do mar, H
profundidade do canal, e na sequência variação da batimetria em todo
o domínio (Adaptado de CÔCO, 2010).
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Figura 122. Campo de
d velocidaade em marré vazante (t = 62400 s), no can
nal de
maré.

MMP
M

Figura 133. Comporttamento da coluna de água influeenciada pella rugosidad
de do
fundo baatimétrico ppelo método
o do meio po
oroso.
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MR
RP

Figura 144. Comporttamento da coluna de água influeenciada pella rugosidad
de do
fundo baatimétrico ppelo método
o do meio po
oroso-rugosso.
Como ilusstrado na Figura
F
12 oss resultadoss obtidos peelos métodoos MPR e MMP
M
são ssimilares, entretanto,
e
o MRP nãoo interfere na
n celeridad
de de propaagação da onda,
comoo observadoo na Figuraa 14. No méétodo MMP
P verifica-see um pequeeno acréscim
mo na
celerridade17 de onda, com
mo ilustraddo na Figu
ura 13; isto
o se deve a profund
didade
adiciionada à cam
mada equivalente.
O conheciimento da celeridade
c
em
m regiões de
d águas rassas, e.g. plannícies de maré,
m
é
fundaamental. Caaso a maré de enchennte seja maiis curta do que a marré de vazan
nte, as
veloccidades na enchente tendem a serem maaiores do que na vaazante deviido à
conseervação daa massa (FORTUNAT
TO & OLIIVEIRA, 2005). Este comportam
mento
influuência no trransporte de
d substânciias, tal com
mo, sedimentos não ccoesivos, on
nde o
transsporte destees é propo
orcional ao aumento da velocidade do esccoamento. Se o
escoaamento é prredominantee na enchennte os sedim
mentos serão
o aprisionaddos no interiior do
canall ou na plannície de marré, sendo chhamado de dominado
d
por
p enchentee, caso conttrário,

17

É a veloocidade com que uma fa se particular da onda se propaga, e.gg., a velocidaade de
propagaçção da crista da onda, c = (ggH)1/2, onde g é a gravidade e H a profunddidade de águ
ua.. Em
pequenass profundidad
des a celeriddade é indeependente daa frequência angular da onda,
dependenndo apenas da profundidadee de água.
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o sedimento é exportado para fora do canal em direção ao o estuário, sendo dominado
por vazante (ALDRIDGE, 1997; LANZONI & SEMINARA, 2002).
Desta forma, pode-se considerar que o MRP em comparação ao MMP apresenta
bons resultados.
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6 Modelo de qualidade da água
Neste Capítulo serão descritos o modelo de qualidade de água aplicado a regiões
alagáveis, o modelo matemático, e os processos de produção e consumo das variáveis
consideradas no modelo.

6.1 Considerações gerais

A modelagem da qualidade de água tem uma longa história que remonta ao trabalho
pioneiro de Street e Phelps de 1925. O qual descreve o modelo que relaciona o
decaimento de matéria orgânica medido pela demanda bioquímica de oxigênio (DBO), e
a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) em função dos coeficientes de reaeração e
desoxigenação. A estrutura deste modelo serviu de base para muitos modelos de
qualidade da água desenvolvidos ao longo dos tempos envolvendo um sistema de
equações para DBO e OD (TUCCI, 1984; SPERLING, 2007).
A partir deste modelo e devido ao aumento dos problemas de poluição em
ambientes aquáticos e ao avanço computacional, os modelos de qualidade de água
superficial passaram por evoluções significativas. CHAPRA (1997) as classifica em
quatro fases principais, a primeira fase denominada de Street e Phelps devido ao grande
número de trabalhos publicados entre os anos de 1925 e início da década de 60
referenciados ao modelo desenvolvido por estes autores. A segunda fase, de 1960 a
1970, conhecida por fase computacional devido ao desenvolvimento de métodos
numéricos mais sofisticados e maior acessibilidade ao uso de computadores. A terceira
fase definida por ecológica, de 1970 a 1977, pois nesta fase consiste com o
aparecimento dos movimentos ecológicos nos anos 70. A quarta e última fase, se inicia
em 1977 até o presente, caracteriza-se pelo esforço colocado ao estudo do
comportamento de substâncias tóxicas.
Os primeiros trabalhos relacionados com modelagem de qualidade de água
superficial tinham como foco principal a avaliação do impacto das descargas de águas
residuais em rios e estuários. Nesta fase, mais precisamente na década de 40 os modelos
de qualidade de água evoluíram lentamente, devido em parte à complexidade na
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resolução dos cálculos exigidos, pois neste período ainda não era possível o uso de
técnicas computacionais, em vista disso, a modelagem era feita de forma analítica,
como também se usava geometrias simplificadas dos sistemas naturais e regimes
permanentes na caracterização da hidrodinâmica dos corpos receptores. Estas limitações
contribuíram de certa forma no desestimulo as pesquisas voltadas para o
desenvolvimento de novos modelos de qualidade de água. Somente no final dos anos 50
os modelos unidimensionais tornaram-se mais arrojados, incluindo processos como
fotossíntese, decomposição de matéria orgânica no sedimento (ROMEIRO, 2003,
PINHO, 2000).
A segunda fase teve inicio com o advento dos computadores nos anos 60 e ao
desenvolvimento de métodos numéricos mais sofisticados, tornando possível resolver
problemas cujas soluções eram impossíveis de serem resolvidos de forma analítica,
facilitando assim o estudo e aplicações dos modelos em sistemas mais complexos, e.g.
lagos, estuários e baías.
A terceira fase definida de biológica ocorrida aproximadamente entre os anos de
1970 e 1977, este período coincide com o aparecimento dos primeiros movimentos
ecológicos dos anos 70. Neste período, o processo de eutrofização surgiu como o
principal problema ambiental. Neste período, desenvolveram-se muitos modelos de
conservação de massa de fósforo e nitrogênio para lagos, alguns deles incluindo algas,
direcionados para problemas de eutrofização (JORGENSER, 1976; TORO, et al., 1987),
proporcionando um avanço significativo nos modelos de eutrofização visando o
controle ambiental.
A última fase descrita de tóxica se inicia no final da década de 70 e se estende até a
época atual. Esta fase caracteriza-se pelo esforço colocado no estudo do comportamento
de substâncias tóxicas e no transporte e destinação destas substâncias nos corpos de
água. A dificuldade de trabalhar com os modelos de eutrofização levou os
pesquisadores a obterem conhecimentos mais específicos e detalhados dos ecossistemas
aquáticos, como também, na produção e obtenção de dados mais específicos,
aumentando de certa forma, o entendimento dos processos naturais, por meio das
variáveis de estado e reações cinéticas (ROMEIRO, 2003). Foi através deste
conhecimento

que

possibilitou

o

desenvolvimento

dos

primeiros

modelos

biogeoquímicos. Diversos estudos, dentro desse tipo de modelo apareceram por volta
dos anos 80 em corpos de água como: lagos, rios, estuários e baias (JORGENSER,
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1976; PETTS, 1984). Dentre estas aplicações destacam-se os modelos que envolvem
distribuições de reações químicas, tais como, MISTSCH & WISE (1991), e YANG et
al. (2007).
Com a evolução computacional nos últimos 30 anos houve um avanço na precisão e
eficiência dos modelos, surgindo também uma variedade de técnicas numéricas, tais
como: aproximações Euleriana e Lagrangeana, (WOOD et al., 1992, HINKELMAN et
al., 1996, SPITALERI et al., 1997, ROMEIRO, 2003), e detalhados processos
biológicos e bioquímicos. Estas técnicas são incorporadas em vários modelos de
qualidade de água, tornando-os mais robustos e consequentemente produzindo
resultados cada vez mais próximos da realidade.
Tabela 1. Resumo da evolução dos modelos de qualidade de água.
Fases

Problemas

Variáveis

Aplicações

Cinéticas

Soluções

Linear

Analíticas

Descargas pontuais
de efluente sem
(1925-1960)

tratamento e/ou

OD e DBO

com tratamento

Rios e
Estuários 1D

primário
Descargas de
(1960-1970)

efluentes com
tratamento primário

Rios e
OD e DBO

Estuários

Analíticas
Linear

1D/2D

e secundário

e
numéricas

Rios, lagos,
baías,
(1970-1977)

Eutrofização

Nutrientes

estuários
1D/2D/ quase

Não
linear

Numéricas

3D
Rios, lagos,
(1977-Atual)

Substâncias tóxicas

Metais
pesados

estuários,
baías
(sedimentos).

Numéricas
Linear

e
analíticas

1D/2D/ 3D

Adaptado de (CHAPRA, 1997; PINHO, 2000).
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6.2 Modelo de qualidade de água para regiões alagáveis

Apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas referentes ao desenvolvimento e
aplicação de modelos de qualidade de água em regiões costeiras e estuarinas, muitos
destes modelos não modelam de forma adequada regiões alagáveis, uma vez que
ocorrem áreas secas nestas regiões, como ilhas e bancos de areias durante maré baixa. A
inclusão de técnicas que incorporem os efeitos de alagamento e secamento
adequadamente ao modelo hidrodinâmico é primordial, pois este processo desempenha
papel essencial na troca de nutrientes entre estuário e regiões alagáveis, como planícies
de maré e áreas de mangue. Esta interação pode causar grandes mudanças na qualidade
de água superficial destas regiões (JUNK et al., 1989; WILSON et al., 1999 e WONG et
al., 2010).
Na modelagem de qualidade de água de áreas alagáveis é importante que seja
incorporado o processo de alagamento e secamento, de maneira que o método escolhido
para representar os efeitos de inundação e drenagem seja capaz de conservar a massa,
cf. KING (2001). Por outro lado, existe a necessidade de modelar adequadamente as
variáveis de qualidade de água aplicadas a regiões alagáveis. A coluna de água destas
regiões são muito rasas, podendo chegar a centímetros. Os processos de reação cinética
aplicados a estas áreas devem ser bem analisados para que o cálculo das concentrações
de nutrientes ou poluentes possa ser corretamente estimado.
Estas regiões servem como áreas de retenção, transformação e fonte de nutrientes
ou contaminantes. Nas áreas alagáveis os processos biogeoquímicos levam em
consideração as transformações ocorridas entre o solo e a coluna de água. A dinâmica
envolvida nos processos biogeoquímicos destas áreas, além de serem bastante
complexos ainda ocorrer em escala de tempo maior que a escala de tempo usada pelos
modelos de qualidade de águas superficiais (ROIG, 1994), ou seja, os modelos de
qualidade de água não são capazes de capturar tais processos biogeoquímicos ocorridos
entre solo e coluna de água. Desta forma, no modelo proposto não foram consideradas
as reações cinéticas ocorridas entre o meio poroso e coluna de água, mas somente as
reações cinéticas que ocorrem na coluna de água sob os efeitos de alagamento e
secamento. Ademais, as equações utilizadas neste modelo, que descrevem os processos
de transformação cinética aplicadas a regiões alagáveis foram adaptadas às equações de
transformação cinética do programa SisBaHiA®.
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O método que descreve o processo de alagamento e secamento em regiões
alagáveis consiste no MRP18 . Este método considera três meios de escoamento: fluido,
transição e “subsuperficial”, ilustrado na Figura 15. Onde cada meio de escoamento
resulta em um processo de reação cinética especifico para cada variável considerada no
SisBaHiA®. As variáveis incluídas no modelo de qualidade de água são: Oxigênio
dissolvido (OD), a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio orgânico (NO),
nitrogênio amoniacal (NH3), nitrato (NO3), fósforo orgânico (PO), fosforo inorgânico
dissolvido (ou ortofosfato-PO4), fitoplâncton e zooplâncton.
Cabe salientar que o escoamento em meio poroso ou “subsupercial” considerado
neste modelo, não representa de fato o escoamento ocorrido em meio poroso, para isso
seria necessário utilizar as equações de Darcy para descrever de forma consistente o
comportamento do escoamento em meio poroso.
No modelo de qualidade de água, para fazer a distinção entre os meios de
escoamento, foi adicionado às equações de processo de produção e consumo, de cada
variável considerada, um parâmetro de cálculo denominado de fração liquida da coluna
de água FL, ilustrado na Figura 17, expressa por:

FL 

max    h;0
   hR 

(45)

onde ζ é o nível de água, h é a batimetria, hR é a batimetria com porosidade. Maiores
detalhes verificar Capítulo 3 referente à descrição do MRP.
A diferença deste modelo para os demais encontrados na literatura consiste na
consideração do processo de alagamento e secamento, e da forma de cálculo das
equações dos processos de reações cinéticas. Na Figura 15 e Figura 16 são ilustrados os
esquemas do modelo de qualidade de água aplicado a regiões alagáveis.

18

cf. Capítulo 3 p.30
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Figura 15. Esquema simplificado do modelo conceitual de qualidade de água em

meio fluido e zona de transição. Vide esquemas do meio poroso na
figura a seguir.
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Figura 16. Esquema do modelo conceitual de qualidade de água em meio poroso.

Vide esquemas na coluna de água e na zona de transição na figura
anterior.

Meio fluido

Zona de transição

Meio Poroso

Figura 17. Esquema do comportamento da fração liquida considerado no modelo

de qualidade de água para os meios fluido, transição e poroso. FL é a
fração liquida da coluna de água, utilizada para delimitar o meio de
escoamento, para FL = 1 (meio fluido), 0 < FL <1 (zona de transição),
FL = 0 (meio poroso).

60

6.3

Modelo matemático de qualidade de água

O modelo de qualidade de água e eutrofização do SisBaHiA® baseia-se no modelo de
transporte euleriano advectivo-difusivo promediado na vertical, para escalares não
conservativos, sendo que as difusões turbulentas são modeladas usando a técnica de
filtragem19 e pode ser escrito na seguinte forma

Cm
C
 k2 U j  Cm 
1   
H
D
 Ui m 


  ij jk


H x j  
12 xk  xk 
t
xi
C
 m  qP  qE  qI   I   Rcm


H 

(46)

q

onde Cm é a concentração das variáveis de interesse, Ui são as componentes do campo
de velocidade integradas na direção vertical, H é a altura da coluna de água, qP, qE e qI
são as vazões por unidade de área de precipitação, evaporação e infiltração (m3 s-1 m-2) a
serem fixados, Dij é o tensor que representa o coeficiente de difusão turbulenta de
massa, (i,j=1,2), δjk representa o delta de Kronecker, Λk = αkΔxk é a largura de filtragem
na dimensão xk sendo αk um parâmetro de escala (k = 1,2,3, sendo k = 3 correspondente
ao tempo t). Os valores típicos de αk calibrados para a difusão/advecção são da ordem
de 0.25 a 2.0, com valor igual a 1.0, I representa as fontes ou sumidouros das variáveis
consideradas no qualidade de água, ΣRCm representa os processos de transformação das
variáveis de interesse.
As componentes de Dij que presentam a mistura devida à turbulência podem ser
decompostas nas direções longitudinal e transversal:

Dxx  DL cos2   DT sen 2   Dxxc
Dxy  Dyx  DL DT sen  cos   Dxyc

(47)

Dyy  DL sen 2   DT cos2   Dyyc
onde, DL e DT são os coeficientes nas direções longitudinal e transversal, φ é o ângulo
entre a linha de corrente e o eixo de coordenada x , e y DxxC , DxyC e DyyC são constantes a
serem fixadas.

19

Cf. p.. 27.
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O coeficiente de mistura turbulenta transversal é muito menor que o longitudinal
devido, principalmente, aos gradientes de mistura transversal serem muito menores que
os gradientes longitudinais. Os coeficientes DL e DT são parametrizados conforme

DL    5.93 u H 

(48)

DT    0.15 u H 

Onde α e β são parâmetros incluídos para facilitar a calibração e u* é a velocidade de
atrito característica.
Expandindo-se as derivadas e introduzindo os coeficientes de difusão turbulenta
Dij, a Eq. (46) pode ser reescrita na seguinte forma:
C
C
C Txx C 2 1 Txx C Txy C 2
U
V




t
x
y H x 2 
H

x

x
H

x

y


u xx

1 Txy C Txt C
1 Txt C Tyx C 2




H

x

y
H

x

t
H

x

t
H

y
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2

u xy

(49)

u xt

1 Tyx C Tyy C 2 1 Tyy C Tyt C 2 1 Tyt C





H y x H y 2 H y y H yt H y t







v yx

v yy

v yt

 C  C  q  R
C
 qP  qE   Ia
Ia
H
H
Considerando a notação indicada na equação acima, admitindo agora que as
reações são de primeira ordem devido a processos de decaimento (Kd) ou sedimentação
(Ks) como representativos das reações cinéticas, que as fontes e sumidouros sejam
representadas por I, tal que R = –(Kd+Ks)C+I, a Eq. (49) é então reescrita na forma:
Pt

C
C
C
C 2
C 2
C 2
 Px
 Py
 Pxx 2  Pxy
 Pxt

t
x
y
x
xy
xt
Pyx

C 2
C 2
C 2
 Pyy 2  Pyt

yx
y
yt

(50)

C  C  q  K  K C  I
C
 qP  qE   Ia
 d s
Ia
H
H
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6.3.1 Condições de contorno
As condições de contorno para o modelo de transporte são divididas em contorno
fechado e aberto, isto é necessário para que o problema da Eq. (46) seja bem colocado.
Em todos estes contornos existe condição de fluxo advectivo e difusivo na direção
normal podendo ser escrita de forma geral conforme equação:


 2 U n  Cm Fn
U n   Dn  n


12
x
x
H


n
n



(51)

Onde o índice n representa a direção normal, e é o fluxo normal prescrito na fronteira
fechada.
Na maioria das vezes, ao longo do contorno fechado Un e Fn* são nulos, neste
caso, a equação resolvida no contorno fechado é dada por:

Cm
0
xn

(52)

Ao longo da fronteira aberta é usual desconsiderar o fluxo difusivo. Quando o
transporte é para fora do domínio o modelo resolve somente os termos advectivo
desprezando os termos difusivos como pode ser verificado:
C m
C m
C m
U
V
  Rm
t
x
y

(53)

Entretanto, considerando a entrada de fluxo no domínio, a seguinte condição é
considerada.

Cm  Co
 t  to     Cm  Co 
2


   t  to   
1  cos 




 

(54)

 t  to     Cm  C 
onde C* é o valor da concentração prescrita, Cm é o valor da concentração calculada no
contorno no instante to, que é o instante imediatamente anterior à mudança de situação
do fluxo de saída e entrada do domínio, e τ é o período de transição a ser fixado.
Usualmente este valor varia entre 0,5 à 1,0 hora (ROSMAN, 2011).
Como discutido anteriormente, o modelo de qualidade de água para regiões
alagadas constitui um sistema complexo de dez variáveis, as quais podem ser
verificadas na Tabela 2.
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Tabela 2. Variáveis consideradas no MQA do SisBaHiA®
Variáveis

Símbolo

Unidade

Oxigênio dissolvido

COD

mg O2 l-1

Demanda bioquímica de oxigênio

CDBO

mg O2 l-1

Nitrogênio orgânico total

CNO

mg N l-1

Nitrogênio amoniacal (amônia)

CNA

mg N l-1

Nitrato

CNI

mg N l-1

Fósforo orgânico

CPO

mg P l-1

Fósforo inorgânico

CPI

mg P l-1

Fitoplâncton (alga)

CChla

mg C l-1

Zooplâncton

CZ

mg C l-1

Temperatura

T

0

C

6.3.2 Formulação fraca do modelo de transporte
A forma fraca do modelo de transporte euleriano advectivo-difusivo promediado na
vertical definido pela Eq. (50) é obtida multiplicando por uma função de ponderação
δC, integrando sobre o domínio Ω e usando a formulação de Green, e com condições de

contorno apropriadas, escreve-se:
 C
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C   q
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 C
C
C  C  C
C
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 d 
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x
y
t  

  f N Cd   0

(55)



onde δC é a função de peso ou ponderação, Ω representa o domínio do modelo, Г o
contorno do domínio e fN* o fluxo na direção normal.

6.4 Processos cinéticos de produção e consumo

Nesta seção são apresentados de forma detalhada os principais processos de
transformação resultantes das reações cinéticas de produção e consumo das variáveis
consideradas no modelo de qualidade de água aplicado a regiões alagáveis.
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6.4.1 Oxigênio dissolvido
O oxigênio dissolvido, OD, é um dos mais importantes parâmetros de qualidade de água
em sistemas aquáticos. A presença deste é essencial para a manutenção do equilíbrio do
ecossistema aquático, pois muitas espécies necessitam do OD para sobreviverem, assim
como, para a realização das reações biogeoquímicas fundamentais para os ecossistemas
aquáticos. Pois, quando a concentração de OD se encontra em níveis baixos, a vida
aquática pode ser bastante prejudicada podendo acarretar na diminuição da capacidade
de reprodução, ou até mesmo, no aumento na mortalidade de algumas espécies de
animais, tais como, peixes e larvas.
As principais fontes de OD nos corpos de água são a reaeração atmosférica e a
fotossíntese através dos organismos fotossintéticos, entretanto, a perda de OD está
relacionada com a oxidação da matéria orgânica, com os processos de nitrificação, com
a respiração das espécies aquáticas, demanda de oxigênio do sedimento devido à
diagênese do sedimento de fundo do corpo de água. Estes processos podem ser
observados na Figura 18.
A reaeração atmosférica é o principal agente responsável pelo equilíbrio do
oxigênio no meio fluido, através da interface da atmosfera e o corpo de água (JI, 2008).
A transferência dos gases é um fenômeno físico, através do qual, moléculas de gases são
intercambiadas entre o líquido e o gás pela sua interface. Esta troca resulta num
aumento da concentração do gás na fase liquida, caso esta fase não esteja saturada com
o gás. Isto é o que ocorre em um corpo de água, cuja concentração de OD reduziu-se
devido aos processos de estabilização da matéria orgânica. Deste modo, os teores de OD
são inferiores aos de saturação, que são ditados pela solubilidade do gás a dadas
condições de temperatura, salinidade e pressão (SPERLING, 1996). Nesta situação, dizse haver um déficit de oxigênio. Assim, desde que haja um déficit, existe uma busca
para nova situação de equilíbrio, permitindo que haja maior absorção de oxigênio pelo
meio fluido. Normalmente, o oxigênio é transferido da atmosfera para a água, uma vez
que, a concentração de OD nas águas naturais esteja abaixo do valor de saturação.
Entretanto, em corpos de água supersaturados através do processo de fotossíntese a
transferência é inversa, ou seja, é do corpo de água para a atmosfera.
Os seres autótrofos, tais como fitoplânctons e plantas aquáticas, necessitam não
apenas de nutrientes para seu crescimento, mas também, de energia luminosa para a
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realização de fotossíntese resultando na produção de oxigênio para os corpos de água.
Como estes seres fotossintetizantes são dependentes da luz solar, esta dependência
condiciona a distribuição destes a locais aonde a luz possa penetrar (CHIAN, 2006). Em
águas com certa turbidez a possibilidade da presença de fitoplânctons é menor e, por
conseguinte, mais reduzido é o fenômeno da fotossíntese. Entretanto, as camadas de
água localizadas na superfície, onde há maior disponibilidade de intensidade de luz
solar, as taxas de fotossíntese são elevadas, e consequentemente a concentração de
oxigênio pode exceder a concentração de OD saturado, como também na quantidade de
matéria orgânica, podendo resultar em um afloramento de fitoplâncton.
A oxidação ou decomposição da matéria orgânica gerada é executada
principalmente pelas bactérias heterotróficas aeróbias, as quais consomem OD, através
da respiração, para a realização do processo de decomposição. Onde as bactérias, na
presença de oxigênio, convertem a matéria orgânica a compostos simples e inertes, tais
como, água e gás carbônico. Com isto, tendem a crescer e se reproduzir, gerando mais
bactérias, enquanto houver a disponibilidade de matéria orgânica e oxigênio no meio
(SPERLING, 1996). O papel dos decompositores é essencial no ecossistema aquático,
pois, através de suas atividades promovem a circulação dos nutrientes possibilitando
que estes sejam reaproveitados pelos fitoplânctons, e outros produtores primários
(ESTEVES, 1998).
O processo de nitrificação nos corpos de água consiste na absorção de oxigênio
para oxidar NH4+ em NO2-, sendo um dos grandes consumidores de oxigênio em
ambientes aquáticos (JI, 2008). Os microrganismo envolvidos neste processo são as
bactérias nitrificantes que são autótrofos quimiossintetizantes, para os quais o dióxido
de carbono é a principal fonte de carbono, e a energia é obtida através da oxidação de
um substrato inorgânico, neste caso a amônia. Outros fatores importantes como a
respiração realizada por fitoplâncton, zooplâncton e outras espécies aquáticas também
contribuem para a diminuição da concentração de OD nos corpos de água através de seu
consumo.
Os organismos pertencentes ao sedimento de fundo dos corpos de água também
contribuem para o consumo de OD da coluna de água através da respiração, assim como
a decomposição da material orgânica dos bentos. Onde a demanda de oxigênio de
matéria orgânica sedimentada, e a demanda de oxigênio do fundo, DOF, é usada para
representar a diminuição do oxigênio devido às reações bentônicas.
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No modelo desenvolvido, não se considera mecanismos de produção de OD em
meio. Os processos de decomposição e nitrificação ocorrem de forma semelhante ao
meio fluido. Em meio poroso não é considerada a presença de zooplânctons, pois em
geral, a dimensão destes são maiores que os interstícios dos grãos do sedimento.
No modelo proposto, a dinâmica do OD na zona de transição entre meios fluido e
poroso é computada pela média ponderada dos processos cinéticos pertinentes a cada
meio na coluna de água. Por exemplo, se em um dado local e instante, 20% da coluna de
água estiver no meio fluido e 80% no meio poroso, a cinética de meio fluido terá peso
0,2 e a cinética de meio poroso terá peso 0,8.

Figura 18. Dinâmica do OD em meio fluido.

Como ilustrado na Figura 18 a variação na concentração do OD pode ser
determinada pela soma das fontes e sumidouros do OD. A equação que descreve os
processos cinéticos do OD nos meios fluido, poroso e transição pode ser expressa como:
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onde ka é coeficiente de reaeração, KD é a taxa de decomposição da DBO, KD(MP) é a
taxa de decomposição da DBO em meio poroso, K12 é a taxa de nitrificação, K12(MP) é a
taxa de nitrificação em meio poroso, Kg é a taxa de crescimento de fitoplâncton, Kra é a
taxa de perdas de fitoplâncton devido à respiração e excreção, Krz é a taxa de perdas do
zooplâncton por respiração e excreção, Os é a concentração de saturação do oxigênio,
ron é a razão de oxigênio consumido por unidade de massa de nitrogênio oxidado no

processo total de nitrificação, roc é a quantidade de oxigênio consumido na
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decomposição de um grama de carbono orgânico, rca é a razão entre carbono e clorofila
no fitoplâncton, DOF é a demanda de oxigênio do sedimentado de fundo, H altura da
coluna de água, FL é a fração líquida da coluna de água..
A taxa de reaeração usada no modelo, para o meio fluido é dada por:
o

ka  ka (20o ) Ta  20

(57)

onde ka(20o) é a taxa de reaeração na temperatura de 20o, θa é o fator de correção da
temperatura para a reaeração e T é a temperatura da água em oC.
A concentração de saturação do OD no modelo é afetada pela temperatura,
salinidade e pressão. A concentração de saturação pode ser expressa pela seguinte
expressão empírica:

157570.1 66423080
ODsaturado  exp  139.34411 

Ta
Ta2

1.2438 1010 8.621949 1011


Ta3
Ta4
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onde Ta é a temperatura absoluta da água em K (=273.15+ToC), S é a salinidade e Zmar é
a cota acima do nível do mar em km.
A taxa de decomposição da matéria orgânica (kD) em meio fluido e poroso, usada
no modelo, tem influência da temperatura e da concentração do OD. Assim, kD pode ser
calculado de acordo com a equação aseguir:
o 

COD
k D  k D ( 20)  (DT  20 ) 

 k DBO  COD 

(59)

onde kD(20) é a taxa de decomposição a 20oC, θd é o fator de correção da temperatura e
kDBO consiste na constante de meia saturação para o consumo de OD.
A parte particulada da matéria orgânica em meio fluido, que consiste em (1-fD5)
sedimenta-se com velocidade de sedimentação de substância orgânica (νs3) sendo
dividida pela profundidade da coluna de água. Sendo que os valores de fD5 e νs3 são
valores constantes podendo ser obtidos da literatura e.g. WOOL et al., (2003) e
CHAPRA (1997)
Verifica-se que a oxidação da matéria orgânica sedimentada representa uma parte
do consumo de OD no corpo de água. Ademais, a demanda de oxigênio pela matéria
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orgânica sedimentada, por brevidade, demanda de oxigênio do fundo, DOF,
representada no modelo depende da temperatura.
DOF  DOF20 (ST  20

o

)

(60)

onde DOF20 é a demanda de oxigênio no fundo na temperatura de 20o e θs o corretor da
temperatura cf. ROSMAN (2011).

6.4.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio
Esta variável é considerada no modelo, pois traduz indiretamente a quantidade de
matéria orgânica presente em um corpo de água, e a quantidade de oxigênio necessário
para estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea,
ilustrado na Figura 18. É importante saber a quantidade de matéria orgânica presente na
água para que se possa conhecer o nível de poluição presente no corpo de água. A
concentração elevada da demanda bioquímica de oxigênio, DBO, geralmente significa a
presença de matéria orgânica biodegradável.
O principal efeito ecológico da poluição orgânica em corpos de água consiste no
decréscimo da concentração de OD, desta forma é fundamental o adequado
fornecimento de oxigênio para que os microrganismos possam realizar os processos
metabólicos conduzindo à estabilização da matéria orgânica (SPERLING, 1996).
O processo de decomposição pode ser realizado em duas etapas, a carbonácea e a
nitrogenada (nitrificação). A DBO carbonácea é a demanda de oxigênio dissolvido
necessária para decompor a matéria orgânica. Já a DBO nitrogenada, consiste na
demanda de oxigênio dissolvido envolvido na oxidação da amônia em nitrato
(nitrificação).
A DBO do modelo é representada somente pela parte carbonácea, uma vez que, os
efeitos da nitrificação são reproduzidos de forma direta na equação do OD (ROSMAN,
2011).

Figura 19. Dinâmica do DBO em meio fluido.
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Figura 20. Dinâmica do DBO em meio poroso.

No modelo, como pode ser observado na Figura 19 e Figura 20, as principais
fontes e sumidouros do DBO incluem os detritos da herbivoria, morte de fitoplâncton e
zooplâncton, decomposição da matéria orgânica, e sedimentação da matéria orgânica.
Assim, a equação cinética para a DBO considerada no modelo pode ser descrita como:
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onde KD é a taxa de decomposição da DBO no meio fluido, KD(MP) é a taxa de
composição da DBO em meio poroso, Kea é a taxa de mortalidade não predatória, Kez e
Kez(MP) são as taxas de perda do zooplâncton por mortalidade não predatória nos meios
fluido e poroso, Kgz é a taxa de predação do zooplâncton sobre algas, roc quantidade de
oxigênio consumido na decomposição de um grama de carbono orgânico, rca razão entre
carbono e clorofila no fitoplâncton, νs3 velocidade de sedimentação de substâncias
orgânicas, fD5 é a fração de matéria orgânica dissolvida, (1- fD5) é a parte particulada da
matéria orgânica, H é a altura da coluna de água, FPR é o fator de conversão para a zona
em transição ou meio poroso que pode ser calculado pela Eq. (45).
A decomposição da matéria orgânica tanto em meio fluido, quanto poroso, leva
em consideração a influência da temperatura e da concentração de OD, sendo dada pela
expressão:
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0 

COD
kd  kd (200 ) (dT  20 ) 

 k DBO  COD 

(62)

onde kd(20o) é a taxa de decomposição a 20oC para o meio fluido, kd(MP,20o) é a taxa de
decomposição a 20oC para o meio poroso, θd é o fator de correção da temperatura, e
kDBO é a constante de meia saturação para o consumo de oxigênio.
A porção particulada da matéria orgânica presente na coluna de água sedimenta
com uma velocidade de sedimentação dividida pela profundidade da coluna de água,
sendo que os valores de νs3 e fD5 , obtidos da literatura e.g. HANG et al., (2007). No
meio poroso esse processo não funciona, pois a matéria orgânica já se encontra
sedimentada no meio poroso.
A mortalidade não predatória do fitoplâncton e zooplâncton é transformada em
DBO, através do produto entre a concentração de fitoplâncton dada em clorofila e das
razões roc e rca. No meio poroso é somente considerada a mortalidade não predatória de
fitoplâncton, pois este, devido a suas dimensões, é capaz de penetrar entre os espaços
dos grãos do meio poroso.
Os detritos de fitoplâncton não consumidos pelo zooplâncton durante o processo
de herbivoria são transformados em DBO, seguindo a mesma abordagem usada pela
mortalidade não predatória.

6.4.3 Compostos do nitrogênio
O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes no metabolismo do fitoplâncton. Isto
se deve, sobretudo, à sua participação na formação molecular de proteínas e enzimas, as
quais dependem as reações químicas celulares (FERNANDES et al., 2005). Podendo
atuar como fator limitante na produção primária de ecossistemas aquáticos, quando
presentes em baixas concentrações (CHAPRA, 1997; ESTEVES, 1998; NIXON, 2001).
As principais fontes de nitrogênio podem ser naturais, através da chuva, difusão
atmosférica, material orgânico e inorgânico de origem alóctone (ESTEVES, 1998), e
antropogênica, através de despejos domésticos e industriais, excremento de animais, e
fertilizantes.
O nitrogênio pode se apresentar em várias formas químicas nos ambientes
aquáticos. As principais formas de interesse para regiões alagadas são: íon nitrato, NO3-,
íon nitrito, NO2, íon amônia, NH4+, e nitrogênio orgânico total, NOT, que é a soma
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entre o nitrogênio orgânico na forma dissolvida-NOD (aminoácidos) e particulada-NOP
(fitoplâncton, zooplâncton, detritos) (MALCLM & SIVEYER, 2005).
Os íons nitrato e amônia são importantes aos ecossistemas aquáticos, pois
constituem as principais fontes de nitrogênio para os produtores primários, uma vez que
são rapidamente absorvidos pelo fitoplâncton, devido à rapidez das reações, associado
ao baixo consumo de energia, tendo impacto direto no crescimento do fitoplâncton e no
processo de eutrofização. Caso haja carência destes dois compostos, os fitoplânctons
podem utilizar o íon nitrito e/ou nitrogênio orgânico dissolvido, onde suas principais
fontes resultam-se da morte ou herbivoria, decomposição e excreção do fitoplâncton (
FERNANDES et al., 2005).
Os processos de transformação do nitrogênio em áreas alagadas são bastante
complexos, pois consistem em vários processos inter-relacionados, como os processos
físicos químicos e biológicos ilustrados na Figura 21 e Figura 22. Em meio poroso estes
processos são controlados principalmente pelas atividades de microrganismos
(GAMBRELL & PATRICK, 1978; REDDY & PATRICK, 1984).
A amonificação é a formação da amônia durante o processo de decomposição,
tanto aeróbia como anaeróbia, da parte nitrogenada da matéria orgânica dissolvida por
microrganismos, sendo que o sedimento é o principal local de realização deste processo
(NIXON, 2001). Sendo que a amonificação aeróbica é bem mais rápida em comparação
à anaeróbica (PATRICK, 1982).
A nitrificação é a oxidação do NH4+ em NO3+. Este processo se caracteriza pela
utilização de compostos inorgânicos reduzidos, sendo predominantemente aeróbico. As
taxas de nitrificação são variáveis em meio poroso de regiões alagadas, variando entre
0.01 a 0.16 g N m-2 d-1 (REDDY & D’ANGELO, 1994). Em vista disso, pode-se reduzir
seriamente o nível de oxigênio do corpo de água acarretando em sérios problemas no
ecossistema aquático. A concentração de nitrito não é considerada, pois no processo de
nitrificação a oxidação da amônia para nitrato ocorre diretamente, pois a transformação
da amônia em nitrato é mais rápida que a transformação de amônia para nitrito cf.
(SWYER et al., 2003), isto ocorre tanto no meio fluido, quanto no meio poroso
(RICHARDSON & VEPRASKAS, 2001).
A desnitrificação é a redução do NO3- para gás nitrogênio sendo realizado por
bactérias facultativas, ocorrendo principalmente em condições anaeróbicas. Esta reação
resulta na perda de nitrogênio para a atmosfera uma vez que o nitrogênio se encontra na
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forma gasosa (VEPRASKAS & FAULKNER, 2001; AUN, 2007). Nos ecossistemas
aquáticos, o meio poroso é o principal local de sua ocorrência, devido à baixa
concentração de oxigênio e disponibilidade de material orgânico.

Figura 21. Transformações das variáveis de estado do nitrogênio em meio fluido

(adaptado de ROSMAN, 2011).

Figura 22. Transformações das variáveis de estado do nitrogênio em meio poroso
(Adaptado de ROSMAN, 2011).
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A seguir são apresentadas as equações que descrevem os processos cinéticos para
cada variável do nitrogênio consideradas no modelo, para os meios fluido, poroso e
zona de transição.
6.4.3.1 Nitrogênio orgânico total

Antes de iniciar a descrição matemática da cinética do nitrogênio orgânico no modelo
considerado, cabe salientar novamente que neste modelo tanto o NOP e o NOD foram
combinados em um único grupo denominado de nitrogênio orgânico total-NOT. O NOT
do modelo possui as seguintes fontes (produção) e sumidouros (consumo), ilustrados na
Figura 21 e Figura 22, que são: detritos da predação, excreção do fitoplâncton e
zooplâncton, morte do fitoplâncton e zooplâncton, amonificação e sedimentação. A
equação que descreve o processo cinético do NO para os meios fluido, poroso e zona de
transição pode ser expressa como:
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onde K71, é amonificação no meio fluido, K71(MP) é a amonificação no meio poroso, Kgz,
é a taxa de predação do zooplâncton sobre as algas; Kra é a taxa de perdas devido à
respiração e excreção, Krz, taxa de perdas do zooplâncton por respiração e excreção, Kea,
é taxa de mortalidade não predatória do fitoplâncton, Kez, taxa de mortalidade não
predatória do zooplâncton; rna, é a razão entre nitrogênio e clorofila, rca, razão entre
carbono e clorofila no fitoplâncton, f7 é a fração de nitrogênio orgânico dissolvido na
coluna de água, fon é a fração da respiração e excreção do fitoplâncton e do zooplâncton
reciclado para nitrogênio orgânico, FL é a fração liquida da coluna de água.
A taxa de amonificação em meio fluido, k71, calculada no modelo ,varia conforme
a temperatura e é representada pela equação de ARRHENIUS com temperatura de
referencia de 20 oC. Uma vez que, a amonificação é a formação de amônia durante o
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processo de decomposição dos detritos orgânicos e morte dos fitoplânctons, podendo
ser aeróbia ou anaeróbia da parte nitrogenada da matéria orgânica particulada ou
dissolvida. O procedimento de cálculo do k71(MP) é semelhante ao do k71, a diferença
consiste no valor empregado a k71(MP,20).
( T  20
k 71  k 71( 20)  71

o

)

(64)

onde k71(20o), a taxa de amonificação a 20oC e θ71, o fator de correção da temperatura.
No modelo a matéria orgânica do fitoplâncton não consumida pelo zooplâncton
torna-se detrito da herbivoria, que libera nitrogênio orgânico particulado. A quantidade
de nitrogênio liberado depende da razão nitrogênio/clorofila no fitoplâncton, rna. No
modelo, rna é considerada como variável e é dada pela equação:


C NA  C NI
rna  rna (min)   rna (max)  rna (min)  

 k sN   C NA  C NI  

(65)

sendo rna(min), rna(max) as razões nitrogênio/clorofila mínima e máxima no fitoplâncton, e
ksN, a constante de meia saturação para a concentração de nitrogênio inorgânico. Não
havendo limitação do crescimento de fitoplâncton por nitrogênio, a razão
nitrogênio/clorofila assume valor máximo, entretanto, quando a limitação for completa a
razão nitrogênio/clorofila assume valor mínimo.
No meio fluido, parte dos detritos de organismos particulados, no modelo
calculada por (1-f7), deposita-se no fundo do corpo de água com uma determinada
velocidade de sedimentação (Vs3), a qual representa a sedimentação liquida entre o fluxo
descendente e o fluxo de suspensão ascendente dos detritos orgânicos particulados. Esta
velocidade representa apenas a sedimentação da matéria orgânica particulada
proveniente da coluna de água, não considerando as flutuações causadas por suspensão
do sedimento de fundo já depositado. Os valores de f7 e Vs3 são constantes e obtidos na
literatura, e.g. CHEN et al., (2011).
No modelo, o processo de calculo da taxa de amonificação em meio poroso é
semelhante ao calculado pela Eq. (64). Entretanto, não há sedimentação, nem excreção
de zooplâncton no meio poroso, por não ser considerada a existência de zooplânctons
entre os grãos do meio poroso, uma vez que, os zooplânctons possuem movimentação
própria permitindo-lhes movimentar e acompanhar o movimento do escoamento da
maré. Consequentemente, não há presença de detritos de herbivoria no meio poroso.
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6.4.3.2 Nitrogênio Amoniacal

O nitrogênio amoniacal ou amônia se apresenta em duas formas nos corpos de água
naturais, como gás amônia, NH3, e íon amônia, NH4+. Como o NH4+ é a forma
dominante e geralmente se apresenta em concentrações muito maiores que o NH3, desta
forma, no modelo é considerado somente a concentração do NH4+ cf. ROSMAN,
(2011).
Como pode ser observado na Figura 21 e na Figura 22, as principais fontes e
sumidouros do nitrogênio amoniacal nos meios fluido, poroso e zona de transição são:
respiração do fitoplâncton e zooplâncton, morte do fitoplâncton e zooplâncton,
amonificação, crescimento do fitoplâncton e nitrificação. Assim, a equação cinética que
pode descrever este processo é dada por:
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onde rna é a razão entre o nitrogênio e a clorofila, Kra taxa de perdas devido à respiração
e excreção, fon é fração de respiração e excreção do fitoplâncton e do zooplâncton
reciclada para nitrogênio orgânico, rna razão entre nitrogênio e clorofila, K71 é
amonificação, K12 taxa de nitrificação, fuN é fração de limitação do consumo de
nitrogênio, Kg taxa de crescimento do fitoplâncton, rca razão entre carbono e clorofila no
fitoplâncton, Krz é a taxa de perdas do zooplâncton por respiração e excreção, Kea taxa
de mortalidade não predatória do fitoplâncton, Kam é a constante de meia saturação para
preferência de amônia, Kez taxa de mortalidade não predatória do zooplâncton, K71 é a
taxa de amonificação do nitrogênio orgânico, k71(MP) é a taxa de amonificação do
nitrogênio orgânico em meio poroso, K12 é a taxa de nitrificação, k12(MP) é a taxa de
nitrificação, FL é a fração liquida da coluna de água.
Em meio fluido considera-se que o fitoplâncton e o zooplâncton liberam
nutrientes através da respiração e excreção, sendo um dos principais componentes de
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reciclagem de nutrientes. Este processo é modelado através do produto da taxa de
respiração e excreção pela estequiometria relacionada ao nutriente no organismo.
Assume-se no modelo em meio fluido que a porcentagem de nutrientes do zooplâncton
é igual à do fitoplâncton. A respiração e excreção são modeladas como um único
processo na dinâmica do fitoplâncton e zooplâncton, porém, na dinâmica de nutrientes
estes processos são divididos. Desta forma, a parte de nutrientes liberados pela
respiração é transformada em nutrientes orgânicos. No ciclo de nitrogênio, esta divisão
é realizada através da utilização do parâmetro fon (fração de nitrogênio orgânico
dissolvido na coluna de água) que pode ser por exemplo obtido na literatura. A
liberação da amônia e nitrogênio orgânico é realizada pela respiração e excreção.
A taxa de nitrificação para o meio fluido pode ser obtida através da Eq. (67), que
considera os efeitos da temperatura e da concentração de oxigênio:
COD 
(T  20o ) 
k12  k12(20) 12


 k nit COD 

(67)

onde k12(20) é a taxa de nitrificação a 20oC, θ12 o fator de correção da temperatura, e knit
constante de meia saturação.
Para o calculo da taxa de nitrificação para o meio poroso utiliza-se o mesma
Eq.(67), porém, a diferença consiste na taxa k12(MP,20).
6.4.3.3 Nitrato

No modelo, o processo de nitrificação da amônia para nitrato ocorre diretamente, pois a
transformação da amônia para nitrato é muito mais rápida que a transformação da
amônia para nitrito cf. SAWER et al, (2003). Desta forma, a concentração de nitrito não
é considerada no modelo. As principais fontes e sumidouros do nitrato, considerados
nos meios fluido, poroso e zona de transição são: nitrificação, desnitrificação e
crescimento do fitoplâncton, Figura 21 e Figura 22. A equação que descreve os
processos cinéticos do NO3 pode ser expressa como:
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onde K12 é a taxa de nitrificação em meio fluido, K12(MP) é a taxa de nitrificação em
meio poroso, K2D é a taxa de desnitrificação em meio fluido, K2D(MP) é a taxa de
desnitrificação em meio poroso, Kam constante de meia saturação para preferência de
amônia, rna razão entre nitrogênio e clorofila, fuN fração de limitação do consumo de
nitrogênio, e Kg é taxa de crescimento de fitoplâncton, rca razão entre carbono e
clorofila no fitoplâncton, FL é a fração líquida da coluna de água.
No procedimento de cálculo da nitrificação da amônia para nitrato para os meios
fluido e poroso é utilizada a formulação de ARRHENIUS e de MICHAELISMENTEN20, o qual considera os efeitos da temperatura e da concentração de oxigênio
na taxa de nitrificação, dada por:
COD 
(T  20o ) 
k12  k12(20o ) 12


 knit  COD 

(69)

onde para o meio fluido, k12(20) é a taxa de nitrificação a 20 oC, θ12 é o fator de correção
da temperatura e knit é a constante de meia saturação, k12(MP,20) é a taxa de nitrificação a
20 oC e θ12(MP) é o fator de correção da temperatura, ambos em meio poroso.
O calculo da desnitrificação, nos meios fluido e poroso, pode ser calculado através
da formulação de ARRHENIUS, dada por:

T  20 

k2 D  k2 D (20) 2 D

o

(70)

onde para meio fluido, k2D(20) é a taxa de nitrificação a 20oC, e θ2D é o fator de correção
da temperatura. Para o meio poroso, k2D(MP,20) é a taxa de nitrificação em meio poroso,
θ2D(MP) é fator de correção da temperatura em meio poroso.
O crescimento de fitoplâncton acontece somente em meio fluido, pois o
crescimento das algas é resultado da utilização e conversão de nutrientes inorgânicos em
material orgânico através do mecanismo da fotossíntese que utiliza luz solar para sua
realização. No modelo, o NO3 e NH4+ são as formas assimiláveis de nitrogênio.
Considera-se que a taxa de consumo de nutrientes para o crescimento de algas aumenta
com a concentração externa, porém, ao mesmo tempo diminui com a concentração
interna de nutrientes nas algas, se aproximando do seu valor de saturação dada pela
seguinte equação:

 r
 r   CNA  CNI 
fuN   na (max) na  

r

 na (max)  rna (min)   kuN  CNA  CNI 
20

(71)

Para maiores detalhes verificar bibliografia especializada e.g. JI (2008).
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onde kuN é a constante de meia saturação para o consumo de nitrogênio, rna(max) e rna(min)
são as razões nitrogênio/clorofila máxima e mínima no fitoplâncton.

6.4.4 Compostos de fósforo
O fósforo é um dos nutrientes essenciais ao crescimento do fitoplâncton, e no
metabolismo dos seres vivos, pois participa dos processos de armazenamento e
liberação de energia, e estruturação da membrana celular, através dos fosfolipídios.
Ainda que o fósforo ocorra em baixas porcentagens e apenas uma pequena quantidade
seja solicitada pelos organismos21, este é, geralmente, considerado o principal limitante
da produtividade primaria em águas continentais, sendo também considerado como um
dos maiores responsáveis pela eutrofização dos ecossistemas aquáticos quando em alta
concentração (ESTEVES, 1998, FERNANDES et al., 2005).
O rápido crescimento da vegetação aquática, e aumento da população de
fitoplâncton devido à alta concentração de fósforo é prejudicial ao ecossistema aquático,
pois, com o crescimento excessivo das plantas aquáticas produz-se uma grande
quantidade de biomassa do fitoplâncton reduzindo assim a transparência, e a
concentração de oxigênio dissolvido nos corpos de água.
O aporte de fósforo nos corpos d’água dá-se por fontes naturais, tais como,
material particulado presente na atmosfera, intemperismo de rochas fosfáticas,
lixiviação dos solos, excreção de animais, decomposição de matéria orgânica no meio
poroso, e antrópica através de efluentes domésticos e industriais (ESCHRIQUE, 2007).
O fósforo encontra-se nas formas orgânica, inorgânica, e nas frações particulada e
dissolvida nos corpos de água, O fósforo orgânico particulado é representado pelos
fitoplânctons e detritos orgânicos. O fósforo orgânico dissolvido inclui o fósforo
orgânico excretado pelos organismos, porém, os compostos de fósforo inorgânico
podem ser associados a diferentes formas de elementos (Fe, Ca, e outros). O fósforo
inorgânico dissolvido pode ser representado pelos íons ortofosfatos ou fosfato reativo
(PO4-), que dependendo do pH se apresenta em diferentes espécies iônicas (H3PO4,
H2PO4, H2PO4-) (FERNANDES, 2005). O fósforo total inclui as fases particuladas e
dissolvidas.
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Relação N:P é 16:1 (FERNANDES et al., 2005)
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Todas as formas de fósforo são importantes aos ecossistemas aquáticos, sendo que
o fósforo total e reativo (ortofosfato) são as formas mais comuns de medição de fósforo
nos corpos de água naturais, contudo, os ortofosfatos são considerados os mais
importantes por serem as principais formas absorvidos pelos fitoplânctons para o seu
crescimento, sendo incorporada à biomassa do fitoplâncton. No modelo, o fósforo
encontra-se em duas formas principais que são o fosforo orgânico e o ortosfato,
ilustrado na Figura 23 e Figura 24.

Figura 23. Transformações simplificadas das variáveis de estado do fósforo em

meio fluido (Adaptado de ROSMAN, 2011).
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Figura 24. Transformações simplificadas das variáveis de estado do fósforo em

meio poroso (Adaptado de ROSMAN, 2011).
Em meio fluido o fósforo é absorvido pelos organismos aquáticos, especialmente
pelos produtores primários (fitoplâncton), sob a forma de fosfato inorgânico dissolvido
(ortofosfato), sendo incorporado ao fosfato orgânico. Antes de retornar ao meio poroso
o fósforo pode passar por vários níveis tróficos, sendo mineralizado em uma escala de
tempo relativamente curta. Neste processo ocorre a liberação de fósforo inorgânico para
o meio fluido (ESCHRIQUE, 2007).
A maior parte do fósforo presente nos detritos é liberada na zona fótica. Este se
origina da fração orgânica que é decomposta rapidamente pelos organismos, sendo
reabsorvida pela biota na coluna de água. Nos estuários, assim como em outros
ambientes dinâmicos a recirculação do fósforo é mais ativa entre a camada da coluna de
água e o sedimento (FILHO, 2009).
A transformação do fósforo no meio poroso pode ser verificada na Figura 24.
Neste meio são consideradas as formas de fósforo orgânico e inorgânico (ortofosfato),
por serem consideradas as principais formas de fósforo encontradas no meio poroso de
áreas alagadas (VEPRASKAS & FAULKNER, 2001).
Desta forma, o fósforo orgânico contido no meio poroso resultante da morte dos
fitoplânctons é mineralizado e transformado em fosfato que pode ser absorvido pelas
algas. O fósforo inorgânico dissolvido é liberado pelas partículas de fósforo inorgânico.
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Sendo que a concentração de fosfato no meio poroso pode ser aumentada. A liberação
do fosfato para o meio fluido ocorrerá com o início da inundação. Uma vez que a fonte
primaria de fósforo para regiões alagadas está relacionada com o meio poroso, o fósforo
é absorvido em parte na forma de fosfato pela própria área alagada, o restante é
exportado para os canais de maré nas formas orgânicas e inorgânicas particuladas, e
dissolvidas, sendo absorvido pelo fitoplâncton e posteriormente é exportado para as
águas costeiras.
A seguir são apresentadas as equações que descrevem os processos cinéticos para
cada variável do fósforo consideradas no modelo, para os meios fluido, poroso e zona
de transição.
6.4.4.1 Fósforo orgânico

Como ilustrado na Figura 23 e Figura 24, o fósforo orgânico considerado no modelo
pode ser determinado pela: mineralização, sedimentação, excreção de fitoplâncton e de
zooplâncton, mortalidade não predatória de fitoplâncton e de zooplâncton, e detritos de
herbivoria. A equação que descreve de forma apropriada o processo cinético do fósforo
orgânico nos respectivos meios de escoamento pode ser expressa pela equação:
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onde rpa é a razão entre fósforo e clorofila no fitoplâncton, Kra é a taxa de perdas de
fitoplâncton devido à respiração e excreção, fop é a fração de respiração e excreção do
fitoplâncton e do zooplâncton reciclada para o fosforo não reativo, rca é a razão entre o
carbono e a clorofila no fitoplâncton, Kez é a taxa de mortalidade não predatória do
zooplâncton, Ez é a eficiência de herbivoria, Kgz é a taxa de herbivoria, K83 é a taxa de
mineralização do fósforo não reativo, νs3 velocidade de sedimentação de substâncias
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orgânicas, fD8 é a fração de fósforo orgânico dissolvido na coluna de água , H é a altura
da coluna de água, FL é a fração liquida da coluna de água.
Em meio fluido, a excreção liberada pelos fitoplânctons (algas) e zooplâncton é
transformada em fósforo orgânico, onde sua modelação é feita através do produto da
taxa de perda de cada organismo pela estequiometria relacionada ao fosforo orgânico cf.
ROSMAN, (2011).
A morte do fitoplâncton e zooplâncton de forma não predatória também é
calculada da mesma forma do processo de respiração, porém, uma parte do fósforo é
transformada em fósforo inorgânico e o restante em fósforo orgânico.
Já o detrito de fitoplâncton, que é a biomassa de fitoplâncton, não consumida pelo
zooplâncton libera fósforo orgânico particulado. Onde a quantidade de fósforo liberado
dos detritos depende da razão de fósforo/clorofila no fitoplâncton, onde o procedimento
de cálculo é semelhante ao do nitrogênio cf. ROSMAN, (2011).
O fósforo orgânico sofre mineralização que é a decomposição do fósforo orgânico
devido à ação de microrganismos, tornando-se nutriente inorgânico para serem
consumidos pelos fitoplânctons. A formulação da taxa de mineralização considera os
efeitos da temperatura é a seguinte:
( T  20
k83  k83( 20) 83

o

)

(73)

onde k83(20) é a taxa de mineralização a 20oC e θ83 o fator de correção da temperatura.
A sedimentação do fitoplâncton, ou melhor, de fósforo orgânico particulado é um
dos maiores processos de perdas deste nutriente da coluna de água para sedimento de
fundo. A parte do fósforo orgânico particulado, dada por (1-fD8), sedimenta de acordo
com a velocidade de sedimentação Vs3 dividido pela profundidade, sendo que fD8 e Vs3
são constantes obtidas por exemplo em CHEN et al., (2011).
Em meio poroso considera-se apenas dois processos importantes que são a morte
não predatória de fitoplânctons e a mineralização, ilustrado na Figura 24. Pois, a morte
não predatória também é a forma de liberar fósforo orgânico e fosfato para o meio
poroso. O processo de simulação da mineralização em meio poroso é semelhante ao do
meio fluido, onde o fósforo orgânico também é oxidado em ortofosfato através da ação
dos microrganismos presente no meio poroso.
No meio poroso não são considerados os processos de excreção do fitoplâncton
(considera-se somente fitoplâncton morto em meio poroso, logo não será possível
realizar a transformação do nutriente liberado pela excreção em fósforo orgânico),
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excreção e morte do zooplâncton (zooplâncton possui locomoção própria e a dimensão
considerada no modelo é maior que a porosidade entre os grãos do sedimento do meio
poroso), dos detritos da predação (não há predação no meio poroso) e sedimentação
(não é considerada no modelo, pois a parte particulada do fósforo já está incorporada
quando em meio poroso).
6.4.4.2 Fósforo inorgânico

Os principais processos de transformação usados no modelo os quais afetam a
concentração de fósforo inorgânico podem ser representados, como ilustrado na Figura
23 e Figura 24: mineralização, sedimentação, excreção de fitoplâncton e de
zooplâncton, mortalidade não predatória de fitoplâncton e de zooplâncton, e detritos de
herbivoria. Portanto, a equação que descreve os processos cinéticos do fósforo
inorgânico no modelo é dada por:
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onde rpa é razão entre fósforo e clorofila no fitoplâncton, Kra é a taxa de perdas de
fitoplâncton devido à respiração e excreção, Krz taxa de perdas do zooplâncton por
respiração e excreção, Kea é a taxa de mortalidade não predatória do fitoplâncton, fop
fração da respiração e excreção do fitoplâncton e do zooplâncton reciclado para o
fosfato não reativo, Kg é a taxa de crescimento do fitoplâncton, rca é a razão entre
carbono e clorofila no fitoplâncton, Kez é taxa de mortalidade não predatória do
zooplâncton, K83 taxa de mineralização do fósforo não reativo, νfr é velocidade de
sedimentação de substâncias orgânicas, H é altura da coluna de água, e FL é a fração
liquida da coluna de água.
Em meio fluido a parte dos nutrientes liberados pela respiração do fitoplâncton é
transformada em fósforo inorgânico. Onde este é a única forma de fósforo absorvido
pelos fitoplânctons considerada no modelo. A taxa de consumo de nutrientes para o
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crescimento do fitoplâncton aumenta com a concentração externa, e diminui ao mesmo
tempo com a concentração interna de fósforo no fitoplâncton se aproximando do seu
valor de saturação. Desta forma, a limitação do consumo de fósforo é representada no
consumo de fósforo inorgânico segundo a seguinte equação:

 r
 C PI
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(75)

onde kup é a constante de meia saturação para o consumo de fósforo inorgânico, rpa(min) e
rpa(max), são as razões fósforo/clorofila mínima e máxima no fitoplâncton,
respectivamente. Desta forma, o consumo de fósforo se aproxima de zero quando a
concentração externa está esgotada ou quando a concentração interna atinge o valor de
saturação máximo cf. (ROSMAN, 2011).
A mineralização do fósforo inorgânico nos meios fluido e poroso é realizada
através de microrganismos. No modelo, este processo considera os efeitos da
temperatura e é dada por:
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onde k83(20) é a taxa de mineralização em meio fluido a 20o C, θ83 é o fator de correção
da temperatura. Para o meio poroso deve-se considerar um k83(MP,20), taxa de
mineralização em meio poroso.
A imobilização, precipitação, do fósforo inorgânico em meio fluido é interferida
por vários fatores físicos, químicos e biológicos, o que reduz sua concentração na
coluna de água.
Em meio poroso, o processo de imobilização é realizado pela absorção do fósforo
inorgânico pelas raízes das plantas. Entretanto, alguns dos processos cinéticos do
fósforo inorgânico não são considerados em meio poroso que são: a respiração e
crescimento de fitoplânctons, a respiração e morte do zooplâncton. Isto se deve ao fato
que o fitoplâncton quando incorporado ao meio poroso já está morto, assim, não exerce
o processo de respiração e crescimento. O fato de o zooplâncton possuir movimentação
própria, e sua dimensão ser superior à da porosidade entre os grãos do meio poroso, faz
com que este não esteja presente no meio poroso, e consequentemente não havendo os
processos de respiração e de morte dos zooplânctons.
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6.4.5 Fitoplâncton
O fitoplâncton, ou alga, é um dos principais produtores primários22 em corpos de
águas superficiais, sendo considerada uma variável importante para os modelos de
qualidade de água, pois é essencial no processo de eutrofização23 de corpos de água
naturais. A alga afeta diretamente o ciclo do nitrogênio, do fósforo, do balanço do
oxigênio dissolvido, e da cadeia alimentar no corpo de água.
A alga durante o processo de fotossíntese absorve nutrientes inorgânicos
dissolvidos, como ilustrado na Figura 25, e os recicla para forma orgânica. O processo
de sedimentação remove o material particulado para o fundo. Onde os nutrientes
particulados são novamente transformados para a forma inorgânica disponível para o
próximo ciclo de absorção da alga.
Em muitos modelos de qualidade de água, geralmente, o fitoplâncton é simulado
por um único grupo de alga (alga total ou clorofila) que pode representar muito bem a
variação de alga em um corpo de água, uma vez que, provavelmente apenas um único
tipo de alga é dominante durante todo período de simulação (JI, 2008).
A concentração de alga de um único grupo de alga é quase sempre expressa em
biomassa. Na prática, a biomassa de algas totais é usualmente representada pela
clorofila-a, devido à facilidade de se medir e por fornecer uma estimativa razoável da
biomassa de zooplâncton. Uma vez que, a quantidade de clorofila-a é diretamente
proporcional à quantidade de biomassa de fitoplâncton. Este tipo de aproximação é
comumente usado em modelos cujo interesse principal é verificar os efeitos da alga
sobre os parâmetros de qualidade de água, tais como, OD e nutrientes (BOWIE et al,
1985). Desta forma, no modelo proposto emprega-se a biomassa de fitoplâncton, e se
utiliza a clorofila-a como indicador de concentração.
No meio fluido, o crescimento do fitoplâncton é função da intensidade da radiação
solar, da temperatura da água, e da disponibilidade de nutrientes cf. (ORLOB, 1983;
BOWIE et a., 1985; AMBROSE et al., 1988; JI, 2008). A intensidade da radiação solar
exerce grande influência na taxa de crescimento do fitoplâncton, pois fornece a luz
necessária para a realização de fotossíntese pelo fitoplâncton nos corpos d’água.
22
23

No caso especifico das algas utilizam energias luminosas, e nutrientes para produzirem
fotossíntese (CHIN, 2006).
É o crescimento excessivo de plantas aquáticas, tanto planctônicas, tanto aderidas, a níveis tais
que sejam considerados como causadores de interferências com os usos desejáveis do corpo de
água (THOMANN & MUELLER, 1987).
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À medida que a intensidade de luz (ou radiação solar), penetra na coluna de água
sua intensidade decresce exponencialmente com a profundidade e, sua transmissão é
afetada pelo tamanho e quantidade de material particulado em suspensão, tais como,
células de fitoplâncton e material particulado orgânico e inorgânico ressuspendido do
fundo, influenciando a absorção e dispersão nos corpos d’água. Outra forma de atenuar
a radiação solar acontece de maneira natural través das variações diárias, devido à
posição do sol, cobertura de nuvens e duração do dia, e sazonalidade referente à
inclinação do sol nas diferentes latitudes (FERNANDES et al., 2005).
O crescimento do fitoplâncton e produção de fotossíntese acontecem até
determinada profundidade do corpo d’água, onde há intensidade de luz disponível
denominada de zona fótica. Esta zona consiste em uma camada d’água onde a
intensidade de luz é suficiente para ocorrer fotossíntese. Isto implica que, próximo à
superfície da água podem ocorrer as máximas taxas de fotossíntese, isto se deve à alta
intensidade de luz incidente. Entretanto, na superfície da água poderá ocorrer
fotoinibição, pois, há máxima intensidade de luz o que pode afetar na produção de
fitoplâncton e inibindo a realização da fotossíntese (ARAÚJO & DEMINICIS, 2009).
Nas profundidades abaixo da zona fótica não haverá produção de fotossíntese devido à
limitação da penetração luz.
Efeito similar ao da intensidade de luz ocorre com as concentrações dos nutrientes
(principalmente nitrogênio e fósforo), no crescimento das algas. A taxa de crescimento
do fitoplâncton é linearmente proporcional à disponibilidade de nutriente existente no
corpo d’água, ou seja, quanto maior a concentração de nutrientes maior será o
crescimento do fitoplâncton (DI TORO, 1975, BOWIE et al., 1985).
Segundo FERNANDES et al., (2005), a temperatura da água também interfere
diretamente na produção de fotossíntese, devido ao seu efeito conjunto com a
intensidade de luz sobre o metabolismo do fitoplâncton. À medida que a temperatura da
água se eleva, é intensificada a necessidade da intensidade de luz para saturar a
fotossíntese. O que acontece é que no ponto de saturação pela intensidade de luz
ocorrem reações enzimáticas cujas taxas dependem não somente da concentração de
enzimas ativas, mas também das oscilações da temperatura, pois, quanto maiores, mais
eficientes tornar-se-ão as reações. Mesmo que o aumento da fotossíntese e da
temperatura implique em maior produção primaria, estas também podem acelerar a taxa
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de absorção de nutrientes pelos fitoplânctons, acarretando no aumentando de consumo
de oxigênio podendo trazer consequências aos demais níveis tróficos.
Diversos fenômenos podem causar a redução do fitoplâncton nos corpos de água.
Todavia, destacam-se o metabolismo (respiração e excreção), a decomposição
(mortalidade não predatória), a herbivoria (predação por zooplâncton), e a
sedimentação.
O fitoplâncton realiza respiração aeróbica. Assim, durante a respiração, o oxigênio
é consumido e o dióxido de carbono é liberado. A respiração, por ser um processo
reverso da fotossíntese, contribui para a redução da biomassa de fitoplâncton.
Entretanto, a excreção remove os produtos e/ou substâncias residuais em excesso da
coluna de água. A excreção de nutrientes realizada pelos fitoplânctons e zooplâncton é
um dos maiores processos de reciclagem realizada nos corpos de água. A respiração e a
excreção são geralmente combinadas e um único termo incluindo as perdas metabólicas
e os processos de excreção.
O consumo de fitoplâncton realizado pelo zooplâncton em meio fluido constitui
uma importante contribuição para a remoção da biomassa de fitoplâncton na coluna dos
corpos de água. Estudos mostram que a remoção dos fitoplânctons através do consumo
dos zooplâncton é praticamente proporcional a concentração de zooplâncton, aumenta
proporcionalmente com a temperatura da coluna de água (ESTEVES, 1998).
A sedimentação, como os demais fenômenos de metabolismo e predações,
também desempenha papel importante na remoção de fitoplâncton na coluna de água.
Este fenômeno é complexo e depende de vários fatores, tais como, densidade, tamanho
e forma do fitoplâncton, como também da velocidade, turbulência, e viscosidade da
água. Este processo também funciona como uma fonte de nutrientes para o sedimento
do fundo dos corpos de água, assim como, desempenha função importante no processo
de diagênese do sedimento, pois passa por reações bioquímicas e bacterianas, liberando
assim os nutrientes de volta para a coluna de água (JI, 2008).
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Figura 25. Transformação cinética do fitoplâncton em meio fluido (Adaptado de
ROSMAN, 2011).

Figura 26. Transformação cinética do fitoplâncton em meio poroso (Adaptado de
ROSMAN, 2011).

Os processos de transformação do fitoplâncton no modelo podem ser
representados: crescimento do fitoplâncton, respiração e excreção, predação, herbivoria
e sedimentação. A equação geral que inclui todos estes processos pode ser expressa
como:
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onde Kg é a taxa de crescimento do fitoplâncton, Kra é a taxa de perdas devido à
respiração e excreção, Kea é taxa de mortalidade não predatória em meio fluido, Kea(MP)
mortalidade não predatória em meio poroso, Kgz é a taxa de perdas devido à herbivoria
por zooplâncton, Vs velocidade de sedimentação de fitoplâncton, e H descreve a altura
da coluna de água, FL é a fração liquida da coluna de água..
No modelo não é considerado o crescimento de fitoplâncton no meio poroso.
Entretanto, é considerado o transporte destes, pois em geral os fitoplânctons possuem
tamanho microscópios de aproximadamente de ≤ 2μm (SUTHERS & RISSIK, 2008;
LIKENS, 2009).
A taxa de crescimento de fitoplâncton em meio fluido é função da intensidade de
luz, da temperatura da água e da disponibilidade de nutrientes. A multiplicação dos
fatores limitantes foi usada como aproximação, para simular o crescimento de
fitoplâncton. Assim, a taxa de crescimento pode ser representada pela seguinte
expressão:

kg  kg T        n 

(78)

onde kg (T) é a taxa de crescimento relacionado à temperatura, ϕ (l) é o fator limitante
relacionado à intensidade de luz, e ϕ (n) é o fator limitante relacionado à concentração
de nutrientes.
Neste modelo, o fitoplâncton é simulado como um único grupo, e utilizou-se a
clorofila-a como indicador de concentração. Desta forma, o ajuste da taxa de
crescimento com a temperatura foi feita através de uma formulação exponencial descrita
pela equação de ARRHENIUS como pode ser verificado na Eq. (79). Entretanto, para
determinar a limitação do crescimento por nutrientes foi usada a cinética de
MICHAELIS-MENTEN de acordo com Eq.(80), sendo que os efeitos de cada nutriente
foram combinados através do mínimo fator limitante. Somente fósforo e nitrogênio são
considerados como nutrientes limitantes neste modelo.
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onde kg20 é a taxa máxima de crescimento a 20oC sob condições ótimas de luz e com
excesso de nutrientes, e θ é o fator de correção da temperatura, ksN e ksP são constantes
de meia saturação para as concentrações de nitrogênio inorgânico e fósforo.
A atenuação da intensidade de luz relacionada com a profundidade da coluna de
água, e do crescimento de fitoplâncton, é definida por:

I  z   I o e ke z

(81)

sendo I(z) a intensidade de luz, z a profundidade de penetração da luz, Io a intensidade
de luz na superfície e ke o coeficiente de extinção de luz, sendo calculada pela Eq. (82),
para maiores detalhes cf. Rosman (2011).
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ke  ke'  0.0088CChla  0.05CChla
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onde k’e é a parte do coeficiente de extinção da luz devido à absorção por partículas
suspensas, com exceção dos fitoplânctons.
O efeito da intensidade de luz resultante no crescimento do fitoplâncton é
representado pela equação de SEELERS (1965) a qual considera os efeitos da fotoinibição. Como a intensidade de luz é atenuada com a profundidade, a equação de
SEELERS (1965) é integrada ao longo da profundidade. Utilizando a radiação solar na
superfície do corpo de água como uma média diária, o fator ϕ(l) é multiplicado pelo
fotoperíodo. Portanto, a formulação para limitação do crescimento pela luz integrada na
profundidade e no tempo é expressa de acordo a seguinte expressão:
 Io  k H 
 Io 
2.718 f P    I s e e    I s  
e

l  
e
ke H 




(83)

onde fP é o fotoperíodo, H profundidade, Is intensidade ótima de luz, Io intensidade da
luz na superfície.
Assim, pode-se descrever a forma completa do modelo da taxa de crescimento do
fitoplâncton conforme considerações citadas anteriormente resultando na Eq. (84).
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(84)

Além de representarem perdas da concentração de fitoplâncton, a respiração e excreção
são componentes importantes da reciclagem de nutrientes. Neste modelo, o processo da
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respiração e excreção são combinados em um único termo, kra ,que inclui todas as
perdas por processos metabólicos e de excreção, descrito pela equação a seguir:

kra  kra 20raT 20

(85)

onde kra20 é a taxa de perdas de fitoplâncton por respiração e excreção a 20oC, e θra é o
fator de correção da temperatura.
A taxa de mortalidade não predatória tanto para o meio fluido quanto poroso, foi
modelada como uma constante obtida na literatura, e.g. WOOL et al., (2003), não sendo
ajustada pela temperatura. Na mortalidade não predatória incluem-se os processos de
senescência, parasitismo, e mortalidade induzida pelo stress devido a deficiências
severas de nutriente, condições ambientais extremas e substâncias tóxicas.
Os processos de perdas de fitoplâncton por herbivoria, somente em meio fluido,
considera-se o zooplâncton herbívoro. As equações acopladas do zooplâncton e
fitoplâncton fornecem as principais características para simular as interações predadorpresa, pois, a taxa de herbivoria é definida como função da densidade de zooplâncton, o
qual varia dinamicamente com a concentração de fitoplâncton. Assim, a taxa de
fitoplâncton foi representada pela seguinte equação:
 CChla
k gz  
 k sa  CChla


T  20 
 k gz20 C z  gz


(86)

sendo kgz20 a taxa de herbivoria na temperatura de 20oC, θgz o fator de correção da
temperatura.

6.4.6 Zooplâncton
Apesar do zooplâncton não fazer parte da modelagem em meio poroso, entretanto é
importante fazer as considerações descritas a seguir.
O zooplâncton compreende o conjunto de animais heterotróficos (sem capacidade
fotossintética) que flutua na coluna de água, e seu percurso é fortemente influenciado
pelas correntes de maré (KNOX, 2001). Nos estuários existem vários grupos
taxonômicos de zooplâncton, ao quais compreendem grande número de formas desde
unicelulares a animais mais complexos, e estes podem apresentar tamanhos variados
desde mesoplâncton (0.2-20 mm) a macrozooplâncton (2-20 cm) cf. (LALLI &
PARSON, 1997, SUTHERS & RISSIK, 2008).
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Segundo WILLIAMS et al., (1994) o zooplâncton desempenha um papel
fundamental na ligação entre a base da cadeia alimentar e os níveis tróficos superiores,
pois faz a transferência de energia para estes níveis tróficos, assim como, é responsável
pela liberação da matéria orgânica para a coluna de água e no controle de blooms de
fitoplâncton (RODRIGUES, 2008).
Em vista disso, o zooplâncton é incluído no modelo de qualidade de água
especialmente devido a seu efeito na concentração de fitoplânctons e nutrientes da
coluna de água no meio fluido. O zooplâncton e o fitoplâncton estão intimamente
ligados através das interações predador-presa (BOWIE et al., 1985).
A dinâmica dos nutrientes também é influenciada pelo zooplâncton, uma vez que
a sua excreção é um componente importante da reciclagem de nutrientes. Estas interrelações são muito importantes para simulações de longo período em estuários, visto
que as densidades do zooplâncton e do fitoplâncton podem variar algumas ordens de
magnitude ao longo do ano.
Do mesmo modo que o fitoplâncton, a concentração de zooplâncton pode ser
simulada como único grupo, representando o zooplâncton total, ou como diversos
grupos funcionais. Estes grupos funcionais podem ser definidos para representar o
zooplâncton segundo sua alimentação, podendo ser herbívoros, carnívoros, filtradores
seletivos ou não seletivos, onívoros, entre outros, ou diferentes grupos taxonômicos, tais
como, cladóceros, copépodos, rotíferos, entre outros.
Os modelos com múltiplos grupos representam de forma mais realista as
interações tróficas. Todavia, necessitam de um número maior de coeficientes, bem
como informações mais detalhadas para calibração.
A dinâmica do zooplâncton é governada pelos mesmos processos gerais que
regem a dinâmica do fitoplâncton, que são o crescimento, respiração e excreção,
predação e mortalidade predatória e não predatória. A grande diferença é que o
zooplâncton não está sujeito aos processos de sedimentação, uma vez que ossuem
movimentação própria e migram verticalmente na coluna de água (HARRIS et al.,
2000).
Os processos cinéticos considerados na dinâmica do zooplâncton em meio fluido
consistem no crescimento, respiração, mortalidade não predatória, e predação. Em meio
poroso não existe zooplâncton, uma vez que, os zooplâncton possuem locomoção
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própria cf. (KNOX, 2001), da mesma forma que não há a presença de animais
superiores entre os grãos do meio poroso.
Portanto, a equação que descreve de forma apropriada os processos cinética do
zooplâncton em meio fluido pode ser expresso:





Cz
 FL  rca Ez kgz CChla  krz  kez  kgzc  Cz




t
respiração
mortalidade
 crescimento
predação 
e excreção



(87)

onde rca razão carbono/clorofila na biomassa das algas, Ez eficiência de herbivoria, Kgz
taxa de perdas do zooplâncton por respiração e excreção, Kez taxa de perdas do
zooplâncton por mortalidade não predatória, Kgzc taxa de perdas do zooplâncton por
predação.
A formulação do crescimento de zooplâncton representa o aumento da biomassa
do zooplâncton devido ao crescimento individual e à reprodução. Assim, nesta
formulação a taxa de herbivoria kgz ,mesma usada na formulação do fitoplâncton, é
multiplicada pela razão carbono/clorofila nas células do fitoplâncton, rca, e pelo fator de
eficiência de herbivoria.
O fator de eficiência varia entre 0 e 1, sendo que 0 (zero) demonstra que não há
assimilação e 1,0 há simulação total. Portanto, o fator de eficiência define o quanto de
biomassa de fitoplâncton se torna biomassa de zooplâncton, e o quanto é liberado como
detrito.
A equação utilizada para modelar a respiração e excreção do fitoplâncton é
semelhante à da Eq. (85) do fitoplâncton cf. (ROSMAN, 2011).

krz  krz 20rzT 20

(88)

A mortalidade não predatória de zooplâncton se refere aos mesmos processos
utilizados ao fitoplâncton. Todavia, o zooplâncton herbívoro é considerado no modelo,
como sendo o último nível trófico, assim a dinâmica entre o zooplâncton e os demais
níveis tróficos superiores não podem ser simulados. Em vista disso, a predação por
peixes e zooplâncton carnívoro é modelada através de uma taxa de predação kgzc
ajustada em função da temperatura.
k gzc  k gzc 20 gzc

T  20 

(89)

onde kgzc20 é a taxa de predação do zooplâncton a 20oC e θgzc o fator de correção da
temperatura.
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No Anexo-1 são apresentados os valores dos parâmetros e constantes utilizados
no modelo de qualidade de água.

6.5 Temperatura

Nesta seção é apresentado o modelo de temperatura usado no modelo de qualidade de
água aplicado a regiões alagáveis. Todavia, o foco do trabalho não é desenvolver um
modelo de temperatura especifico a ser aplicado a regiões alagáveis. Desta forma,
utilizou-se o modelo de temperatura implementado no modelo SisBaHiA®, com
algumas modificações para que fosse possível capturar os valores de temperatura da
água nos meios em transição e poroso.
A temperatura tem importante influência sobre a qualidade de água dos corpos de
água, assim como na vida dos organismos aquáticos. Representa também uma das mais
importantes características físicas das águas superficiais. A temperatura nos corpos de
água depende das trocas de calor na interface ar-água e, consequentemente, da
distribuição de energia através da coluna de água. As principais fontes de calor que
atingem a superfície da água são: a radiação solar de ondas curtas, a radiação
atmosférica de ondas longas, a condução de calor da atmosfera para a água e o
lançamento direto de efluentes com diferentes temperaturas. Os principais processos
dissipativos de calor, a partir da água são: radiação de ondas longas emitidas da
superfície da água, evaporação e condução de calor (THOMANN & MULLER, 1987).
O conhecimento da variação da temperatura no corpo de água é essencial por
várias razões entre as quais se destacam: (i) descargas de efluentes com variação na
temperatura podem causar sérios problemas ao ecossistema, pois muitos processos
biogeoquímicos e fisiológicos são governados pela temperatura, uma vez que a elevação
na temperatura da água pode aumentar ou diminuir o metabolismo e a taxa reprodutiva
de toda cadeia alimentar, (ii) a variação da temperatura também afeta a densidade da
água, e consequentemente altera a circulação hidrodinâmica e os processos de transporte
no corpo de água (ORLOB, 1983; JI, 2008).
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6.5.1 Temperatura em meio fluido
Para obter da temperatura em meio fluido, como ilustrado na Figura 27, é utilizado o
mesmo modelo de temperatura do modelo SisBaHiA®. O qual foi construído a partir da
união dos modelos de LOSOSDO & PIEDRAHITA, (1991) que descreve a
transferência de energia entre a massa de água e a atmosfera, e a de CULBERSON &
PIEDRAHITA, (1996). Neste modelo a temperatura é modelada junto com o oxigênio
dissolvido permitindo o entendimento da influência da temperatura nas reações
químicas ligadas ao oxigênio cf. (ROSMAN, 2011). A temperatura da água em meio
fluido é calculada conforme a seguinte equação:

 RT  FL

1  Hn 


H  c 

(90)

onde, ∑RT é a temperatura da água, Hn é o fluxo total de calor por unidade de área
(cal/10-4 m2dia), ρ é a massa específica (kg m-3), c é o calor específico da água (cal kg-1
o

C-1) e H é a profundidade da água (m). O fluxo total de calor por unidade de área é

calculado por:

H n   H s  H sr  H a  H ar    H br  H e  H c 

(91)

onde Hn é o fluxo total de calor na interface ar-água (cal/cm2 dia-1) o qual regula a
temperatura do corpo de água, Hs é o fluxo de radiação solar de ondas curtas
(cal/cm2/dia), Hsr é o fluxo de radiação solar de ondas curtas refletidas (cal/cm2 dia-1),
Ha é fluxo de radiação atmosférica de ondas longas (cal/cm2 dia-1), Har é o fluxo de
radiação atmosférica de ondas longas refletidas (cal/cm2 dia-1), Hbr é o fluxo de radiação
de ondas longas da água em direção à atmosfera (cal/cm2 dia-1), He é o fluxo de calor
por evaporação (cal/cm2 dia-1), Hc é o fluxo de calor por condução (cal/cm2 dia-1).
O primeiro grupo de termos da Eq. (91), entre parênteses, é denominado de
radiação absorvida liquida e não depende da temperatura da água podendo ser medida
diretamente ou calculada através de observações meteorológicas (SILVA, 2010). O
segundo grupo de termos depende da temperatura da água e de outros fatores
(THOMANN & MULLER, 1987). Portanto, para prognosticar as trocas de calor na
interface ar-água, é necessário conhecer a contribuição de cada um destes componentes.
A Figura 27 ilustra valor aproximado para cada termo da Eq. (91).
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H = Profundidade da água

z = – h (x, y)

Figura 27. Esquema conceitual do balanço de energia em meio fluido, em uma

planície de maré idealizada sem vegetação, considerado no modelo
em maré alta (adaptado de ROSMAN, 2011).
Os fluxos de calor podem ser calculados de acordo com as seguintes equações:
 Fluxo de radiação solar por ondas curtas:

O fluxo de radiação solar por ondas curtas tem origem no Sol e como o próprio nome
diz é radiado para a superfície da Terra. Considerando um ponto fixo na terra sua
magnitude varia de acordo com a altitude do Sol, que varia diariamente e sazonalmente,
e sofre amortecimento na atmosfera terrestre e reflexão na superfície da água (MARTIN
& MCCUTCHEON, 1998). A entrada de radiação solar, Hs, pode ser medida
diretamente através de instrumentos como pireliômetro24, assim como, pode ser
estimado conforme a seguinte equação:
H s  IT

24

(92)

Instrumento para medir a radiação solar incidente sobre uma superfície plana
(http://www6.cptec.inpe.br/curiosidades/index_instrumentos2.shtml).
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onde IT é a radiação solar total durante o dia (cal/m2 dia) cf. (THOMANN & MULLER,
1987, MARTIN & MCCUTCHEON, 1998, ROSMAN, 2011).
 Fluxo de radiação solar de ondas curtas refletidas

A reflexão da radiação solar, Hsr, depende da elevação solar, cobertura de nuvens e
condição da água. Podendo ser estimada conforme a seguinte equação:
H sr  0, 03 H s

(93)

 Fluxo de radiação atmosférica de ondas longas

A radiação longa pode ser medida ou estimada, a partir da seguinte equação:



H a   Ta  273 b  0, 031 ea
4



(94)

onde σ é a constante de Stefan-Boltzamann (11,70 cal/cm2 dia K), b é um coeficiente
relacionado com a temperatura do ar e é proporcional à medida de radiação solar para
céu claro (varia entre 0,5 e 0,7), sendo que para temperatura maior que 20oC, b é igual a
0,7, Ta é a temperatura do ar em oC, ea é a pressão de vapor a uma altura da superfície
em (mm de Hg), que pode ser calculada pela seguinte equação:
ea 

U d es
100

(95)

onde Ud é a umidade do ar em porcentagem, es é a pressão de vapor de saturação à
temperatura da superfície em (mm de Hg), calculada conforme:



es   0,1001 e


0,031,8Ts  32 

  0, 0837  25, 4

(96)

onde Ts é a temperatura da superfície da água em oC. Esta temperatura corresponde no
modelo a temperatura da coluna de água adicionada de 0,5 oC cf. (ROSMAN, 2011).
 Fluxo de radiação de ondas longas da água em direção à atmosfera

A radiação de onda longa emitida pela água segue a lei de Stefan-Boltzmann para um
corpo negro, dada por:
H br   Ts  273 

4

(97)

onde ε é a emissividade da água (aproximadamente 0,97), e Ts é a temperatura da
superfície de água em oC.
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 Fluxo de calor por evaporação

A perda de calor por evaporação pode ser estimado pela seguinte equação:
H e  19  0, 95W 2   es  ea 

(98)

para es igual a pressão de saturação de vapor (mm Hg).
 Fluxo de calor por condução

A taxa de transferência de calor por condução depende da diferença de temperatura
entre a água e o ar bem como o vento sobre a superfície da água.
H c  0, 47 19  0, 95W 2  Ts  Ta 

(99)

onde W é a velocidade do vento (m.s-1) medido a 10 metros de altitude25. Na Eq. (91) Hc
é positivo quando a temperatura da água na superfície for maior que a temperatura do
ar, e negativo caso contrário (SILVA, 2010).

6.5.2 Temperatura da zona de transição
Para o cálculo da temperatura na zona de transição admite-se que a temperatura da
coluna de água localizada na zona de transição é conservativa, ou seja, a temperatura da
água imediatamente acima do fundo da planície de maré é aproximadamente igual ao da
água contida nos poros superficiais do meio poroso. Sob estas considerações a equação
que descreve o fluxo de calor na zona de transição de escoamento é a mesma utilizada
no meio fluido, Eq. (91).

6.5.3 Temperatura em meio poroso
Da mesma forma que ocorre na zona de transição, a temperatura em meio poroso
também é assumida conservativa. Existindo interferência das reações cinéticas da
temperatura somente em meio fluido. Uma vez que as reações cinéticas de temperatura
interferem somente na zona liquida como ilustrado na Figura 28.

25

Para maiores detalhes referente ao processo de calculo dos fluxos de calor do modelo de
temperatura do SisBaHiA® cf. (ROSMAN, 2011).
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Figura 28. Esquema do fluxo de calor considerado no meio poroso.
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7 Modelagem numérica da equação de transporte
do modelo de qualidade de água
A forma fraca do modelo de transporte descrita pela Eq. (55) é resolvida pelo método de
elementos finitos no SisBaHiA®, cf. ROSMAN (2011).

7.1.1 Discretização temporal
Para a discretização temporal, dado um tamanho de passo de tempo Δt>0 e assumindo
que a aproximação Cn no instante t é conhecida, a seguinte notação é adotada:
Para o valor no instante t:

C(x,y,t) → C

Para valor no instante t+ Δt:

C(x,y,t+Δt) → Cn+1

Para valor interpolado no instante t+Δt/2:

C(x,y.t+Δt/2) → C 

Empregando o método do fatoramento implícito, a forma fraca do modelo
transporte descrita pela Eq. (55), discretizada no tempo, pode ser escrita da seguinte
forma:
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onde os parâmetros são descritos conforme a seguir.
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 t2 V 
12 t

7.1.2 Aproximação espacial por elementos finitos
Considere a partição M={ Ω1,..., Ωne } do domínio de modelagem Ω em ne elementos
finitos Ωe, não-degenerados e que pode ser mapeados em elementos isoparamétricos. O
modelo de qualidade de água adota a aproximação euleriana, ou seja, considera a
mesma malha de elementos finitos do modelo hidrodinâmico. Isto permite que, as
componentes de velocidade calculadas pelo modelo hidrodinâmico possam ser
utilizadas diretamente no modelo de qualidade de água, sem a necessidade de qualquer
tipo de interpolação espacial. Da mesma forma, acontece com as variáveis da
velocidade do vento e elevação da água.
A aproximação de Galerkin da formulação fraca discretizada no tempo, descrita
pela Eq. (100), consiste em encontrar a função de elementos finitos C n+1 tal que, para
todo δC, a seguinte forma discreta é satisfeita:
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Para um melhor entendimento a respeito do método de elementos finitos aplicados a
problemas advectivo-difusivo recomenda-se verificar material especializado sobre o
assunto, e.g DONEA &HUERTA (2003).
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8 Experimentos numéricos e discussões do modelo
de qualidade de água
Neste capítulo é apresentado um experimento numérico com o modelo de qualidade de
água aplicado a áreas alagáveis, para avaliar a capacidade de predição do modelo.

8.1 Caso teste: Canal de mangue com rio a montante

O domínio de modelagem é o mesmo do Caso teste 3 do modelo hidrodinâmico. Na
posição em x = 0 m foi prescrita elevação com amplitude de maré de 0.5 m e em x =
10.150 m foi considerada uma vazão constante de 0.2 m3/l para representar a
desembocadura de um rio, ilustrado na Figura 29, o qual faz lançamento permanente das
concentrações das variáveis, CNA, CNI, CPI, CPO, CChla, CDBO, COD e CNO. Este caso teste
foi usado para verificar qualitativamente o comportamento das variáveis de qualidade
de água considerando o processo de alagamento e secamento sobre um canal com
planície de mangue.
Foram realizadas duas simulações. Na primeira, utilizou-se o modelo de qualidade
de água dito convencional (não leva em consideração as modificações das equações dos
processos cinéticos de reação e consumo em meio poroso). Na segunda, foi usado o
modelo de qualidade de água modificado (que leva em consideração as modificações
das equações dos processos cinéticos em meio poroso). Em ambas as simulações foram
consideradas o processo de alagamento e secamento. Na Tabela 3 e Tabela 4 são
apresentados os valores das concentrões das respectivas variáveis para ambas
simulações. Na Tabela A9 (ver Anexo-1) são ilustrados os valores dos parâmetros
usados nas simulações. Os testes foram realizados em um período de simulação de 30
dias com passos de tempo de 20 segundos. Este período de simulação foi suficiente para
que as concentrações das variáveis consideradas entrassem em equilíbrio.
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Tabela 3. Concentrações iniciais das variáveis do modelo de qualidade de água.
Variáveis

Concentração

T (x,0)

20 0C

CNA (x,0)

0.4 mg N l-1

CNI (x,0)

0.4 mg N l-1

CPI (x,0)

0.2 mg P l-1

CPO (x,0)

0.25 mg P l-1

CChla (x,0)

0.05 mg C l-1

CDBO (x,0)

3.0 mg O2 l-1

COD (x,0)

7.0 mg O2 l-1

CNO (x,0)

0.2 mg N l-1

Tabela 4. Condições de contorno usadas no ponto de lançamento do efluente e fronteira aberta.

Concentração

Fronteira Aberta

Ponto de lançamento-Rio

T (x,t)

22 0C

25 0C

CNA (x,t)

0.2 mg N l-1

3.7 mg N l-1

CNI (x,t)

0.2 mg N l-1

10 mg N l-1

CPI (x,t)

0.012 mg P l-1

0.037 mg P l-1

CPO (x,t)

0.0280 mg P l-1

0.087 mg P l-1

CChla (x,t)

0.0051 mg C l-1

0.03 mg C l-1

CDBO (x,t)

1.0 mg O2 l-1

1.76 mg O2 l-1

COD (x,t)

7.5 mg O2 l-1

7.28 mg O2 l-1

CNO (x,t)

1.0 mg N l-1

3.0 mg N l-1

Variáveis

Para o cálculo da temperatura da água foi considerado radiação solar constante de
1.300 cal/m2 dia, temperatura do ar máxima de 30 0C e mínima de 20 0C e umidade do
ar de 60%.
Da Figura 39 à Figura 48 são apresentados os resultados obtidos com os
respectivos modelos de qualidade de água. Embora tenham sido feitos testes com todas
as variáveis do modelo de qualidade de água, como observado na Tabela 2, são
apresentados apenas os resultados da temperatura e do oxigênio dissolvido. Para
capturar as fases de maré noite e dia, foram gerados mapas a cada 3 h em 24h, ilustrado
na Figura 30.
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Lançamento
(Vazzão)
Plan
nície de man
ngue
Planície de mangue
Frontteira Aberta
a
(Prescrrição de marré)

Planície de m
mangue

Planície de m
mangue

Figura 299. Ilustração
o das condiições de co
ontorno imp
postas ao caaso teste. Acima
A
dimensõees do canall de maré idealizado: comprimennto do can
nal de
maré de 10.000 m, e largura su
uperior de 360 m e inf
nferior de 18
80 m.
Comprim
mento total ddo domínio
o é de 10.150 m. Ao laddo vista sup
perior
do canal de maré com
m as respecctivas planíccies de manngue.

Figura 300. Instantes de tempo uusados na plotagem dos resultadoss das simulações
de tempeeratura e dee oxigênio dissolvido no canal dee maré. Preeamar
(PM), Meia
M
maré vazante (M
MMV), Baaixamar (BM
M), Meia maré
enchente (MME).
A seguir são discutid
dos os resuultados das concentrações obtidass nas simulações
das vvariáveis dee temperaturra e de oxiggênio dissolv
vido.
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Tem
mperatura da
d água
Da F
Figura 31 à Figura
F
39 sãão descritoss os resultad
dos da variaação da tem
mperatura daa água
obtiddas nas simuulações dos modelos dee qualidade de água convencional e modificado.

(aa)

(b
b)

Figura 311. Resultad
do no instan
ante de tem
mpo t = 0 h,
h preamar.. (a) modelo de
qualidade de água cconvencionaal e (b) mo
odelo de quualidade de água
com reaçõ
ões cinéticass modificad
das.

(aa)

(b
b)

Figura 322. Resultado das simuulações no instante
i
de tempo t = 3 h, meia maré
vazante. (a) modeloo de qualidaade de água convencionnal e (b) modelo
de qualid
dade de águaa com reaçõ
ões cinéticas modificaddas.

(a)
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Figura 333. Resultado
o das simullações no instante de tempo t = 6 h, próxim
mo da
Baixamar. (a) mode lo de qualid
dade de águ
ua convenciional, (b) modelo
de qualid
dade de águaa com reaçõ
ões cinéticas modificaddas.

(aa)

(b
b)

Figura 344. Resultado das simuulações no instante
i
de tempo t = 9 h, meia maré
enchente. (a) modello de qualid
dade de águ
ua convencioonal, (b) modelo
dade de águaa com reaçõ
ões cinéticas modificaddas.
de qualid

(a)
(

(b)
(

Figura 355. Resultado
o das simul ações no in
nstante de teempo t = 122 h, preamaar, (a)
modelo de
d qualidadee de água convenciona
c
al, (b) modeelo de quallidade
de água com
c
reaçõess cinéticas modificadas
m
s.
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Figura 366. Resultado
o das simullações no in
nstante de tempo
t
t = 115 h, meia maré
vazante. (a) modeloo de qualidaade de águaa convencioonal, (b) modelo
dade de águaa com reaçõ
ões cinéticass modificaddas.
de qualid

(a)
(

(b)
(

Figura 377. Resultado
o das simulaações no insstante de t = 18 h, próxximo a baixamar.
(a) modelo de quaalidade de água convencional, (b) modello de
m
.
qualidadee de água coom reações cinéticas modificadas.

(a)
(

(b)
(
Figura 388. Resultado
o das simullações no in
nstante de tempo
t
t = 221 h. meia mare
enchente. (a) modello de qualid
dade de águ
ua convencioonal, (b) modelo
de qualid
dade de águaa com reaçõ
ões cinéticas modificaddas.
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Figura 399. Resultado
o das simul ações no in
nstante de teempo t = 244 h, preamaar. (a)
modelo de
d qualidadde de água convenciona
c
al, (b) mode
delo de quallidade
de água com
c
reaçõess cinéticas modificadas
m
s.
nças signifiicativas enttre os
Como obsservado nas figuras aacima, existtem diferen
resulltados dos modelos
m
de qualidade
q
dde água conv
vencional e o modificaado.
Nos instaantes de preeamar, meiia mare vaazante e próximo a bbaixamar (n
noite),
obserrva-se que a temperatu
ura da água obtida pelo
o modelo co
onvencionall é sempre maior
m
em ccomparaçãoo aos obtido
os do modeelo modificcado. Esta diferença
d
en
entre os mo
odelos
apressentados essta relacion
nado à conncepção do
o modelo de água m
modificado, pois
consiidera que à medida qu
ue o nível de água deesce abaixo da superfíície do fund
do do
canall, e entra em
m meio poroso, a tempperatura da água tende a permaneccer constantte, ou
seja, não ganha e nem perde calor com
m o meio porroso.
No instantte de meia maré encheente (dia), Figura
F
34, ambos
a
os m
modelos pred
dizem
uma maior conccentração dee calor nas colunas de água localiizadas nas ááreas de plaanície
maré (as áreeas mais rassas do canaal). As proffundidades de água neestas áreas ainda
de m
estãoo bem rasas, pois o nív
vel de água ainda está subindo, co
onsequentem
mente a absorção
dos ffluxos de caalor é bem mais
m rápida em comparração às áreas mais proofundas do canal.
c
A Figgura 34a moostra que a temperaturaa da colunaa de água naas áreas maiis rasas apreesenta
valorres mais alttos em com
mparação àqquelas obseervadas noss resultadoss na Figuraa 34b.
Esta diferença de resultad
do entre os modelos refere-se ao fato que nna Figura 34b
3 é
levaddo em conssideração que
q à medidda que o nível de águ
ua sobe, a água que estava
e
armaazenada no meio
m poroso sai com teemperatura um pouco menor da àq
àquela que entrou
e
no m
meio poroso..
No instannte de pream
mar (dia), na Figura 35, observ
va-se que a temperatu
ura da
colunna de água nas áreas raasas compaaradas às daa Figura 34 é bem mennor. Este peeríodo
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apresentada as maiores elevações de nível de água, logo a temperatura na coluna de
água é bem distribuída.
A Figura 36 descreve o comportamento da temperatura da coluna de água no
instante de meia mare vazante (dia). Na Figura 36a é observado uma concentração de
calor maior do que aquela apresentada na Figura 36b, pois à medida que o nível de água
desce abaixo da superfície de fundo do canal, a temperatura da água a tende a
permanecer constante conforme a concepção do modelo. Por outro lado, os resultados
apresentados na Figura 36a não leva em consideração esta concepção, pois o corpo de
água continua a absorver calor provenientes das radiações solares.
A Figura 37a e Figura 37b para baixamar (noite), mostra que a concentração de
calor que estava localizada na planície de maré desce para o centro do canal. Na Figura
37a a temperatura é maior do que a apresentada na Figura 37b. Esta diferença também
está relacionada a justificativa feita para o resultado obtido pela Figura 36b.
No instante de meia maré enchente (noite), Figura 38, observa-se uma diminuição
da concentração de calor na Figura 38b, este comportamento é semelhante ao descrito
na Figura 36.
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Oxigênio dissolvido

Da Figura 40 à Figura 47 são descritos os resultados da variação de oxigênio dissolvido
na coluna de água obtidos das simulações dos modelos de qualidade de água
convencional e modificado.
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Figura 40. Resultado das simulações no instante de tempo t = 0 h, preamar. (a)

modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo de qualidade
de água com reações cinéticas modificadas.
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Figura 41. Resultado das simulações no instante de tempo t = 3 h, meia maré

vazante. (a) modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo
de qualidade de água com reações cinéticas modificadas.
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Figura 42. Resultado das simulações no instante de tempo t = 6 h, baixamar. (a)

modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo de qualidade
de água com reações cinéticas modificadas.
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Figura 43. Resultado das simulações no instante de tempo t = 9 h, meia maré

enchente. (a) modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo
de qualidade de água com reações cinéticas modificadas.
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Figura 44. Resultado das simulações no instante de tempo t = 12 h, preamar. (a)

modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo de qualidade
de água com reações cinéticas modificadas.
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Figura 45. Resultado das simulações no instante de tempo t = 15 h, meia maré

enchente. (a) modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo
de qualidade de água com reações cinéticas modificadas.
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(b)

Figura 46. Resultado das simulações no instante de tempo t = 18 h, baixamar. (a)

modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo de qualidade
de água com reações cinéticas modificadas.
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Figura 47. Resultado das simulações no instante de tempo t = 21 h, meia maré

enchente. (a) modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo
de qualidade de água com reações cinéticas modificadas.
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Figura 48. Resultado das simulações no instante de tempo t = 24 h, preamar. (a)

modelo de qualidade de água convencional e (b) modelo de qualidade
de água com reações cinéticas modificadas.
Como observado nas figuras acima, são verificadas diferenças significativas entre
os resultados dos modelos de qualidade de água convencional e modificado.
A Figura 40a e Figura 40b apresentam os resultados no instante de preamar
(noite). Observa-se um maior consumo de OD nos resultados apresentado na Figura
40a, em comparação a Figura 40b. Embora, exista o fato da não ocorrência de
fotossíntese realizada pelas plantas aquáticas e fitoplânctons, e do consumo de OD
através da respiração dos organismos aquáticos (fitoplâncton e zooplâncton) e aos
processos de decomposição da matéria orgânica, acarretando em um maior consumo de
OD e consequentemente diminuindo a concentração de OD nas áreas mais rasa do canal
seja menor. Entretanto o que se observa na Figura 40a é um consumo excessivo de OD
obtido com o modelo convencional em comparação com o modelo de qualidade de água
modificado.
Tanto na Figura 42a e Figura 42b se observa um maior consumo de OD nas áreas
que sofrem processos de alagamento e secamento na maré vazante, este comportamento
também é observado em ZHENG et al. (2004). Isto se deve ao fato de que em meio
poroso a concentração de OD é menor do que em meio fluido, pois em meio poroso não
há processo de reaeração, ou fotossíntese, como também existe consumo de OD através
dos processos de decomposição da matéria orgânica e de nitrificação. Entretanto, os
valores de OD obtidos pelo modelo de qualidade de água modificado demonstram
qualitativamente serem mais consistentes em comparação ao modelo de qualidade de
água convencional.
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9 Teste em um corpo de água real. Estuário da Baía
de Vitória
Neste capítulo26 é feita uma descrição do estuário da Baía de Vitória e dos dados
utilizados no desenvolvimento do modelo hidrodinâmico, incluindo as condições
iniciais e de contorno, e os dados de entrada do modelo. O objetivo é demonstrar o
potencial dos modelos modificados como ferramentas para os estudos hidrodinâmicos e
de qualidade de água em áreas alagáveis. O estuário da Baía de Vitória foi escolhido
como área teste pelos seguintes motivos:


A Baía de Vitória possui uma das maiores áreas de manguezal localizada em
zona urbana do Brasil.



Por ser uma região de grande interesse público, pois há vários anos vem sendo
alvo de inúmeros estudos acadêmicos. O modelo desenvolvido pode servir como
uma importante ferramenta no auxilio de futuras pesquisas.



Disponibilidade de dados de campo, tais como, batimetria, vento, marés e
correntes.

9.1 Caracterização do estuário da Baía de Vitória

O estuário da Baía de Vitória localiza-se no estado do Espírito Santo, onde se encontra
uma das maiores florestas de mangue, localizada em área urbana no Brasil, ocupando
uma extensão de aproximadamente 18 km2, a qual representa 20% da área total de
mangue pertencente ao estado do Espirito Santo (FONSECA, 2005). Distribuindo-se a
leste pelo município de Vitória, Figura 49, ao norte pelo município da Serra e a oeste
pelo município de Cariacica (RIGO, 2004). Os principais rios que desaguam nesta
região são o Santa Maria da Vitória (médio porte), o Bubu, o Marinho e o Aribiri (rios
de pequeno porte).
O rio Santa Maria da Vitória é o principal contribuinte de água doce para o
sistema estuarino, e constitui a rede hidrográfica da região, que possui uma área de
26

Grande parte das informações referentes à região de aplicação descritas neste capítulo foram
obtidas de RIGO (2004).
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1,660 km2 (RIGO, 2004; CHACALTANA, 2007). Possui uma vazão média anual de
15,7 m3/s e vazões médias mensais variando entre 8,1 e 25,6 m3/s. A vazão que chega à
Baía é regularizada pelas Usinas de Bonito e Suíça. A vazão média anual de todos os
outros contribuintes não ultrapassa os 3m3/s (vazão estimada). Dentre este, o rio
Marinho é o que possui maior contribuição, enquanto os rios Bubu e Aribiri são
córregos que desembocam na baía com pequenas bacias contribuintes, sendo bastante
influenciados pela maré.
O Canal da Passagem, a Baía de Vitória e a Baía do Espirito Santo são os corpos
de água que contornam a Ilha de Vitória. O Canal da Passagem conecta a Baía do
espirito Santo, no inicio da Praia de Camburi, à porção norte da Baía de Vitória,
recebendo a influência da maré em suas extremidades e drenando boa parte do
manguezal existente, e sua largura é de aproximadamente 80 m, com menor largura de
35 m sob a Ponte da Passagem. As profundidades neste canal variam entre 1.0 e 7 m.
A Baía de Vitória apresenta uma área total de 35,47 km2, estendendo-se desde a
desembocadura do rio Santa Maria da Vitória, até a Baía do Espirito Santo, contendo o
Porto de Vitória e seu canal de acesso, com largura variando de 1,6 km na região da ilha
de Caieiras (onde a profundidade é menor, aproximadamente 4m na parte mais
profunda) até 160 m em frente do morro do Penedo na região do Porto de Vitória (onde
a profundidade pode alcançar 24 m).
A Baía do Espirito Santo limita-se ao norte pela Ponta de Tubarão, e ao sul pela
Ponta de Santa Luzia, comunicando-se com o mar aberto e recebendo a influência das
ondas geradas no oceano, e possui 3,6 km na boca. Suas profundidades aumentam
gradualmente, a partir da praia de Camburi, até aproximadamente 15 m, com o canal de
acesso ao Porto de Tubarão dragado a 22 m.
Segundo RIGO (2004), as marés da região são classificadas como micromarés,
com altura menor que 2 m. Também se classificam como semidiurnas, com
desigualdades diurnas.
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Figura 49. Localização do estuário da Baía de Vitória e dos pontos de

monitoramento de maré e corrente.

9.2 Modelagem hidrodinâmica com alagamento e secamento

Nesta seção são apresentados as principais características do modelo implementado para
a região teste.

9.2.1 Descrição da modelagem hidrodinâmica
Domínio e malha do modelo

Os contornos do estuário da Baía de Vitória foram definidos através da utilização de
imagem obtida do aplicativo Google Earth, cf. Figura 49. O domínio modelado abrange
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toda a Baía do Espirito Santo e Baía de Vitória, com seus principais canais, além da
parte da região do manguezal. Esta região é bastante heterogênea, possui dimensões
bastante variáveis dos corpos de água e profundidade variando cerca de 26 m até -1,0
m27, como ilustrado na Figura 51. Este domínio foi discretizado em uma malha de 2.788
elementos quadrangulares biquadráticos de 9 nós. A composição da malha de elementos
finitos foi realizada de forma a evitar elementos com grandes distorções geométricas e
significativas diferenças de tamanho entre os elementos vizinhos, a fim de contribuir
para uma boa qualidade dos resultados. Foi intensificada a densidade dos elementos nas
áreas de mangues e junto aos pequenos canais localizados nestas áreas, de forma a
diminuir os efeitos associados aos erros de natureza numérica. A malha do domínio de
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7760000
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modelagem é mostrada na Figura 50.

Figura 50. Malha do domínio de modelagem construída com 2.788 elementos

quadrangulares biquadráticos. Em destaque detalhe da malha
contendo a região de manguezal e trecho do rio Bubu.

27

O valor negativo da profundidade refere-se a níveis de água acima do nível médio de maré
(RIGO, 2004)
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Dados de batimetria

Os dados de batimetria usados no estudo foram obtidos de Cartas Náuticas (DHN,
2002) 1401 e 1410 (DHN, 1996), editadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da
Marinha do Brasil, e dos arquivos da Área de Engenharia Costeira do Programa de
Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ. Estas informações foram extraídas do relatório
intitulado “Modelagem Hidrodinâmica Ambiental da Baía de Vitória, Sistema Costeiro
e Rios da Região de Abrangência do Projeto Águas Limpas – ES/PENO-8929”, e de
dados fornecidos pelo Prof. Daniel Rigo da UFES/PPGEA. A Figura 51 mostra a
batimetria utilizada no modelo.
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Figura 51. Batimetria do estuário da Baía de Vitória (Fonte: PENO-8929).

Houve grandes dificuldades na obtenção de dados mais consistentes referentes à
altimetria da área de manguezal, assim como, dos pequenos canais presentes nesta área,
desta forma, foram feitas interpolações e extrapolações de dados relatados na literatura,
principalmente em RIGO (2004), que descreve que na borda dos maiores canais
localizados na região de mangue, a cota fica em torno de 0.2 e 0.4 m (NMM), e as
regiões mais afastadas dos canais é de aproximadamente 1 m (NMM). No canal da
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Passaagem, na região
r
ao norte
n
de M
Maria Ortiz as profund
didades enccontradas foram
f
maioores de 4 m,
m e seu trrecho maiss raso locallizado ao sul
s da Ponnte da Passsagem
apressentou profu
fundidades menores
m
quee 2 m (Figu
ura 51).
Cond
dições iniciiais e de con
ntorno
As coondições inniciais para as
a simulaçõões foram dee preamar, com
c nível dde água unifforme
e vellocidades nuulas em tod
do o domíniio de cálcullo. Para a condição
c
dee contorno aberta
a
foram
m impostoss os dados de maré medidos em
m Tubarão
o (Figura 552) extraído
os de
(ROS
SMAN et al.,
a 2008), e condição dde velocidad
de nula. Parra as condiçções de con
ntorno
fechaado foi impposta condiçção de não ddeslizamento, com as componentees da veloccidade
norm
mal e tangenncial iguais à zero ao loongo de todo contorno fechado, e vvazão médiia dos
rios S
Santa Mariaa de Vitóriaa e Bubu de 25.99 m3 s-1
e 0.37 m3 s-1.

Figura 522. Curva de maré medidda em Tubaarão em 200
02 (Fonte: PPENO-8929).
Os dados de vento utilizados fooram das estações RAM
MQar (Redee Automátiica de
Monnitoramento da qualidaade do Ar)), de Carap
pina, Cariaccica, Enseaada e Ibes, com
regisstro de uma em uma ho
ora extraídoss de (ROSM
MAN et al., 2008).
A simulaçção foi realiizada por um
m período de 30 dias, com passoo de tempo de 20
segunndos. A segguir são aprresentadas ffiguras com
m os resultad
dos da simuulação mostrrando
o com
mportamentto de alagam
mento e sec amento para um ciclo de
d maré.
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9.2.2 Resultados obtidos com a modelagem hidrodinâmica
Os resultados aqui discutidos foram obtidos com o modelo hidrodinâmico com a
aplicação do método MRP. Da Figura 53 à Figura 57 é mostrado o processo de
alagamento e secamento da região de manguezal pertencente à região da Baía de
Vitória.
(a)

(b)
Escala de Velocidade
0.7 m/s

Figura 53. Resultados de velocidade e profundidade da Baía de Vitória, no

instante de tempo t = 709 h, durante preamar. (a) Região de
manguezal considerada na modelagem e em destaque região de
manguezal localizada as margens do rio Bubu. (b) Detalhe do rio
Bubu e áreas de mangue localizadas nas margens deste. Áreas em
branco correspondem a áreas secas.
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(a)

(b)
Escala de Velocidade
0.7 m/s

Figura 54. Resultados de velocidade e profundidade da Baía de Vitória, no

instante tempo t = 712 h, durante maré vazante. (a) Região de
manguezal considerada na modelagem e em destaque região de
manguezal localizada as margens do rio Bubu. (b) Detalhe do rio
Bubu e áreas de manguezal localizadas nas margens deste. Áreas em
branco correspondem a áreas secas.
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(a)

(b)
Escala de Velocidade
0.7 m/s

Figura 55. Resultados de velocidade e profundidade da Baía de Vitória. No

instante tempo t = 715 h, próximo à baixamar. (a) Região de
manguezal considerada na modelagem e em destaque região de
manguezal localizada as margens do rio Bubu. (b) Detalhe do rio
Bubu e áreas de manguezal localizadas nas margens deste. Áreas em
branco correspondem a áreas secas.
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(a)

(b)
Escala de Velocidade
0.7 m/s

Figura 56. Resultados de velocidade e profundidade da água na Baía de Vitória,

no instante de tempo t = 718 h, durante maré enchente. (a) Região de
manguezal considerada na modelagem e em destaque região de
manguezal localizada as margens do rio Bubu. (b) Detalhe do rio
Bubu e áreas de manguezal localizadas nas margens deste. Áreas em
branco correspondem a áreas secas.
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(a)

(b)
Escala de Velocidade
0.7 m/s

Figura 57. Resultados de velocidade e profundidade da Baía de Vitória, no

instante de tempo t = 721 h. Durante maré enchente. (a) Região de
manguezal considerada na modelagem e em destaque região de
manguezal localizada as margens do rio Bubu. (b) Detalhe do rio
Bubu e áreas de mangue localizadas nas margens deste. Áreas em
branco correspondem a áreas secas.
Na Figura 53, observa-se que, mesmo na preamar, a coluna de água na floresta de
mangue é muito baixa variando aproximadamente de 0 a 0.9 m de profundidade fazendo
com que as franjas de mangues permaneçam praticamente secas em quase todos os
instantes de simulação. Isto se deve ao fato de ter imposto ao modelo uma altimetria
para a região de manguezal variando de -1 m para a borda da área de manguezal até cota
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próxiima de zeroo próximo aos
a principaais canais lo
ocalizados nestas
n
áreas.. Como os dados
d
de ellevação de nível fornecidos ao m
modelo como
o condição de contornno inicial (F
Figura
52) não ultrappassam 1m
m de elevvação, os resultados obtidos ccom o modelo
hidroodinâmico com MRP (ver figurras acima) resultam em
e situaçõees esperadaas do
compportamento hidrodinâm
mico na Baaía de Vitó
ória com o processo dde alagameento e
secam
mento.
Embora caalibrar o mo
odelo não sseja o objetiivo do trabaalho, uma ccomparação entre
os reesultados moodelados e medidos
m
em
m diferentes estações sãão apresentaados a seguiir.
Com
mparação dos
d resulta
ados obtidoos pelo mo
odelo hidro
odinâmico com o méétodo
MRP
P com os daados medid
dos na Baíaa de Vitória
a.
Nestaa seção é verificada
v
a simulação do processo
o de alagam
mento e secaamento refeerente
às árreas de maanguezal lo
ocalizadas nna Baía dee Vitória através
a
da ccomparação
o dos
resulltados do modelo
m
num
mérico com ddados mediidos. Foram
m usados daados de elev
vação
mediidos em doiis postos dee observaçãão localizad
dos em Caieeras e em M
Maria Ortiz,, e de
veloccidade som
mente no po
osto de Marria Ortiz, ambos
a
mediidos em 20002. Estes dados
d
foram
m obtidos nos arquivoss do Projeto PENO-892
29.
Da Figuraa 58 a Figura 60 são appresentadas comparaçõees das elevaações e corrrentes
mediidas e simulladas.

Quadrratura

Sizígia

Figura 588. Comparaação entre os níveis de
d elevação
o medidos e simulado
os em
Caieras em 2002.
128

Na Figuraa 58 mostra que o modeelo hidrodin
nâmico com
m MRP foi ccapaz de cap
pturar
o com
mportamentto da elevação medidaa em Caieraas na quadraatura, tantoo para a encchente
quannto para a vazante. Entretanto,
E
para a sizzígia o modelo reprodduziu de forma
f
satisffatória as medições
m
de elevação,, como obsservado existe uma peequena difeerença
entorrno da baixxa mar. Um
ma das provváveis razõees para essee comportam
mento podee esta
relaccionado com
m o prisma de
d maré, ouu seja, caso a extensão de
d área alaggada consid
derada
no m
modelo tenhha sido maio
or que a veerdadeira ex
xtensão de área alagávvel. Isto fazz com
que o volume de
d água de água que aaporta a Baíía e a estass áreas alaggáveis se esspalhe
muitoo mais, ocaasionado estta diferençaa de nível, assim como aos parâmeetros de ajusste do
MRP
P de alagam
mento e secamento.
Foram tesstados vário
os valores dde amplitud
de de rugossidade, tantoo para os canais
c
locallizados no innterior das áreas de maangue, Baíaa de Vitória,, e para a reegião de maangue.
Tambbém foram
m testados vários
v
valorres de parââmetro de espessura ddo meio poroso
rugoso para toddos os nós da
d malha, ppara que se pudesse veerificar o grrau de influ
uência
destees sobre o escoamento.
e
. Não foram
m notadas diferenças siignificativass com a varriação
da am
mplitude dee rugosidade no modello hidrodinââmico. Todavia, em reelação à varriação
dos vvalores do parâmetro de espessuura do meio
o poroso ru
ugoso foi oobservado que
q o
modeelo é extrem
mamente sen
nsível.

Quadra
atura

Siizígia

Figura 599. Comparaação entre os níveis de
d elevação
o medidos e simulado
os em
Maria Ortiz
O
em 20002.
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Como aprresentado na
n Figura 559, o modeelo hidrodin
nâmico com
m MPR tam
mbém
conseeguiu reprooduzir bem o comportaamento da elevação
e
meedida em M
Maria Ortiz, tanto
na quuadratura quuanto na Sizzígia para aas enchentess e vazantes.
Os resultaados de veelocidade oobtidos pelo
o modelo na quadrattura (Figuraa 60)
podeem ser consiiderados aceitáveis. Em
mbora apressente pequenas diferennças quantitaativas
entree os resultaddos medidoss e simuladoos.
O modeloo hidrodinâm
mico com M
MRP conseg
guiu represeentar de man
aneira satisfa
fatória
o proocesso de allagamento e secamentoo uma região
o com exten
nsa área de m
mangue.

da e simuladda no período de
Figura 600. Comparaçção da curvva de velociidade medid
quadratu
ura em Mariia Ortiz em 2002.
m apresentaadas apenass para verifi
ficar a
Cabe ressaltar que esstas comparrações foram
consiistência da modelagem
m. Ademaiss, esta simu
ulação tevee como objjetivo ilustrrar as
potenncialidades do método MRP.

9.3 Modelaggem de qualidade
q
e de água

Os vvalores das variáveis
v
dee qualidade de água aplicados ao domínio
d
de modelagem
m real
foram
m obtidos dos
d arquivos do Projetoo PENO-89
929. Na Tabbela 5 descrrevem os vaalores
médiios das vazõões considerradas no doomínio. As posições
p
de lançamentoo estão indicadas
na Figura 61. Nas
N Tabela 6 e Tabela 7 são apressentadas as condições de iniciaiss e de
contoorno para as
a variáveiss consideraddas na mod
delagem. A Tabela A99 (ver Aneexo-1)
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contem os valores dos parâmetros e constantes necessárias para o modelo de qualidade
de água usados neta simulação. Adotou-se um período de 30 dias com o passo de tempo
de 120 segundos para abranger a quadratura e a sizígia e a entrada em regime do
modelo. A finalidade deste teste é verificar qualitativamente o comportamento das
variáveis de qualidade de água, em particular, OD e Amônia, considerando o processo
de alagamento e secamento em um domínio real com planícies de maré, ilustrando as
potencialidades do modelo de qualidade de água discutido.
Tabela 5. Vazões médias consideradas no domínio de modelagem. As localizações onde as
vazões são aplicadas são mostradas na Figura 61.
Rios

Vazão média [m3 l-1]

Santa Maria da Vitoria

25.99

Bubu

0.37

Tabela 6. Concentrações iniciais das variáveis do modelo de qualidade de água.
Variáveis

Concentração

T (x,0)

20 0C

CNA (x,0)

0.4 mg N l-1

CNI (x,0)

0.4 mg N l-1

CPI (x,0)

0.2 mg P l-1

CPO (x,0)

0.25 mg P l-1

CChla (x,0)

0.03 mg C l-1

CDBO (x,0)

3.0 mg O2 l-1

COD (x,0)

7.5 mg O2 l-1

CNO (x,0)

0.2 mg N l-1
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Tabela 7. Condições de contorno usadas nos pontos de lançamento dos efluentes e fronteira
aberta do domínio de modelagem.

Concentração
Variáveis

Fronteira Aberta

Rio Santa.Maria

Rio Bubu

T (x,t)

22 0C

25 0C

25 0C

CNA (x,t)

0.2 mg N l-1

3.7 mg N l-1

3.02 mg N l-1

CNI (x,t)

0.2 mg N l-1

10 mg N l-1

1.85 mg N l-1

CPI (x,t)

0.012 mg P l-1

0.037 mg P l-1

0.12 mg P l-1

CPO (x,t)

0.028 mg P l-1

0.087 mg P l-1

2.28 mg P l-1

CChla (x,t)

0.0051 mg C l-1

0.03 mg C l-1

0.03 mg C l-1

CDBO (x,t)

1.0 mg O2 l-1

1.76 mg O2 l-1

0.70 mg O2 l-1

COD (x,t)

7.5 mg O2 l-1

7.6 mg O2 l-1

4.38 mg O2 l-

CNO (x,t)

1.0 mg N l-1

3.0 mg N l-1

2.08 mg N l-1

Para o cálculo da temperatura da água, é adotada radiação solar constante de 1.300
cal/m2 dia, temperatura do ar máximo de 30 0C e mínima de 20 0C, e umidade do ar de
60%.

Vila Velha

UTM

353000

356000

359000

362000

365000

368000

371000

374000

Figura 61. Condições de contorno com vazões médias listadas na Tabela 5.
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9.3.1 Resultados obtidos com a modelagem de qualidade de água
Na Figura 62 a Figura 63 são mostrados alguns dos resultados obtidos com o modelo de
qualidade de água aplicado a áreas alagáveis acoplado ao modelo hidrodinâmico o
MRP. O intuito da simulação é verificar o comportamento das variáveis de qualidade de
água considerando o processo de alagamento e secamento de forma qualitativa, optou-se
por apresentar os resultados com a simulação na preamar e próximos à baixamar.

Oxigênio Dissolvido

Da Figura 62 a Figura 63 são descritos os resultados da variação de oxigênio dissolvido
na coluna de água obtidos da simulação do modelo de qualidade de água
A concentração de OD na Baía de Vitória é bastante variável entre preamar e
baixamar. Na preamar, a concentração de OD é maior em comparação à baixamar. As
maiores concentração de OD aparecem nos trechos entre o Canal da Passagem, Baía do
Espirito Santo e o canal de acesso ao Porto de Vitória. Entretanto, a concentração vai
diminuindo em direção às extremidades da região de mangues que circunda a Baía de
Vitória e seus canais principais. Estas diferenças nas concentrações de OD podem estar
relacionadas ao processo de nitrificação, decomposição de matéria orgânica, e a
demanda de oxigênio de fundo acarretando na remoção de OD da coluna de água e
diminuindo a concentração de OD na região de manguezal.
A baixa concentração de OD durante a baixamar das águas localizadas na área de
manguezal é drenada para os canais, e posteriormente é lançada para a Baía de Vitória.
A concentração de OD da coluna de água transportada durante o alagamento através dos
canais de maré é rapidamente consumido pela planície de mangue. Isto pode ser
ocasionado pelos processos de nitrificação, decomposição da matéria orgânica ocorridos
na planície de mangue serem superiores as que ocorrem nos canais de maré na Baía de
Vitória, dai a concentração de OD nas planícies de mangue serem muito menores que as
apresentadas nos canais no período de alagamento. Resultados semelhantes, mostrando,
concentrações baixas de OD em áreas de mangue foram obtidos por MELO (2002),
onde em seu trabalho descreve a dinâmica de nutrientes e da matéria orgânica no
manguezal do igarapé Nunca mais localizado no Estado do Maranhão.
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Ademais, a modelagem hidrodinâmica mostra que a velocidade da água nos
canais da Baia de Vitória são maiores que as velocidades nas planícies de manguezal,
resultando em uma maior taxa de reaeração, possibilitando uma maior troca de OD da
coluna de água dos canais e a atmosfera.
Os resultados para as demais variáveis do modelo de qualidade de água podem ser
verificadas no Anexo-2.

Figura 62. Concentração de OD na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, durante preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 63. Concentração de OD na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
134

10 Conclusões e Recomendações para trabalhos
futuros
Neste trabalho de tese foi discutido um modelo de qualidade de água acoplado a um
modelo hidrodinâmico bidimensional 2DH que leva em consideração o processo de
alagamento e secamento aplicado a áreas alagáveis. Este tema tem sido ainda pouco
explorado na literatura. O modelo de qualidade de água para áreas alagáveis foi uma
modificação direta do modelo de qualidade de água do programa SiBAHiA®,
implementado no modelo de elementos finitos existente, o que o torna útil em
modelagem numérica de regiões alagáveis com efeitos de alagamento e secamento e
topografia complexa envolvida.
Para modelar os processos de alagamento e secamento em áreas alagáveis foi
empregado um método simples e bastante eficiente, denominado de método porosorugo ou MRP. Este método guarda similaridades com o método marsh porosity (MMP),
porém de mais fácil implementação numérica, conserva massa e não afeta o
comportamento da celeridade da onda em áreas molhadas, além de possui uma maior
estabilidade quando aplicada a áreas que possuem variação batimétrica complexa. O
MMP considera uma subsuperfície de camada porosa, com espessura variável, através
do domínio horizontal, enquanto que no MRP, a camada porosa-rugosa existe apenas
em lugares onde e quando a profundidade da água se torna que a espessura especificada
para o escoamento subsuperficial equivalente, através do qual ocorre um fluxo restrito
de escoamento. Entretanto, não se trata de uma simulação de escoamento em meio
poroso propriamente, mas um efeito equivalente, em que a água que estaria distribuída
em toda a espessura do meio poroso é forçada a escoar por uma camada equivalente
com espessura e grande rugosidade.
O MRP é robusto, como mostrado pelos bons resultados obtidos nos testes de
escoamentos em uma bacia com declividade uniforme e em uma bacia com declividade
variável, usados para validação e comparação com outras abordagens, tais como os
métodos da porosidade (NIELSEN et al., 2001) e de capilaridade (JIANG & WAI,
2005). Um caso teste convencional de escoamentos em um canal de maré com planície
de maré foi utilizado para verificar o comportamento da celeridade pelo MRP, em
comparação com os métodos da porosidade e rugosidade. Ficou evidente que na área
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molhada, a profundidade da água no MMP é incrementada, afetando a celeridade da
onda. O mesmo não ocorre no MRP. A eficácia do MRP foi avaliada com sucesso na
modelagem complexa do estuário da Baia de Vitória com seus extensivos manguezais e
batimetria variável.
Para o modelo de qualidade de água para áreas alagáveis foram modificadas as
equações que governam os processos de produção e consumo para cada variável
utilizada no modelo do programa SiBAHiA®. As principais variáveis consideradas no
modelo foram o oxigênio dissolvido, o nitrogênio orgânico total, o nitrogênio
amoniacal, o fósforo orgânico, o fósforo inorgânico, o fitoplâncton, o zooplâncton, a
temperatura e a demanda bioquímica de oxigênio. Estas variáveis são fundamentais para
o estudo do comportamento físico, químico e biogeoquímico e suas interações em um
corpo de água natural sobre efeito do processo de alagamento e secamento.
O método foi aplicado com sucesso na modelagem da qualidade de água acoplada
ao escoamento hidrodinâmico em um canal com planície de manguezal sujeito a
processos de enchimento e secamento, e produziu bons resultados qualitativos para as
variáveis de qualidade de água temperatura e oxigênio dissolvido. A eficácia do modelo
de qualidade de água com alagamento e secamento é melhor avaliado no teste em uma
região alagável real com extensas áreas de manguezal como é o caso do estuário da Baia
de Vitória.
Uma ampla gama de trabalhos referentes à modelagem de água aplicada a corpos
de água rasos, assim como modelos matemáticos que descrevem os processos de
produção e consumo das variáveis destes modelos podem ser encontrados na literatura.
Contudo, poucos ou quase nenhum trabalho são encontrados, relacionados a modelos
que considerem reações cinéticas aplicadas a áreas alagáveis que sofrem efeitos
decorrentes dos processos de alagamento e secamento. Portanto, a inclusão de reações
cinéticas que levem em conta a influência do processo de alagamento e secamento no
modelo de qualidade de água pode ser considerada uma importante e inovadora
contribuição, auxiliando no estudo de qualidade de água de regiões complexas, tais
como regiões de manguezal e planícies de maré.
Finalmente, o modelo de qualidade de água apresentado nesta tese pode
constituir-se em uma ferramenta importante para dar suporte a pesquisas de qualidade
de água de corpos de água naturais com processo de alagamento e secamento,
incorporando resultados mais realistas em comparação a outros métodos de qualidade
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de água convencionais que não incluem tais processos, uma vez que exercem um papel
importante nas trocas de materiais entre o estuário e as áreas alagáveis, como planície
de maré, áreas de manguezal e outros.
Como sugestões para trabalhos futuros, é importante considerar:


O acoplamento do modelo hidrodinâmico com MRP ao modelo de transporte de
sedimento. Isto pode tornar possível a predição de depósitos de sedimentos, na
formação de bancos de areias, em áreas alagáveis.



Os efeitos da influência da escolha dos valores dos parâmetros do método de
alagamento e secamento MRP. Foram observadas que pequenas variações
entorno dos valores adotados na literatura produziram diferenças significativas
nos resultados dos modelos hidrodinâmicos, influenciando diretamente nos
resultados do modelo de qualidade de água.



A aplicação do modelo de qualidade de água a uma região real sujeita a
processos de alagamento e secamento com disponibilidade de dados adequados
e acurados (hidrodinâmico, batimétrico, altimétrico) e de qualidade de água para
testar os modelos de forma mais consistente.



Obtenção de valores mais consistentes das taxas de decaimento dos constituintes
considerados no meio poroso, os quais podem ser obtidos através de coletas de
campo.

137

Referências Bibliográficas
ABBOT, M.B. & BASCO, R, 1989, Computational Fluid Mechanics. An
introductinon for Engineering, Longman Group, UK limited.
AKANBI, A. A., KATOPODES, N. D., 1989, “Model for flood propagation on initially
dry land”, Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil
Engineers, v. 114, pp. 689–706.
ALDRIDGE, J. N., 1997, “Hydrodynamic model predictions of tidal asymmetry and
observed sediment transport paths in Morecambe Bay”. Estuarine, Coastal and
Shelf Science, v. 44, pp. 139–56.
AMBROSE, R. B., WOOL, T. A., CONNOLY, J. P. 1988, WASP4, a hydrodynamic
and water quality model — model theory, user's manual, and programmer's guide.
USEPA/60O/3-87/039, Athens, Georgia.
ARAÚJO, S. A., DIMINICIS, B. B., 2009, “Fotoinibição da Fotossíntese”, Revista
Brasileira de Biociências, v. 7, n. 4, pp. 463-472.
AUN, M. V., 2007, Estudo da remoção de nitrogênio via nitrito e via nitrato em
sistemas de lodo ativado alimentados por despejo com elevada concentração de
fenol. Tese de D.Sc., Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP, Brasil.
AUSTRIA, P. M. & ALDAMA, A. A., 1990, Adaptive mesh scheme for free surface
flows with moving boundaries. In: Computational Methods in Surface Hydrology
(Gambolati, G., Rinaldo, A., Brebbia, C. A., Gray, W. G. & Pinder, G. F., Eds).
Springer- Verlag, pp. 456–460.
BALZANO, A., 1998, “Evaluation of methods for numerical simulation of wetting and
drying in shallow water flow models”. Coastal Engineering, v. 34, pp. 83-107.

138

BARROS, M. L. C., ROSMAN, P. C. C., TELLES, J. C. F., et al., 2011, “A simple
wetting and drying method for shallow water flow with application in the Vitória
Bay estuary, Brazil”. In: Proceeding 6th International Conference on River Basin
Management including all aspect of Hydrology, Ecology, Environmental
Management, Flood Plains and Wetland, pp. 215-225, California, USA.
BATES, P. D., HERVOUET, J. M. (Eds.), 1999, “A new method for moving-boundary
hydrodynamic problems in shallow water”, v. 455, In: Proceeding of
Mathematical, Physical and Engineering Sciences.
BATES, P.D., 2000, “Development and testing of a sub-grid scale model for moving
boundary hydrodynamic problems in shallow water”. Hydrological Processes, v.
14, pp. 2073–2088.
BATES, P. D., HORRITT, M. S., 2005, “Modelling wetting and drying processes in
hydraulic models”. In: Bates, P. D., Lane, S. N., Ferguson, R. I. (Eds.),
Computational fluid dynamics: Applications in environmental hydraulics, pp.
121–146, John Wiley and Sons.
BEDINELLI, T., Projeto planeja mapear toda área de mangue do Brasil. Programa das
nações unidas. Disponível em: <html://www.pnud.org.br> Acesso em: 8 de maio
de 2008.
BEFFA, C., CONNELL, R.J. 2001. “Two-dimensional flood plain flow – Part 1: Model
description”. Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil
Engineers, v. 6, pp. 397–405.
BENASSI, R. F., 2006, Dinâmica espaço-temporal de um sistema de áreas alagáveis
na planície de inundação do rio Jacupiranguinha, Vale do Ribeira de Iguape, SP.
Tese de D.Sc., Programa de Pós-graduação e Área de Concentração em Hidráulica
e Saneamento. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,
SP, Brasil.
BENQUÉ, J.P., CUNGE, J.A., FEUILLET, J., 1982. “New method for tidal current
computation”. Journal Waterways, Port, Coastal Ocean Division, ASCE, v.108, n.
8, pp. 396–417.
139

BOSS International Inc and Brigham Young University, 1997, BOSS SMS Users
Manual.
BOWIE, G. L., MILLS, W. B., PORCELLA, D. B., et al., 1985, Rates, Constants, and
kinetics formulations in surface water quality modeling. Technical Report EPA600/3-85-040, USEPA.
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, 1993, FASTTABS Manual.
CASULLI, V., CHENG, R.T., 1993. “Semi-implicit finite difference methods for threedimensional shallow water flow”. International Journal for Numerical Methods
Fluids, v. 15, pp. 629–648.
CHA, K. S., CHOI, J. W., PARK, C. G., 2002, “Finite element analysis of fluid flows
with moving boundary”, Korea Society of Mechanical Engineers International
Journal, v. 16, n. 5, pp. 683–695.
CHACALTANA, T. S. A., 2007, Mapeamento de áreas de sensibilidade ambiental ao
derrame de óleo na Baía de Vitória, ES. Dissertação M.Sc., Departamento de
Engenharia Ambiental. Universidade Federal do Espirito Santo. Espirito Santo,
ES, Brasil.
CHAPELLE, A., 1995,” A preliminary model of nutrient cycling in sediments of a
Mediterranean Lagoon”. Ecological Modelling, v. 80, pp. 131-147.
CHAPRA, S., 1997, Surface water-quality modeling. Waveland Press.
CHEN, C. W., 1975, “Concepts and utilities of ecological models”, Journal Sn. Engr.
Div., ASCE.
CHEN, W. B, LIU, W. C and HSU, M. H., 2011, “Water quality in a tidal estuarine
system using a three-dimensional model”. Environmental engineering science, v.
28, n. 6, pp. 443-459.
CHIN, D. A., 2006, Water-quality engineering in natural systems. John Wiley & Sons,
Inc.

140

CHRISTIAN, C. D., PALMER, G. N., 1997, “A deforming finite element mesh for use
in moving one - dimentional boudary wave problems”, International Journal of
Numerical Methods in Fluids, v. 25, pp. 407–420.
CÔCO, K. M., 2010, Utilização da modelagem computacional para avaliar a influência
das planícies de maré na hidrodinâmica de regiões estuarinas. Dissertação M.Sc.,
Departamento de Engenharia Ambiental. Universidade Federal do Espírito Santo,
Espirito Santo, ES.
COX, B. A., 2003, “A review of currently available in-stream water-quality models and
their applicability for simulating dissolved oxygen in lowland rivers”, Science of
The Total Environment, v. 314-316, n. 1, pp. 335–377.
CULBERSON, S. D. AND PIEDRAHITA, R. H., 1996, “Aquaculture pond ecosystem
model: temperature and dissolved oxygen prediction – mechanism and
application”. Ecological Modelling, v.89, pp. 231-258.
CUNHA, C. N., 1995, Implementação de um mecanismo de inundação em um modelo
de elementos finitos para hidrodinâmica de corpos d’água rasos. Dissertação
M.Sc., Departamento de Engenharia Civil, Universidade federal do Rio de
Janeiro, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
CZM, 2001. The Massachusetts Office of Coastal Zone Management, Wetlands ecology
and assessment. Disponível em: <http://www.state.ma.us/czm/wastart.htm>.
Acesso em: 20 dez. 2001.
DECCO, H. T., 2005, Implementação do esquema de áreas alagáveis no Princeton
Ocean Model. Dissertação M.Sc., Departamento da Engenharia Civil,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
DEFINA, A., D’ALPAOS, L., 1994, “A New set of equations for very shallow water
and partially dry areas suitable to 2D numerical models. Modelling of Flood
Propagation over Initially Dry Areas”. In: Proceedings of the Specialty
Conference, Milan, Italy, pp.72-109.
DEFINA, A., 2000, “Two-dimentional shallow flow equations for partially dry areas”.
Water Resources Research, v. 36, n. 11, pp. 3251-3264.
141

DIETRICH, W. E. AND PERRON, J. T., 2006, "The search for a topographic signature
of life," Nature, v. 439, pp. 411-418.
DI TORO, D.M., D.J. O'CONNOR, R.V. THOMANN, et al., 1975, "PhytoplanktonZooplankton-Nutrient interaction model for Western Lake Erie." In: Systems
Analysis and Simulation in Ecology. Vol III., ed. B. Patten. New York: Academic
Press.
DHI (Danish Hydraulic Institute), 1997, MIKE21 Users Manual.
DHN, 2002, Carta Náutica 1401 (28/09/02), Marinha do Brasil.
DHN, 1996, Carta Náutica 1410 (1996), Marinha do Brasil.
DONEA, J., HUERTA, A., 2003, Finite element method for flow problem. Jonh Wiley
& Sons Ltd.
ERTÜRK, Ş. N., A. BILGILI, M. R. SWIFT, W. S., et al., 2002, “Simulation of the
great bay estuarine system: tides with tidal flats wetting and drying”. Journal of
Geophysical Research, 107(C5), 3038.
ESCHRIQUE, S. A., 2007, Hidrogeoquímica do fósforo no estuário do Jaguaribe (CE).
Dissertação M.Sc., Universidade Federal do Ceará. Programa de Pós-graduação
em Ciências Marinhas Tropicais do Instituto de Ciências do Mar, Ceará, CE,
Brasil.
ESTEVES, F. A., 1998, Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro: Ed. Interciência/
FINEP, 2 ed.
FALCONER, R.A., 1986. “A water quality simulation study of a natural harbor. J.
Waterway, Port”, Coastal Ocean Eng. Division, ASCE 112: 1, pp.15–34.
FALCONER, R.A., OWENS, P.H., 1987. “Numerical simulation of flooding and drying
in a depth-averaged tidal flow model”. In: Proceedings of the Institution of Civil
Engineers, v. 83, pp. 161–180.
FALCONER, R. A., LIN, B., 1997, “Three-dimentional modelling of water quality in
the Humber Estuary”, Water Resorce, v. 31, n. 5. pp. 1092-1102.
142

FENG, K.; MOLZ, F., 1997, “A 2-D, diffusion based, wetland flow model”. Journal of
Hydrology, v. 196, pp. 230-250.
FERNANDES, L. F., WOSIAK, A. C., DOMINGUES, L., et al., 2005, Cianobactérias e
cianotoxinas. In: Andreoli, C. V., Carneiro, C. eds. Gestão integrada de
mananciais de abastecimento eutrofizado. Sanepar, Curitiba, pp. 367-388.
FLATHER, R. A. & HEAPS, N. S., 1975, “Tidal computations for Morecambe Bay”.
Geophysical Journal International, v. 42, pp. 489-517.
FLATHER, R. A. & HUBBERT, K. P., 1991, Tide and surge models for shallow
water—Morecambe Bay revisited. In Modeling Marine systems (Davies, A. M.,
ed.). CRC Press Inc., Boca Raton, FL, pp. 135–166.
FONSECA, F. R., 2005, Análise da viabilidade da utilização de informações a respeito
da comunidade de peixes e de variáveis ambientais no monitoramento da
qualidade da água em canais de manguezal do estuário da Baía de Vitória.
Dissertação M.Sc., Departamento de Engenharia Ambiental. Universidade Federal
do Espirito Santo. Espirito Santo, Brasil.
FORTUNATO, A. B., OLIVEIRA, A.. 2005, “Influence of Intertidal Flats on Tidal
Asymmetry”. Journal of Coastal Research, v. 21, pp. 1062-1067.
GAMBRELL, R. P., PATRICK, Jr. W. H., 1978, “Field technique for measuring
wetland soil parameters”. Soil Sci. Soc. Am. J. v. 53, pp. 883-890.
GALLO, M. N., 2009, Escoamento em planícies de maré com influência fluvial – canal
norte do Rio Amazonas. Tese de D.Sc. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
GEORGE, K. J.; STRIPLING, S., 1995, “Improving the simulation of drying and
wetting in a two-dimensional tidal numerical model”. Applied Mathematical
Modelling, v. 19, pp. 2-6.
GIUSTI, E., MARSILI-LIBELLI, S., 2005, Modelling the interactions between
nutrients and the submersed vegetation in the Orbetello Lagoon. Ecological
Modelling, v. 184, pp. 141-161.

143

GOPALAKRISHNAN, T. C., 1989, “A moving boundary circulation model for regions
with large tidal flats”, International Journal of Numerical Methods in
Engineering, v. 28, pp. 245–260.
GOPALAKRISHNAN, T. C., TUNG, C. C., 1983, “Numerical analysis of a moving
boundary problem in coastal hydrodynamics”, International Journal for
Numerical Methods in Fluids, v. 3, n. 2, pp. 179–200.
GOURGE, O., COMBLEN, R., LAMBRECHTS, J., et al., 2009, “A flux-limiting
wetting–drying method for finite-element shallow-water models, with application
to the Scheldt Estuary”. Advances Water Research, v. 32, pp. 1726-1739.
HANG, N. T. M, ARAKI, H., DON, N. C., et al., 2007, Hydrodynamics and water
quality modeling for the ecosystem of the Ariake Sea, Kyshu, Japan. In:
Proceeding Journal of Coastal Research, pp. 800-804, Australia.
HARRIS, R., WIEBE, P., LENZ, J., et al., 2000, ICES Zooplankton methodology
manual. San Diego, Academic Press.
HARDY, R.J. BATES, P.D., ANDERSON, M.G., 2000, “Modelling suspended
sediment deposition on a fluvial floodplain using a two-dimensional dynamic
finite element model”. Journal of Hydrology, v. 229, pp.202-218.
HENICHE, M., SECRETAN, Y., BUDREAU, P., et al., 2000, “A two-dimentional
finite element drying-wetting shallow water model for rives and estuaries”,
Advances in Water Resources, v. 23, pp. 359–372.
HENRIKSEN, K. & KEMP, W. M., 1988. Nitrification in estuarine and coastal marine
sediments. In: BLACKBURN, T. H. & SORENSEN (Editors), Nitrogen cycling
in coastal marine environmental. Wiley and Sons, New York, pp.207-249.
HINKELMAN, R., ZIELKE. W., 1996, “Parallel three-dimensional lagrangian-eulerian
model for shallow water and transport equations”. Proceeding for the 11th
International Conference on Computational Methods in Water Resources,
CMWR 96, v. 2, pp. 71-78.

144

HORRITT, M. S., 2002, “Evaluating wetting and drying algorthms for finite element
models of shallow water flow”, International Journal for Numerical Methods in
Engineering, v. 58, pp. 835–851.
HUBBERT, G. D. & MCINNES, K., 1999, “A storn surge inundation model for coastal
planning and impact studies”, Journal of Coastal Research, v. 15, pp. 168-185.
IP, J. T. C., LYNCH, D. R., FRIEDRICHS, C. T., 1998, “Simulation of Estuarine
Flooding and Dewatering with Application to Great Bay, New Hampshire”,
Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 47, n. 2, pp. 119–141.
IWA., 2001, River Water Quality Model No.1. IWA.
JAMET, P., BONNEROT, R., 1975,“Numerical solution of the Eulerian equations of
compressible flow by finite element method which follow the free boundary and
interfaces”, Journal of Computational Physics, v. 18, pp. 21–45.
JELESNIANSKI, C. P., CHEN, J. & SHAFFER, W. A., 1992, SLOSH: Sea, lake, and
overland surges from hurricanes, NOAA Technical Report NWS, 48 pp.
JIANG, Y. W., WAI, W. H., 2005, “Drying-wetting approach for 3D finite element
sigmacoordinate model for estuaries large tidal flats”, Advances in Water
Resources, v. 28, pp. 779–792.
JI, Z. G., 2008, Hydrodynamics and water quality: modeling rivers, lakes, and
estuaries. Wiley-Interscience.
JI, Z. G., MORTON, M. R. & HAMRICK, J. M., 2001, “Wetting and Drying
Simulation of Estuarine Processes”, Estuarine, Coastal and Shelf Science, v.53,
pp. 683-700.
JOHNS, B., DUBE, S. K., SINHA, P. C., et al., 1982, “The simulation of a continuously
deforming lateral boundary in problems involving the shallow water equations”,
Computers as Fluids, v. 10, n. 2, pp. 105–116.
JORGENSER, S. E., 1976, “An eutrophication model of a lake”, Ecological Modelling,
v. 2, pp. 147–165.
145

JORGENSER, S. E., 1980, Lake Management. Pergamon Press, Oxford.
JUNK, W. J., BAYLEY, P. B., SPARKS, R. E., 1989, “The flood pulse concept in
river-floodplains systems”. Can. Sppec. Publ. Fish. Aquat. Sci., v. 106, pp. 110227.
KADLEC, R. H., REDDY, K. R., 2001,”Temperature effects in treatment wetland”.
Water Environmental Resource, n. 5, v. 73, pp. 543-557.
KADLEC, R. H, 1989, Hydrologyc factors in wetland water treatment. Ecology, v. 43,
pp. 267-281.
KAJAK, Z., 1988, Considerations on benthos abudance in freshwaters, its factors and
mechanisms. Int. Rev. Ges. Hydrobiol., v. 73, pp. 5-9.
KÄRNÄ, T., BRYE, B., GOURGUE, O., et al., 2011, “A fully implicit wetting–drying
method for DG-FEM shallow water models, with an application to the Scheldt
Estuary”. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. v. 200, pp. 509-524.
KAWAHARA, M., UMETSU, 1986, T. “Finite element method for moving boundary
problems in river flows”, International Journal of Numerical Methods in Fluids,
v. 6, pp. 365–386.
KING, P. I., 2001, “Modeling of marshes and wetland”. Journal of Coastal Research. n.
27, pp. 76-87.
KNOX, G. A., 2001, The Ecology of Seashore. CRC Press.
LALLI, C. M., PARSON, T. R., 1997, Biological Oceanography: an introduction, The
Open University.
LAN, T.H., HUTTON, A.G., LOVELESS, J.H., 1991, Finite Element Modelling of
Moving Boundary. Problems in Estuaries and Coastal Waters.
LANZONI, S., SEMINARA, G., 2002, “Long-term evolution and mor- phodynamic
equilibrium of tidal channels”. Journal of Geophysical Research, v. 107, pp. 1-13.

146

LEBLOND PH. “On tidal propagation in shallow rivers”. Journal of Geophysical
Research, 1978, v. 82, pp. 4717–21.
LECLERC, M., BELLEMARE, J.F., DUMAS, G., 1990,”A finite element model of
estuarie and river flows with moving boundaries”, Advances in Water Resources,
v. 13, n. 4, pp. 158-168.
LAHAYE, S., GOUILLON, F., BARAILLE, R., et al., 2011, “A numerical scheme for
modeling tidal wetting and drying”. Journal of Geophysical Research, v. 116,
C03028, pp. 1-20.
LARMAEI, M. M., MAHDI, T. F., 2012, “A new method for the treatment of wetting–
drying fronts”. Applied Mathematical Modelling, v. 36, pp. 2286-2302.
LEENDERTSE, J. J., 1970, Water quality simulation model for well mixed estuaries
and coastal seas: principles of computation. In: Report RM-6230-rc, Rand
Corporation.
LIKENS, G. E. (ED.), 2009, Plankton of inland waters: A derivative of encyclopedia of
inland waters. ACADEMIC PRESS.
LIU, Y., 1988,“Atwo-dimensional finite-difference model for moving boundary
hydrodynamic problems”. Theses, University of Florida, Gainesville, Florida.
LOSODO, T. M., PIDRAHITA, R. H., 1991, “Modelling temperature variation and
thermal stratification in shallow aquaculture ponds”. Ecological Modelling , v. 54,
pp. 189-226.
LUO, Y., 1993. “Three-dimensional moving-boundary hydrodynamic model”. Thesis,
University of Florida, Gainesville, Florida.
LYNCH, R. D., GRAY, W. G., 1980, “Finite element simulation of flow in deforming
regions”, Journal of Computational Physics, v. 36, n. 2, pp. 135–153.
MACARTHUR, R. C., DEXTER, J. R., SMITH, D. J., et al., 1990, “Two-dimensional
finite element simulation of the flooding characteristics in kawainui marsh,
Hawaii”. In: Proceeding of the 1990 ASCE National Conference on Hydraulic
147

Engeneering and the International Symposium on the Hydraulic/ Hydrology of
Arid Lands, pp. 664–669, San Diego, CA.
MALCOLM, S. J., SILVER, D. B., 2005, “Nutrient recycling in intertidal sediments”.
In. JICKELLS, T. D., RAE, J. E. Biogeochemistry of intertidal sediments.
Cambrige University Press, pp. 85-98.
MARTIN, J. L., MCCUTCHEON, S. C., 1998, Hydrodynamics and Transport for
Water Quality Modeling. Florida, Lewis Publishers. 793p.
MEDEIROS, S. C., HAGEN, S. “Review of wetting and drying algorithms for
numerical tidal flow models”. International Journal for numerical Methos in
Fluids. 1097-0363, March 2012.
MELO, O. T., 2002. Dinâmica de nutrientes e da matéria orgânica do igarapé Nunca
Mais – Ilha de São Luiz (MA). Tese de D.Sc., Universidade Federal do Pará,
Belém, PA, Brasil.
MITSCH, W. J.,WISE, K. M., 1998. “Water quality, fate of metals, and predictive
model validation of a constructed wetland treating acid mine drainage.” Water
Resource, v. 32, pp. 1888–1900.
MITSCH, W. J., GOSSELINK, J. G., 2000, Wetlands, 3rd. Ed., Wiley, New York.
NEIFF, J. J., POI DE NEIFF, A. S. G., CASCO, S. 2001, “The effect of prolonged
floods on Eichhornia crassipes growth in Paraná River floodplain lakes”. Acta
Limn. Bras. v. 13 (1), pp. 51-60.
NIELSEN, C., 1999, Finite Element Modelling in a Coastal and Marine Environment.
Tese de M.Sc, University of Queensland, Engineering. Australia.
NIELSEN, C., APELT, C., 2003, “Parameters affecting the performance of wetting and
drying in a two-dimensional finite element long wave hydrodynamic model”,
Journal of Hydraulic Engineering, v. 129, pp. 628–636.
PAULSEN, S. C., OWER, R. M., 1996, “Quantitative model of sediment dispersion and
heavy mineral distribution in north cardigan bay”, Marine Geosour. and
Geotechnology, Irish Sea, v. 14. n.2, pp. 143-159.
148

PATRICK, W. H., 1982, Nitrogen transformations in submerged soils. In: F. J.
Stevenson (Ed.) Nitrogen in agricultural soil. Agron. Monogr. 22. ASA, CSSA,
and Madison, WI.
PAZ, A. R., VILLANUEVA, A. O. N., SCHETTINI, E. B. C. , 2004,Wetting and
drying algorithm to two-dimensional hydrodynamic modeling of wetland. In: XXV
CILANCE Iberian Latin American Congress on Computational Methods in
Engineering, Recife.
PAS, A. R., 2010, Simulação hidrológica de rios com grandes planícies de inundação.
2010. Tese D.Sc. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul,
RS, Brasil.
PERILLO, G. M. E., WOLANSKI, E., CAHOON, D. R. et al., 2009. Coastal wetlands :
an integrated ecosystem approach. Elsevier
PETTS, G., 1984. Impounded river. Perspective of management. Wiley, Chichester.
PETERA, J., NASSEHI, V., 1996,“A new two-dimentional finite element model for the
shallow water equations using a Lagrangian framework constructed along fluid
particle trajectories”, International Journal of Numerical Methods in Engineering,
v. 39, pp. 4159–4182.
PNHO, J. L.S. 2000. Aplicação matemática ao estudo da hidrodinâmica e da qualidade
da água em zonas costeiras. D.Sc. Tese, Departamento de Engenharia Civil.
Universidade do Minho, Portugal.
QUECEDO, M., PASTOR, M., 2002. “A reappraisal of Taylor-Galerkin algorithm for
dryingwetting areas in shallow water computations”. International Journal for
Numerical Methods in Fluids, v. 38, pp. 515–531.
REDDY, K. R., PATRICK, Jr., W. H., 1984. “Nitrogen transformations and loss in
flooded soil and sediments”. CRC Critical Reviews in Environmental. v. 13, pp.
273-309.

149

REDDY, K. R., RAO, P. S. C., JESSUP, R. E., 1990. “Transformation and transporte of
ammonium nitrogen in a flooded organic soil”. Ecological Modelling, v. 51, pp.
205-216.
REDDY, K. R., D’ ANGELO., 1994. Soil processes regulating water quality in
wetland, pp. 309-324. In: W. J. Mitsch (Ed.) Global wetland. old world and new.
Elsevier Sci. B. V., Amsterdam, The Netherlands.
REID, R. O., BONDINE, B. R., 1968, Numerical model for storm surges in Galveston
Bay. Journal Waterway Harbos Divisons, v. 9, pp. 33-57.
RICHARDSON, J. L., VEPRASKAS, M. J., 2001, Wetland soil: Genesis, hydrology,
landscapes, and classification. CRC Press.
RIGO, D., CHACALTANA, J. T. A., 2006, “Computational modeling mangrove effect
on the hydrodynamic of Vitoria Bay, Espírito Santo-Brazil”. Jornal of Coastal
Research, pp. 1543-1545.
RIGO, D., 2004, Análise do escoamento em regiões estuarinas com manguezais Medições e modelagem na Baía de Vitória, ES. D.Sc. Tese, Departamento da
Engenharia Oceânica. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, Rio
de Janeiro, Brasil.
RIGO, D., CHACALTANA, J. T. A., 2006, “Computational modelling of mangrove
effects on the hydrodynamics of Vitória Bay, Espírito Santo – Brazil’. Journal of
Coastal Research. Proceendigs of the 8th International Coastal Symposium - ICS
2004, v. 39, pp. 1543-1545.
RODRIGUES, M. F. G., 2008, Modelação da dinâmica do zooplâncton na Ria de
Aveiro. Dissertação M.Sc., Universidade de Aveiro, Departamento de ambiente e
Ordenamento, Lisboa, Portugal.
ROIG, L.C., EVANS, R.A., 1993, “Environmental Modelling of Coastal Wetlands”.
Proceedings of 3rd International Conference on Estuarine and Coastal Modelling
III, pp. 522-535.

150

ROIG, L. C.: 1994, Hydrodynamic Modeling of Flows in Tidal Wetlands, Ph.D.
Thesis, University of California, Davis.
ROMEIRO, N. M. 2003, Simulação numérica de modelos de qualidade de água usando
o método de elementos finitos estabilizado. D.Sc. Tese, Departamento da
Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, Rio de
Janeiro, Brasil.
ROSMAN, P. C. C.,1989, “Modelos de circulação em corpos d’água rasos”. In: Wrobel,
L. C., editor. Métodos numéricos em recursos hídricos. Rio de Janeiro: ABRH;
pp. 156-215.
ROSMAN, P. C.C. et al., 2008, Modelagem hidrodinâmica ambiental da baía de

Vitória, sistema costeiro e rios da região de abrangência do Projeto Águas
Limpas do Governo do Estado do Espírito Santo. In: PENO-8929
Consórcio Coppetec-FEST, de 12/2006 a 06/2008.
ROSMAN, P. C. C. (Ed.), 2011, Referência Técnica do SisBaHiA. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Disponível em:< www.sisbahia.coppe.ufrj.br>.
SALDANHA, J. C. S., 2007, Análise da influência do rio Santa Maria da Vitória na
Baía de Vitória, através da modelagem computacional: uma contribuição ao
processo de enquadramento. Dissertação M.Sc., Departamento de Engenharia
Ambiental. Universidade Federal do Espirito Santo. Espírito Santo, ES, Brasil.
SAWYER, C. H., 1947, “Fertilization of lakes by agricultural and urban drainage”, New
Engl. Water Works Assoc., v. 61, n. 2, pp. 109–127.
SAWYER, C.N., MCCARTY, P.L. AND G.F. PARKIN, 2003, Chemistry for
Environmental Engineering and Science, 5th edition, McGraw-Hill.
SCHAEFFER-NOVELI, Y., 1995, Manguezal: Ecossistema entre a terra e o mar,
Caribbean Ecological Research, São Paulo.
SCHLADOW, S. G., HAMILTON, D. P., 1997, “Prediction of water quality in lakes
and reservoirs: Part II – Model calibration, sensitivity analysis and application”.
Ecological Modelling, v. 96, pp. 111-123.
151

SIDÉN, G. L. D., LYNCH, D. R., 1988, “Wave equation hydrodynamics on deforming
elements”. International Journal for Numerical Methods in Fluids, v. 8, pp. 1071–
1093.
SELLERS, W. D. 1965. Physical Climatology. The University of Chicago Press/
Chicago & London.
SIELECKI, A., WURTELE, M. G., 1970, “The numerical integration of the nonlinear
shallow-water equations with sloping boundaries”, Journal of Computational
Physics, v. 6, n. 2, pp. 219–236.
SIQUEIRA, J. M., 2007, Estudo de mecanismo de Alagamento e Secamento em Modelo
Computacional 2DH baseado em elementos Finitos. Dissertação M.Sc.
Departamento de engenharia ambiental, Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Ambiental, UFES, Espírito Santo, ES, Brasil.
SILVA, N. P. S., 2010, Relevância da umidade relativa do ar em modelos de qualidade
de agua, com foco em transporte de calor – Aplicação na lagoa Rodrigo de
Freitas, RJ. Qualificação de mestrado em engenharia oceânica, Programa de Pósgraduação em Engenharia Oceânica, UFRJ/COPPE, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
SOBEY, J. R., 2009, “Wetting and drying in coastal flows”. Coastal Engineering. v. 56,
pp. 565–576.
SPERLING, M. V., 1996, Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de
esgotos, v. 1. 2ª ed. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG.
SPERLING, M. V., 2007, Estudos e modelagem da qualidade da água de rios, v. 7.
Belo Horizonte. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG.
SPITALERI, R. M., CORINALDESI, L., 1997, "Multigrid semi-implicit finite different
method for two-dimentional shallow water equations", International Journal for
Numerical Methods in fluids, v. 25, n. 11, pp. 1229-1240.
SUGUIO, K., 1998, Dicionário de geologia sedimentar e áreas afins. Rio de Janeiro,
Bertrand, Brasil.

152

SUTHERS, I. M., RISSIK, D., (Ed.), 2008, Plankton: a guide to their ecology and
monitoring for water quality. CSIRO Publishing.

SYME, W.J., 1991, Dynamically Linked Two-Dimensional/One-Dimensional
Hydrodynamic Modelling Program for Rivers, Estuaries and Coastal
Waters. Masters Thesis, University of Queensland.
TAO J. H., 1984, “A numerical model of wave running up and breaking on a
beach”. Acta Oceanol Sinica; v. 6, pp. 693–700.
TEZDUYAR, T. E., 2001, “Finite element methods for flow problems with moving
boundaries and interface”, Archieves of Computational Methods in Engineering,
v. 8, n. 2, pp. 83–130.
TCHAMEN, G. W, KAHAWITA, R., 1994, "The simulation of wetting and drying
areas using Riemann solver", Proceeding of the modelling of flood propagation
over Initially Dry Area Conference. Milan, pp. 127-139.
THOMANN, R. V., MULLER, J. A., 1987, Principles of surface water quality
modeling and control. New York, NY: Harper Collins.
TORO, D. M. D., THOMAS, N. A., HERDENDORF, C. E., et al., 1987, “A post audit
of a lake Erie eutrophication model”, Journal of Great Lakes Research, v. 13, n.
4, pp. 801–825.
TUCCI, E. M. C., 1984, Modelos hidrológicos. Porto Alegre, RS, Brasil, Ed.
Universidade/ UFRGS /Associação Brasileira de Recursos Hiídricos.
UCHIYAMA, Y., 2004, Modelling wetting and drying scheme based on an extended
logaritimic law for a three-dimentional sigma-coordinate coastal ocean model.
In: Report of the Port and Airport Research Institute 4, Yokosuka, Japan.
UMGIESSER, G., SUNDERMANN, J., RUNCA, E., 1988. A semi-implicit finite
element model for the lagoon of Venice. In: Schrefler, Zienkiewicz _Eds.,
Computer Modelling in Ocean Engineering. Balkema, Rotterdam, pp. 71–79.

153

VEPRASKAS, M. J., FAULKNER, S. P., “Redox Chemistry of Hydric Soils”. In:
Richardson, J. L., Vepraskas, M. J. (eds), Wetland Soils, Genesis, Hydrology,
Landscapes, and Classification, chapter 4, New York, USA, Lewis Publishers,
2001.
VOLLENWEIDER, R., 1975, “Input-output models”, Aquatic Sciences – Research
Across Boundaries.
VOLLENWEIDER, R. A., 1968, The scientific basic of lakes and strem eutrophication,
with particular reference to phosphorous and nitrogen as eutrophication factors.
Technical. In: Report DAS/DSI/68.27, Organization for economic Cooperation
and Development.
WILLIAMS, R., CONWAY, D. V. P., HUNT, H. G., 1994, “The role of copepods in
the planktonic ecossystems of mixed and stratified Waters of the European Shelf
seas”, Hydrobiologia, v. 292-293, n. 1, pp. 521-530.
WOOD, T. M. BAPTISTA, A. M., 1992, “Modelling the pathways of nonconservative
substances in estuaries”. Proceeding of the 2nd International Conference on
estuarine and coastal modeling, pp. 280-291.
WOOL, T. A., et al., 2003, Water Quality Analysis Simulation Program (WASP)
Version 6.0 DRAFT: User’s Manual. Atlanta.
WU, Y.; FALCONER, R. A.; STRUVE J., 2001, “Mathematical modelling of tidal
currents in mangrove forests”. Environmental Modeling & Software, v. 16, p. 1929.
YANAGI, T., SUGIMATSU, K., SHIBAKI, H., et al., 2005, “Effect tidal flat on the
termal efluente dispersion from a power plant”, Jornal of Geophysical Reserch, v.
110, n. C03025, pp. 01-15.
YANG, CP, KUO, JT, LUNG, WS., et al., 2007. “Water quality and ecosystem
modeling of tidal wetland”. Journal of Environmental Engineering, v. 133, pp.
711-721.

154

YEH, G. T. AND F. K. CHOU, 1979. “Moving boundary numerical surge model”,
Journal Waterway, Port, Coastal and Ocean Division, ASCE, v. 105, n. WW3,
pp. 247 263.
YUAN, D., LIN, B., FALCONER, R., 2008, “Simulating moving boundary using a
linked groundwater and surface water flow model”, Journal of Hydrology, v. 349,
pp. 524–535.
ZACAGOA, J., SOULAÏMANI, A., 2010, ” Modeling of wetting–drying transitions in
free surface flows over complex topographies”. Computer Methods in Applied
Mechanics and Engineering , v. 199 , pp. 2281–2304
ZHANG, W. AND CUNDY, T.W., 1989, “Modelling of two-dimensional overland
flow”. Water Resources Research, v. 25, pp. 2019–2035.

155

Anexo 1 – Parâmetros e constantes usados no
modelo de qualidade de água
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Tabela A8. Parâmetros e constantes do modelo de qualidade de água
Símbolo Parâmetro

Unidade

Valor

Sem unidade

0.6d

Sem unidade

0.5j

Sem unidade

1.0j

Sem unidade

0.85j

Sem unidade

0.5j

Sem unidade

0.5j

ly dia-1

(250 a 300)a

Is

Eficiência de predação do zooplâncton
sobre algas
Fração de DBO dissolvido na coluna de
água
Fração de nitrogênio orgânico dissolvido
na coluna de água
Fração de fósforo orgânico dissolvido na
coluna de água
Fração de morte e respiração do
fitoplâncton reciclada para nitrogênio
orgânico
Fração de morte e respiração do
fitoplâncton reciclado para fosforo
orgânico
Nível ótimo de luz

K12(20o)

Coeficiente de nitrificação em 20 oC

dia-1

(0.1 a 0.5)a

K12(20,MP)

Coeficiente de nitrificação MP

dia-1

(0.01 a 0.16)h

K71(20o)

Coeficiente de amonificação em 20 oC

dia-1

0.03a

K71(20, MP)

Coeficiente de amonificação em MP

dia-1

0.006g

K83(20o)

Coeficiente de mineralização do fósforo dia-1
orgânico em 20 oC
Coeficiente de mineralização do fósforo dia-1
orgânico MP
Coeficiente de reaeração em 20 oC
dia-1

0.03a

50d

K2D(20o)

Constante de meia saturação para μgN/l
preferencia de amônia
Coeficiente de desnitrificação em 20 oC
dia-1

0.1a

KD(20o)

Coeficiente de desoxigenação em 20 oC

dia-1

0.2a

KD(MP,20o)

Coeficiente de desoxigenação em MP

dia-1

1.5% (mais lento

Ez
fD5
fD7
fD8
fon
fop

K83(20, MP)
Ka(20o)
Kam

0.03l
1.38j

que em meio fluido)
-1

0.5a

Kea

Constante de meia saturação para dia
oxidação da DBO
Constante de meia saturação para dia-1
oxidação da DBO MP
Taxa de mortalidade do fitoplâncton
dia-1

Kea(MP)

Taxa de mortalidade do fitoplâncton

dia-1

0.03e

Kez

Taxa de mortalidade do zooplâncton

dia-1

(0.005 a 0.02)a

Kg(20o)

Taxa de crescimento do fitoplâncton a 20 dia-1
o
C
Taxa de crescimento de zooplâncton a 20 m3 g C-1dia-1
o
C
Perdas do zooplâncton por predação
dia-1

2.0a

Constante de meia saturação da mg O2 l-1
nitrificação por limitação de oxigênio

0.5a

KDBO
KDBO(MP)

Kgz(20o)
Kgzc(20o)
KNIT

0.001l
(0.01 a 0.1)a

(1.0 a 2.0)d
(0.01 a 0.05)a
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KNIT(MP)
KNO3
Krz(20)
Kra(20)
Ksa
KsN
KsP
KuN
KuP
rca
rnamax

Constante de meia saturação da
nitrificação MP
Constante de meia saturação da
desnitrificação por limitação de oxigênio
Perdas do zooplâncton por respiração e
excreção
Perdas de fitoplâncton por respiração e
excreção a 20 oC
Constante de meia saturação para preda
de zooplâncton sobre alga
Constante de meia saturação de
nitrogênio
Constante de meia saturação de fósforo

mg l-1

3f

mg O2 l-1

0.1a

dia-1

(0.05 a 0.2)a

dia-1

(0.01 a 0.05)

μg Chla l-1

(5.0 a 15.0)d

μg N l-1

(25.0 a 200)a

μg P l-1

(20.0 a 50.0)a

Constante de meia saturação para o
consumo de nitrogênio
Constante de meia saturação para o
consumo de fósforo
Razão carbono/clorofila nas células das
algas
Razão nitrogênio/clorofila maxima nas
células das algas

mg N l-1

(0.0014 a 0.2)a

mg P l-1

(0.0028 a 0.07)a

g [C] g-1 [Chla-1]

50.0a

mg [N] mg-1 [Chla- (8.0 a 15.0)i
1

]

rnamin

Razão nitrogênio/clorofila mínima nas mg [N] mg-1 [Chla- (1.5 a 4.0)i
células das algas
1
]

rpamax

Razão fosforo/clorofila
células das algas

máxima

nas mg [N] mg-1 [Chla- (1.0 a 10.9)i
1

]

rpamin

Razão de fosforo/clorofila mínima nas mg [N] mg-1 [Chla- (0.1 a 1.0)i
células das algas
1
]

DOF

Demanda de oxigênio do fundo

vfr

Velocidade de precipitação do fosforo m dia-1
inorgânico
Velocidade de deposição de substâncias m dia-1
orgânica
Velocidade de deposição da biomassa
m dia-1

vs3
vs4
θ12
θ2D
θ71
θ83
θa
θD
θg
θgz

Coeficiente de temperatura para a
nitrificação
Coeficiente
de
temperatura
para
desnitrificação
Coeficiente de temperatura para a
amonificação
Coeficiente de temperatura para a
mineralização do fosforo orgânico
Coeficiente de temperatura para a
desoxigenação
Coeficiente de temperatura para o
crescimento de fitoplâncton
Fator de correção da temperatura para o
crescimento de fitoplâncton
Fator de correção da temperatura para
perdas do zooplâncton por respiração e

g O2 m-2 dia-1

(0.2 a 4.0)j
Sem valor
1.0d
(0.05 a 2.0)a

Sem unidade

1.08a

Sem unidade

1.045a

Sem unidade

1.08a

Sem unidade

1.08a

Sem unidade

1.024a

Sem unidade

1.047a

Sem unidade

1.066a

Sem unidade

1.08d
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θgzc
θra
θrz
θs

excreção
Fator de correção da temperatura para
perdas do zooplâncton por predação
Fator de correção da temperatura para
perdas de fitoplâncton por predação
Fator de correção da temperatura para
perdas do zooplâncton por respiração e
excreção
Coeficiente de temperatura para a
demanda de oxigênio no sedimento

Sem unidade

1.08d

Sem unidade

1.08d

Sem unidade

1.08d

Sem unidade

1.08d

Fonte:
a

BOWIE et al. (1985).

b

CHAPELLE (1995).

c

CHAPELLE et al. (2000).

d

CHAPRA (1997).

e

GIUSTI (2005).

f

HENRIKEN & KEMP (1988).

g

REDDY et al. (1990).

h

REDDY & D’ANGELO (1994).

i

SCHLADOW & HAMILTON (1997).

j

WOOL et al. (2003).

l

YANG et al. (2007).
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Tabela A9. Parâmetros e constantes usados nos modelo de qualidade de água
Símbolo Parâmetro

Unidade

Valor

Sem unidade

0.5

Sem unidade

0.5

Sem unidade

1.0

Sem unidade

0.85

Sem unidade

0.5

Sem unidade

0.5b

ly dia-1

145

-1

0.5

-1

0.08

Coeficiente de mineralização do dia-1
fósforo orgânico em 20 oC
Coeficiente de reaeração em 20 oC
dia-1

0.03

Constante de meia saturação para
preferencia de amônia
Coeficiente de desnitrificação em 20
o
C
Coeficiente de desoxigenação em 20
o
C
Constante de meia saturação para
oxidação da DBO
Taxa de mortalidade do fitoplâncton

μgN/l

50

dia-1

0.1

dia-1

0.2

dia-1

0.5

dia-1

0.1

Eficiência de predação do zooplâncton
sobre algas
Fração de DBO dissolvido na coluna
de água
Fração de nitrogênio orgânico
dissolvido na coluna de água
Fração de fósforo orgânico dissolvido
na coluna de água
Fração de morte e respiração do
fitoplâncton reciclada para nitrogênio
orgânico
Fração de morte e respiração do
fitoplâncton reciclado para fosforo
orgânico
Nível ótimo de luz

Ez
fD5
fD7
fD8
fon
fop
Is
K12(20

o

K71(20

o

)
)

K83(20o)
Ka(20o)
Kam
K2D(20o)
KD(20o)
KDBO
Kea

o

Coeficiente de nitrificação em 20 C
o

Coeficiente de amonificação em 20 C

dia

dia

0.0

-1

Kez

Taxa de mortalidade do zooplâncton

Kg(20o)

Taxa de crescimento do fitoplâncton a dia-1
20 oC
Taxa de crescimento de zooplâncton a m3 g C-1dia-1
20 oC
Perdas do zooplâncton por predação
dia-1

Kgz(20o)
Kgzc(20o)
KNIT
Krz(20)
Kra(20)
Ksa
KsN
KsP

Constante de meia saturação da
nitrificação por limitação de oxigênio
Perdas do zooplâncton por respiração
e excreção
Perdas de fitoplâncton por respiração e
excreção a 20 oC
Constante de meia saturação para
preda de zooplâncton sobre alga
Constante de meia saturação de
nitrogênio
Constante de meia saturação de
fósforo

dia

mg O2 l

0.01

-1

2.0c
0.5
0.05
2.0

dia-1

0.03

dia-1

0.2

μg Chla l-1

10.0

μg N l-1

25.0

μg P l-1

0.05

160

KuP
rca
rnamax
rnamin
rpamax
rpamin
DOF
vfr
vs3
vs4

Constante de maia saturação para o
consumo de fósforo
Razão carbono/clorofila nas células
das algas
Razão nitrogênio/clorofila maxima nas
células das algas
Razão nitrogênio/clorofila mínima nas
células das algas
Razão fosforo/clorofila máxima nas
células das algas
Razão de fosforo/clorofila mínima nas
células das algas
Demanda de oxigênio do fundo

mg P l-1

0.05

g [C] g-1 [Chla-1]

10.0

mg [N] mg-1 [Chla-1]

12.0

mg [N] mg-1 [Chla-1]

3.0

mg [N] mg-1 [Chla-1]

5.0

mg [N] mg-1 [Chla-1]

0.5

g O2 m-2 dia-1

1.0

-1

0.4

Velocidade de precipitação do fosforo m dia
inorgânico
Velocidade
de
deposição
de m dia-1
substâncias orgânica
Velocidade de deposição da biomassa m dia-1

0.01
0.15
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Anexo 2 – Resultados gerados pelo modelo de
qualidade de água
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Demanda bioquímica de oxigênio

Figura 64. Concentração de DBO na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 65. Concentração de DBO na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.
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Nitrogênio orgânico

Figura 66. Concentração de NO na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 67. Concentração de NO na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
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Amônia

Figura 68. Concentração de NA na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 69. Concentração de NA na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
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Nitrato

Figura 70. Concentração de NI na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 71. Concentração de NI na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
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Fósforo orgânico

Figura 72. Concentração de PO na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 73. Concentração de PO na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
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Fósforo inorgânico

Figura 74. Concentração de PI na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 75. Concentração de PI na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
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Fitoplâncton

Figura 76. Concentração de Chla na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 77. Concentração de Chla na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
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Temperatura

Figura 78. Concentração de T na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 709 h, próximo preamar, em uma maré de
sizígia.

Figura 79. Concentração de T na Baía de Vitória e região de manguezal no

instante de tempo t = 715 h, próximo à baixamar, em uma maré de
sizígia.
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