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RESUMO 

BOTELHO, D. A.- (2000). Em direção à determinação da circulação e transporte de 
constituintes no resel1'alório Billings. São Carlos, 1991, 140 p. Dissertação (Mestrado)
Escola de EngenJmria de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

A adoção de Modelos Numéricos se constitui numa das principais ferramentas pura tomadas 

de decisões quanto à utilização dos Recursos Hídricos. No presente trabalho, é feita uma 

revisão de modelos matemáticos empregados no estudo do escoamento superficial de corpos 

d'água, com atenção especial voltada aos reservatórios. Tendo em vista o reservatório 

Billings como um dos mais disputados recursos hídricos no pais, para o estudo do seu 

comportamento hidrodinâmico e conscqUente transporte de massa, impleptentou-se o 

Modelo Bidimensional Verticalmente Integrado IPH-A, v. 116. Foi feita uma análise do 

escoamento de larga escala e suas prováveis conseqüências em relação ao estado de 

degradação da represa. O modelo numérico obteve resultados compatíveis com o observado 

na prática e poderá ser utilizado para posterior planejamento de campanJ1as com vistas a sua 

aferição, bem como servir de guia para implementação de modelos mais complexos e 

detaiJtados. 

Palavras-chave: recursos hídricos, modelos numéricos, reservatórios, represa 

Billings. 
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ABSTRACT 

BOTELHO, O. A. (2000). Em direção à determinação da circulação e transporte de 
constituintes no resen-atório Billing.r. São Carlos, 1991 , 140 p. Dissenação (Mestrado) 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Numericnl Modelling is one of thc mm11 tool s for dccision making conceming Watcr 

Resources uses. ln this work, a review of the mathematical modcls used to study water

bodies surface flow is dane wilh closer attention to reservoirs. Having the Billings reservoir 

in mind as one of the most disputed water resources in the whole country, the vertically

averaged two-dirnensional modcl IPH-A v. I 16 was employed to its hydrodynamical and 

consequent mass transport study. A large scale flow analysis and its likely consequencies 

related to reservoir's degradation slate was dane. The nwnerical model was in close 

agreement with field observations and can be used to further ficld measuremcnts planning 

regarding its caJibration, as well as a g uide for more detailed and complex models 

implementation. 

Kcywords: water resources; numerical models; rescrvoirs; Billings rescrvoir. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção maciça de energia elétrica. principalmente durante este século. é um dos 

responsáveis pelo aumento do dcscm·oiYimcnto científico c tecnológico c .... pcrimcntaclo pela 

humanidade ao longo deste período. Porém. dc,·ido ao próprio contexto histórico relacionado 

com a necessidade de suprimento de energia para gerar esse dcscm·oh·imcnto. esta produção 

iniciou-se n parte de uma consciência da necessidade de um dcscnm h·imcnto sustentável. 

Conscquentcmentc foram deixadas seqüelas no meio nmbicntc para qualquer das diversas 

fonnas de produçiio de energia que podemos arrolar. seja atra,·és de usinas tennclétricas. 

usmas nucleares ou usinas hidrelétricas. Com o decorrer do tempo. percebeu-se a 

necessidade de prcscryação do sistema _(ou do meio-ambiente) como garantia da manutenção 

de condições apropriadas de vidn. sem no entanto afetar os parâmetros de desenvolvimento 

atingidos pela socicdnde em âmbito geral. 

É uma visiio unânime. dentro do contexto científico que vi,·cmos. que a <Ígua é o 

elemento que propiciou a existência c cmluçi'io dos seres \·ivos. No que tange ao ser 

humano. o início c declínio de civili7..açõcs na hi stória da humanidade estão muitns vezes 

li gados à proximidndc dos corpos d'<igun. A disputa pcln sua posse. apcsnr de ser um 

problcmn ntunl c de dcstnquc. niio é nenhum f.1to nom. A utiliz.1çiio dos recursos hídricos. 

nlYo dos conflitos. foi se descm·oh·endo ao longo dos tempos. passnndo do simples 

nprovcitamento pam pcse<t. lnt.cr. nbnstccimcnto público c rcccpçiio de esgotos domésticos. 

pnra tmnsporte. irrigação. nbastccimcnto c rcccpçilo de resíduos industriais. rcfrigcmçào c. 

ressaltando. a geração de energia elétrica. 

Grandes reservatórios passaram a ser constmídos. os quais siio util i :~.ados não só para 

geração de cncrgin. mas também para controle de cheias. abasteci mento c navcgaç.1o. No 

entanto. a sua presença tem gemdo problemas. devido às alterações no sistema biológico. 



2 

atmosférico. hidrológico c social. Os principnis problemas que ocorrem como modificaç<io 

do sistcmn naturnl s<io tun ncclcrndíssimo processo de cutrofiz.ação (in do lngo construído). 

nlém do nssorcamcnto dos leitos c erosão das encostas marginais dos rcscmttórios. 

problemas que apontrun pnrn a im·iabilidadc das ati,·idadcs prcristas para as represas. indo 

em direção contníria aos objetivos da constmção das mesmas. Assim. vê-se que é ncccss<irio 

nvaliar dctalhadamcntc a \iabilidadc da profunda modificnçiio causadn no sistema nnlural 

com a constmç.io de um reservatório. tendo em Yista o pouco tempo de utilização prc\Üto c 

o real apro,·citamcnto dos recursos gcrndos com esta modificação. 

Não se pode. contudo. pennitir que tais processos indesejnrcis adquiram '\·olumc'' c 

importância tais que renham a im·iabilizar o apro,·citamcnto dos recursos hídricos para a 

mnnutcnção da qualidade de rida que artificialmente criamos. Muitos f.1torcs podem ser 

mencionados parn que mantenhamos o padrão de Yida alcrutçado. Mas conrém fi"i sar que os 

recursos. quando mal utili 7A1dos. esgotam-se. Assim. as condições adequadas de uso de um 

reservatório passam pela manutenç<io das condições de qualidade de água neste rcscn·atório. 

Ou seja. passa-se a falar dos ecossistemas vinculados às represas. Enfim. percebe-se que é de 

primordial importância a recupcraçiio dos ecossistemas \inculados às represas. para permitir. 

entre outras coisas. um manejo mais cstárcl das possibilidades de utilização dos recursos 

hídricos disponírci~ (o declínio da quali_dadc da água implica em alterações no tratamento 

desta água para seus diferentes usos). Em outras palanas. o gerenciamento c monitoramento 

constantes devem, em princípio. permitir a manutençiio prolongada da obra executada. pois 

conduzem ao controle dos níYcis de qualidade c quantidade da água em seus diYcrsos usos. 

Para efetuar o gerenciamento mencionado derc-sc entender c avaliar o 

comportamento dos rcscrYatórios. Esse comportamento é inOucnciado pela hidrodinâmica c 

pela uti I izaç.io. sendo que este último aspecto cm·ol\·c também o uso do solo no cntomo dos 

reservatórios. A hidrodinâmica representa o agente físico do próprio reservatório. enquanto 

que n utili zaçiio c o uso do solo nns adjacêncins representam os agentes químicos c 

biológicos. Os três aspectos não podem ser dissociados. pois se innuenciam mutuamente. 

Um estudo objcti,·o. contudo. pode ser conduzido em etapas que enfhtizcm diferentes 

aspectos. mns que sejrun sintetizadas postcrionncnte. interligando as respostas obtidas. 

O estudo do comportmncnto hidrodinâmico define as distribuições de constituintes 

existentes no reservatório. os processos de troca de energia c massa. além da própria 

adequaçiio do meio parn a fíxaçiio de populações. Tal estudo pode ser fei to por meio de 
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modelos físicos c matcnHíticos. Entre os úll i mos podem ser destacados os modelos 

munéricos. l\1 ode los matermíticos esloe<Ísl icos também têm sua npl icnçiio em engcnhnrin de 

recursos hídricos. mns siio mnis comuns nos estudos hidrológicos (modelos chu,·n-,·nziio. 

modelos de opernçiio de rcscrYnlórios. ele.). RJGI IETTO. I ~9X. TUCCI. I 993: YEVJEVJCH. 

I 972 dcscrcYcm muitos destes modelos. O nllo custo pnrn o dcscnYoh·imcnlo de modelos 

físicos nplicndos no estudo dn hidrodinfunicn de rescn·ntórios Ycm lomnrrdo cada \ 'Ct. mnis 

atmcnlc n utilizaçiio dos modelos numéricos. Niio se !rala de algo admirá,·cl ou espantoso. 

trrnn ycz que se obscrYn nindn um nprimoramcnlo ncclcrndo nn área compulncionnl. s~in em 

capncidade de máquina. descnmJyimcnlo de nplicatiYos ou cnpnci tnçiio de usuários. A 

,-clocidadc c praticidade no manuseio das \·nriá,·cis em estudo obtidns com o nuxílio do 

computador ,·em permitindo bons ajustes c rcsultndos de bon qunlidade. scjn em pcsquisn ou 

na prática de gcrcncinmcnlo. 

Nos estudos limnológicos. nlém do comportnmcnlo hidrodi nâmico. nralin-sc o 

comporlarnenlo ténnico. qirímico c biológico do corpo hídrico. A pesquisa nessa área ,·em 

procurnndo incorporar n ul ilit.açiio de modelos numéricos. dc,·ido à cnpncidndc destes de 

reproduzirem as ,·nrinçõcs cspacinis c temporais dos pnrâmclros em estudo. bem como n 

manipulação dos dndos de cnlmdn do sistema a fim de m·nJinr a importância de dclcnninndo 

parâmetro. A fonnnção de equipes mullidisciplinnrcs pnrn essa prá tica é imprcscindh·cJ . de 

mnnerrn a se identificar os objcli\·os de estudo. técnica idea l de nmoslragcm de dndos c 

simulações a serem dcsenYoh·idns. Existem di,·crsos model os dispOIIÍYcis. em conslnnle 

descnYohimenlo. de mnneirn a ncompnnhnr o estado da nrte do enlcndirncnlo dn dinâmica 

dos corpos d'águn. Desta maneira. ,·ários tipos de abordagem \'êm sendo incorporados c 

utili 1.1dos. 

Com esses diferentes tipos de nbordngcm. lomn-sc importante a cscolhn de um 

modelo con,·cnicnlc a ser utili1.1do. Dc,·em-sc difcrerrcinr dois aspectos: o primeiro refere-se 

ao dcscnmh·imcnlo do modelo em si. que inclui o equncionnrnenlo dns relações. métodos de 

resolução. comportnmenlo dns equações c ,·erifícnçiio da lógica do modelo. O segundo ·rai 

em direção à aplicação do modelo. nnnlisnndo n scnsibilidndc às ,·nriáYcis. calibmçiio c 

\'alidaçiio. Podemos cnliio notar que. apesar da dislinçiio dos dois nspeclos. dcscm·oh·imenlo 

c np licnçiio derem cstnr intirnnmcnlc li gndos (SAGGIO. I 992). Um niio é possh·cJ sem o 

outro. mesmo sendo dcscm·oh·idos c aplicados por pcssons ou eq ui pes dislinlns. Muitos 

modelos já fomrn dcscm·oh-idos pnm n nplicnçiio em lngos c rescn·atórios. com grande 

di,·crsidnde de nbordngcns pnra rcprescnlnçiio dos fenômenos que ocorrem nesses meios 
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aquáticos. Assim. alguns usuários estão se rest ringindo à aplicação dos modelos. uma YC/. 

que o cnonne tempo despendido no desenvol\"imento. tanto na análise numérica como na 

progrnmação. não representa ganho real na solução de problemas imediatos. Como n gnma 

de modelos disponi,·eis é bem \·astn. é relnti,·nmentc fácil cncontmr nlgum que possa ser 

nplicá,·ct ao estudo pretendido. de mnncirn que. quanto mnis utilit.ado. mais ·confiável' este 

se toma. nlém de pennitir um intercnmbio de infonnnções mnis direcionadas (EIGER. 

1999)·. 

FEDRA ct ai. c PAn'EN apud SAGGIO op Cil. 1 nlertnm que apesar de todns as 

qualidades citadas na aplicnçiio dos modelos. estes têm suas limitações c siio npcnns 

rcprcsentnçõcs nproximadas do sistema real. Os modelos siio sujeitos a inccrtct.as tnnto da 

representação do fenômeno. como no uso das mcdidns de campo dos pnrnmctros estudados. 

ou seja . .. um modelo é umn hipótese sobre o sistema que ele representa . tanto pelo que é 

incluído como pelo que é excluído. c que o objetim principal da modelagem niio é produzir 

lUllll cópin exnla do ccossistemn. mas sim tentar reproduzir as carnclcrísticas relevantes parn 

o lmlamcnlo de uma detenninn<L1 quesliio ...... Tnis cnrnctcrísticas ,·arinm de acordo com a 

localizaçiio do objeto de estudo. inserindo-se ní n sun fonnn. condições climáticas. materiais 

no sedimento. etc. No caso dos lngos dos rcscrYatórios. H ENRY ( 1997) 1 f.1z diYcrsas 

inferências ao comportamcnlo limnológico rcgionnl diferenciado pam climas tropicais c 

tcmpcrndos. BRANCO ( 1991) f.1zcndo referência às condições climáticas no comportamento 

da cYnpolranspiraç.1o na região amazônica aponta problemas de qualidade de água nos lngos 

Brokopondo no Surinamc c Cumá-Unn no Bmsil. dc\·ido no enchimento dos mesmos. 

inundando vasta área de floresta tropical. acarretando sérias nltcrnções químicas c biológicas. 

Assim. observam-se diferenças gritantes nos diferentes rcscn·atórios c lagos estudados c 

deve-se aplicar com c.1utcla um modelo gcrndo para descrc\·er um tipo de problema quando 

se mudn dmstic.1mcntc de ambiente. 

• · EIGER, S ll999). llJSP. Escola Politécnica) Cvmunicaçiio Pe-H()(II. 
fEDRA, K. clnlli . ( 19!-: I). IJnccrtninity rutd orhitrnrincss in l'Cosyslcms modclling: n lukc modclling 

cxamplc. Ecologicnl ,\/oddlillg. n.l \ p. R7-IIO apud Si\GGIO. i\ . A. ll992). Estudo cln t>lltnljrznçdn 
do n•,çrrralúrin de /Jnrrn /Jonila (Rio Tielé - .\'[>) nlrm·h dt• .fimulaçtio .\'umh·icn. Sno Carlos, 1992, 
I 05 p. Disscrtação(Mestrac..lo) - Escola de Engenharia de S;lo C<rrlos. !Jni,·crsic..lade de São Paulo. 
I'ATrEN.13. C. ( 1976). Ecosystcmmodclling and rcsl·n·oir ntnrtagcmcnt. .-11111. Okla. Acacl. Se. N.5, 
p. 1-1 O. aputl Si\GGIO, A. A. l l 992). F~ tudo da t•utnljrznçiio do n•.tcn·afúrio de /Jarm /Joniln (!?i o 
tiefl; SP) ntrm·,;s de simulaçiio .\'w11h-ica. S1lt1 Carlos, 1992. I 05 p. Oisscrtaç;lolMcstmdo)- Escoln 
de Engenharia de S1io Carlos, Uni,wsiJade de Sno Paulo. 
1 IIENRY, R. ( 1997) - l .im11ologia Geral,, :lplicada - Curso okrl'<.'ido no PPG - SEi\ - EESC/USP, 
2!.'Sl'lncstrc de 1997. 
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No Bmsil intensificou-se ao longo das décadas n constn1ção de resen·atórios com 

objctiro principnl de produç<lo de energia elétrica c abastecimento de água. 1\ constmç<lo de 

barragens pnrn executar a produção constituiu-se mun profundo nltcmdor da pnisngcm inicinl 

dns regiões. culminando nn crinçiio de um nm·o ccossistcmn ··nrtificinl"". que reuniu n 

capncidndc de usos múltiplos das águns rcprcsndas. podendo-se dcstncar: 

Aprm·citnmcnto hidrelétrico 

Abnstccimcnto de ilgua 

Despejo de resíduos urbnnos c industrinis 

Recreação c pesca 

Controle de enchentes 

TUNDJSI ( 198 1. I 988. 1989). fri sn cstn dircrsidndc de tmnanhos das rcpresns no 

país. de rcscrYatórios de pequeno a grande porte. além de sistemas compostos por 

rescrYatórios ciÍt c.1senta. Além do tamanho. illcnção especial é dada às diferentes 

localizações desses corpos d'águn. desde regiões mctropolitruws n áreas despo,·oadns. bem 

como em áreas stticitas à ngricullura c pccuárin. Tundisi relata ainda n importnncin socinl. 

econômica c ecológica dos diferentes rcscn·atórios. enfatizando o manejo da bncia 

hidrográfica como tun todo para o gerenciamento dessas águns. 

Lc,·rutdo-sc em conta o manejo de rcscn·atórios em áreas metropolitanas. CALIJURI 

cl. ai. (19%) mencionmn duns diferentes nbordngcns pnra soluç-iio dos problcmns de 

qualidade de <Ígua encontrndos: Tcenologin Ambiental fazendo uso de mcdidns de controle 

cxtcmo c Ecotccnologia fnzcndo uso de mcdidns de controle intcmo e/ou cxtcmo. Dc,·ido à 

complexidade. tanto das soluções como dos próprios problemas. esses autores rccomcndnm a 

utilii'.1Çào de modelos de maneirn a auxiliar na escolhn das técnicas mnis eficnzes. Nn sua 

discussão fica em nberto. contudo. quais modelos podem ser utilizados ou como os mesmos 

podem ser constniÍdos de formn n responder ns questões postas. 

Seja na áren dos estudos limnológicos. ou na tomada de decisões na gestão dos 

recursos hídricos. os modelos matemáticos (nplicados corretamente) mostrmn-sc cnda , ·ez 
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mms rclcrantcs c cfica1.cs. apesar da ainda enorme dificuldade em representar os 

mecanismos de adaptação c e\·oluçiio dos sistemas aqutiticos. O que se pode afirmar é que n 

cnpncitaçào de pessoal técnico se f.11. necess;iria pelo número de reserratórios no país. muitos 

dos qunis já enfrentam sérios problcmns de qualidade de ;igua c assoreamento de seus leitos. 

O presente trabalho se insere no contexto do estudo dos rescrrntórios do pnís. 

especificamente dn Represa Billings. c aponta um cnminho pnra 11111n primeira m·nlinçiio do 

comportamento hidrodinâmico dessas águns rcprcsadns. 
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2 OBJETIVOS 

Este trnbnlho se insere num c01liunto de estudos sobre o Reser•ntório Bill ings. que 

tem n flnnlidadc de buscar um maior entendimento do seu comportnmento hidrodiniimico. de 

mnneirn n subsidinr estudos posteriores nn mesmn linha de pesquisn. ,·incul ndos aos 

problcmns de transporte de poluentes. Os objeti\·os principnis deste trabalho podem ser assim 

nrrolados: 

I. Rc,·isnr o cquncionnmento dos principnis modelos utili1.ndos nn determinação do 

escoamento em corpos d'águn. de forma n pcnnitir que os próximos trabnlhos dcstn linhn já 

tcnhnm ncesso n umn primcirn informnçiio dirigidn à nbordagem aqui seguidn. 

2. Rc\"isnr. cspcci fl cnmcntc. os conceitos rclnti\"OS no mo,·imcnto dns águns de 

rcscrnllórios c suns implicnções nn mislttrn c transporte de constituintes. Neste sentido. 

pretende-se que os aspectos fisicos scjmn expressos clnrmucntc. de fonnn n cmbnsnr o estudo 

posterior. 

3. lnstnlnr c opernr um progrmna bidimcnsionnl \·crticnlmcntc intcgrmlo para 

dctcnninnção do comportamento hidrodiniimico em diferentes rcprcsns . Parn cumprir este 

objcti,·o escolheu-se o progrnmn IPJJ-A. que ficará disponí,·cl no Centro de Recursos 

Hídricos c Ecologin Aplicada (CRHEA). dn Escoln de Engenhnrin de São Carlos (EESC). 

USP. 

-L Aplicar este modelo no resen·atório Billings. parn dcterminnçiio do seu 

escoamento sob diferentes condições de contomo do sistema. Neste sentido. o presente 

trnbnlho representa a primei rn s imulnçiio com o rcscmllório de Billings completo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 MODELOS HIDRODINÂMICOS 

Modelos foram crindos pnra f.1Zcr prcúsões. Porém. pnra obter rcsultndos 

sntisl111órios (previsões). é neccssárin umn nnálisc detnlhnda do sistema n ser modclndo. de 

modo que este seja qunntilicndo ndequadnmentc. Estn qunntilicnç:lo é im·nrin,·clmentc 

acompanhndn por umn "complicação .. do modelo. tomnndo-o mais trabalhoso para ser 

utili t.ndo (DA WDY. 1%9). A intensidade da "complicnçiio" que podemos admitir cstti 

vinculnda. por sun vez. à capacidade de resolução dns ferramentas que temos disponíveis. 

No passad?. muitos modelos levaram anos para serem dcscnmlvidos c milhares de 

homs de trabalho humano (fOLSE apud DA \VDY op. citf Nos dias de hoje. o aYanço dn 

tecnologia computacionnl tem propiciado grande amnço na cstnrtura de modelagem. 

podendo-se incorporar cada ,·ez mais \·nrich'cis rclc\·antes. tomando mais precisa n 

capacidade de previsão c mai s rtipida n própria "constnrçiio dos modelos··. "A utilização de 

técnicas munéricas para resolução de modelos matemáticos é uma real idade crescente em 

todo o mundo. c com o m·anço tecnológico dos computadores é possí\d c \'iávcl o 

dcscnvoh·imento de métodos numéricos que gerem umn bon resolução para os modelos 

matcmtiticos" OLIVEIRA DE JESUS (1989). 

f FOLSE. J. A. (1929). A New Mclhod of/:'slimnling ,<.,'lrcam F/mr. Washington. Cnrnegie 
Institution apud DAWDY. D. R. ( 1969). Mathcmntical Modeling in Hydrology. In : Thc 
Progrcss of Hydrology- lnlcrnalionnt Scmiunr for 1-lydrology Profcssors . I ., 1969. 
l'roc'('(/ings. Urbana. Unh·crsity of Illinois. \'. l .p34(,-(, I. 
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3. 1.1 1\lodelos llidrodinfimicos Unidim('nsionais 

Em qualquer estudo hidrodiniimico do cscomncnto superficial c de rios c canats 

de\·cm ser adotadas simplillctiÇÕCS. de modo a fazer USO das Y<lri<ÍYCiS mais innucntes nO 

tratamento de uma determinada questiio. Adicionalmente. este resultado de,·e ser satisf.1 tório. 

ou seja. representar suficientemente bem a realidade obserYada. A aplicabilidade de um 

modelo pode também ser m·aliada segundo as simplificações adotadas. Muitos pesquisadores 

procuram mostrar relações matcmtíticas de maneira a aceitnr ns si mplificações impostas 

(neste sentido a1guns autores. entre eles TUCCI. 1980. ci tnm o trabalho de LIGHTH ILL & 

WHITHAN. 1955). Entretanto. seguindo uma linha dircrente. l'viAGALHÀES (19R9) cita 

YEV J E VI CH ( I 975). que di;:: "A resposta (cscolhn do modelo) é. em gemi. mais comandada 

pelo julgamento do profissional. do que por critérios matemtíticos ou experimentais ... Muitas 

simplific.1ções podem pare'ccr drtísticas. como o caso do uso de modelos unidimensionais. 

Esses esqucmns unidimensionais se fundamentam na reprcscntnçào do escoamento bnscados 

nns cqunções de Snint-Vcnnnt. que ctn·oh·em. como todos os equncionamcntos na tírca de 

Mecânica dos Fluidos. os tradicionais princípios de conservnçào de massa c conscr\'açào de 

momcn/11111 (quantidade de mo,i mento). Neste particular ,·ale mencionar TUCCI ( I 993 ). que 

usa a classific.1çiio de CHOW ( 1959) para os modelos de escoamento identificando-os como 

hidrológicos ou hidrtíulicos. sendo que "... no primeiro gmpo estão os modelos que 

consideram somente o efeito do armazenamento no escoamento (fato pelo qual estão sendo 

atualmente chamados de modelos de annazenamcnto c usam apenas a cquaçiio da 

continuidade). adaptando a fonnulnçào dos efeitos da equação da quantidade de mO\·imcnto. 

Desta forma. segundo a dcfíniçno do referido autor. os modelos que usam as equações de 

Saint-Venant" siio classificados de modelos hidrtíulicos 

Para o estabelecimento das equações de Saint-Vcnant mencionadas actnw. as 

seguintes hipóteses são consideradas. bem exp licadns em MAGALHÃ ES (I9X9): 

escoamento incomprcssh·cl c nuido homogêneo: 

di stribuição de prcssiio hidrosttítica na Yertical: 
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escoamento unidimensional. considerando que ns ,·clocidndcs trans,·ersais c vcrlicnis silo 

pequcnns se comparadns :1 longitudinal. c aindn assumindo que n ,·clocidadc é 

uniformemente distribuídn nn seçno trans,·ersal. : 

trechos com ,·ariaçõcs gmdunis das seções tmnsversais: 

nproxinwção 11<1 declividade do leito. Considcmndo O. o ângulo fonnado entre o plano 

horizontnl c o plano do leito como pequeno toma-se nceit:l,·cl n nproximnçiio : 

senO .= tgO = So 

decli,·idndc · dn linha de cncrgin aproximnda por umn fonnulnção de csconmcnto 

permanente uniforme. 

A seguir nprescntmnos o cquncionmnento de Snint-Vcnant: 

A equaçno de conservnçào da mnssn. segundo o bnlnnço de nwssn nprcsentaclo na 

Figurn 3.1. é dada por: 

o . 
o I 

~ 
-2 _1 ; .:::~ 

I I f 

, I I O~OC • * ~ lfJ ,.. I , zv-
.J' ,... , __ 

Figura 3.1: Dalanço dr massa na seção lnngiludinal 

('A (;() 
--;:;- + ~ = q, (3.1.1.1) 
c/ cr 

Q é a Yni' .. 1o. A. a área da scçiio trans\-crsal c f/1 .• a cntmda ou saidn de vaz;1o .por 

unidnde de comprimento. A cquaçiio de consen·açào de momentum é obtida utilizando o 

esquem11 dn Figura 3.2 c é geralmente nprcscntadn dn seguinte nwneira: 
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Figura 3.2: llalanço de tensões na scç;in longitudinal 

(~v ? v (,,, . . q,v, 
---::;--+V--::;--+ g ~ + g.\ r = g.\u + -- (3.1.1.2) 
c f c x ex · A 

V é n vclocidnde nn direção x. 11 rcprescntn o nível d'ngua. s:r é o termo de 

cisalhamento ou decliYidade da linha de energia: g é n ncclcmçiio da grm·idade locnl: S0• n 

declividnde de fundo: q, . hs cntmdas ou saídas de vaz.1o por unidade de largura c v, . a 

componente longitudinal da velocidade do escoamento latem! 

Na cq.(3. 1.1.2). o primeiro tenno no primeiro membro representa a aceleração local. 

o segundo c o terceiro n inércin do movimento da ngua. Mnis dctnlhadamentc. o segundo 

fonnula n nccleraçiio com·ecti ,·a. o terceiro. a contribuição do perfil superficial (termo de 

pressão) c o quarto. a forçn de cisnlhamcnto. O primeiro tcnno no segundo membro 

rcprcsentn a forçn gravitncional c o último. uma cycntunl contribuição lateral da bacia 

hidrogrMicn. CHAUDRHY (1997)··. em suns notns de nuln. npro,·eitn os trabnlhos de 

GUNARATNAM & PERKINS ( 1970) in MAGALHÃES ( 1989) para quantilicnr os diYcrsos 

tcnnos da equação de Saint-Vcnnnt (os tennos em Q c A são manipulados pnra obter relações 

em J' (velocidade) c x) atrayés de ,·afores médios. de mnncim a subsidinr as si mplificações 

adotadas para os escoamentos em rios c canais. Fica clnro que as forças innucnciadas pelo 

cnmpo gra\'itacionaltêm preponderância sobre os out ros tennos (tabela 3.1 ). 

C liA\ !DI IR Y, F . ( 1 997). H••wr.ws /I Ít/ricos - Aspl'ctos Qwmtitfllim.~. /Curso minislrnJn no PPG
S/ IS, S;lo C a rio.~ . I ~ Semestre/ 
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Tcnno Rios (m/s2
) Escoamento Supcrfieinl(m/s2

) 

a v 
0.9 (0. 18%) - 91.1 (2.69%) at 

vav 2.4-4.8 (0.49%-
91.1 (2.69%) ax 0.61 %) 

ay 
9.1 (1.8%) 182.2 (5.38%) g-ax 

gSt 483.4 (100%) 3382.49 (1 00%) 

gSo 473.9 (98%) 3345.8 (98.9%) 

Tabela 3.1: Proporção dos diversos tcnnos da equação da conservação de momenlum 
(GUNARATNAM & PERKINS, 1970) 

Muitas simplificações podem ainda ser feitas sobre as equações apresentadas, 

adequando-se a casos particulares. PRANDLE (1974), despreza a contribuição lateral e a 

declividade de fwtdo na equação de momentum. Aplicações também podem ser encontradas 

em KING in. GRAY, PINDER & BREBBJA (1977) c BLAfN ct. ai. (1994). TUCCI (1980), 

apresenta wna fomlUiação que adota canais retangulares c sem contribuição lateral. 

TUCCI, (1980 e 1993) op. eit., c MAGALHÃES (1989) op. eil ainda apresentam a 

simplificação para o modelo de onda de difusão, o qual despre7.a os temtos de aceleração 

local, ncelcroçiio convectivn c contribuição lntcrnl; c paro o modelo de onda cincmática, que 

desprc7.a mais a contribuição do perfil superficial (tem1o de pressão). Esse segundo modelo 

despreza os efeitos de jusante, de maneira que se restringe bastante a sua utilização, 

tomando-a proibitiva em rios c canais próximos a lagos. oceanos. estuários c pequenos 

afluentes de rios maiores. Os autores afinnam também quc sua utilização ocorre quando o 

" ... comportamento da onda cinemática (de movimento mais lento) é mais importante que ·as 

pequenas perturbações, que se comportam COillO uma onda dinâmica ... ", e que o 

amortecimento da onda se dá devido ao armazenamento c não a efeitos dinâmicos. 

Menciona-se aiJtda que apesar da capacidade dos computadores atuais, estes modelos ainda 
I 

permanecem em utilizayão. TUCCI, ( 1993) op. cil, apresenta a Tabela 3.2 na tentativa de 

resumir as caracteristi(1~S dos modelos de escoamento c tipos de dados de entrada: 
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Modelo Distribuído Efeito de Tcm10s de Termos de Dados 
jusnntc pressão inércia físicos 

Annazcnamcnto Não Não Não Não Não 

Onda Cinemática Sim Não Não Não Opcional 

Difusão Sim Sim Sim Não Opcional 

H idrodi nâmico Sim Sim Sim Sim Sim 

Tabela 3.2: Características dos modelos de escoamento quanto aos tipos de 
considerações c dados de entrada. (TUCCI, 1993) 
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Quanto aos métodos de resolução dos modelos, uma solução analítica se restringe a 

militas simplificações que desprewriam as variações espaciais e/ou temporais do corpo 

d 'água em estudo. Soluções nwnéricas, então, ganharam bastante atenção para obtenção de 

resultados. Em contrapartida a manipulação desses métodos é mais trabalhosa, na sua 

organização de entrada c saída de dados. Destes métodos nwnéricos se destacam o das 

características c esquemas de diferenças finitas explícitos c implícitos, além de esquemas de 

elementos firútos(TUCCI , 1980; MA~CARENHAS, 1989, CHAUDRHY, 1997)11 . O 

escoamento em reservatórios requer cquacionamento das variáveis em pelo menos duas 

direções cartcsiaJlas.· 

3.1.2 Modelos Hidrodinâmicos IJidimensionais Lateralmente lntegr·ados 

AvaJlçando para além da modelagem urúdimcnsional antcrionnente descrita, 

podemos dizer que a modelagem bidimensionaJ do escoamento tem-se desenvolvido de 

fonna bastante evidente, propiciando aplicações djvcrsas, como a utiJi.,..ação no planejamento 

de obras hidráulicas c previsões tanto de dispersão de poluentes, como de qualidade de IÍgun, 

mostrando-se mwtas vezes, ser wn bom instrumento para o gerenciamento de reservatórios. 

Evidentemente, também são introduzidas simplificações no desenvolvimento desses 

modelos, de fom1a que se obtenham soluções para os problemas a serem tratados. Note-se 

11 Cl IAUDI ffi Y, F. ( 1997). Recursos I Jídricos - Aspectos Qum1titatims. /Curso ministrado no PPG
SJIS, Siío Curlos, I 0 Semestre/ 
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que. em aumentando a dimensão espacial do problema aumcntn-sc potencialmente o número 

de opcrnçõcs c dados que se manipula em uma solução numérica. Assim. a solução obtida 

tem que ser ,·i;h·cl seja em tempo de operação de máquinn. seja em capacidade de 

nnnucnnmcnto de dados. Na litcrntura consultada. modelos bidimcnsionais latcrnlmcntc 

integrados ndotam simplificações para melhor compor a cstratific.1ção Ycrt ical c suas 

implic.1ções no comportnmento de quali<L1dc da água em lagos c rcscrYatórios. Um dos 

modelos mais "consagrados.. com essa aproximação é o C E-QUAL-W2 ("'Corps o f 

Enginccrs. QUAL scrics model for 2-D Watcr-bodies .. ). que se mostra muito eficaz para 

aplic.1ção em corpos d"água que tenham acentuados gradientes longitudinnis c Ycrticais de 

qualidade da água c pequenas Yariaçõcs na direção trans,·crsal. Sua aplicação foi muito 

difundida. com Yasta literatura disponi,·cl. tendo muitos desdobramentos para diYcrsns 

situações pretendidas. Parte dn bibliografia é citada em J. E. EDINGER ASSOC IATION 

INC. (JEEAI. 1999) 11
. Como exemplo. MARTIN ( 19X8) c SAGGJO (I 992) cmprcgnm este 

modelo pnra simulnçõcs .de qunlidadc da água em lagos de rescrYntórios em região 

tcmpcrnda c região tropical. respcctiYamentc. A f igurn 3.3 mostrn um resultndo obtido por 

SAGGIO ( 1992) . 

I 
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Figura 3.3: Resultados de em-rentes obtidos por SAGG IO, 1992, para o rcscrvató1io de 
Barra Bonita 

Tal como nos modelos unidimensionais. a resoluçiio das equações de Conser\'~Ç<Io 

de Mnssa c de ConscrY<~ção dn Qunntidadc de Mo,·imento fornecem os yalorcs dns vnriá,·cis 

a se dctcnninar. Yclocidadc na direção longitudinnl ('"direção x'"). ,·cJocidadc na direção 

,·crticnl ("dircç.1o z'") c ni\'cl d"águn. O equacionamento acima mencionado no modelo CE

QUAL-W2 utiliza-se dns seguintes rclnções (aqui já aprcscntadns em sua fonna finnl 

simpl ificada): 

:
1 Di.•ponlwlno ·•wch-s ilc '": hHp://www.jccui .cum/ 
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-
tuB ('w!J 
- + -- = lfiJ (3.1.2.3) 
c'.r t;:: 

(
t-;;IJ t uuH t wu/JJ - iHJJ> i

1
(/JAt'-;;] éJ (IJ) P -~- +-~ - +-~- ---~- +P--;:- x-:::- +p- r , (3.1.2.-t) 

c / ex c;:: ex ex ex ?z 

(3. I .2.S) 

q é a contribuição latcrnl ao nu.xo. p é n densidade em funçiio da Tcmpcrntura c dos 

Sólidos Dissolvidos c Suspensos. /J a largura média do rcscrYatório YariáYcl em cada 

segmento. 11 c w as Yclocidadcs nas direções x c;:: rcspcctiYamcntc latcrnlmcntc intcgmdas. 

A... o coefi ciente de ,·iscosidadc turbulenta fazendo a aproximação da dispcrs;1o de 

mommt11m na horizontal c r, a tcnsiio de cisalhamcnto Yariá,·cl na coluna d'água. esta 

dependente do ,·cnto c d;~ tmbulência. A partir destas cqtmçõcs acoplad;~ s obtém-se ;~ 

cquaçiio da "superfície linc ... utiliznndo as seguintes premissas: 

lntegml tW Yertical da equ;~çiio da continuidade (eq.(3 .1.2. 1 )). fonmmdo a equ;~çiio da 

superfície livre 

t:B ti h _ h 

- '' = --;Ç- f u/Jclz - Jq/Jd;: (3.1.2.6) 
rt ex ~ 

'I 'I 

sendo h a profundidade total c IJ,1 a largum na superfície linc 

Aceleração do momcllf/1111 horizontal da cq.(3.1.2.2) na fonna de diferença m·ançada no 

tempo a ser empregado na intcgmç.1o do primeiro tcnno do lado direito da cq.(3.1.2.4) 

- - tJt/J t J> Dr 
u'lJ'=uB---'- +tJt/J - .. +LJ!Fr (3.1.2.7) 

p ilx uz 

sendo Llt o intervalo de tempo de uma itemçiio c 

I.·.,· =~(HA r-;;J- tiuu.H _ àwuH .._ r ..., ~ ~ (3.1.2.H) 
ex ux ux uz 



·.• 

l ó 

E:xpansilo c intcgrnçilo na Yertical do gradiente horit.ontal de pressilo 

- f IJ ~/:: = (~'I g f IM:: + .1f_ f JJ f c: c/;: /;: (3. 1.2.9) 
; h "P " h h( Ir" } 

p,
1 

,, c·.r cr ,, p,
1 

;, ;, cr 

Intcgrnçilo nn Ycrticnl do tenno dns tensões de cisnlhnmento 

, " ,, ~JJ 

f c~ f c /J -,.,-d:: = IJ11 r1, - IJ,,r,,- r,. -;::- d::. (J.I.2.JO) 
( ~ (~ 

Q Q 

sendo que os dois primeiros tennos do lado direito representam ns tensões de cisnlhnmcnto 

no fundo c nn superfície. respectinunentc. c o terceiro termo corrcspondem no cisnlhnmcnlo 

nas paredes laterais. 

Obtém-se. cntilo: 

tiJ,'l - gD.J t: (c'''fh JJdz) = !_ fhuHdz -g~!_ fh(nf! ilp c/z}lz+ 
21 Dx ox rx P,, fx Dx 

,, ,, ,, ,, (3.1.2.11) 

+111- IJ r - B r - J r _L_ d:: +ót - JFd::. - JqHdz 
D( h ~n ) a h h 

Dx h Ir '' " .r ê:: · é:x :r ,, , ,, 

sendo F .. dctcnninado pelo tcnno de di spcrsiio menos os termos dn acclcrnçào com·cctiva dn 

cquaçiio de momenttmt na horizontnl exposto nn cq .(3 .1.2.G). todos diúdidos por p. rh. r,, c 

r .. são as tensões de cisalhamcnto de fundo. tensão de cisalhnmento nn superfície c das 

paredes latcrnis rcspccti,·amentc. 

Une-se a estas equações aquela que representa o transporte de constituintes. que 

inclui ns transformações biogcoquímicas. de mnncira que o uso desta cquaçilo implicarn. 

entre outras coisns. nn dctcnuinaçào das nuiá,·cis rcpons;h ·cis pcln obtenção dos \'nlorcs de 

densidade (equação de estado). De umn maneira geral. a equação de transporte de um 

constituinte i é cx prcssn por: 

t~, + Duc,n + a~·, JJ =:' (no .. ~c') +~ (Ho, c:c, )+r ,H+S,H (3.1.2.12) 
c l Dx v'Z c ~r vx cz c·::. q 

sendo (', a conccntmção do constituinte. D .. c /J, os coeficientes de dispcrsilo turbulenta. Cq, 

as contribuições laterais c S, os tcnnos de fonte c sumidouro. 



•' 

'·' 

17 

Resolve-se numericamente a equação de superfície livre (eq. (3.1.2.9)). com 

esquema regressivo no tempo c cspncinlmcnte implícito pnra os tcnnos em 'I . com ns outras 

variáveis do passo de tempo anterior. implicando mun sistema tricliagonal para obtenção da 

altura da lamina de água em cada segmento. Com esquemas de clifercnças finitas explícitos 

para as demais equações, parte-se para a resolução da equação de pressão (cq.(3.1.2.3)). 

Definem-se cntiio, as velocidades longitudinais por meio da equação de transporte de 

momentum (eq.(3. 1.2.2)) c as velocidades vcrtic~1is pela equação da continuidade 

(cq.(3 .1.2. 1 )). A próxima etapa é o <Ailculo das concentrações dos constituintes 

(eq.(3.1.2.l 0)), com respectivos aportes, fontes c swnidouros, completando-se a análise do 

tempo de estudo com a definição das densidades em Hmção da temperatura c dos sólidos 

dissolvidos c suspensos. As tabelas 3.3 c 3.4 mostram, parn ilustração, os constituintes que 

podem ser analisados com o uso do modelo CE-QUAL-W2 bem como as interações entre as 

variáveis adotadas no modelo. 

Simbologja Constituinte 

(ll me Traç.1dor Comcrvati \'o 

(2) SSI Sólido Su<p<:n"' IOO<ginico 

(3) SDT Sólido DiMol\'ido Tolo I 

(4)MODL 1-.út~a Org.!nica Di.osolvida Ubil 

(5) MUUK 1-.úiCria Orginica DiMolvida ){cfraUr ia 

(6)1'TTO Fitoplancton 

(7) DET Detritos (Matéria Orgânica P•r1 iculada) 

(8) PDI Fósforo Dissolvido Inorgânico 

(9) NH4 - N Amônia 

(IO)N03 - N Nitrito e Nilr.lto 

( li) (' inorg. CaJbono lnorg;nico 

(12) OD Oxigênio Dis.sohido 

Tabela 3.3 Constituintes considerados no modelo CE-QUAL-W2 (SAGGIO, 1992) 

Este modelo parece representar mais fielmente o comportamento do corpo hídrico, 

devido à interação dos equações hidrodinâmicets, de transporte de constituintes c de estodo, 
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se comparannos à maioria dos modelos de transporte dos constitujntcs. onde as equações são 

resolvidas dissociadas, ou sejn. primeiro sõo resolvidas as equações de transporte de 

quantidade de movimento c conservação da massa. para então caminharmos para a resolução 

da equaç.io de transporte de constituintes. 

Segwtdo ROSMAN ( 1989). a tendência atual é o direcionamento para os modelos 

tridimensionais quando ns variações verticajs tomam importância significativa no meio. 

CON STTTlJINTIS (I) (2) (J) (~) ( 5) '(6) (7) 

( l)lRC F . . . 
( 2) SSl . y . . . . . 

( l ) SDT . . F . . . . 

( 4) MODL . F D . . 

( S)MODR . . F . 

( 6)ffi0 . . . M . y M 

(1)DIT . . . . y 

( 8) PDI . A . . . P. A A 

( 9) I'<"H4 -N . A . . P:A A 

(lO) KOJ -N . p . 
(li) C inorj! . p 

(12)00 . . D D R D 

(U)~mroto . . . . . . -
(14) Supffitcie . . . . 

~ 
D dtcailftntlo. dteotnpo>iç/Io r librroç(Jo 
F difwllo f adwrcf(Jo 
M mortalicladt 
P fotoJJ/nftst 
R ruptroçDo 

(8) (9) ((lO) lo n 
. . . 

. . 
. . . 

D D 

D D . 

R R 

D D . 

F . 
. F D 

. . F 

. 

D -
D D . 
. 

S afundQlftr:rrto 
A odsorçilo 

. 

. 

. 
D 

D 

R 

D 

. 

. 
F 

. 

D 

X 

1(12\ leu) lll4l 
. . 

. s . 

. 

p s 
s 

. 

X 

F D X 

. . 
X 

Y ofondamtnlo, difw4o r odvrCíiJo 
X trocos na inttrjâu ar-<igua 

Tabela 3.4: Interação das variá\'eis nos processos internos no modelo CE-QUAL-W2 
(SAGGIO, 1992) 

3.1.3 Modelos Hidrodinâmicos Bidimensionais Verticalmente lntegmdos 

Outra simplificação comum no estudo de grandes áreas cobertas por água é o uso de 

modelos biilimensionais integrados verticalmente. Um modelo bidimcnsional integrado 

verticalmente pode ser aplicado a corpos d'água rasos desde que estes apresentem wna 

pequena variação vertical das suas propriedades fisicas como no caso de alguns rios largos, 

lagos c reservatórios. OLIVEIRA DE JESUS (1 985) apontn as seguintes características 

corpos d'água para aplicação do modelo: 



Grande rclaçiio entre largura c profundidade média 

Niio ocorrência de cstratilicaçiio 

Velocidades Ycrticais irrclc,·antcs c possibilidade de rcprcscntaçiio por 

,·alorcs médios parn os parâmetros de escoamento que ,·ariam ao longo do eixo \·crtical. 

OLIVEIRA DE JESUS op. cit. c ROSMAN (19~9) 

Nos modelos aplicados na dctcnninaçiio de escoamentos integrados \·crticalmcntc. 

são cYidcntcmcntc utiliz41das nO\·as simplilicaçõcs das Equações de ConscrYaçiio de Massa c 

das Equações da ConscrYaçiio da Quantidade de MO\·imcnto ou de 1110II11!11111111 (Equações de 

NaYicr-Stokcs). Estas equações são rcsoh·idas numericamente c podem ser aplicadas na 

fonna de coordenadas retangulares (LEENDERTSE. 1971 : PONCE & YABUSAKI. I'>XI : 

PRANDLE op. cit. : SALOtviON apud OLIVEIRA DE JESUS op. cit.: CASALAS ct. nl., 

1985: YU & RIGHETTO.I99ó. entre muitos outros). ou também na forma ele coordenadas 

esféricas (MUIN &. SPAULDING. 1996) de acordo com a situação geométrica estudada. Os 

autores citados utilizaram para a discrctização das cqunçõcs métodos de diferenças finitas. 

GRAY. PINDER & BREBBIA. op. cit. c WANG. 1975 op. cit.: NISHIDA. 1995: YU ct. ai. . 

199R: apresentaram discrctiz41çõcs pór esquemas de elementos finitos. Lembramos que. 

como as cqunçõcs originnis são cxpr~ssns em fonna contínun. ns mcsmns dcYcm ser 

discrctiz.adns. pois a resolução numérica exige que a região cspacinl scjn dclinidn n partir de 

umn mnlhn (ortogonnl ou não) onde cadn YnriáYcl é definida em pontos ndcqundos (c não de 

fonnn contínun como originnlmcntc cxprcssns). Condições de contomo c condições inicinis 

fomcccm ns restrições que dclimitnrn c dirccionnrn n resolução elo modelo. Podemos alinnar 

que os métodos numéricos transformam uma solução nnalíticn pam um níuncro inlinito de 

pontos em uma solução com mn domínio bem definido com um nÍimcro finito de pontos. 

Pnra a simplifícação dos modelos ,·crticalmcntc integrados são adotadas drins 

hipóteses: 

nccJcrnÇÕCS \'Crticais irrclC\<JntCS Clll comparnção n acclcrnção da grm·idadc. O que 

acarreta tuna distribuição de pressão hidrostáticn c cnncclamcnto das componentes 

,·crticnis da ncclcrnção ele Coriolis. 

rclocidadcs rcrticnis irrclcrnntcs 
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condições de contomo para Yolumcs de controle na superfície c no leito definidos de 

acordo com as Pigums 6.2 a 6.5. atríl\·és de ba lanço de massa c balanço de tensões. 

considerando o leito lixo c impcnne<Í\·cl. c\·apornção c precipitação sem influência nos 

,·oltunes de controle c tensões atuando na direção dos eixos cartesianos. 

prcssiio niio Yarin no longo da superfície. 

manipulações nlgébricns dos tcnnos de com·ccçiio 

Após estas simplificações. as equações na fonnn contínua assumem as fonnas: 

ConscrYnção de ivlnssn 

- -
i" I] t H 11 i'H v 
- + -- + - - = O (J.I.J.IJ) 
ft fx t'v 

11 c v siio os Yetorcs ,·clocidndc média (integradas ,·crticnlmcnte) nns direções x c ,r. 

rcspcct i WJmcntc. O 

ConscrYnçiio de moiiU!IIIIIm: 

- - -a" - D11 - i>" - a,, 1 ( ) 
- ·+u - +1' - +fv+-" --- r - r 
~ ~ ~ .., '"' H .. ~ . c.t ar f~ , , CJ.I' p. 

(3.1.3.1 ~) 

- -
1 .!!_ (HT ) - - 1 l!_ (HT ) = 0 

pH ar " pH i~v '-' 

- - -a,. - a" - th· .- a,, 1 ( ) 
- + 11 - + v- - jll+ g---- r - r 
Dt Dx <'?v i~v pH ,... ~... (3.1.3.IS) 

- _I_.!!_ (HT ) - - 1- !!.._ (HT ) = O 
pH <~l' ,_. p/1 <?!' _._.. 

.f é o parâmetro de Coriolis. p é a densidade do fluido. r, c r~ são a tensiio tnngencinl na 

supcrficic c n tensão tnngcncinl no fundo. respectirnmcntc c T. é a tcnsiio cfcti,·a. 

No pnmc1ro membro. o primeiro tcnno das cqs.(3 .1.3.2) c (3.1.3.3) rcprcscntn n 

ncclcrnçiio local do fluído na direção equacionadn. o segundo c terceiro. a inércia convcctiva 

(no caso da cq .(3 .3.1.2). o segundo tcnno representa n inércia COJl\"cctiva direta c o terceiro a 

inércia com·ccti\·a cmznda. segundo PONCE. 19RO). o quarto. a aceleração de Coriolis. ou 

scjn. n iunuêucin do movimento de rotnçiio cln tcrm no movimento do fluido. o quinto. o 
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termo de pressão. o sexto. o cisalhnmcnlo nn superfície c no fundo c o sétimo c oilnYo. 

rcprcscnltlm a contribuição dns outrns tensões ntunntcs no nuído. 

PONCE (I<JXO) define tcns.io cfctim como o resultado dns forças nscosas de 

cisnlhamcnlo. dns forças dc,·ídns às correlações lurbulcnltls de ,·elocidndc c da força gcradn 

pelo processo de tomar n médin das ,·elocidadcs nn ,·cri icnl. As parcclns enroh·cndo a tensão 

clclí\·a configuram-se como n parte mnis imprecisa nn formulnção já que clns pretendem 

incorporar num modelo integrado verticalmente. efeitos ligndos à cnractcrísticas 

tridimensionnis do escoamento. 

As simP.Iificnçõcs para o csqucmn bidimcnsionnl ,·cnicahncnlc integrado conduz ils 

formas nprcscntadns que são rcaprcscntadns c discutidas oporlunamcnlc ao longo deste texto. 

3.1.4 Modelos llidl'odinâmicos Taidimensionais 

O descnvoh·imcnto de modelos tridimensionnis ,·êm ocupando lugar de destaque no 

estado da arlc da . hidrodinâmica computacionnl dos corpos d'água. Seu dcscm·oh·imcnto 

originou-se a partir de meados da década de 70 com os modelos "mulli-ni,·clndos" ("mulli

lnycrcd''). WANG. J. cl. ai. (1975). f.1z uma rc\·isão dos primeiros lmbalhos n utiliznr o 

conceito destes modelos c f.1z wn estudo simplificado dn Baín de Massashussels. WANG. H. 

cl. ai.( 1977) in. GRA Y el. ai. op. Cil. nprcsenlarmn um lmbalho na mcsmn linlw. A base 

conccitunl para esses modelos está nn representação do escoamento bidimensional 

Ycrticnhncnte intcgrndo em diferentes cnmadas. Esses autores cnf.11izam. nn época. a falia de 

trat:mtcnto físico c numérico ndcqundos ils condições de contomo do sistema. restringindo 

muito n nplicnçào dos modelos propostos. Mui los dos sistemas im·cstigados nlé nquclc 

momento. bem como aquele nprcscnlado pelos primeiros autores. utilii'~1nmt npcnas duas 

cnmadas pnra o lrnlamcnlo do problema. A carêncin de maquinaria capnz de tratar gmndc 

quantidade de dados também restringia a sua implementnção. concordando com YU el. ai. 

( 19X8) que nlcrtam que n consln1çào de lnis modelos linhn por objcli\·o n redução dn 

complcxidnde c n diminuição dos custos compulncionais. porém buscnndo detnlhnr mais n 

cnrncteríslicn do cscorunento. Alinndo o rápido desem·ohimento industrial no grnndc 

interesse em nsscgurnr n qualidade do meio nmbiente em <Íguns costeiras. esses últimos 
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aulores ainda enfalizam a populari1ação de lais modelos. mesmo que sendo simplesmenlc 

lransplanlados da modelagem marílima c occ.iníca para modelagem de águas coslcims. 

Oulro avanço em relação à modelagem lridimcnsionnl do cscoamcnlo em corpos 

nnlumis csl:í nn ulilização de um sislcma "a" de coordcnadlls. Primcimmcnlc dcscm·ol\"idos 

para modelagem de grandes sislcmas mnrilimos c occ.1nicos. esses sislcnms eram 

empregados em silullçõcs nns qullis o cspaçamcnlo da mnl hll nn horit.onlal fosse bem mnior 

que a profundidade na direção ,·crtieal c a lopogmfia de fundo fosse relnli,·nmcnlc plana (YU 

cl ni..I9<JR). Discordnndo dcsln posição. M ELLOR ( I<J<JX) rclnla que o sislcmn "a " de 

coordenadas aliado a um sub-modelo de lurbulêncin. é um alribulo necessário no lidar-se 

com ,·ariação lojJOgr:ífica significali\·a. como no caso de cslu:írios ou baías conlincnlnis. A 

coordenada "a " é uma Ymi:í,·cl adimcnsionnl que rcprcscnln n posição rclaliYn dn camada 

em csludo em rclnçào á profundidade lolal do local. alr;n·és da relação a = ;: - '1 . Dcsla ,, +" 
forma a ,·arin de O nn supcrlicic linc li - I nll profundidlldc -11. A '-clocidndc na ,·crlical 11' é 

rclncionlldn com a \·clocidadc Ycrtical lransfonnllda rv . que é li eomponenlc da , ·elocidndc 

nonnnl às supcrlicics adn seguinlc mnncim: 

( 
C:H t:'l) ( DH ?'I) (·w thl w = rv + u a-"-+~ + v a -"- + - _-_ +a- +~ 
OX CIX ( ~\' (J)' (I f r.f 

(3.1A.J6) 

Figura 3.-l: Sistema Sigma de coor!lcna!las (M ELLOR, 199H). 

Dentre os modelos que adolnm cslc princípio. o PRINCETON OCEAN MODEL 

(POM):: lcm recebido especial alcnçào no ramo da occnnogmfia fisica de pequena. média c 

larga escala. Como esse modelo csl:í disponi\'cl na "lnlcmcl''. muilos usuários ,·êm 

aplic;mdo-o c diflmdindo seus rcspccli,·os trabalhos na rede. O cquacionamcnlo ulilii'.ado 

pelo POM segue abaixo: 

~ ~ DisJl<>ltf,·d nn " wch-sitc"; http;// \\'\\W.ll<ts.princcton.c<ltt/\V\V\VI ' lJIJI . IC/htJocs.JXllll/ 
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- -
tJ 1J tJH 11 ciH v ariJ 
- +-- +--+-=0 (3.1.4.17) 
cl (k q• aa 

oHu ?Hu 2 aHuv mtriJ jH H tiTJ - -+--+--+-- - v +g - + vi c7.r DI• Da &· 
. [ ] (3.1.4.18) 

~H 2 
fo [ op' - a' àH ap'}la' = ..!!...._ KM clll +F 

Po o &· H &· Da' aa H àa • 

aHv 2Huv aHv 2 Oll(l) jH H a, 
- - + --+-- +--+ u +g - + 
c~ Dx Dy Da ill• 

} 

< (3.1 .4.19) 

gH
2 f0 [ op' _ a' oH op' a'= ..!!._ [K~ àv ] +F 

Po o i~v H i)• aa' aa H Da ' 

p'- p - RMEAN. sendo que RMHAN é o campo inicial de densidades, sendo 

proporcional a área média nas camadas z's. a' é a coordenada a entre duas camadas z. Km é a 

difusividadc turbulenta vertical c Fx c F_,. contém os tcnnos de difusão c viscosidade 

horizontal tmbulcnta. Jwllo ãs cqs.(3. 1.4.3-3. 1.4.4), wna equação de fechamento de 

turbulência c de transportes de Temperatura c Salinidadc são resolvidas. fomcccndo os 

valores para o cálculo das densidades. 

Na aplicação em águas cos!ciras, alguns pesquisadores têm " incrementado" o 

tratamento das cqndiçõcs de contorno de maneira a satisfazer melhor o processo de 

transporte das ondas internas nessas águas, além de diminuir os erros de truncamento. Mais 

detalhes do modelo c referências podem ser encontrados em MELLO R ( 1998) c 

O 'CONNOR (1 99 1 ). Entre outras aplicações, o POM ,·êm sendo utilizado para prever a 

hidrodi.nârnica dos Grandes Lagos americanos···. 

Tratando-se dos modelos tridimensionais "tradicionais" (denominados assim por sua 

fommlação ser descrita nas coordenadas cartesianas x, y, z) para águas rasas, podemos 

asswnir wna pressão em equilíbrio hidrostático na vertical, ao nos rcfcrinnos ã equação de 

conservação de momenlum na direção referida. O método das células, descrito por 

MONTEIRO JR. ( 1988), foi aplicado ao reservató rio do Lobo, com resultados congruentes, 

porém uma verificação pam ajuste do modelo não foi desenvo lvida. O ponto-chave desta 

aproximação consiste da adimensiolk11ização das variáveis. Com este artiftcio, é obtido tun 

gmdientc vertical de pressão adimcnsionalizada nulo. A manipulação das equações de 

momenlum na horizontal fornecem o cquacionamento do campo de pressão a ser utilizado na 

dctcmtinação das velocidades horizontai s. As , ·clocidadcs verticais são calculadas através da 

""MüLLER. J. (1998). (USP. Instituto Oceanográfico). Comrmlcaçtfo Pessoal . 
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equação da continuidade. Primeiro. apresentamos as fonuas das equações de Navier Stokes 

empregada, considerando wna variação hidrostática de pressão. 

Continuidade 

àu àv àw 
- +-+-=0 (3.1.4.20), ox Oy êJz 

Momenlum na direção x 

011 + 011
2 + ÔIIV + OIIW _ (v = _ _!_ op +~(v 011) +~(v 011) + _E_(v 011) 

oi ax oy àz · pàx àz 'àz ax "ax ay 11 oy 
(3.1.4.21) 

Momenlllm na direção y 

av + àuv + àv
2 + àvw + fu = _ _!_ op +~(v àv) + ~(v àv) +~(v àv) 

oi âx ay àz. · p ay àz •· àz a~: 11 ax ay 11 ay 
(3.1.4.22) 

Pressão em equilíbrio hidrostático 

1 âp 
---- g =o (3.1.4.23) 

pàz 

v. v.., corrcspondcm, respectivamente, à viscosidade vertical c horizontal turbulenta. 

Apresentamos, agora. as relações que levam à adimensionalização das variáveis, 

sendo que os asteriscos denotam as variá\'eis em sua fonna adimen.sionaJ : 

_ x, _ Y, _ z. _ 
X. - - , y. - -, Z . --,I. - fi (3.1.4.24) 

L L D 

}L j!, }L1 

u. = - u; v. =-v; w. = --
1 

w (3.1.4.25) 
gD gD gD 

h p z 
h. =- ; p. = - - + - (3.1.4.26) 

D pgD D 

_ fLrx. _ JLrY . _ jLrlh, _jLriJr 
ír• --- , í).• - --, Ín.. • - -- , í/Jr• - -- (3.1.4.27) 

1}g ryg 1]g 1]g 
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equações (abolimos daqui em diante a utilização dos asteriscos para denotar que as variáveis 

são adimcnsionais) 

Continuidade 

Ôll àv ôw 
-+- +-=0 (3.1.4.13), 
ôx ôy ôz . 

Momentwn na djreção x 

ôu + R
0
[ôu

2 

+. ôuv + ôuw] _ fv = _ ôp + !._(a
1 
ou)+ ~(a2 ôu) + ~(a2 ou) 

Ôl ôx ôy ôz ôx az az ax ax ày ày 
(3.1.4.14) 

Momentum na direção y 

ôv +Ro[ôuv + àv
2 

+ àv~~]+ fu =- ôp +!_(a, àv)+~(a1 ôv)+~(a1 àv) 
Ôl ax ôy ôz ôy ôz a:. ôx ôx ôy ày 

(3.1.4.15) 

Pressão em equilíbrio hidrostáticÔ 

ôp . 
- = 0(3.1.4.16) az 

p é a pressão admensionalizada (perceba que as variações do campo de pressão são tomadas 

apenas nas direções horizontais), ~ = ;H ma.\ é o número de Rossby (Lmax e Hmex são a 
L ma~ 

vv v11 ~ 
largura máxima e a profundidade máxima respectivamente), a 1 = - -2 e a 2 = - -2 sao os 

jH fL 
parâmetros dos termos de dissipação turbulenta vertical e horizontal respectivrunente. 

O campo de pressão é fonnulado por meio da integração vertical das equações de 

momentum em x ey (eq.3.1.4.14 e 3.1.4.15), seguida da soma das suas diferenciações em x e 

y, respectivamente, resultando na seguinte expressão do tipo Poisson ('f?p=c): 



,., 

) 

- -
D

.. 8/m ahv 
sendo tv = --+ - - e a ba.tTa ax ay 

tomadas como médias na vertical. 

3.2 O Transporte 

26 

sobre as velocidades significa que elas siio 

O problema do transporte de um escalar (como a concentração de um poluente ou 

temperatura) em corpos de água naturais é tnn assunto de grande relevância tanto na gestão 

dos recursos hldricos como em situações de emergência, onde se deseja planejar rapidamente 

uma estratégia de combate n um acidente, como o derramrunento de petróleo numa bnía. A 

distribuição de constituintes é geralmente utilizada para representar a qualidade da água do 

corpo hídrico, sendo que cada substância pode ter um comportamento diferente. Em geral, 

considera-se a seguinte classificação, segundo EIGER ( 1991 ): 

ConstituJntes conservativos: são aqueles cujo trru1sporte e mistura não são afetados 

por reações com outros constituintes ou com o meio fluído envolvente, sendo distribuído 

exclusivamente pelos processos fisicos de transporte. Traçadores são comwuente 

encontrados nessa classificação. 

Constituintes não conservativos: são aqueles cujo transporte e mistura são afetados 

por reações com outros constituintes ou com o meio fluído envolvente. Exemplos típicos são 

a Demanda Bioquímica de Oxigênio, Oxigênio Dissolvido, Nutrientes. Outros processos de 

transporte, além dos fisicos, aturun em conjunto. 
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médio. Temperatura e o sal, por exemplo, si\o capazes de allernr n estrutum do campo de 

densidades e alterar o regime de escoamento do corpo hídrico em que estiverem presentes. 

Constituintes passivos: são aqueles, ao contrário dos ativos, que não afetam as 

características hidrodinâmicas do escoamento. Demanda Bioquímica de Oxigênio 

exemplificn este tipo de constituinte. 

Para expressar a distribuição espacial e temporal de um constituinte é utilizado o 

modelo de advecção-difusão turbulenta nas três direções cartesianas. Essa formulação pode 

ser dada por: 

à C à C àC àC à ( àC) à (( ) àC J -+u-+v-+w-=- (K .. +eJ- +- K . +B -
àt àx ày àz àx àx ày J .v ày 

(3.2.1) 

à ( àC) + ôz ( K: + 5 t ôz + S 

sendo C, a concentração média do escalar, 11, v e w as velocidades turbulentas médias, K1 e 0 

são os coeficientes de difusão molecular.e de difusão turbulenta e S, s termo 

fonte ou sumidouro: O primeiro termo refere-se à variação da concentração ao longo do 

tempo. Os outros tennos do lado esquerdo referem-se ao transporte advectivo do escalar 

(proporcionado pelo movimento da água) e os termos do lado direito incorporam o transporte 

difusivo molecular (Lei de Fick) e o transporte difusivo turbulento. Este segundo transporte 

difusivo tem magnitude bem maior que o primeiro, de maneira que é comum desprezar o 

efeito da difusão molecular. FISCHER ( 1979), enfatiza o emprego desta equação para 

quando encontrar-se mna situação em que a nuvem de um constituinte apresente um tamanho 

superior ao dos maiores urbilhões. Este autor procura caracterizar a mistura nos corpos 

d'água de acordo com a turbulência e a dispersão causada pelo escoamento de cisalhamento 

("Shenr flow dispersion"). Na obra é destacada a utilização de modelos estatísticos para 

descrever o transporte de uma substância. 

O transporte de constituintes pode ser considerado bidimensional, tal qual o 

escoamento, e é representado pelas integrações laterais e verticais da eq.(3.2J ). A 

eq.(3. 1.2.1 0), defme o transporte integrado lateralmente. Essa aproximação é comum na 

cálculo do transporte de reservatórios, onde as variações verticais são de extrema 

importância no funcionamento do sistema. No caso de águas rasas (baías, lagos, 
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reservatórios, estuários, nos de largurn considerável), comumente utiliza-se do 

equacionamento do transporte integrado verticalmente, que segue: 

ôcH + ôcHU + ôcHV =!__(HD, ôc)+!__(HD ôcJ+S(J.2•2) 
ôt ôx ôy ôx . . ôx ôy y ôy 

sendo c, a concentração média na vertical, H a profundidade, U e V as velocidade 

médias nas direções x e y respectivamente. Dx e Dy são os coeficientes de dispersão 

turbulenta integrados na vertical. Atualmente é cormun a utilização do transporte de 

Turbulência, formando um processo iterativo no cálculo do campo de velocidades e 

transporte de CÜnstihJintes. O cáJculo do transporte da turbulência influencia nos valores do 

coeficiente de difusividade turbulenta nas equações de momentum ( eqs.3.1.3.2 e 3. 1.3.3). YU 

& RIGHETTO op. cit. ( 1996) apresentam um esquema de resolução numérica para o 

transporte verticaJrnente Íl)tcgrado de Turbulência, Temperaturas e Concentrações. No seu 

trabalho é dada ênfase a dois tipos de modelo de transporte de turbulência, o esquema k-e e o 

esquema K-ro. Ambos são caracterizados pelo estado local de turbulência. No primeiro os 

parâmetros são calculados de acordo_ com a energia cinética turbulenta k e a sua taxa de 

dissipação e. No segundo, os parâmetros são calculados de acordo com a energia cinética 

turbulenta k e a intensidade de flutuação de vorticidnde <O. Para introdução à base conceitual 

dos modelos k-e, e da própria turbulência, o leitor deve procurar o texto de EIGER (1989). 

Uma boa revisão também pode ser encontrada em SOUZA FILHO (1995). Todos autores 

citam os trabalhos de Rastogi & Rodi ( 1978), Patankar( 1980) e Rodi ( 1980) como 

referências básicas para estudar esses modelos ou esquemas. Já no caso dos modelos K-ro, o 

leitor deve procurar os diversos trabalhos de Yu e Ugebusi, ambos referenciados no primeiro 

artigo citado no parágrafo. É interessante observar que a turbulência é transportada tal qual 

um escalar, levando-se em conta o devido tratamento dos termos "fontes ou sumidouro". 

Segundo SOUZA FILHO (1995), "O transporte de turbulência, em essência, tem por 

objetivo quwttificar a produção/dissipação, advecção e difusão da turbulência, determinando 

a sinergia espacial e temporal do processo turbulento; .. . ". 

O escoamento considerado unidimensional também produz, por sua vez, um 

transporte de constituintes com advecção pronunciada na direção do escoameuto. As 

equações passam a ser válidas a partir de wn comprimen1o e tempo característicos, 

rolntivrunonto pcquonoa, do mo.noirn quo oa conoontToções tenham tempo de se uniformizar 

na seção ou coluna de água do corpo considerado. Por exemplo, IMBERGER (1994) e 

FISCHER( 1979) op. cit. mostram uma aproximação comwn no cálculo do transporte em rios 
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c estuários. di1.cndo ser \'á lida a pnrtir do tempo de lnnçnmento mnior que n relnçiio O. -IH~ 1-: 

sendo c. o coeficiente de difusão turbulenta. Esse tempo do lançamento de umn partículn é o 

necessário pnra que as dimensões latcrnis dn nurcm transportada sejam maiores que a 

distância necessária parn ela se difundir pela seção toda do cannl annlisndo. A proposição 

unidimensional segue: 

sendo Dx o coeficiente de dispersão longitudinal. 

Esse coeficiente de dispersão longitudinal é inversamente proporcionnl ao 

coeficiente de difusão dn seguinte maneira: 

Parece ser uma nfinnativa dúbia descrever o coeficiente ele dispersão longitudinal 

como inrcrsamcntc proporcional ao coeficiente de difusão. já que eles ocupam o mesmo 

papel nas equações aprcsentndas, porém, dcrc-sc lcrnr em consideração. que a cq.(3.2. 1) 

descreve o comportnmento da concentração média da seção , sendo ele resultado dos efeitos 

da circulação intcrÍ1a do fluído c da difusão. Diminuindo o gradiente de concentração na 

seção transversal, temos a diminuição dn difusão, tomando o efeito ad,·cctivo preponderante. 

de maneira que se constatn tun alongamento da nuvem transportnda (lMBERGER, 1994 op. 

cil.). Os resultados cxperimentnis de Eldcr em 1959 considcravnm um escomnento lltUJl 

plnno inclinndo infinitamente largo c tun perfil logarítmico de \·clocidadcs. O vnlor nbaixo 

apresentados pela mnioria dos nutorcs que se referem ao coeficiente de dispersão 

longitudinal: 

5.93HUfi 
D = (3.2.5), 

X c 
h 

sendo C h o coeficiente de Chczy 

Além da turbulêncin c constillúntcs. tempcrntura tnmbém pode ser tratada ele 

mnncira nnálogn. É interessante notnr que, nté agorn. nos dirigimos apenas ao 

cquncionamcnto do tmnsportc. Outro ponto a ser invcstigndo é o tipo de constituinte c suas 

cnroctcrísticns. Apresentar as equações simplesmente, não elege o modelo mntcmático 
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adequado. simplesmente nos mostra possÍYci s ahcnwtin1s. O constituinte c seu 

comportamento frente as nlriá,·cis (temperatura. incidência luminosa. tempo de decaimento. 

etc.) juntamente com o tipo de corpo hídrico serão os indicadores da melhor aproximação. A 

determinação do campo de ,·cJocidadcs dc,·crá obedecer à necessidade do modelo de 

transporte a ser utilizado. No caso de lagos estratificados. por exemplo. é muito comum a 

utili:t~1ção de modelos de transporte longitudinais ,·crticais. Nesses casos. as concentrações 

são comwncntc vnriárcis no longo da coluna d'ngua. mostrando um perfil característico de 

distribuição. Esses perfis característicos dc,·cm ser obtidos com a modelagem mntcmntica c 

numérica adcqundn. O transporte scrn sempre um produto do escoamento. A nth·ccção é 

imposta pelo campo de relocidndcs c a difusão turbulenta de acordo com a própria 

turbulêncin. nmbns propricdndcs do csconmcnto c não do nuido ou do constituinte. Os 

tcnnos fonte c sumidouro é que tratarão c culminarão na obtenção de situações semelhante à 

realidade. pertinentes no estado do nuído (temperatura. incidência Juminosn. etc.) c 

caractcristic.1s originais dos const ituintcs (decaimento. interação com outros constitui ntcs. 

etc.). 

Lcrnndo-sc em conta o ajuste dos modelos. outros dois aspectos não podem deixar 

de ser considerados: 

• A coleta adequada de dados. de · maneira a serem encaixados c comparados nas 

simulações. RUTHERFORD (199-t) designa um capítulo em sun publicação. pnrn o 

planejamento c cxccuçiio dos trabnlhos de campo. Nessa obra. é deixado bem claro que o 

trabalho em equipe c sincroniz.1do podcrn produt.ir uma coleta ndcquada. caso contrnrio. 

raramente haverão resultados sntisf.1tórios. 

• A cscolhn do equipnmcnto para amostragem dos dados. de maneira a obter 

dados confiáreis c no intcn·nlo de tempo adequado (IM BERGER. 1994 ). de,·c ser muito 

bem feita. fato que pode ser limitndo pela comum faltn de recursos para muitos 

pesquisadores. Apesar desse detalhe. o mercado rem dcscm·oh·cndo aparelhos mais 

sofistic.1dos. de manuseio mnis f.ícil c de custo menor. ou pelo menos. de mancirn a 

depreciar os ,·afores de aparelhos mais rclhos. porém não menos eficientes. 

O dcscnroh·imcnto da equação do transporte de constituintes no plano horizontal 

será mais detalhado posteriormente na sua conccituaçiio. simplificação considerada c no 

tratamento numérico dndo pnra sun resolução. quando ao longo do texto for oportuno tratar 

deste assunto. 
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3.3 Resolnçfio Nunu>rica 

Até aqui foram abordndos os cquacionamcntos da hidrodinilmica c do transporte de 

constituintes em corpos d'água naturais. A complc:-.;idadc inerente eis equações diferenciais 

parc1ms que regem esses fenômenos tomam praticamente impossh·el a resolução dessas 

equações de maneira analítica. fazendo com que métodos numéricos sejam uma boa 

nltcmntivn. nlém de bnrata do ponto de Yistn finnncciro. 

Dentre os métodos numéricos utilizados pnra resolução dcstns equações. esquemas 

bnscndos em diferenças finitas c elementos finitos têm si do conHuncntc utilizados. A 

literatura sobre métodOS numériCOS é UCm \"CIStél C detalhes de SUCI bnsc tCÓricn podem ser 

encontrados nos tmbalhos de NOYE. 19~2. ROSENBERG. 1969. TUCCI. 1980. WANG. 

1977. dentre muitos outros. 

Os csqucnws de diferenças finitas . em gemi. s;!o ccntmdos. progrcssims ou 

rcgrcssiYos. ou ninda. uma combinnção destes. Esquemas de intcrpolnção qundrática como n 

série de esquemas QUICK também são encontrados. Esses esquemas formn cmprcgndos no 

modelo IPH-A utili:.r.ado neste trabalho c scn1o detalhados mnis adinntc. De acordo com o 

c:-.;posto nas seções· anteriores desta disscrtnção. os modelos tridimensionais c. mesmo os 

bidimcnsionnis, desde que não sejn admitidn n hipótese de pressão hidrostática (segundo 

EIGER. 1989. ocorre em escoamentos em que certos fenômenos dependem de tuna 

distribuição diferente dn hidrostntica pnra ns pressões. como no caso de rccirculnção gcmdn 

pela turbulência em cnnnis) serão pnssh·cis de resolução se conscguinnos dctcnninnr ns 

pressões em cada célula de c.ílculo. Desta feita. parte-se para o cálculo das Yclocidndes. Pnra 

a solução numérica do referido campo de pressões. a qual requer uma abordngcm diferente 

da hidrostática. o método itcratiYo prcditor-corrctor SIMPLE Ç'Scmi-lmplici t Prcssurc

Linkcd Equntion"') tem tido prcdilcçiio por parte dos pesquisadores (EIGER. 19~9: SOUZA 

FI LHO. 1995 c YU et. o/. 199R). O dcscnyoJYimcnto do método é atribuído a Patnnkar c 

Spald ing em 1972 c tem como \"irludc uma mnncim de incluir n pressão na equação dn 

continuidade. de maneira a r.1zê-la tomar-se consistente com os princípios de conscrYaç<1o 

que sempre dc,·cm ser respeitados. SOUZA FILHO ( 199.'i) nponta os algoritmos dn 

comprcssiYidncle art ificial c função potencial nu:-.;iliar como possíYcis altcmatiYas de se 

rcsoh·cr as equações de Nm·icr-Stokcs. 
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Delineia-se aqui o algoritmo Sltv1 PLE. da maneira explicitada por EIGER (I n<J). 

Primeiramente imaginemos que em tun escoamento parabólico. isto é. um escoamento com 

uma direção principal c isento de rccirculação nesse sentido. a difusão de qualquer 

propriedade transportada nessa direção é desprct.Í\·cl c o campo de pressões de jusantc pouco 

influencia o campo de pressões de montante (SOUZA fi LHO. I 99 5 ). A simpl i li cação 

descrita em EIGER op. Cit. considera o escoamento como pcnnnncntc. Para uma situaç:io 

mnis complexa. o leitor deve se dirigir ao trabnlho de YU er. al.(l 99X). onde um csconmcnto 

sujeito a correntes de rcnuxo em qualquer dircç:io é resoh·ido. 

O método de discrcti7.ação descrito por EIGER é chamado de método do volume de 

controle. Para assegurar os princípios de conscrvaç:io de mnssa c de mommtum no domínio 

todo. estabelecemos os próprios princípios em subregiões dentro do mesmo. de maneira que 

se esses princípios forem estabelecidos em todos essas subregiõcs chamadns de ,·olumcs de 

controle. o domínio todo ent:io. terá nssegurado cssns leis de conserYnç:io. A figura 3.5 

ilustra o estabelecimento do ,·oltmte de controle para ns possh·cis variá,·cis a calculnr. Esse 

volwnc de controle requer o conhecimento dns ,·clocidndcs em suas f.1ccs (11-north. s-.wmth, 

e-ectsf C 11'- II'CS/). pam Ullltl melhor detcrminaç:io doS 0UXOS das dcmnis \·nriávcis 

dependentes .. A utiliznç:io de uma 1\talha altemnda pnra discrctizaç:io consegue rctmtnr 

melhor esses nuxos de entrada c saídn do \'Ohlmc de controle. pois ns Yelocidadcs niio s:io 

tonwdas como interpolação de ,·nlorcs no centro de dois volumes de controle. 

~ r . 

,._ ... -+·~~ .. ·,_..,.E 
Pt 

L 

Figura 35: Volume de controle utilizado nu algoritmo SIMPLE 

Considerando que o transporte de mna ,·miável é matematicamente descrito pelos 

tcnnos de variação temporal. adrccç:io. difusão c termos fonte. considerando regime 

permanente c utilizando os tennos fonte para separar os tennos de pressão. podemos 

cscre,·er para qualquer esquema de di scrctiz.1ção escolhido. a seguinte fonna algébrica da 

equnçiio de trnnsportc (sejn este de moment11m. tempcrntura. massa. etc ... ). 
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, . f - , . f ,. / ,. / , . / , . ,. ( > ) ) 
A1. 1 1, - A,,.J ,v +As I s + A,..I E + Awlw + IJ1• - 11. , 11• - / s (3.3A. I) 

Ir _ Ir I Ir I Ir 1 ,Ir 1 Ir ~~" ( J ) ) A1. 1V1 . - A.v ll .v+ As ll s+ A~: II ~:+ . f,. ll w +IJ, - 11. _.. 11.- l w (3.3A.2) 

Nas equações anteriores. os índices V c 11' significam que os coeficientes dc,·crão ser 

calculados de acordo com a ,·ariíh·cl pretendida c os índices N. S. /:·. IJ' c P de acordo com os 

rcspecti,·os volumes de controle. JJ,. representa os tennos fonte e/ou swnidouro. Os 

coeficientes são definidos como: 

r F 
D =-' F, =(pv) .. . J> = - ' 

' /1.)1 t f), 

lJ = rw. F =(pV) • . I' 
... Ó.J' . " .. 

F . .. 

F = (pw) , 11 . 

ôz 
I·: = (pw), . 

F J> =-11 

11 f) 
11 

F 
p =-' , D, . 

Aqui. D, . representa a condutância de difusiio do escoamento. sendo 1·, o coeficiente 

de dili1si'ío da variá,·cl. F, representa a taxa de escoamento c / ', representa o número de 

Péclet. uma relação entre a capacidade com·ccti,·a c difusiYa da Yariá,·el. A~J'I) representa a 

função co•wccçào-difusão variá,·cl para o tipo de esquema numérico utilizado. conlonnc a 

Tabela 3.5 abaixo c a relação (fi·~ ,O n significa o maior dos ,·alares listados entre os 

colchetes . 
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Aw V ' = "'\' Aw I' '+ (1' '- 1' . ')111 ' (3 3 .t 12) 
t t ~ " " nf. I ' f p • • • 

n/> 

A~~"V '= "'\' A,.V '+(1' '- /' ')61' (33-t 13) "' "' ~ "~ ""' w ,. "" • • • 
n/> 

A correção de pressão ficou relacionada à correçiio de pressiio dos pontos ,·izinhos 

que por sua ,·ez estão rclacionadns com as correções de pressões dos seus pontos vizinhos c 

assim por diante. A não linearidade dessas equações requer processos itemti,·os de càlculo. c 

no caso. necessitariam da resolução de nwtrizcs muito grandes. Para economi:mr esforço 

computacionnl. climinn-sc os tennos de somatório dns eqs.(3.1 .-l .27 n 3.1.4.30). que fnzem n 

lignção de todos os pontos do domínio. O número de iterações pnrn com·ergência munentn. 

porém reduz-se ·o tempo de cálculo. não necessitando de uma resoluçiio de mntri1.es tão 

esparsns. Esse artificio simplificador pode ser utili1ado. tendo em ,·ista que esses valores de 

correção de,·em ser nulos ao se chegar aos valores finais. A equaçiio da continuidade para o 

escoamento em questão segue: 

(u,, - u,J 6·:·ôz + (1~, - v.)ôz + (w .. - wJtiy = o (J.JA.J .t) 
L.Ü 

sendo l/r c l/r,· as ,·elocidadcs na direção .r no ponto P c no ponto imcdintamentc a 

montante do ponto P. 

As eqs.(3. 1.4.27 a 3.1.4.30) sem os somatórios le\·am à seguinte equação: 

AI''! '' t'''!'' A'''!'' A~'.J>' A'"J>' LJ''' (3 3 f 1"') I' I' = I x .v+ s s + t.: r:+ 1r 1r + I' · .-t. ;:-~ 

Os coeficientes são. então. definidos: 

,.. (ôzY 
A,. = - .- (3.3A.1<í) 

. A' 
n 

I '' (ôzY Aç = - .- (3.3..t.l7) . f I I , 

, .. - (~"r A1 .. - --. (3 .3.-t . I~) 
. A" .. 

f'' - (óyy f A,. - --, .- (3.3.-t.l fJ) 
~~~-

,.. f )óvóz f . • ) f . . ). 
IJ,. = ~u,.IJ - u,. _.- +·r n - v s óz + I}Y t - w ... PY (3.3A.20) 

li\' 



Resumindo o algoritmo SIMPLE. os passos a serem seguidos siio: 

• Estimai i,·a do ralor de J'. ou ,·ator obtido da itcraçiio anterior 

• Rcsoh·cr as equações para U c qualquer outro escalar definido na mesma 

malha (cq.J. l..t .3 1 ). 

• Rcsoh·cr as equações de moml'JII/1/IInas direçõcsy c;: para obter v· c w'.(eq . 

3.1.--1 .20 a 3.1.--1 .23) 

• Fazer a correção do campo de pressões com a cq.(3.1.4.32) 

• Obter as correções de rclocidadc com as cqs.(3. 1..t .27 a 3.1.4.30) 

• Com as cqs.(3.1.·1.2--l a 3. 1.4 .2(,). obter as no,·as estimati,·as de 1'. V c W. 

• Utiliwr algum cri tério de con,·crgência para aceitar a solução. Caso ela seja 

rejeitada. utilit~1r essa no,·a estimati,·a de P como a cstimatiYa inicial/'·. 

Para conseguir assegurar melhor a conYergência dos métodos itcrati,·os. os métodos 

dcri,·ados SIMPLE-Consi stcnt c SIMPLE-Rcriscd foram dcscn,·ohidos. utili zando os 

somatórios dcsprc/.ados antcrionncntc. · Os métodos itcraliYos. de uma maneira geral 

lincarizmn as equações. Desta maneira. dois processos itcrati,·os se instalam durante o 

c<ílculo. O primeiro para resolução das equações lincarizadas. que fomcccní os Yalorcs para 

as equações de correção não lineares inerentes ao nlgoritmo SIMPLE. Dentre os métodos 

não lineares. Eigcr mostra umn predileção para os métodos de "dupla-\·arrcdura" similar ao 

ADI ("a/tema/e direclion -implicit ") c sub-relaxação (YU et. a/li. I 998) por serem mais 

convergentes. portanto pcnnitindo uma solução mais nípidn c confiá,·cl que métodos como 

Nell'ton-Raph:wn c Gauss-.';,'eide/. 
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Figura 3.6: Resultados dr YU ri. nl. para a hnía de Hang-Zhou 

Muitas outras maneiras de se enfrentar os problemas de resolução das equações de 

mo,·imcnto dos fluídos ainda podem ser mencionadas. As aqui apresentadas são apenas de 

caráter ilustrati\'o c necessitariam de tull aprofundamento maior para sua implementação. De 

qualquer maneira. estabelecem um ponto de partida para um melhor estudo de sua utilit.1ção. 

Frisa-se que as pesquisas nesta área são intensas c que nO\·os métodos com certeza serão 

descnYoh·idos a partir de nO\·os conceitos teóricos c antnços computacionais. Assim. tulla 

revisão. ainda que não necessariamente profunda. sempre representará apenas o passo atual 

dos trabalhos c niio esgotará as possh·cis especulações lançadas pelos diferentes autores. 
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4 RESERVATÓRIOS: ALGUNS CONCEITOS DA SUA 

HIDRODINÂMICA 

Rcscrvntórios são corpos d'águn com propricdndcs ímpnrcs. O sistcmn Om·inl. de 

rnzo:h·cis ycJocidndcs no ser bnrrndo fonnn outro mnbicntc com intensidade de 

mo,·imcntnçiio muito menor. produindoz cnmctcrísticas pcculinrcs nn circulnção dns águns. 

Estn mesmn cnmctcrísticn de trnnsiçiio nssociada :i cnpacidndc de perturbação nns águns 

promo,·idns por ,·cntos. tnmbém se confrontn com os ciclos tcmpornis de tcmpcmturn (scjnm 

eles anuais ou ditírios) alimcntndos pela energia solnr. culminnndo no apnrecimento ou 

ntcnunmcnto de perfis ,·crt icais de dcnsidndc cstnbeleccndo a cstmtiflcaçilo do ambiente. A 

snídn de águn também influencia ncssn. dinâmicn por meio de seu posicionnmcnto em rclnçiio 

às cnmndns de densidnde. Orn. esse fenômeno complexo é tcmn atunl das pcsquisns em 

linmologia fí sica c seu entendimento está longe de um desfecho. De umn mnncim gem i. n 

movimcntnçào dcssns águas é promo\·ida pelo con0ito entre OS Ouxos de cncrgin térmicn. 

que proporcionam as forçns de cmpU.'\0. C OS 0UXOS de cncrgin cinéticn promotores do 

transporte de momentum nns águns. Além desses aspectos. o cisnlhamcnto com as pnredcs 

dos rcscrvntórios. tal qual n passngcm de água em qunlqucr cannl. ncarrctnrá muu 

cscomucnto de cisn lhmucnto. muito importnntc nn pcrdn de energia cinéticn dns correntes de 

cntmdn. auxilinndo no processo de misturn dn mcsmn. Ncstn scçiio descreve-se 

rcsumidmucntc a hidrodinâmica dos reservatórios sem hm·er prcocupnçiio com a sun 

modelnçiio mntcmática. Tcntn-se scpnrá-la de acordo com os nuxos de energia promoYidos 

pela climatologin c correntes de cntmda c snídn dn rcsen·atório. 

De ncordo com lmbergcr ( 1994 ). define-se uma camnda superficial como sendo o 

local a partir dn supcr11cic linc onde ns ondas fonunm c quebram. nté uma profundidndc na 

qunl a influência do vento c os flu xos de calor supcrfícinis cessam (águas tun·as siio c.1pnzcs 

de limitar a innuência solar no lago). Sendo nssim. bem próximo à superfície há uma cnmndn 
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de cisalhamcnto. fonnada pela turbulência do rcnto. que é C.\portada para as águas mms 

proftmdas atrm·és da difusão turbulenta. pelo quebrar das ondas produzindo jatos rcrticais c 

por movimentos associados como circulação de Langmuir c circulação conrcctinl de 

penetração. Essa dinâmica é a mais f.1cil de ser obscn ·ada. pois se dá na própria superfície do 

lago. Abai.\o dessa camada de transmissão. fonna-sc um gradiente acentuado de temperatura 

chamado de tcrmoclina. característicn da região conhecida por mctalimnio. Essa apresenta 

relocidadcs de cisalhamcnto com associada produção de turbulência decorrente destas. A 

ação do ,·cnto. propiciando um mo,·imcnto turbulento. compete com a entrada de energia 

solar podendo. de acordo com o padrão estabelecido. fonnar diferentes estados de mistura 

nas di,·crsas regiões da represa. de acordo com o aprofundamento ou lcrantamcnto do nível 

dessa camada de transição. Já a camada abai.\o. chamada de hipolimnio. necessitará da 

mm·imcntação da tcnnocl ina c das correntes de entrada c saídn de água para dcscm·oh·cr um 

padrão de agitação superior. 

O rcnto proporciona a mo,·imcntação das ondas superficiais num mm·imcnto 

circular das águas transportado horizontalmente. O processo funciona como o deslocamento 

de tull ponto no aro da roda de urna bicicleta. enquanto o cubo da roda da bicicleta representa 

a superfície linc média. Essa mo,·imentaçlio circular é rapidamente atenuada rerticalmcntc. 

A relação entre o comprimento ). c amp!itudc h dessas ondas. chamadas ondas de grm·idmle, 

levam a duas observações (Wctt.cl. 1975). Primeiro. se a ratA1o h :). atingir uma magnitude de 

I: I O as ondas se quebram formando tmw "esptuna'' característic.1. os jatos a que nos 

referimos no parágmfo anterior. Segundo. se n razão entre n profundidade dn ngun c À. ntingc 

n ordem de I :20. tem-se ns chamadas ondns de águns rasas ou ondns longns. que f.1zem o 

mmimento circular acima referido transfonnar-sc num mo,·imcnto de '·rai c r em". Uma 

razão menor que essa culmina nas chamadas ondas de águas profundas ou ondas curtas. A 

transição desta segunda onda para a primeira culmina na redução dos próprios comprimento 

c amplitude da onda. fonna-sc então. um "quebrador" de ondas. que dependendo da 

profundidade local pode ser submerso ou não ("plunging" ou "spilling brcakcr". 

respecti,·amcnte). No primeiro caso. o quebrar da onda não consegue completar um rórtex c 

culmina na rcssuspcnsão de sedimentos da zona litorânea do lago. 

Em algumas circunstâncias. quando os rcntos ultrapnssam a rclocidndc de 3 ntls. a 

pressão de circulação das ondas gera uma instabilidade que é dispersada para baixo. 

iniciando um padrão de con,·ccçtlo. Esta é a chamada circulação de Langmuir. promo,·etHlo 

movimentos helicoidais nn dircçiio do vento. Fonnnm-sc zonas de conrcrgência c 
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di,·crgência. sendo que nestas aparecem f.1ixas de material particulado tais como algas c 

zooplankton. paralelas n essa lllCSllla dircçilo (Ycr Figura ..J . I ilustrath·a abaixo). Este é lUll 

dos processos primnrios de conYcrsilo de energia do Ycnto em energia de ondns superfkinis 

de mnneira a produt.ir turbulência c mistura na camada superficial. 

I 

I 
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Figura .u : llustraçlio da Circulaç:iu de Langmuir (WETZEL, 1975), representando us 
moyimentos I.Jelicoidais superficia_is. Entre duas linhas de divergência, pndcmns 

encontrnr agregados de matéria orgânica. 

A trnnsmissilo de energia promo\·ida pela turbulência no cpi limnio c pelas correntes 

de Langmuir geralmente é bastante atenuada pela barreira estáYel da região metalimnética. 

Porém. se o vento continuar agindo com forte intensidndc. a massa de água se "empilhará" 

llil margem em que o yento está direcionado. de maneira que a força gra,·itacional empurrará 

o mctalinmio. aprofundando-o nessa fronteira. Uma rccirculaçiio vertical é gerada nesse local 

promo,·endo um aw11ento da profundidade do epi limnio nessa região. É como se houvesse 

uma erosão das cnmndas inferiores dc,·ido à açiio do Ycnto. podendo culminnr num gradiente 

horizontal de tcmpcraturn. Essa análise é bastante simplificadn. pois o formato do lago 

(topografia) c as condições climáticas siio de fundamerllal importâncin no padrão n ser 

dcscm·oiYido. Correntes de sentido oposto se fon11am na camndas mnis profundn de forma a 

compensar o mo,·imento do cpi limnio. Como essa camada é menor que o epilimnio. as águas 

nilo conseguem descll\·ol\·cr um padriio turbulento semelhante ao do mesmo. Um moYimcnto 

desses gera seiches intcmas no mctalimnio. que compõe um dos principais mo\·imentos das 

regiões intcmns ao lago. Dc,·cmos lembrar que si tunçõcs dessas se insta lam quando siio 
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sc,·cras as condições de , ·enio que se apresentam. Em caso de tempestades lerão innuência 

marcante na troca de nutrientes entre as camadas do lago. 

Ao cessar a ação do yenlo. é commn o eslabclecimcnlo de ondas estacionárias. 

connuncntc chamadas de sciches superficiais. \V ctzcl ( 1975) define I ais ondas como 

oscilações da superfície line fonnada após uina perturbação. São ondas de comprimento de 

ordem de grandeza das dimensões da bacia lacustre que formam mo,·imcntos de '\·ai c vêm". 

chamados mudos. Esses 1/1(}(/os ,·ão sendo atenuados c seu pcriodo bem como sua amplitude 

diminuem mais que a metade confonnc eles ,·ão se cslabclcccndo. ou sq_ja. o segundo mudo 

durará aproximadamente duas Ye7.cs menos que o primeiro c assim por diante. No caso das 

seiches inlcmas. sua amplitude é bem maior que o das sciches de supcrficic c serão capazes 

de gerar ondas inlemas na camada abaixo mais csláYel. as quais se quebrarão nos contornos 

do lago. podendo causar tun aumento da capacidade de mistura hipolimnéticn. Um esquema 

da fonnação das seiches internas c extemas é mostrado na Figura 4.2. 

·~ 

Figura .t.2: Comportamcnlo de seiclles supcdiciais .menos duradouras, c internas 11uc 
perduram por um período mais longo. (MÜNNICH ri alli., 1992.- Ohscn·ations oflhc 

sccond nrtical mude of lhe internai scichc in an alpinc lakc. Umnolo~:y and 
Oc:eano~:rap!ty. ,·,37, n.H, p. 1705-1719) 



42 

Quanto aos movimentos de entrada c saída de água no reservatório. devemos annlisar 

dois aspectos ftmdamcntais. o fltLxo boiantc c a energia cinética turbulenta. No caso da 

entrnda de água. o llu.xo boiantc é estimado em rclaç<'ío à diferença de densidade (nos lagos 

em gemi. provocada pela temperatura) da água do rio no lago c n energia cinética. quanto à 

velocidade de entrada dessa massa de água .. Numn nnálise muito simplista apontada na 

Figura 4.3, podemos dizer que encontraremos três situações para essas correntes de 

densidades de entrada: o o1oerjlow. o inlerjlow c o tmde1jlow. O primeiro caso ocorre quando 

a densidade da água que entra no lago for menor que a do mesmo. Desta feita. a mistura das 

águas ocorre no cpilimnio quando se der a dissipnção de grande parte da energia tmbulcnta 

disponível na corrente. O scgwtdo c terceiro casos ocorrem se a densidade da água cntrantc 

for maior que a do corpo receptor f.1zcndo com que esta se dirija ao hipolinuüo. No caso da 

segunda abordagem, se o fluxo boiantc (devido ao pequeno gradiente de densidades 

hipolinmético) for capaz de dissipar a energia cinética antes da saída de água do rcscr\'atório. 

uma intmsão ocorrerá mu11 estralo intennediário para posterior mistura. Se esse fluxo for 

incapaz de dissipar a energia, wna corrente de densidade acompanhará o fundo do lago em 

toda a sua extensão para depois misturar-se completa ou parcialmente com o corpo d'água 

principal, dependendo das condições de saída de água do lago. caracterizando o terceiro tipo 

citado. Esses escoamentos estão sujeitos ao atrito cisalhamento com o fundo da represa. 

propiciando wna dispersão mais acentuada resultante do escoamento de cisalhamento. que 

rouba parte do momentum turbulento entrnntc. A concentração dos sólidos suspensos nessas 

correntes também pode influenciar na dispersão das correntes no lago, pois é capaz de 

absorver c refletir um grande espectro da energia lwninosa, culminando na dctcnninação da 

posição da tcnnoclina. É óbvio que as explicações acíma são muito simplificadas c carecem 

de uma análise quantitativa mais fundamentada. porém esta análise quantitativa intcma dos 

reservatórios foge dos objetivos da presente dissertação. 

Quanto à saída de água do reservatório, ilustrnda na Figura 4.4 sua intensidade de 

descarga. posição da saída. a confonnação da cstratiflc.1ç<1o c a topografia dctenninam. as 

condições a que fic.1ní sujeito o corpo d'ngua. Podemos encontrar ou não um deslocamento 

da tcnnoclina. além de uma confonnação diferente das linhas de corrente no reservatório. 

Geralmente, temos a descarga de água Jocali7.ada na região do hipolínmio, nas partes 

inferiores do reservatório (é claro que usando esta classificação. o mesmo está sendo 

considerado estratificado tennic.1mentc). Se a qmmtidade descarregada for pequena, isto 

implicará numa descarga de água apenas do hipolímnio, pois o momentum gerado não tcrn 

forço 11nlicionto pom \ 'Oncor o horrC~im do oAtohilidnrlo impoRto polo tonnoçlino. Ano11or do 
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menor que no mctalimnio. um pequeno gradiente ténnico pode ser encontrado no 

hipolimnio, sendo que um aumento da descarga poderá produúr por sua vez um 

deslocamento das águas da tcrmoclina capaz de rebaixar o nh'CI em que esta se encontra c 

promover uma diminuiçiio do gradiente de temperatura do hipolimnio. Descargas realmente 

grandes poderão, por fim. pron>car um escoamento potencial. onde todo o Yolumc de água 

do lngo estará sttieito às forças do momentum gerado. Esta análise foi feita para descargas 

rcali1.adas na parte inferior do reservatório. porém raciocínio análogo poderá ser feito para 

outras localizações da estrutura de saída. Um estudo dessa dinâmica é muito importante 

quando se procuro efetuar retiradas seletivas das águas do reservatório. 

• P p., 
' 4·· ' .. --· 

--~ p c ....--- 64, 

P, 

~FI(h~· p,., >P, . p,.,, P, 

Figura 4.3: Correntes de densidade cntnmdo no rcscn•atório (WETZEL, 1975). 

De wna maneira geral, a movimcntaçiio dn água nos reservatórios é bastru1te 

complexa c apresenta padrões diferenciados de comportruncnto pois está sujeita pelo menos 

às variáveis explicitadas nesta seção. É certo que as águas superficiais estão sujeitas a tun 

grau de agitação maior que as outras regiões, pois é o lugar que se confronta com as 

perturbações climáticas locais c também poderá estar sujeito às mesmas perturbações que 

influcncirun as outras regiões. Já na região de hipolínmio, a sua condição de "morosidade". 

pode provocar condições anóxicas, devido à fhlta de energia turbulenta para difusiio de 

oxigênio. É óbvio que a dinâmic.1 não consegue cxplic.1r sozinha um comportamento 



innucnciado pela biogcoquímica de um corpo d'água. Neste caso. é preciso complementar 

infonnaçõcs de diferentes áreas. Já o mctalínmio mostrará a posição da barreira encontrada 

para a mistura das águas do lago. A identificação c previsão temporal de sua posição são 

importantes para quaisquer tomadas de decisões relativas às represas. A topografia. 

condições climáticas. posicionamento das saídas c cntrndns de água tmrão para cada rcprcsn 

uma confomwção única. semclhnntc em muitos casos. porém com desfecho indeterminado. 

A Figura 4.5 abaixo procura ilustrar os diYcrsos movimentos descritos antcrionnentc. A 

complexidade das 

1<1 

Figura 4.4: Dinâmica de saída d'água do rcscn·atório (IMBERGER, J 979). 

forças da natureza na dinâmica dos reservatórios durante muito tempo ainda instigarão a 

curiosidade c a busca científica de suas causas c conseqüências. Apenas é correto afínnar 

que não estamos próximos do seu completo entendimento. 
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Figura 4.5: Mccánismos de mistura no rcscnatório, IMDERGER, 1979 . 

. , 
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5 A REPRESA BILLINGS 

O Rcscn•atório Billings é o principal manancial do sistema hídrico da antiga 

ELETROPAUI..O - Eletricidade de São Paulo S.A. (atualmente sob responsabilidade da 

EMAE - Empresa Metropolitana de Águas c Energia S. A.). sendo capaz de receber as águas 

da Bacia dos rios Tietê c Pinheiros aduzidas pelas estações elevatórias de Traição (até 280 

nr1/s. 5 m acima) c Pedreira (até 270 m3/s. 25 m acima). Além dessa parcela o reservatório 

recebe a contribuição de ·pequenos rios do planalto da Serra do Mar c também do Rio 

Grande, já segmentado do corpo Central por barragem sob a Via Anchieta. Esta segmentação 

faz com que o rcscn•atório seja scc<:ionado em 2 compartimentos: o do Rio Grande, utilizado 

pela Companhia de Saneamento Bási~ do Estado de São Paulo (SABESP), que rccalca 

cerca de 4,0 m3/s para abastecimento de água potável para a região do ABC, c o de Pedreira, 

que recebe ·as águás r~aturais das bacirrs ·contribuintes c das possíveis operações de rccrrlquc 

citadas acima As águas acumuladas no rcscn•atório Billings escoam em descargrrs 

regulrrrizadas pelas Barragem Rcgulrrdora Billings-Pcdras (Sununit-Control), por um canal 

com cerca de I ,8 krn de c:-.1ensão. até o Reservatório do Rio das Pedras, siturrdo já na 

vertente atlântica da Serra do Mar, responsável pela alimentação das tomadas d'água da 

Usina Hcnry Bordcn no sopé da mesma serra. A Figura 5.1 mostra o perfil esquemático do 

Sistema Hídrico da Elctropaulo. 
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Figura 5.1: Perfil esquemático do Sistema Hídrico da Eletropaulo- Atual EMAE (HIDROPLAN, 1995) 
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O reservatório se estende desde a zona sul da cidade de São Paulo até a Yertentc 

continental da serra do mar. passando pelos municípios de Diadema. São Bemardo do 

Campo, Santo André c Ribeirão Pires. Sua conformação dendrítica. apresenta um eixo 

principal. formador do corpo central. circundado à esquerda pelos braços do Rio Cocaia. Rio 

Bororé. Rio Taquacctuba, Rio Pedra Branca c Rio CnpiYari. À mnrgcm direita. temos o Rio 

Pequeno. o Rio Grande (segmentado). o Rio Alvarenga. o Rio Grota Fmtda, o Rio Guacuri c 

o Ribeirão dos Apuros. O primeiro terço do reservatório é interligado ao scgtmdo terço por 

uma região de estrangulamento sob a Rodovia dos Imigrantes. A Figura 5.2 ilustm o 

reservatório, ctüas principais características geométricas são: 

Bacia Hidrográfica 377 Km2 

Ám1. Inundada 126,8 Km~ 

Volume Útil J, J5 X 106 mJ 

Nível Mínimo Útil Normal 732.0 111 

Nível Máximo Útil Nonnal 746.5 m 

Figura 5.2: Localização do Rcscn•ntório nillings (HIDROPLAN, J 995) 
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A adução de águas dos rios Tietê c Pinheiros é a responsárcl pela maior parte do 

aporte de nutrientes c sedimentos do reservatório (estima-se em 50 milhões de metros 

cúbicos de sedimento depositado em seu fundo desde o início da operação do reservatório. 

chegando a uma altura de até 7 m próximo à barragem de Pedreira). Este assoreamento 

constitui-se. atunlmcntc. na maior fonte de po!uentcs na fonna de metais pesados c nutrientes 

c acarreta uma das mais difíceis decisões para a adoção de técnicas de recuperação da 

represa. Como conseqüência. o bombeamento foi proibido por detcnninação da Constituição 

Estadual, exceto nos casos de cheias dos rios Tietê c PinJtciros. 

O dcscnvoh~mcnto da RMSP - Região Metropolitruta de São Paulo (estima-se uma 

população de quase 480.000 habitruttcs nas bacias contribuintes ao reservatório) aliado ao 

intenso povoruncnto da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê c a falta de tratruucnto de suas 

águas servidas. pcnnitiram que dejetos urbanos c industriais fossem lançados 

indiscriminadamente no reservatório. bem como a ocupação da área de proteção de 

mananciais nas duas margens. Uma configuração da ocupaçiio dos entomos é mostrada na 

Figura 5.3. Apesar disso. o seu tamanho c características pennitcm que hajam regiões de 

preservação pcnnanentc, rcscr•as indígenas c locais onde se pratica pesca c recreação. 

Tamanha gama de utili :.r.ação faz com que di,·ersas instituições tenham competências sobre o 

rcsen•atório. Qualquer ação relativa a ele requer um esforço imenso para congregar todos os . . 
interessados, sejam eles do poder público. dos sen•iços de abastecimento, das companhias de 

energia c da própria sociedade civil. A recupcrnçiio da Billings não é só uma questão técnica. 

mas uma questão de cunho político c social. 

A principal questão em pauta hoje em dia. é a utilizaç.1o do rcscn•atório para 

abastecimento de água em maior escala para atender a demanda da RMSP. visto que cada 

vez são maiores as pressões populares ~ndas da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba. 

Capivari c Jundiaí, que têm suas águas utiliz.adas para 60% do abastecimento público 

metropolitano paulistano. através do Sistema Cantareira-Imigrantcs. Para tanto, é preciso 

recuperar a represa Billings no sentido de ,·iabilizar este abastecimento público. Porém. ~se 

processo de melhoria da qualidade de suas águas está vinculado á recuperação dos rios Tietê 

e Pinheiros. A Figura 5.4 mostra uma altemativa de Abastecimento proposta na SABESP, 

1997, que utiliza o rcsen•atório Billings. 
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Figura 5.3: Uso e ocupação do solo na bacia de drenagem do reservatório Billings 
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Figura 5.4: Alternativa de Abastecimento proposta na SABESP, 1997. 
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Pode-se dizer que uma intensa investigação sanitária c ecológica dn represa Billings 

tem sido feita no longo das últimas três décadas, porém o estudo do movimento de suas 

águas como wn todo tem ficado à parte deste monitoramento. O tempo de residência é tun 

dos poucos aspectos hidráp.licos a ter sido investigado. jtmtamente com as correlações entre 

os períodos de bombeamento c as respostas da represa em relação à qualidade da água. O 

presente trabaU10, tem como um de seus principais objetivos, a primeira aproximação da 

circulaçiío das águas da represa Billings, utiliznndo um primeiro modelo rclativnmentc 

simples. cscoU1ido para direcionar as "intenções de futuro detalhamento da hidrodinâmica c 

transporte de constituintes nesta represa, bem como direcionar coletas de dados compntívcis 

para calibração de modelos mais complexos. O sistema IPH-A ora utili7.lldo incorpora n 

metodologia abaixo explicitada. 

6.1 MODELO MATEMÁTICO PARA SIMULAÇÃO DA 

HIDRODINÂMICA 

O modelo matemático aplicado é estabelecido com uma si mplilicação c posterior 

integração na vertical das equações de Navier-Stokes c de Conservação da Massa, 

representadas nas três dimensões cartesianas, culminando nas equações comumente 

utili zadns para o estudo do escoamento superlicinl de águas rasas. O procedimento usunl é 

aqui apresentado de fonnn sucinln. Postcriom1cntc à integração das equações, explícita-se o 

modelo nwnérico utilizado para sua resolução . 
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A conservação da massa para um \'Olwuc de controle inlinitcsimal é dada por: 

ap D( pu) i'J( pv) D( pw) 'J 
- + - -+--+ = l (6.1.1) 
ot àx Dy &. 

A conservação de momentum para o . mesmo vohunc de controle infinitesimal em 

geral é fomccida por (aqui considera-se o efeito de rotação da Terra): 

c) pu ô(pu 2 ) D(puv) à(puw) ,r ,r 
--+ + + ... - P.JW+P.JV oi Dx: ôy uz 

ap ar r< ar,.. ar z:c 
=--+--+--+--

àx àx ày àz 

Dpv à(puv) ai -v2 
\ a(pvw) .r ,,; 

- - + +~+ - p,u+ p,.,, or âx ôy oz . . 
ôp ar,,,. à r,, ar L) ' 

= --+--+- '-+--
ày àx Dy 8z 

àpw à(puw) D(pvw) v(fJ\1'2) .r. ,r 
- ... - + ... + "' + "' - p, v + ,011 

OI OX 0' m 

()p nr . OT)r nr = - - - pg + ---2!.. + -- + _ ,_, 
Dz ax ay Dz 

(6.l.2) 

(6.1 .3) 

(6.1 .4) 

p é a densidade do fluído, 11, v e w são as Yelocidades nas direções coordenadas x, y e z 

respectivamente, I é o fator de Coriolis correspondente li aceleração advinda da rotaçiio da 

Terra, p representa a pressão. 1: a aceleração da gravidade c r representa ns tensões 

superficiais nas fc1ces do volume de controle, sendo o primeiro sul>índice relati\'o li direção 

nonnnl à face sobre a qual a tensão ntun. c o segundo subíndice rclatiYo à direção em que n 

tensão alua. Índices igunis significam tensões nonnnis c índices diferentes indicnm tensões 

tangcnciais. A Figura 6.1 ilustra o comentado. 

Figura 6.1: Estado arbitrário de tensões num Yolumc de controle <JUah]ucr. 
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Para admitir as primeiras simplificações. considera-se o escoamento incompressi\'cl. 

com o fluido tendo densidade homogênea. \'clocidades rcrticais desprczi reis c as 

acelerações verticais desprezíveis em rcloção à ncclcração gravitocionol. culminondo numo 

distribuição hidrostática dos pressões. Há desta fonno o cancelamento das componentes 

vcrtic~1is dos tcnnos de Coriolis c dos tcnnos . que englobam rclocidades ,·erticais. Tnl feito 

reduz as três últimos equações às seguintes fonnns: 

àpu a(pu 2
) a(p~tv) a(puw) .r. 

--+ + + +p,v 
Dt lJx c'Jy {)z · 

cp ih :a Dr)r nr .• 
=--+-- +--+ - --

ax ax ày i)z 

Dpv à(puv) a(pv2
) c7(pvw) .r 

-- + + + - P.t ll 
Dt lJx lJy {}z . 

iJp a r X)' a r)}. a rrt• 
= - - +--+--+--· 

ày Dx c~l' Dz 

Dp 
~ = -pg (6.1.7) 
cz 

(6.1.5) 

(6.1.6) 

As cqunçõcs devem ser intcgradns no direção vertical. Algwnas rclaçocs poro os 

contamos verticais~ 0~1 scjo. na supcrfí_cic livre c no famdo, devem ser estnbclccidos. As 

hipóteses a serem odmitidas siio a existência de urn leito fixo c impcmlc<írcl, a não altemçiio 

do volume do reservatório em relação à prccipitoçi'ío c cvapomção c a suposição de que as 

tensões atuam nas direções dos eixos cartesianos. A primeira relaçiio surge do balanço de 

massa num volwnc de controle locali7.ado na superfície livre do reservatório, seguindo as 

indicações dn Figum 6.2. 

Figurn 6.2: Bnlnnço de massn nn suflcrficic 
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ih! thJ l D 'I 11l - +vi - -)\I +·-= O (6.1.\\) 
'f tlr 'f rly 'f ilf 

'I representa o nírcl d'água rclati,·o à superfície line. 

No contamo de fundo o balanço de mas~a produz, de acordo com a Figura 6.3 . 

Figura 6.3: Balanço de massa no fundo 

I a,, i a17 I 11 ·b - +) :b --w ·b =o (6.1.9) . ar Dy . 

zb representa a cota de ftmdo. A profwtdidadc h é expressa pela relação h = 11 - zb. 

A seguir mostra-se o balanço das tensões no vohuuc de controle da superfície livre, 

com as tensões tangcnciais c nonnais. além da pressão sobre a parede do vohune de controle. 

O balanço é realizado para cada direção cartesiana c segue o esquema da Figura 6.4. 

Fi~ura 6.-t: Balanço de tcnsiks na sutlcrfícic 
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u11 I tJ,, I a,, I a,, I fl - +r = J> --- r --r -·rr \fd.\U) 
s rlr .u· '1 rlr .u " i:r -'x '' f)• D: '1 

Dq ~ aq I Dq I Dq I P - +r =r - - r -- r - +r (6.1.11) • ay .,. ,, <ly xy ,, ax ))' , <'1' :y, 

a,, a,, I . I a,, I a,, I - P +r - t r -- = - p -r -- r - ·r r (6.1.12) 
s .<r r1r S)" i~)l ,, Xl ,, ar F ,, A.y lt , 

De maneira similar, o balanço de tensões no ftmdo. de acordo com a Figura ó.5. 

produz: 

ozb q &h I i!zh I Dzb I P - +r = t - -r - - r - + r (6.1.13) 
b. tJx ~-"' zb Dx XX : 1> Dx p : zb Dy ;x :b 

i)zb 
1 

i!zb I Dzb I Dzb I Pb - +r1> · = p , - ... --r ... x --r,x - + r ,Y (6.1.1~) 01 ~ 1 (!}' zb A.r · :b rty : /> 

> Dzb i);:b ,J I i);:IJ I iJzh I 
- lb + r~>s-+ r,,. -=- f'l -• - rx: _. - -r>., - + r :: . (6.1.15) 

Dx ' Dy "' "' ex zb (~I 1
" 

Figura 6.5: llalanço de tensões no fundo 

De posse desses balanços, integramos na Yerticnl as equações 6. I . I. 6.1.5 c 6.1.6 

entre n cotn de fundo c a superlicic li\'rc. obtendo: 

'' a '7 ;)r J '' ar J '' "( J J~lz+ Jc, pu dz + J~z+ J 0 
{JIV dz =O (6.1.16) 

:b cl sb ar :b cy :~> i3z 
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J'l à pu I I'' a f "l( 1 \1 j'' D(puv) d j'' D(plm}l J" ,{" I ----c:z+ ~z+ z+ uz + P.1VCZ 
àt Dx ày &. . 

1b 1b z~ :b 1b (6,1.17} 

IJ ()n '/- êr r ilr t <'r 
+ J-"-dz - j ' .... :a dz - j~dz- j~dz = O 

1b ax 1b o.r 1b ay 11> àz 

f,, f!pv I'' a(pllV) I" a(pv1
) . I'' à(pvw) I'' - dz + dz + dz + dz - P./i1dz 

àr Dx b ày L {Jz b 
1b 1b 1 ''' 1 (6,1.18) 

+ Jàp dz- Jilr..,. dz - J a r,>. dz- Jilr1,. dz =O 
rbày 1b ar rb ày 1b àz 

Trocando a ordem da diferenciação c integração. obtém-se as relações encontradas 

nos bnlanços de mnssa c de tensões. possibilitando n rcduçiio dos tennos dns equações 

6.1. 1 6. 6.1. 17 c 6.1.18, como mostrado a seguir: 

~ I'' pdz - Pl a" + Pl àzb + !!._ I" pudz - pu/ a,, + pu/ àzh 
àt '1 àt 1b àt àx. IJ ôx tb ax 

:b rb (6.1 .19) 

+~]pvdz - pvj a,,+ ,.,..~ c'lzb + P"1 - pu~ =o 
ôy tb 'I Ôy 1-'~ l :b oy 'I l rb 

a I'' I a, I c7zh· a I'' ) }I a,, ]I ()zb - pudz - pu - +pu - +- pu Jz- pu -+pu -
at , àt tb àt ar , ax ~~ àx 

tb . - . . t b 

a 'I a,, azb '' 
+- J puvdz - pu'J - + pu'J . - + p u"»J - p 1mA + JJ pvdz 

()11 ~~'1 ()> 1 ~l.b ;)..1 ·1,, "lzb 
Jd ~ ~ d 

a I" 
1 

a,, 
1 

azb a I'' 
1 

a" azb +- pdz - p - +p ---r dz +r - - r -
ax zb '' ôx •b ux àx rb = = '' ax =L~ ax 

(6.1.20) 

a I'' I a" I azb I - - r,:rdz +r>" - -r,r --r ... +r ... l b = O 
(}> • IJ ;)..J rb OJI 'I r 
~ d ~ • 

o J I a,, .J àzb a I'' ~ a17 azb - pvtlz- pv ~+ pv1 -+- pmtiz- pu - + pu•J -
àt '1 O( zb àt ar '1 àr v lzb ar 

zb • 1/1 • • 

iJ s'' 2 21 a11 21 àzb uA ~ .I'' +- pv dz - pv - + pv - + pv .. 
1 

- pv. - j ~1dz ay 'I ;).., zb 011 'I zb 
d ~ J ~ 

a I" I a,, I àzb a J I a,, I àzb +- pdz-p - +p --- r .dz+ r . - - r . -ay tb ,, ay zb ay ax tb X) X) '1 àx .1) zb àx 

(6.1.21) 

a I'' I a 'I I Dzb I I - - r dz + r -- r --r + r = O OJ' 1~ ))' ))" '1 OJ' ))" zb O)' I)" 11 zy zb 
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Na cquaç.1o 6.1.19. considerando os balanços de massa, as condições de leito lixo. 

escoamento incomprcssívcl c densidade constante. c ainda a seguinte notação para qualquer 

- J'' 
gramlct.<t dcnolmln por F. F = - J Fdz , obtém-se a equwrão de wnservayfio de massa 

IJ zb 

integrada na vertical , representada abaixo: 

- -
a,,+ ôhu + ôhv = () 
ât Dx ày 

(6.1.22) 

Admitindo as mesmas hipóteses c as relações obtidas dos balanços de massa c 

tensões nos contomos de supcrficic c ftutdo, simplificam-se as equações 6.1.20 c 6. J .2 J para 

auh a J . à J - 1 a J 1 a J - + - . u-clz + - . 11 vdz + f v h + --;:::-_ plz - - -;:::-_ r :aclz 
àt (l\ b 0· b p O.l ,L p O.l b 

J 1 .,. l . (6.1.23) 

1 a J 1 1 Dzb 1 > a,1 --- r dz-- (r -r )+-P. - - - 1 - . =0 
a ,, .u "' b a , a p ~ zb p p X p X 

àvh à " a '' - 1 a " 1 a " - +- J U\dz +-J v2dz- f uh + - -:::;- J pclz--- J r ,dz oi àx ày p oy p àx ") 
zb zb 1b 11> (6.l..24) 

_ _!_~Jr dz-_!_(r - r )+_!_P Azb _ _!_p nl} =0 
p O)' zb :.>· . p S)' b)' . p b O)' p s ÔJ' . 

Uma simplificação adicional ainda pode ser obtida considerando que não h,1 variação 

de pressão na supcrficie c essa, como nível de referência, asstune valor nulo. A djstribuição 

de pressão hidrost<itica leva às seguintes relações 

1 a J a11 -~ pclz = gh-:::;- (6.1.25) 
p OX zb OX 

1 a J'' ch - - pclz =gh~ (6.1.26) 
p Qv :b oy 

I õzb õzb 
-I~- = gh - (6.1.27) 
p ux éJx 

~I~ õzb = gh àzb (6.1.28) 
P oy (!y 

Somrutdo-sc as relações 6.1.25 c 6.1.27 c as relações 6. J .26 c 6.1.28, teremos 

respectivamente 



I a J I I J> Dzb _ J D17 (li 1 l"') - - rx z+ - b--- gl - .. / 
par zb p ar ar 

I D 1 I àzh DIJ -- pdz +-I~-= gh-;::- (6.1.30) 
p ày zb p ay oy 

As equações rcsullantcs utilizando esta úllima simplificação são 

ouh a r'' ~ a r'l .- OIJ - + - u-dz + - uvdz + f vil+ g/1-
ôt ox b à)• b ox 

' ' (6.J.3l) 

ta] t a J" 1 - -- r dz- - - r dz- - (r -r ) = 0 a :a ;}, 1% .t:t bx 
P X zb P vJ' zb • p 

ovh a I" a I" ., .- a,, -+- . 1mlz+ - v-dz - .fuh+g/1 -
Dt clx I> Dy b ày 

l I (6.1.32) 

t a] t a] t - - - r_..dz-- - r"_dz --(r"_ - rb,.) = O 
p Ox zl> o p (~ ri> . • p . . 
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Como se trabalha em situações reais com escoamentos turbulentos, cabe aqui 

enfati zar as seguintes relações, envolvendo as velocidades, suas médias c seus a~1stamcntos 

dos valores médios na direção vertical 

-

u(z) = u + u'(z ) 

v(z) = v+ v'(z) 

'I 

J u'(z)dz = O 
:I> 

'I 

J v'(z)dz = O 
:b 

(6.1 .33) 

Nesse caso 11 representa a velocidade médin intcgrndn na vertical c 11 ' o desvio ou 

nutuação da velocidade turbulenta em relação a esse valor médio. 

As tensões intcmns ru. r\")' e ÍJJ' descritas antcrionncntc são geradas pela viscosidade 

do nuído c pelas nutuaçõcs de velocidade provocadas pela turbulência, gerando 

eisalhamento. As tensões turbulentas são conhecidas na Mecânica dos Fluidos como as 

Tensões de Reynolds. Abaixo apresenta-se a sua representação matemática usual, extrnída, 

neste caso, de PONCE (1978). 



,, 

·> 

( 
0/1 cJV) --r . =-r., = pl' -:::;- + -:::;- - pu'v' (6.1.3.J) 

A) ) oy o.r 

Du - -
r :cc = 2pv Dy - 2put1 (6.1.35) 

av . --
T))" = 2pv - - 2pv'2 (6.1.36) ar 

v representa a viscosidade cinemática do fluído. 

()() 

Pam manipular os resultados obtidos. no sentido de obter relações mais utiliz,iveis. 

efetua-se: 

- - -2 
u 2 = (11 - 11 i + 21111 - 11 (6.1.37) 

- - -
/IV = (11 - ll)(v - v)+ li V+ VIl - /IV (6.1.38) 

- - - 2 
v2 = (v - v)2 + 2vv - v (6.1.39) 

As integrações na vertical resultam 

' I ,, IJ 

f u2dz =f (u -~)2 dz + 2u
2 
h -~

2

h =f (u - ~)2 dz + ~
2

h (6.1.40) 
~ ~ ~ 

q q q 

f uvdz =f (u-u)(v - ~)dz + uvll-uvll + uvh = f (u-u)(v - ~)dz + uvll (6.1...11) 
~ ~ ~ 

'I 'I 'I f v2dz =f (v - ~)2 dz + Ú
2 
h -~

2 

h = f (v - ~)2 dz + ~
2 

h (6.1.42) 
~ ~ . ~ 

O uso destas relações nas equações de momcntm11 conduz a 

- - 2 -

auh ou h auvh f -_1 I a,, a J ( - )2 I - + - -+-- + Vtl +gl- +- /1-11 l Z ut ax c}y · ô.r ar 
6 ' (6 .lA3) . 

I à '' o '' - - I D " J --- f r ndz +- f (11 - u)(v - v)dz - --;;:--- f r, .. dz - - (r"'- r 6J = O 
p ax tb ây rb p oy ti> p 

- - -2 
avh auvh av h .- 011 i) j" - -
- ""'- + - "-+-"--.f uh+ gh-;:;- +-;;:--- (u - u)(v - v)dz-
vt vx vy vy vx rb 

(6.1.44) 
I a " a" -2 I a 11 1 - - fr dz+- f(v - v) dz--- fr dz - - (r - r ) = O 
P ÕX ry ;:n , p ["1 })" p '>" by 

~ ~~ ~~ 
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Definindo a tensão efetiva pode-se simplificar a notação da equação 

I f" - -1~. = ~x = -
1 

I r XJ' - p(u - u )(v - v)Jdz (6.1 ..46) 
I :b 

IJ -1~,.= -,; [r>,.- p(v - v) 2 jdz (6.1..47) 
:b 

Rcarranjando adequadamente para representar a tensão efetiva 

" I ,, , f (u - -;;) 2 dz--f r.DCdz + J (u - -;;)(v - ~)dz 
:b p :b ,~o (6 .1A8) 

- _!__]r XJ.dz = _ _!_(117:.,_)- _!__ (111~.) 
p :b p p 

, - - I ,, , -f (u - u)(v - v)dz --f rudz +f (v - v)2dz 
zb P zb zb (6,1.49) 

_ _!__], dz = - _!__thT ) -_!_ (111') 
))' \ X)' ))' 

P ,b P P 

As equações de conservação de momenltml tommn, com as equações anteriores. n 

seguinte fom1a 

- -2 -

auh au h auvh 1-., I D11 I a (/ 1. ) --+-- +- -+ Vtl+ g l - - - - I .a 

at ax õy ar p ax (6.1.50) 

_ _!_~ (117' ) _ _!_(r - r ) = O 
P ay X)' P sx /lx 

- - -2 

avh auvh av h (-I I a,, I a (/ 1. ) -+--+--- 111 +g1- --- I 
81 ar ay . ay p ax X)' (6.1 .51) 

- _!__ ~ (hT ) - _!_(r - r ) = O 
a )>' n · b1· p ~~ p . . 

N . ' I . ' d I . fi ah a,, ota-se, Ja que a upolcsc c erlo rxo nos traz - = -,.o surgimento da equação a, at 
de conservação da massa reduzindo a notaç.1o 



•' 

• I 

- -) - -
o uh ou-h ou vh - a,, -à uh - ovh 
- - +-- + - - = 11 -+ 11 --+ ll -
ol - àx - ay - ai - àx - ay - (6.1.52} 

I 
clu -

1 
tJu -,, (lU 

1 
tJu -

1 
c7u -,, tJu 

+ 1- +111 - +Vtl - = 1- +111-+Vtl-
01 ax ay OI ax ély 

a~h auvh à~2h -01/ . - ô~h - a~h 
-+- -+--= v- +v--+v-
al àx ày DI àx ày 

- - - - - - (6.1 .53} 
av - av - àv àv - àvh - àv 

+h-+ uh-+ vh- =h - + uh - + vh -
Õl àx ày àl àx ày 
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Para chegar à fonna final usual das equações integradas na vertical. divide-se todos 

os tcnnos das equações por h c volta-se a representar coJtitmtamcntc a equação de 

conservação da massa. Com tais equações pode-se definir o campo de ycJocidadcs c o níYcl 

da água em fi.mção do tempo c do espaço. 

- -a'l 0/111 àhv 
0 ~+-.._- +-= (3.1.3.1) 

oi ox ()y 
- - -

a11 - a11 - au .- a 11 I a 
- + 11 - -1- v- + jv+ g - - --(IIT.,.) 
Dt Dx Dy . Dx ph Dx (3.1.3•2) 

1 a 1 
- --(hT ) - - (r - r ) = 0 

pl ;), xy p/ .a h r 
• l vJ' 1· 

- - -
ov - av - av .- a,, I a , 
- + 11 - +v- - ju+g--- - (hT ,) 
Dt Dx Dy Dy ph Dx X) { 3.1.3.3) 

--
1 

.!l_ (hT )--
1 

( r - r ) = 0 
ph ÕJ' ))' p1 ? l>y 

O desenvolvimento do modelo matemático pode ser considerado "completo" 

definindo-se os tcm10s que envolvem a força de Cnriolis, a tensão efetiva c as tensões 

externas na superfície c fw1do. Apresenta-se a seguir as fonnulações pertinentes. O tcnno .f 
quantifica a aceleração inercial atuante nas massas d'água devido à rotação da tc~a . 

DRONKERS apud OLIVEIRA DE JESUS (1989) apresentam em seus trabaiJ10s a seguinte 

fomm de quantificação desta aceleração: 

f= 2m sen lf/ {6.1.5~) 

rv é a velocidade angular da terra c lf/, a latitude da região estudada. 



O tcnno contendo a tensão efetiva para utili7~1çiio nos modelos. na literatura 

consultada. mio apresenta tull desfecho na sua quantificação. PONCE et ai. (op. cil.) aponta 

três tipos de tensões que compõem a tensão efetiva: a tensão devido à viscosidade. a tensão 

turbulenta c a tensão gerada pela intcgmção do perfil de velocidades ao tomar unifonne a 

distribuição das velocidades ao longo da vertical. LEENDERTSE (op. cit.) despreza este 

tem10, que é considerado por FLOKSTRA ( 1977) como condição necessária mas não 

suficiente para haver circulação sccw1dária. esta sendo definida como tulla região 

compreendida dentro dos cntomos de uma linha de corrente fechada.. KUlPERS & 

VREUGDENHIL apud PONCE ct ai . (op. cit) c npud ABBOTT ct. ai. , BORCHE (op. cit.) c 

ROSMAN (op. cit.) incluem tcn11os de dissipação turbulenta. que na verdade representam a 

tensão efetiva A fonHulação empírica citada antcrionHcntc é adotada também por 

OLIVEIRA DE JESUS (op. cit.). A definição adotada no presente modelo. c descrita pelos 

autores citados é: 

1 [a (. ) ;; 1 J] (;f;; a2
;;) -- h'J~ + - 1/l'l".r,. =v, - -, +-- (6.1.55) 

ph ôx i)y · D.c D/ 

-
1 [~V1T .)+ _Q_VIT )l = v,( 82 ~ + 

82~) (6.1.56) 
ph ar .1) ày . >Y j ar2 8y2 

onde: 

v, -coeficiente de dissipação turbulenta. 

As tensões na superfície quantificam a ação do vento em atrito com o espelho da 

água c podem ser calculadas pela fonnulação apresentada por BORCHE ( 1996). 

vento. 

r .a = C.,..pW .. (W .. 2 +W>~ )1 1 2 
(6.1.57) 

r.')·= C.,..pW,.(W .. 2 + W>~ ) 1 1 2 
(6.1.58) 

w .. c w,. são as componentes da velocidade do vento c c ..... o coeficiente de atrito· do 

Maior rigor na coleta de dados é requisitado pela formulação desenvolvida por 

DRONKERS apud OLIVEIRA DE JESUS (op. cit.)111 , cuja representação é: 

111 DRONKERS, J. J.(l%4). Tida\ Computations in Rivers nnd Coasta\ Watcrs. No,•a 
Yorquc. J. Wllcy & Sons. Inc. apud OLIVEIRA DE JESUS, J. A. (I'JR'J). Mude/o Numérico 



·' 

·. 

· I 

r .. = 0p11,W1~sentp (6.1.59) 

T .... = Op,)V.~ cos tp (6.1.611) 
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O é o coeficiente de cisalhamento do ,·ento. Por. a densidade do ar. Wro. a Yclocidadc 

do vento a I O 111 da superfície c (/J é ângulo da direção do vento com o eixo (!v 

SALOMON apud OLIVEIRA DE JESUS (op. cil.)11 1 apresentmn uma tabela para os 

coeficientes de cisalhamcnto do ycnto para diversos estuários no mundo cujos valores 

variam de 0,0009 até 0,0062. 

Os tem]os que englobam as tensões de ftmdo, siio definidos através da fonnulação de 

Chézy abaixo 

- - 2 -z 1 , 
pg11(11 +V )1 

-
T = (6.1.61) 

/ox Ch ~ 

pg~6~: + ~~ ). , ~ 
T = (6.1.62) 

h.•· Ch ~ 

No caso, Ch representa o coeficiente de Chézy. 

6.2 O MODELO MA TEMÁTICO DO TRANSPORTE DE MASSA 

O modelo matemático utilizado no transporte de massa leva em consideração os 

fluxos advcctivos c difusivos mun dctenninado volume de controle infinitesimal. A equação 

tradicional de advccção-dili1são para as três direções cartesianas é utilizada 

àc + à(cu) + à(cv) + à(cw) = - (Cqx + cq,. + àq')+S (6.2.l) 
Õl ox ()y õz ar oy õz 

de Circulação e Qualidade da Água em Estuários bem Misturado.r. ApNcação 110 J~:,·ruário 
do Gualba. São Carlos. I 62p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enge1~wria de São Carlos 
- Universidade de São Paulo. · 
IIISALOMON, 1. C .. Étude de L'Estuairc de La Seinc. llnÍ\'l-Tsidadc da IJrctanha Ocidental, 
Faculdade de Ciências Técnicas apud OLIVEIRA DE JESUS, J. 1\. (1989). Modelo Nwnérico de 
Circulação c Qualidade da Água em Estuários bem Misturados . Aplicação no Estuário do Guaiba. 
São Carlos. 162p. Dissertação (Mcslmdo)- Escola de Engenharia de Silo Carlos- Uni\'crsidadc de 
Síio Pnulo. 
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c representa a concentração de tun constituinte passiYo qr. q_,. c f/ z. os fluxos de mnssn nns 

rcspcctiYas direções c S. o tcnno de fonte ou sumidouro. Os fluxos turbulentos são dclinidos 

por uma analogia a primeira lei de Fick: 

CC 
q.,. =- c,. -::.;--- (6.2.2) 

.ex 

CC 
q)' = - cY- (6.2.3) 

i!,v 

ex. 6)· c c, são os coclicicntcs de difusão turbulenta nas rcspcctiYas direções. 

lntcgrrutdo a cqunção 6.2.1 ao longo da vertical. c altcmndo a ordem entre intcgraçfio 

c difcrcnciaç<io. obtém-se: 

I'
1( cc o(cu) a( cv) à( cw) a a a S') l -+- - +--+--+-qx +- qy +-q, +· ( z= 

z/o at ax ay az ax ay êJz 

a J" ,.~ a,, ,.~ azb a J" I a, azb - cdz- .. 1. - + .. 1 - +- cudz - cu - +cul -o/ zb 'I OI zb Ôl .Ox zb 'I ax tb ar 

a I" a" azb a J" ar1 azb +- cvdz ....: c~ -+c~ -+- c.:wdz+cH~ --c1~ -
::h, 'I av zb ::h 1 àz 'I àz zb êJz 
~d J ~ d 

a f" 
1 

a,, 
1 

àzb a f,, I a" I ()zb +- lfxdz- qx -+ qx - +- q .dz- q . -+q. -ax zb ,, ox zb ar ay zb ) ) , ay ) tb ày 

a I" a11 
1 

azb +- dz+ - - - -àz q, q, j'l àz q, tio àz -
zb 

ach archuJ archvJ a ,- a,- t:1 I a,, I a, -+ + +- Uf +- 1q + . .> 1- c - -cu -
OI ar <?Y ar X ay )' '1 OI , ax 

-cv/ al/ +cwj a l/ +cu/ àzb +c•J àzb -CHJ àzb 
'I ày , ()z zb ax yl,b ày lzto àz 

- q I àq +q I Dzb - q I 01/ +q I âzb =0 
x 'I ar x zb ax )' 'I ày )' zb ay (6.2.5) 

Empregando os balanços de massa na superfície c fimdo (multiplicados por c) que 

conduz ao anulmncnto de variáveis c lembrando que os fluxos de massa nesses mesmos 

contomos também são nulos (fronteiras impcnncávcis aos constituüttcs), chegamos às 

fonnas finais: 



ac:h a( chu) (i( c:hv) a - - a - . 
- + + + -;::-h( q x + u' c') + - h( q . +v' c:')+ Sh = O (6.2.6) 
Dt &: (~I OX ày ) 

c , q, c 11; 'c' são rcspecti\·amentc. a concentração. o nuxo de massa difusiro c a 

ad\·ccção diferenciada. integrados na vertical. 

Por definição. a integração na vertical das nutuaçõcs de quai squer grandezas, sejam 

elas velocidades ou concentrações. é zero. Mas os produtos de nutuaçõcs. como o termo 

11' c' não se anulam c são característicos do transporte turbulento. Segundo OLIVEIRA de 

JESUS (1989), a parcela turbulenta pode ser representada da seguinte maneira na direção do 

eixo Ox, o mesmo valendo para a direção do eixo q1•. 

- - ,- , ( K' )ec ( K' )ec <fx +11 C = - Bn + n - - B~y + ~y - (6.2.7) 
&· ày 

sendo &. o coeficiente de difusão turbulenta c K ·. o cocfícicntc de advecção 

diferenciada. Os tcnnos em ~:v exprimem a difusão lateral. de ordem de grandeza bem menor 

que os tennos de difusão longitudinal em xx. Segundo LEENDERTSEE (1970). os 

coeficientes léllcrais S<1o responsáveis p~la anisotropia no transporte, porém munentrun muito 

o esforço de modelagem, de maneira que são nonnalmenlc desprezados. Adicionando os 

coeficientes ·longitudinais. chega-se à scgtiinte equação para o transporte de massa 

- - -
àch à(chu) a(chv) a (ID àc) a (ID ac) c.1 O - + + +- I X - +- I . - + u I = (6.2.8) at ax ay ax ax ay > ay 

Dx c D,. são os coeficientes de dispersão turbulenta ao longo do eixo Ox c do eixo 

Oy. respectivamente. Estes são aqui calculados em função dos coeficientes de dispersão 

transversal c longitudinal denotados rcspcctivrunentc pelos subscritos t c /, de acordo com o 

ângulo O fonnado entre o vetor velocidade c o eixo Ox. 

Dx = D, cos 2 
() + D, sen 2 

() (6.2.9) 

2 ~ D>. = D1 sen () + D, cos () (6.2.1 O) 

Com a finalidade de fomcccr mna estimativa inicial. alguns dos trabalhos que 

envolvem tais coeficientes, ou adotam valores constantes durante todo o c.11culo ou indic.1m 

as relações abaixo: 
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5.93h~.[i; /)/ = (6.2.11) 
(' 

h 

0.2311~/i /) = (6.2.12) 
I c 

Ir 

Lccndcrtscc. 1970. ressalta ainda a dependência do coeficiente em relação ao 

tamanho da lnrgum dns céluJns de c<11culo, das variações locais transvcrsnis das velocidades 

tomadas como média na vertical. dos efeitos locais das ondas c ventos. além dos valores das 

cqunções acima. Para wna melhor aproximaç<'io, deve-se empregar uma campanha de 

medições. em vista da grande discrepância encontrada entre os valores utilizados na prática. 

Para simplificar a notação ao longo do rcstru1tc do texto, em todas as variáveis 

verticalmente integradas é abolida a utilização das barras horizontais. ficando evidentemente 

n ressalva de que todas as variáveis estão vinculadas ao modelo verticalmente intcgrndo. 

6.3 MODELO NUMÉRICO PARA RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES 

- . 
Os modelos matemáticos utilizados para a representação do escoamento c transporte 

de massa no reservatório mostrados no capítulo anterior são descritos por mna série de 

equações diferenciais parciais. Gcrahncntc a geometria de um sistema implica em tuna 

grande quantidade de tcnnos incorporados às equações c sua variação ao longo do tempo c 

espaço tomam impossível a obtenção de ·wna solução analítica para esta série de equações. 

Porém. métodos numéricos computacionais de c<ílculo podem ser empregados pnra a 

obtcnç.1o da solução aproximada em pontos discretos de tun domilúo de cálculo. Métodos 

baseados em diferenças finitns c elementos finitos foram desenvolvidos ao longo das últimas 

três décadas para obter soluções munéricas viáveis das referidas equações (ver revisão 

bibliográfica). 

O Software IPH-A vêm sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo 

IPH/UFRGS (Instituto de Pesquisas Hidráulicas/Universidade Federal do Rio Grru1de do 

Sul). Utilizado para dctenninaçiio de correntes c dispcrsiio de poluentes ao longo de 

reservatórios, lngos ou estuários. incorpora um método numérico baseado no esquema de 

diferenças fmitns. A discrctiz.ação da hidrodinâmica se vale de tull esquema implícito de 



direções altcmadas (ADI). baseado nos trabalhos de LEENDERTSE (op. cit.). No caso do 

transporte de massn. o csqucmn QUICK proposto por LEONARD (I 979). foi incorporndo. A 

\'Crsatilidndc do modelo em incorporar os dados referentes ao corpo d'águn pretendido pnra o 

estudo. alindo à possibilidndc de ajucln no seu próprio dcscn\'Oh·imcnto (interação entre o 

pcsquisndor rcsponsá,·cl pelo dcscm·oiYimcnto ~o modelo c o usuário do mesmo). bem como 

n troca de infonnnções entre grupos de pesquisa nncionnis cncorajnrnm a cscolhn deste 

nplicati\'o. Este é a bnsc pnra as simulações cfctundns neste trabalho. ficando postcrionncntc 

à disposição dos estudantes c pesquisadores do CRHENEESC/USP. Algmnns de suas 

características são aqui descritas. bem como a formulação básica que nele é utifi:t.ada. O 

Apêndice nprcscntn n transcrição do nHlnual do sistema IPH-A. 

Nos métodos de diferenças finitns. a representação cspacinf da represa é fcitn numn 

mnfha em ctúos pontos são definidas as ,·nriá,·cis consideradas relc,·antcs. Os diferenciais 

das equações. de tmnanho infinitesimal. são aproximados por diferenças em intervalos de 

tempo c espaço definidos c que são. portanto. de nnturcza finita . A simples troca entre 

difcrcnçns "infinitesimais" por ftnitns não \'Cill dcsncompnnhndn de nlguns contrntempos. 

como o erro de tnrncamcnto das diferenças c n necessidade de impor consistência c 

estabilidade ao modelo. 

Como exposto nntcrionncntc. definiram-se as ,·nriá,·cis de acordo com a malha 

abaixo (ver Figura li.li ). onde ns vari lh·cis '1· c c o coeficiente de resistência são definidos nos 

pontos (i, .J). a variá,·cf 11 c a batimctria no pontos (i -1 
1 ~· • .J) c a variá\d v c a batimctria no 

ponto (i, j • 1
:·). Apesar de não cstnrcm definidos no mesmo ponto. podemos utili7m apenas 

os índices espaciais i c j . rctirnndo o índice 1
:. ao nos referirmos ao ponto da ,·ariá,·ct. pois 

não hnYcrá mnbigiiidades. ,·isto que o índice é somado à i só pnra ,·ariáyef 11 c somndo àj 

somente para ,·ariáYcl 1'. Este artilicio é utilizado para representar melhor os Ouxos nas 

células de controle. 
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Figura 6.6: Localização das vari:ínis numa célula de c:'llculo. 

No c.11~ulo hidrodinâmico. o gmpo de equações contém tennos não lineares. como 

por exemplo 11 °11 
. Tais tennos pedem a utili :t .. 1çào de métodos itcmti,·os de resolução. O ox 

artifício de utilizar Yalores já conhecidos do tempo anterior na derivada espacial é um 

processo de lineari7 .. 1Ção das equações. No esquema de discreti:t .. 1ção utilizado. além dessa 

Iinearização. ut iliza-se um esquema centrado para as derivadas espaciais c progressi,·o parn 

as derivadas temporais. A partir disso podem ser obtidos os coc!icicntcs multiplicadores das 

variá,·cis. que fonuarão. neste caso. uma matriz tridiagonal. Siio aplicadas as condições 

IniCiaiS c as condições nos contamos de montante c jusantc. completando o sistema de 

equações. 

A Equaçiio de Conscn·açiio de Massa (cq. 3.1.3.1) é resolvida implicitamente a cada 

!,h L1t (L11 é o incremento temporal). Também implicitamente. a Equação de Conscm1çiio de 

mome11111m na direção do eixo Ox (cq. 3.1.3.2) (\·clocidadc 11) é rcsoh·ida a cada L11. nos 

tempos 1 1 ~~- Llt c a Equação de Conscn•ação de III0/11('1/fllm na direção do eixo Oy 

(Yclocidadc v) (cq .3.1.3.3) também a cada Ll/. mas nos tempos I ' L11. A cq. 3. 1.3.3. então. é 

resoh·ida explicitamente no tempo t + 1: L1l c a cq. 3. 1.3.2. também explicitamente. no tempo 

1 ~- Lll. A partir de um tempo k ~ t. conhecidas as \'ari:h·cis. passamos para um tempo k 1 ,,_. 

= I ' ' ~· Lll. onde é fixado o ,-ator de .i (iniciando-se com .f = /). rcsol\'endo-sc o valor das 

Yariá,·cis ao longo das colunas i. passando a seguir a lixar o ,-ator cmj.J / . procedendo-se de 

maneira análoga até j = m (último linha). Para o tempo I ~ Lll é lixado o vnlor dn coluna i 

(iniciando-se com i = /). rcsol\'cndo-sc o valor das variá,·eis ao longo das linhnsj. passnndo 

n seguir n fixar o vnlor em i l I . procedendo-se de mnncirn nnáloga nté i = 11 (último ponto da 

linhn). complctnndo-sc a :lllálisc de um tempo I 1 L1t para toda a mnlha. De maneira nnáloga 

chega-se ao tempo f + 2L11 c. repetidamente. chcgnndo ao final do tempo de análise. 



., 

70 

A seguir nprese11tn-se n ronnn dns equnçõcs com os coclicie11tes n serem empregndos 

110 sistemn mntricinl. de ncordo com o esquema de aproximnçiio descrito nntcriormentc. 

Pnra a cq. 3. 1.3.2. pnrn o tempo k • ':: 

T *'' '2 I *'' ':: _ '/' *· ' ' ~ - IJ ,,I,.J + / 1/11 • ./ .11/, , l..J - I (6,3,1) 

Pnm a cq.3. 1.3. 1 110 tempo k + ~ : • .-

onde: 

Ct/"1 -'+ ,J*' 1 ' -'+ !J u"·1 -'= H (<í32) 
I I I .J ' ·.1 I ' ·-' I 

1
• • 

T =- gLJt (6.3.3) 
2L1x 

I 

((u* )·' +(! (l +.f + l +v* ))
2

)~ 
A. =}+111(!1;,1 +.fi;.,,) 1,1 ( ~ 1,!11. I•I.J I 1,1 )I 1,1 + 

'I• .J· I2+1_,,, _z~ •. , +2;:~,,,_ 1 (' 3 ') \1, .'+ 

H = u* --LJt - (v" +v' +v* +v* ) '·1 '
1 

,_ .. . , (6.3.5) I [(I J("*. +t/ )] 
I 1,) 2 .J 1,) - 1 •·I.] I 1,) ' ''·-' 2LJy 

• Llt f k k ) c; =---w .. , + 'ti - l _ , - ;:~, 1. , - z~.' I (6.3.6) 
.J Li r · · · ·-' 

(6.3 .8) 

z ~•.j - I + z ~~ \.J I ) t - v 2 I . .J· I 

.óy 
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Segundo PONCE e/ ai. (op. cil ), a natureza implícita das equações está na presença 

de três variáveis desconhecidas na fonuulação da equação de diferenças futitas das equações 

3.1.3.1 c 3.1.3.2. A lincarização da equação 3.1.3.3 é linear-progressiva, a partir do momento 

que todos os valores ut-t 111 e rf 111 são conJ1ccidos a partir do primeiro meio-estágio. 

O subscrito i nos coeficientes A, B, C. D c H. indica que o procedimento de soluç.1o 

de cohma é resolvido ao longo de cada linha por vez. Os valores são resolvidos ao longo da 

linha} paralela ao eixo Ox em um tempo k + Y; através de uma matriz, passaJlCio então, para 

linha j + I, onde se fonna outro sistema matricial responsável pela resolução desta linha, até 

atingir a linllaj = m, completando-se o tempo de análise k+ /12. Colocando ambas equações 

em wna matriz, ·obtemos 

D. 
K•l iJ 

E1 -C1110 ''• 
T A. - T "• B. 

c1 Dz 'lz E 2 

T A 1 - T 111 8 2 
= (6.3.9) 

T A,.... - T li n - l Bn-l 

cn I Dn lJn E Jn 

T An lln Bn + 1itnol 

onde n é o número de pontos da malha na direção x, llo é a especificação de velocidade no 

contamo de jusante e lln • 1 é a especificação de velocidade no contorno de montante da linha 

em estudo. 

Duas características desta matriz serão essenciais para sua inversão. Primeiro é a 

possibilidade de 2(n-J) equações resolverem 2n variáveis. Para trutto, duas condições de 

contorno devem ser especificadas, Wlta no começo da linha de cálculo c outra ao final. A 

segwtda característica da matriz, é a Sl41 estrutura tridiagonal com nenhwu valor nulo, que 

possibilita o uso do algoritmo tridiagonal de dupla varredura "doublc-swccp" ou 

Decomposição LU (PONCE et a/., op. cit.; ABBOTT ct. ai. OLIVEIRA DE JESUS, op. cit.) 

para inverter a matriz. Após a utilização desse algoritmo linha por linha tem-se os valores 

das variáveis lltj c T/;j para a primeiro estágio do passo de tempo k + Y; . Os valores v;,j são 

calculados através da equação 3.1.3.3, através da seguinte fonnulação desenvolvida a partir 

do esquema de diferenç.1s firútas citado anteriomtente (progressivo para as derivadas 

temporrus c centrado para as derivadas espaciais): 
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completando-se a análise do tempo k + ~. 
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(6.3.10) 

Para fazer a análise do tempo k + I , procedemos de maneira similar à análise do 

tempo k + ~. mas resolvemos implicitamente a equação 3.1.3.1 c a equaç.1o 3.1.3.3 na 

direção do eixo Oy, para passam10s então à rcsoluç.1o e:,:plícila da equação 3. 1.3.2 na direção 

do eixo Ox. 

Para a Equação (3.1.3.3), para o tempo k+ 1: 

1. l+ I A b I T lt I B (6 3 11 ) 1h1 + Jvi.J - 'li,Jtl = 1 · • 

Para a equação de conservação da massa (3.1 .3 .1) no tempo k + I: 

onde: 

T = - gllJ (4.3.3) 
2Ar 

(6.3.13) 
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B = .Ã•I/2 _ _!_A, .!( A+l / 2 + I A•l / 2 + I kol / 2 .L I kol / 2) iolJ . i-IJ (6 3 14) [( { \,1•1 /~ +v*•l /2 ]] 
. V, . lJI 111_ 1 J 11_1 1 ,1 1, 1 1· IIJ •I , • 
' ~' 2 4 · · ' 2Ar 

C _ /)J ( A+l /2 ktl /2 ., ) 3 
. ---- IJ. . + 1/;J·-1 - zM,·-1 - "'M- 1 ,·-1 (6, .15) 

J 4~y '·' . . . 

/)J ( k-+112 kt l /2 ) (6 3 16) D,. = - - n .. 1 +TJ. . -z ... -z. _1 • • • 4tt.y '11.)-+ 1,) ••1.) ,., .) 

[ 

b l /2 A•l/2 l T/; t~ .j + T/ ; ,j _ zbi. j + zbi.j- 1 

E . = , ~·l ' 2 _ _!_~ 1 2 2 11 ~ ... ,2_ 
1 /I, J 2 ~X ' · l 

(6.3.17) 

A natureza implícita das equações, também está na presença de três variáveis 

desconhecidas na fonnulação da equação de di f crenças finitas da equação 3 .1.3 . I c a 

equação 3.1.3.3. A lincarizaçiio da cqllação 3. 1.3.2 também é linear-progressiva, a partir do 

momento que todos. os valores vA-+ 1 e r/ .. 1 são conhecidos a partir do primeiro meio-estágio. 

O subscrito j nos coeficientes A, B, C, D c E, indica que um procedimento de solução 

de linha é resolvido por vez ao longo de cada coluna. Os valores são resolvidos ao longo da 

cohma i paralela ao eixo y em wn tempo k + I através de uma matriz, passando então, para 

colw1a i+ I , onde se fom1a outro sistema matricial responsável pela resolução desta colwm, 

até at ingir a colwm i = 11, completando-se o tempo de análise k 1 / . Calculamos a matriz 

analogamente ao passo k + ~. 

Após a ut·ili7.c1ção desse algori tmo coluna por coluna temos os valores das variáveis 

v,J e 'f/;J para a primeiro estágio do passo de tempo k + / . Os valores li ;J são calculados através 

da equação 3. 1.3.2, através da seguinte fonnulação desenvolvida a partir do esquema de 

diferenças finitas citado anteriomlCntc (progressivo para as derivadas temporais c centrado 

para as derivadas espaciais): 
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(6.3.18) 

completando-se a análise do tempo k + l . 

Falta agora estabelecer os contornos à montante c jusante das lin.has e cohmas de 

cálculo que são formados por valores de células externas à malha c dão partida à resolução 

das matrizes. Esses contornos podem ser de dois tipos possíveis: contomo aberto e contorno 

fechado. O contorno fechado corresponde às fronteiras água-terra, onde assume-se que na 

célula a velocidade é nula perpendicular ao contomo ("no-slip condition"), condição 

necessária, segund9 FLOKSTRA (op .. cit), para haver recirculação no escoamento. O 

contorno aberto correspondc às fronteiras água-água, sendo fixado pela variação temporal ou 

do túvel d'água ou da velocidade ou da vazão perpendicular à linha de contomo. 

O modelo requer consistência c estabilidade. Consistência exige que a diferença 

entre a equação discretizada e a equação diferencial tenda a zero no limite de L1t c L1x 

tendendo a zero. Significa amenizar a margem de erro entre as equações diferenciais c de 

diferenças fttútas. Estabilidade impõe que o erro não aumente com o canunhar dos pontos 

calculados (ao longo do processo de cálculo). WEARE e SALOMON apud OLIVEIRA DE 

JESUS (op. cit.), recomendan1 parâmetros para estabilidade do modelo, por meio da 

aplicação do critério de Von Newmann em situações simplificadas. Entretanto, se algwnas 

vezes os valores escaparem pouco em relação a tais critérios, não afetar-se-á a estabilidade 

do modelo como wn todo, pois tal critério é considerado muito fortem. A seguinte relação, 

scgwtdo os autores acima, garantem estabilidade ao modelo. 

mcomenlário do Prof. Culminai o em SWIS nulas do disciplino Métodos de Resolução de Equações 
Diferenciais Parciais, ministroda no PPG em Mntemática no lCMSC-USP. 



o 

75 

O ajuste do modelo deve ser feito pelos parâmetros de mgosidadc (embutido na 

tensão tangcncial de fwtdo), do vento (embutido na tensão tnngcncial de superfície) c do 

coeficiente de dissipação turbulenta (embutido na tensão efetiva), busc.1ndo comparar com 

dados de campo obtidos por exemplo com c.1mpanhas de Outuadorcs (OLIVEIRA DE 

JESUS. op. cit.) ou outra técnica adequada de medição de velocidades c níveis. 

O modelo de transporte de massa é empregado após conhecer-se o campo de 

velocidades. A derivada temporal emprega um esquema progressivo no tempo c os tennos de 

convecção um esquema puramente centrado no espaço. Já para o termo adveetivo. um 

esquema QUICK (Quadmtic Upstremn lnterpo/ation Kinetics) é empregado. Este não é 

puramente ccntrndo. pois engloba sempre dois tennos à montante do escoamento na célula 

estudada. supondo-se uma variação quadrática. 

Apresenta-se aqui a discretização da Equação de Transporte. considerando a 

velocidade 11 da célula em questão na direção do eixo Ox no primeiro meio intervalo de 

tempo 

Tomando-se a equação de advccção-difusão no plano bidimensional. temos: 

&H ecHU ecHV a ( &) D ( àc ) - +--+--=- HKx - +- HK .- (6.3.20) oi àx ày ar àx ày >ôy 

Tomando os valores das concentrações do tenno advcaivo c considerando a Figura 

6.7 para os desenvolvimentos posteriores, obtém-se 
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Figura 6.7: Esquema de interpolação QUICK 

U'H n~l U'H ntl 
CHI,j + Ci,j 1 ~ ) ---'-------'------ UHc~ . -2UHcn 1 . +UHc~ 2 . •(6.3.21) 2 8 I,J r- ,J I- ,J 

para o valor da concentração no ponto (iJ) e 

UHcntl +UH c~+' 1 · 
t.j 

2 
•- l.j -8(uHc1~ 1J- 2UHc;j + UHc~,.J (6.3.22) 

para o valor no ponto (i-/ J). 

Utilizando diferenças progressivas no tempo c no espaço teremos: 

Hc~.112 - Hcn . 
1,) Í ,J 

I 
+

óx 

ru 

[UHc~"'2 + UHc"'lt2 I ~l 
"'·' 

2 
I,, 8(uHc;.,.j -wHc;,j +UHC:,.JJ-

1,1 1- 1., fu•r.r , 2U'l.T , u•u , ) [ VJic~'-"2 + UHc~·'2' 1 ~ 
2 -S~ nci,j - nCi- lJ + nCi- 2,j 

VHc;, .• , - VHc;,._, + . . = 
2/ll 

HKx fc~··~2 - 2c~~ll2 + c"'"2)+ HK Y {c~ . - 2c~. +c" . ) .ôx 2 ~ I+ l,j 1,) i - J,j .ôx 2 ~ 1,) t) 1,) Í,j - l 

(6.3.23) . 

• Utiliza os termos de montante c jusantc no tempo n+ 112, fazendo o tenno principal c o tenno de 
jusantc c os 2 termos de montante no tempo 11 fazendo o tcnno de correção 

76 
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A discrctização em x Ctl\'ol\·cu as \·ariá,·cis no tempo 11 ' I 2. menos para os termos 

da correção quadrátic<J. Já a discrct ização em y. utilizou ns ,·nriá,·cis no tempo 11. de manci ra 

a conseguir uma matrit. tridiagonnl no final. Esse procedimento é utilit.ado para os cálculos 

dns concentrações ('lf no finnl do cálculo por linhns (rca li1A1das no tempo k 1 I 2). c 

discrctimdo de mancim análoga pnra os cálculos dns conccntrnçõcs ('V (rcnlizndos nos 

tempos k ~ I). As Yclocidadcs c ns profundidndcs utilizndas são tomadas em função dn média 

dos seus cntomos em rclnção nondc são calculadas as concentrações. da seguinte maneira. 

tomando de exemplo o ponto (i,t): 

11 J + 11 _1 - t + 11, ; - t +11; t ;· v,_J + v, t.; - t + v;.; t +v,_t.; u = I , I . ) • - • 'v = -"---~--~-----'!... 

4 4 

H = h,_, + h, ~. , _ 1 +h,_, 1 +h, ~., 
..j 

Agrupando-se os tcnnos semelhantes: 

~(J/-1•"11 - ~1-f L/ , n •t · _ 
c.;,.I.J ' n ,.c.;,, I.J 

2tir tir-

Hc:" _!_~UHc:" . +!_~UHc:" - 2~HK C" + 
'·' -1 Llr '·' -1 Llr '·' Llr-' >' ' ·' 

!_~UHc:~ _!_.!!!_UHc:~ . + 
8 Llr '''·1 8 Lix '''·' 

!_~UHc" . _ !_.!}!_UHc" _.!_~VHc~ +_.!}!__HK c" + 
8 Li.r •- I .; 8 Llr •- I ., 2 Lix ' ·-' ' 1 Lh -' J •.; · I 

/ L1f VH ,n L1J Lf L/ ,n -- c +-- /~ /\. <.: . 
2 Ar '·' 1 Llr: _.. '·-' 1 

(6.3.2.t) 

Perceba que nas três primeiras linhns. encontramos coeficientes cm·ol\·cndo todos os 

vnlorcs desconhecidos. c nns restantes. coeficientes multiplic<Jdores das concentrações já 

conhecidas. 

Rcscrc\·cndo. chcgnmos nn seguinte cqunçào: 
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(UH~_ H K. !11 )c"" + ( /-1 + 2/-1 K. 61 )c"" 
2ôx ô.r: •·l..t ô.r: '·-' 

+(- uH~ - HK.ól)c"'' = 
21'1.\' Ô,_\' : I f.J 

( 
2/-IK ól) ( 1 ru I-IK .1'11) H - ,. c" + - - VI-l -+ ' c" 

A ' 1. 1 2 A A : I .J ti ur - · u\' u\' 

( 
1 ru HK,.ór) 

+ - VH - + · . c;i 1 
2 Ó.\ ó.-c 

Esta cqunçiio fonnn um sistema tridingonnl do tipo: 

(6.3.25) 

AI n•l ' : N n• li: +0 ,n• l l : p ' ; __ ,c, . ~. _, + •. _, c.:, _ _, ,_, c;,'--' = .. _, (6.3.26) 

Os ,·nlorcs das concentrações no contamo fornecem os Ynlorcs finais para o cálculo 

dentro do domínio. O algoritmo utili1A1do é para uma \·clocidndc do eixo Ox. O termo de 

correção sempre cm·oJycn1 ns variáYcis nos pontos à montante c no intervalo de tempo 

anterior. 

Quanto nos contornos. eles podem ser de três tipos: 

- fechado. on~c assume o Yalor zero_: 

- aberto concentração. como um cmiss;írio em ftmcionmncnto sempre nlimcntnndo 

com massa o sistema: 

- aberto grndicntc zero de concentração. locais de saída c cntrndn de águn do 

reservatório que não lançam o constituinte nn represa. Representam a snídn de massa do 

sistcmn. 

LEONARD (op. cit.) c BORCHE (op. cit.) ndotnm como critério de estnbilidndc. n 

seguinte rclnção 

ULJx 
Pe =-- < 2 (6.3.27) 

D 

sendo Pc o número de Pcclét. n relação entre o "poder'' adYecti,·o c difusivo. 

Por fim. é importante destncar que o modelo de trnnsportc pode-se utili7A1r de um 

escoamento permanente para ser desenrolado. bem como ser rodado junto no modelo de 

circulação. Ou seja. podemos definir uma situação inicial pretendida. que irá manter o campo 
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de \'Ciocidadcs constante durante toda a simulação. ou ainda. ter o c:ílculo do campo de 

,·clocidadcs num determinado tempo c em seguida. o cálculo do transporte para esse mesmo 

tempo. procedendo assim para o passo seguinte com o cálculo hidrodi nnmico num tempo 

posterior seguido no\·amente do cálculo da dispersão. 

6.4 O MODELO APLICADO AO RESERVATÓRIO IHLLJNGS. 

As p~ofundidadcs para uso no modelo foram inseridas de acordo com as plantas 

topobatimétricas EBC-00 I a EBC-06X fornecidas pelo Departamento de Operação c 

Hidromcteorologia da EMAE. Tal lc,·antamento ha\'ia sido realizado em 198G. sendo que 

parte das curvas estava jn em base digital c outra parte ainda nas cartas-mapa. Vale 

mencionar que a inserção desses dados foi muito trabalhosa c contou com ajuda do pessoal 

do Departamento de Sensoriamento Remoto do INPE (Inst ituto Nacionnl de Pcsquisns 

Espncinis) c do pcssonl do IPH da UFRGS. A inserção "mnnunl'' dn bntimctria que não 

estava em base digitnl foi a ctnpa mais dcsgastnntc do processo. unw \'CZ que implicou em 

operação "mccnnica" prolongadn. sem obtenção de a\'nnços no tocante à simulação 

propriamente dita. A Figura 6.9 mostra de fonnn geral o resultado da digitação da bntimctria 

Dc,·c-sc aqui salientar que a parte objeto deste estudo é rclati\'a ao compartimento de 

Pedreira. mostrado na Figura 6.8. c o nhd de referência. de acordo com os dados da EMAE. 

é de 7 .f/. 00 m. 

Dc\'ido à ausência de extensas nrcas alagn,·cis ou submersí\'cis. o modelo apresenta 

um tamanho único.. contendo 5.442 células. O incremento espacial utili:~.ndo foi 

Lh= 41'=200m. O intervalo de tempo L1t foi IOJnndo igunl a I min para f.1cilitar a visunlizaçiio 

do tempo (já que uma saída gráfica pcnnitc a \'i suali :~.nção dos resultados concomitante ao 

cálculo) c atender os pnrnmctros de cstabilidndc da cqunção hidrodinnmica. 
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Figura 6.8: Contorno do reservatório adotado no modelo 

·.• 

Figura 6.9: Batimetria utilizada no modelo. Dados no quadro de valores em metros (m). 
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Algumas considerações sobre os dados utilitados nas simulações. 

• Vazões bombeadas em Pedreira: é a principal cntmda de ngua das simulnçõcs. Consiste 

dos dados de yazõcs fomccidos pela EMAE referentes aos anos de IIJIJ4 c I 99). Tais 

vazões. como todas as outras são inseridas no modelo atrm·és das \·clocidadcs. da 

seguinte maneira 

Q = Ul1xh (6.4.1) 

onde Q é a va1Aio de entrada 

Como. tais dados são as vazões médias em cada dia. são considerados constantes 

dumntc cada dia da simulaç:io. 

• Vazões descarregadas no SUMM IT-CONTROL: é a única saída de água do 

rcscryatório. PrO\·ém dos mesmos dados lomccidos pela EM A E. 

• Níveis em Pedreira: Faz parte do mesmo gnrpo de dados mencionados acima c 

consiste da medição do nível do rcscn·atório ils 24 hs de cada dia. São utili1A1dos 

para ajustar as Yazões naturais do sistema. 

• Vazões ·Naturais: São estimadas com outros dados fomccidos pela EMAE. 

juntamente com um estudo realizado pela CETESB - E~ltulo da Represa 

JJillings. Caracterizaçrio Sanitária e Fco/ógica para Avaliaçrio de Suas Aguas 

( 1979). Nesse documento hn uma estimativa da va:~ .. io de base dos principais 

afluentes do rcscn·atório: Na margem esquerda s.io os Rios Bororé. Colônia. 

Vcnnclho. Campestre. Curucutu A c B c Pequeno. Na margem direita : Ribeirão 

dos Apuros. Guacuri c Rio dos Ah·arcnga. Naqueles primeiros dados. 

cncontrnmos os dados pluviométricos di;irios dos anos de 1994 c 1995 dos 

Postos do DNAEE (Departamento Nacional de Águas c Energia Elétric.1) P-1 2-

042 Pedreira. P-12-035 Barragem do Córrego Preto c P-12-04 I Sangradoúro do 

Pequeno Percquê próximos aos cursos d'água. juntamente com as árc.1s da bacia 

do reservatório que os compreendem. Os procedimentos da estimativa foram os 

seguintes, visando c\·itar bnrscas variações de vaúio de entrada das águas 

naturai s do rcscn·atório. 
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I. Cálculo do Volume Cho,·ido na Bacia em cada dia - Vo/ = I * A . sendo I a precipitação 

dinrin no posto plll\iométrico próximo à bncin c A. n nrca dn bacia contribuinte ao 

afluente. 

2. Vnriação Pnmbólica das Vnt.ões Cho,·idns. É considemdn n Yíl z<'io de chu,·a como o 

Yohunc total chovido em 24 horns. O seguinte rnciocínio foi utilizado 

t 6 

t 4 

t 2 

.. 
"'E 
-; o 8 .. 
:J 
> o 6 

0 . 4 

o 2 

o 
o 

Admitiu-se um perfil parabólico para a ,.ai' .. 1o em ftmção do tempo 

Tem-se em t=O c t =~<í400 s Yazões de chun1 igunl n zero. A ,·nzão rmh imn ocorre 

(por imposição dn simplificação) no meio din. t=-B200s. 

Então tem-se o seguinte dingmmn (0 grnfico abaixo considera um Volume 

chovido de R<í .4 00 m3
) 

Q = f( I} 

20000 40000 60000 80000 
Ttm po ( s ) 

Figura 6.1 O: GnHico da aproximação llc vazões naturais 

O ponto de mnxi mo. correspondente à dcriYada primcirn igual a zero. no po~1to 

t- -13. 200 seg. 
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dO 
Enli\o. -=- = 2nl + h (G..l .2) 

dt 

b 
c 2at +b = O~a =--- (6A.J) 

X6400 

XJ 

A área compreendida entre a cun·a do gráfico c o eixo do tempo (Ox). representa 

o voltunc cho\ido V c é calculado pela intcgrnl de Qdt 

1C(,_II.J ~{)-fUI 

v = J Qdt = J (/(: +btclt -7 
IJ IJ 

[ 

3 ']~(o tl'l [ 3 ~ ]~<""' ai hr ai hr 
V = -+- = - +- -7 

3 2 o 3 2 

, b 6V 
v = 864oo- - ~ IJ = 

2 
(6.-U) 

(i 86400 
(i f" 

:. (/ =- 3 
Xó400 

:.Q= 
(>JI ' (Jjl 
--r I , I 

Hó4001 8ó400-

3. Para .a entrada de dados no programa. são calculados os coeficientes n c b 

para cada dia. de maneirn a obter a equação c o posterior cálculo do valor da 

vaz;io a cada 60 seg .. que é o Llt a ser empregado no modelo. 

4. Os valores resultantes do passo acima são multiplicados por um cnc.ficiente 

ele rttiH~/1" (nem toda a vazão chovida se dirigirá ao escoamento superficial) c 

somado ao escoamento básico. obtendo valores para cada minuto de 

s imulação a serem inseridos nas simulações. 

• Os dados de ventos foram fornecidos pela EMAE. c f.1Zem parte de uma série histórica 

referente ao período de 1938 a 1988. Os dados são referentes ns direções predominantes 

de vento c sua intensidade em cada mês. Segundo infonnaçiio pessoal do geógrafo 

Eduardo Rocha. da Seção de Meio Ambiente da EMAE. os ventos sopram desde o início 

da tarde até o início da noite. Quando da utilização de dados reais (testes do coeJiciente 

ele "ru11-vj/" c testes do tempo ele resiele11cia ''). foi admitida lliiHl variação linear do 

vento no período de 14:00 hs às 20:00 hs de cada dia. com intensidade máxima de 
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velocidades às 17:00 hs.(velocidade crescente até esta hora c decrescente após ela). de 

maneira a obter-se o mlor médio no din igunl ti intcnsidndc fomccida. 

• Demais dados. como o coeficiente de Ché::y. o coeficiente de atrito do vento c o 

coeficiente de dissipnção turbulentn nv.cm parte da amílisc de scnsibilidnde do modelo 

sendo que os vnlorcs intennediários dos parâmetros s.1o comumente utilizados parn 

outrns modclngens. Tal escolha de valores se deve ti f.11la de dados de cnmpo parn 

aferição do modelo. 

• O coeficiente de dispersão no modelo de trnnsporte de mnssa foi escolhido de nwncim a 

satisf.1zer o .número de Péc/ct mínimo. Para o caso real. seriam necessárias medições 

efetuadas em campo. No presente tmbalho foi utili-,~1do os valores K;,~ K_,.~ 5.0 m:'s. 
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7 TESTES DO MODELO DE CIRCULAÇÃO 

Antes das simulações em si. com dados reais. fomm feitos testes de sensibilidade da 

influência dos djversos pnrâmetros. Foi considerado um escoamento pennanente. passível de 

acontecer da segtlinte maneira. 

• NínJI!nicial em tudo o domínio - 1.50 m 

• Vazão em Pedreira ·-20m3 ·s 

• Vazão 110 Summit tolltrvl - 32 m3
1.<: 

• Vazcio 110 Rio /Jororé - O. 038 m3 i s 

• Vazão 110 Rio (uM11ia - O. 008 m3 l s 

• Vaze/o 110 Rio Vermelho - O. O.f7 111
3

1:5 

• Vazcio 110 Rio Campestre - 0.029 m3 !s 

• Vazão no Rio Ctmtcutu A - O. 061 m
1 

l s 

• Vazão no Rio Cumcutu fi- 0.025 m3 ls 

• Vazcio no Rio Pequc11o - O. 059 m3 f\· 

• Vaziíu no Rio dos A lvare11ga O. 023 m1 ls 

• Vazão 110 Ribeirão dos Apuros - O. O li n/ ls 

• Vazão 110 Riheircio Guacuri - O. 009 m1 /s 

roejiciente de Chézy - 1 rês rodadas de lcs lcs. com ('h = I . O, 5O. O e I 00. O 
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('(}(:ficicntc de Viscosidade Tltrhlllcnta - três rodndns de testes. com w= I. O, I O. O e 

50.0 nf' s 

Constante de Atriw do Vento - três rodndns de testes. com C. ·JJJx/04
• 3.0x/(J' 9e 

3.0xl0~. 

Os vnlorcs centrais dos pnrâmctros de njustc ncimn são de ordem de gmndcza de 

casos reais c foram sugeridos por BORCHE ( 1996). Uma partida fria foi a condiç.1o inicial 

dns simulnçõcs que foram programadas para 5000 iterações. Ventos de 9. O Km!h NW c .S'IV 

foram considerados durante toda simulação pnra os testes de sensibilidade de Ycntos. 

O teste seguinte foi empregado para ajustnr o "coc.ficicntc de noH~ll" das \'tl7.Õcs 

naturais. O modelo foi rodado até obter o melhor ajuste de niYcis em período seco (agosto. 

199-1) c posterior Ycrillcação do comportamento em período chumso (março. 1995) já 

ndotando mna variação de Ycntos no decorrer de cada dia. 

O último teste loi para cstimnr o tempo de residencia do reservatório. Foi utili zado o 

modelo de transporte. inserindo tuna massa grande de "poluente" na entrada d'água em 

Pedreira com acompanhamento da mallcha até a saída de seu epicentro no Stunmit-Control. 

Igualmente foi acoJHpanhada a c\'oluçiiq de nh-cis no reservatório. O teste utilizou os dados 

"reais·· do período de O 1/1 0/94 a O 1/1 0/9 5. 
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8 RESULTADOS 

Os testes de scnsibi I idade mostramm que o modelo adotado aponta os ventos como 

os principais l)todifícadorcs do padrão de cscomncnto no reservatório de Billings. De wna 

maneira geral. o comportamento foi o seguinte 

Cvcjicicntc de Chézy - O escoamento mnntc,·c um padrão de velocidades baixas 

semelhantes para todos os casos experimentados para o coeficiente de Chézy. sem vórtices. 

exceto na região próxima à Barragem de Pedreira. c dirccionadns no sentido Pcdrcira

Summit Control (Figura 8.2). Uma variaçiio cspacinl de nh·cis superior ocorreu para o caso 

do coeficiente de menor valor (C' h = I. 0). devido ao forte cisalhamcnto. como pode ser visto 

na Figura 8.1. chegando à 3.0 em entre os pontos próximos à Pedreira c ao Sununit. O nível 

médio no caso da . Figura 8.1 é de 1.48.8 111 . Nos outros testes n diferença de níveis m<ixima 

foi de I nun para o mesmo período. nssumindo os valores de 1.487 c 1.488 m .. 

A Figura 8.2 apresenta o pndriio de circulnçiio cncontrndo no teste de Coeficiente de 

Chézy igual n 1.0 após 24 horns. O mesmo padrão de \-clocidndcs se repetiu para os dois 

outros testes do Coeficiente com vnrinçõcs no módulo de velocidndcs em relação a este teste 

de até OJJ02 m/s maiores. no caso dns quadrículas que incorporam vclocidudcs mais altas. A 

Figura 8.3 aponta o módulo de \'Ciocidadcs em cada qundrícula parn o caso de C/1= 1.0. Há 

regiões de velocidade praticamente nula. como nos braços do reservatório c em toda região 

branca dessa figuro com vclocidndcs chegando a wna intensidade de até 0 .00 I m/s. 

Contraposto a isso. encontramos regiões de velocidades mais altas. principalmente nos 

cstrnngulamcntos sob a via Imigrantes c a 3 Km antes de chegar ao Stunmit-Control. 

Também são cncontmdas altas velocidades na entrada d'ngua em Pedreira c nn saída no 

Sununit-Control. As maiores \'clocidadcs, como já era de se esperar foram próximas ao 

bombeamento em Pedreira chegando a 0.025 m/s. diminuindo gradativamente ao adentrar o 

reservatório. J<i nos estrangulamentos mencionados. encontramos um módulo de 0.024 m/s a 

3 Km do 
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Sunuuit- Contrai c de 0.0 I 3 m/s sob n rodm·in dos Imigrantes. As águas chegam no Summit

Control com ,·clocidadcs de 0.019 ntls. As regiões em rosn nn Figma 8.3 representam 

,·elocidadcs dcmódulo igunl a 0.003 m/s. 

ronstante de Viscosidade 'litrhulenta - o csconmcnto mnntcvc Ulll padrão de vclocidmlcs 

baixns semelhantes pmn todos os casos cstudndos pnra n ,·iscosidadc turbulcntn. sem 

vórtices. exceto na região próxinw à Barmgcm de Pcdrcim. c dirccionndas no sentido 

Pcdrcim-Summit Contrai. Umn pcqucnn oscilaçiio espacial de ní,·cis dentro do reservatório. 

no cnso. de nté 2 mm. ocorreu pnm o cnso do coeficiente de maior vnlor ( 1 ~ =50.0 nlls), 

como mostra n Figura 8.4. Pnm o caso de coeficiente de menor vnlor. cssn oscilnção cspacinl 

de níveis foi imperceptível ( l't= / .O 1111 
: .. ) . As ,·clocidndcs ti,·crmn rcsultndos qunsc idênticos 

entre os dois menores ,·nlorcs (1',=1.0 111"ís c /O 111 /). com difercnçns de módulo de nté 

0.00 I ntls. sendo a mais gritante no estrnng11lamento sob n rodo,·in dos lmigrnntcs. O n1lor 

dn velocidndc nesse local é de 1Ull2 ntls para o menor ,·nlor do coeficiente c 0.013 m/s pam 

o vnlor intermediário do coefi ciente. Já o mnior vnlor do coeficiente nprescntou ,·clocidades 

bem maiores. Para a quadrículn loc~1liz.ada sob n via Imi grantes examinada acimn. obtc,·c um 

valor de 0.020 m/s. bem acima dos outros. Já no cstmngulamcnto n 3 km do Summit

Control. as velocidades chegaram a superar os valores obtidos nns proximidndes dn barragem 

de Pcdrcirn. com wn módulo de 0.032 ntls .. 

Constante de Cisa/ha111ento do Vento - Verificou-se que se manteve. no escoamento. 

um pndrão de velocidades bnixns. Porém deu-se início à fonnação de vórtices (Figum 8. 7). 

ainda que locali zndos c pequenos c umn conlonnnção diferente dnquclns antcrionncntc 

apresentadas para a oscilação espacial de níveis no reservatório. Os maiores níveis ocorreram 

junto às "pnrcdcs" opostns à direção do vento c aumcntarnm ao longo da direção do vento. 

Aumentando-se n constnntc de cisnlhnmcnto do vento. c portanto. a innuência do mesmo. 

hOti\'C um nccntuado aumento do módulo de ,·elocidndcs (compnrc ns Fit,'lJrns 8.3 c 8.5) c 

quantidnde de vórtices. Quando se utilizou o valor mais baixo dn constante de cisalhamcnto 

do vento. produt.iu-se o mesmo efeito no esconmcnto observndo quando da ausência de 

ventos. Já pnm o mnior valor do coeficiente de atrito do vento. o modelo sugere que os 

,·cntos chegam a provocar uma explosão dos módulos de velocidades de natureza inst:h ·el. 

podendo ser observado nn Figura 8.6. Verificou-se nindn que um muncnto do módulo dns 

,·clocidndcs dos ventos pode causar situações scmclhnntcs. Ou scjn, tanto o numcnto do 

cocricicntc de cisa lhamcnto do vento como do valor da velocidade do mesmo induz a 

rcspostns scmclhnntcs no modelo. Tomnndo-sc o cnso do coeficiente de cisnlhnmcnto do 
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Ycnto de 3.5:-; I o·r·. nns regiões mnrcmlas por módulo de ,·cJocidndcs a IIns analisadas nos 

casos anteriores. o módulo das 'dociuades praticarm:nte não se alterou (caso da entrada em 

Pcdrcirn. snídn no Stunmit-Control c cstrnngulamcntos sob n rodo,·ia dos lmigrnntcs c a três 

quilômetros à montante do Summit-Control). Um muncnto scnsíYcl do módulo de 

Yclocidadcs no Braço do Taquacctuba c no Corpo Central da represa pode ser notado. A 

rceirculação gerada no referido brnço é muito importante na manutenção da qualidade de 

água superior no local em rclaçiio ao Corpo Central do rcscn·atório. pois essa eonlornwçiio 

comporta-se como uma barreirn para a cntrnda de constituintes. Para esse caso. os módulos 

das velocidades chegaram a 0.0 17m/s próximo á margem direita do braço. Ainda no braço, é 

possh·cl notar dois vórtices. sendo que o maior apresenta módulos de Yclocidmlcs Yariando 

de 0.002m/s até 0.004m/s c o menor de O.OOOm/s nté 0.003m/s. Ainda assim. o pndrão de 

cseonmento principal pcnnnncccu no sentido Pcdrcira-Summit. Pnra o caso dos níYcis. 

obtivemos vnlores de I A85m nas proximidades da barragem de Pedreira. aumentando 

gradualmente até o n1lor de 1.490m no braço do Rio Pequeno. Já no cnso do coeficiente de 

eisalhamcnto do \'Cnto de 3.5x I o· 1• os módulos de ,·clocidadcs no domínio chegaram a 

atingir vnlorcs superiores n 0.350m/s. denotando uma incompatibilidade à valores 

nonnnhncntc encontrados para rcscn•atórios. Quanto à oscilaçiio espacial de níveis. cstns 

obtivcrnm os maiores valores aprcscrüados. f.1zcndo com que as águas se empilhem na 

margem oposta à dircç.1o do ,·cnto como. pode ser notado nn Figura M.9. Apesar desse teste 

ter apresentado uma variaçiio extremamente exagerada. ele excmpliflea os efeitos do vento 

na circulação abordados no Capítulo 4. Os valores de nh·cis obtidos variaram de 1.235m 

próximo à Barragem de Pedreira a I. 752m no outro extremo do reservatório onde anui o Rio 

Pequeno. 

Alteração da /Jireçiío do Vento - O vento foi alterado para soprar em dircç<io oposta ao caso 

antcrionnentc descrito. Em rclnçiio aos resultados anteriores. ,·criflcou-sc que os maiores 

níveis ocorreram no,·amcntc junto às pnrcdcs do rcscn·atório. crescendo na dircçiio do vento. 

portanto com uma confonnnçiio contrária à do teste anterior. Os vórtices mudaram o sentido 

de giro. ou seja. onde este aprcscntavn sentido horário tornou-se anti-horário c vice-versa 

(compare as Figmas R. 7 c 8.12). O módulo das velocidades na entrada em Pedreira. na saída 

no Summit-Control. no estrangulamento sob a rodovia dos Imigrantes c no estrangulamento 

a 3 Km à montante do Swnmit-Control apresentaram. rcspcetivamcntc. valores de (l.(l25m/s . 

0.0 I 9m/s. 0.0 12m/s c 0,024m/s. muito semelhantes aos n1lorcs encontrados para o ,·cnto na 

direção oposta. Fazendo a análise para os Yórtices fonnados no braço do Taquacctuba. nas 

proximidndcs da margem direita encontramos valores 11111 pouco superiores dos módulos de 
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Yclocidadcs. no caso de 0.01 Rm/s. mas com dircç<io contníria em relação ao teste anterior 

que utilit.m·a o ,·cnto na direção noroeste. Os ,·alorcs no YÓrticc maior ficaram Yariando de 

!Ul03m/s a 0.005m/s. também em direção contníria. bem como no caso do YÓrticc menor. 

onde os módulos de ,·elocidadc ,·ariaram de O.IJIJOm/s ate ·o.003m/s. Jtí no caso de ní\'cis. 

obti\·cmos Yalorcs de I .49 lm próximos à barragem de Pedreira caindo gradualmente até 

1.485m no braço do rio Pequeno. mostrando uma confonnnção contrária ao caso dos \·cntos 

descrito antcrionncntc. 

/ !f'usle do coe.ficientc de "nm-oJT - A idéia de utilizar esse artifício para njustar a 

cntrnda de massa d'<ig1m do reservatório ftmcionou adcqundamcntc pnra os períodos seco c 

chuvoso. apesar de sun simplicidndc. O Yalor do parâmetro que obtc,·c os melhores njustcs 

foi 0.59. 

Nas Figuras S. I O c 8.1 I são apresentadas as C\'oluçõcs de nh·cis junto à Barragem de 

Pedreira. nos meses de agosto de 1994 c março de 1995 .rcspccti,·nmcntc. Note-se que o 

ajuste do coeficiente pcnnitiu reproduzir bem o comportamento dos nh·cis obscr\'ados. 

J::stimotim do tempo de residência - De acordo com o modelo c o período cstudndo. 

o tempo de residência no reservatório de Billings foi de /3./ dias (\'cr Figuras 8.13 c 8.14). 

Note-se que neste período as operações de bombcmncnto formn conhecidas c que o tempo de 

residência depende desta operação. O resultado aqui obtido está de acordo com rcsullados 

experimentais da CETESB c HJDROPLAN. que por meio de um estudo rcali7~1do em 1976 

com traçador trítio. constataram um tempo de rcsidêncin entre 20 c 200 dias de acordo com 

as operações de bombeamento c níveis de operaçiío do rcscn·atório. A massa que c\·adiu do 

reservatório pnra os cálculos efetuados corrcspondc a 57.2% da massa injctadn em Pedreira. 

A conccntrnçiío de entrada que foi cstabelccidn em / .O x I 04 
11. c. (correspondcmlo à massa de 

3920000000.0 lf./11. concentrada na célula) . A mesma foi diluídn a unw coHccntraç;'io de 

cerca -1.2 lt.e. na saída do rcscn·ntório. A Figum 8. 13 ilustra a distribuição da massa injetada 

quando o pico de conccntraçiío passou pela saída do rcscn·atório. Note-se que h<i acúmulo de 

massn em braços do rcscn·ntório. o que confere à cun·a de concentrações uma carnctcrística 

de "cauda" longa. Prosscguidn essa simulnçiío. no final do período de um nno cstudndo. 

constnlou-sc que 60.2% dn mnssn inicinl cvndiu o rcscn·ntório. o cquivnlcntc a um totnl de 

1559./15000 u.m. ainda presentes no reservatório . 



Figura 8.1: Níveis no reservatório na simulação com Ch=l.O após 24 b. Valores representam o nível do reservatório em metros(m). 



Figura 8.2: Padrão de escoamento encontrado na simulação com Ch=l.O após 24 horas. 
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Figura 8.3: Módulo das velocidades para a simulação com Chézy =1.0 após 24 horas. 
Valores no quadro em metros por segundo (m/s) 

Figura 8.4: Nlveis no reservatório na simulação com vt=50.0 m% &JlÓS 24 h. Valores no 
quadro representam o nível do reservatório em metros (m). 
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Figura 8.5: Módulo das velocidades para a simulação com Cw=3.5 x JU6após 24 horas. 
Valores no quadro em metros por segundo (ntls) . ,, "'" 

I 
11 '' ;:;j '.'I NIII 
'' , ..... 

• n .tt!;'l ! \. 

I a 1 jl I ~ 

ft 1 :u 'I Fn I• 

Figura 8.6: Módulo das velocidades para a simulação com Cw=3.5 x JU"após 24 horas. 
Valores no quadro em metros por segundo (m/s) 



Figura 8. 7: Padrão de escoamento encontrado na simulação com Cw=3.5 x 1 tr após 24 hs. 



Figura 8.8: Padrão de escoamento com escala 32 x menor que a Figura 8.7 para simulação com C,.,=3.S x 104 • 
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Figura 8.9:: Níveis no reservatório na simulação com Cw = 3.5 x 10-4, após 24 h. Valores no quadro representam o nível do reservatório em 

metros (m). A Figura evidencia o "empilhamento" d'água contra as paredes na direção do vento. 
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Nlvels - Bllllngs 
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Figura 8.10: Comparação de valores de níveis calculados e observados em agosto de 
1994 

. . 
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Figura 8.11: Comparação de valores de níveis calculados e observados em março de 
1995. 



Figura 8.12: Padrão de escoamento para simulação com vento na direção contrária SW com C..,= 3.5 x Jtr. 
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Figura 8.13: Configuração da mancha no momento em que o pico de concentração 
passa peJa saída do reservatório - 10 mjnutos do dia 11/02/95 
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Varlar,;ao da concentraçao em funçao do tempo no Summlt-Control 
(Valor de pico assinalado no t r= 133 dias) 

Q 
Q .... 

Tempo (112 dia) 

Figura 8.14~ Evolução das concentrações na saída do reservatório no período de 
outubro de 1994 a setembro de 1995 
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9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Apesar da simplicidade do modelo em relação ao estado da arte da modelagem 

hidrodiniimicn .. vários nspcctos precisrun ser lentdos em consideração no que tnnge à nná lise 

efetuada sobre o rcscr\"atório de Billings. 

I. Falta de dados para aji'riçiio do modelo - Di\"crsas cmnpru1has de monitoramento da 

qualidade da água do rcser\"ntório rorrun rcalii'adas nas ú H i mas três décadas. Porém. não 

foram apresentados ou encontrados quaisquer tipos de dados referentes ao escoruncnto 

do reservatório. muito menos uma coleta de dados adequada para a aferiç.1o do modelo. 

É evidente que tal coleta de dados é cara. do ponto de vi sta financeiro. mas é 

indispcns;h-cl ao ajuste c conseqüente prc,·isão do funcionamento de Billings. Segundo 

infonnaçõcs pessoais. o interesse . das instituições envolvidas com o reservatório 

(SABESP c EMAE) era grande. porém nenhuma delas te\"e possibilidades 

(historicamente) de captar recursos para tal finalidade. 

2. /Jalimelria m1tiga - A carta batimétrica do reservatório disponível era do ano de 1986. 

ou seja. a quase 15 mws. Como a entrada de sedimentos por bombeamento continuou 

por cerca de dez mws. algumas mudanças podem ter ocorrido. 

3. Dados de \'ento - Apesar de serem dados referentes a uma série histórica bem grande. 

sua variação temporal não foi obtida. ncccssitnndo recorrer a wna aproximnçâo grosscirn 

de sun evolução. baseada em infonnnçõcs pessoais (essas. sem dúvida . de grande valia). 

4. Fstrat(/icaçrio não permanente - Segundo CALIJUR I ct. nl. ( 1996), o reservatório 

apresenta-se estrntificado apenas nas horas mais quentes do dia. prnticamcnte 

desaparecendo tal aspecto nos meses de invcmo. Os ventos pro\"indos das massas de ar 

do Occ.1no Atlântico proporcionam eficiente mistura das <lguas diminuindo tal processo. 
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O acima exposto novamente aponta para aquilo já afinnado no início do presente 

texto acerca da opçiio pela escolha do modelo numérico relati,·amcntc simples. Não é 

interessante a escolha de um modelo mais complexo. se não podemos ter ccrtc141 se este 

fimcionani adequadamente. A necessidade da obtenção de base de dados mais recentes c 

compath·cis com a aferição de um possível modelo mais detalhado. juntamente com o f.1 to 

de hnver mistura dns águns durante grande parte do tempo justificam a alternativa utilizada. 

Scglmdo CALIJURI ct. ai. ( 19%) a cstratificnção térmica do reservatório acontece apenas 

nas horas mnis quentes do din. sem ocorrência de cstmtilicnçiio pronunciada nos meses de 

inverno. A ação das massas de ar provenientes do Oceano colaboram para a mistura 

constante das águas da represa. 

Após as primeiras observações acima. n1mos às discussões dos resultados. Os 

valores dos pan1mctros utilizados. por serem comuns na práticn. devem estabelecer para o 

modelo do reservatório Billings um padrão de escoamento semelhante ao real. Fica muito 

evidente que de,·cmos efetuar medições dos ventos para reali1.ar um ajuste adequado do 

modelo. Os ,·cntos detcnninam o pm.fn1o de rccin.:ulação a ser obtido no rcscn·atório. O 

comportamento dos resultados frente às ,·ariações dos parâmetros anemométricos mostra a 

grande importância destes. As r-iguras R.4 a R. 7 camcteri141m bem essa necessidade. Quanto 

aos outTos parâmc.tros. ,·erifiea-sc que c.>s mesmos representam o que se pode denominar de 

"ajuste fino" deste modelo. 

Os resultados obtidos. tanto com os dados hipotéticos como com dados reais. 

permitem diversas conclusões a respeito da dinâmica de larga escala do reservatório. Em 

todas as simulações, com ou sem ausência de ,·cntos. o escoamento principal ocorreu no 

sentido Pedreira - Summit-Control devido ao funcionamento da estação elevatória situada 

nessa barragem. Na ausência de referido bombeamento de água, o escoamento principal 

ocorreu no sentido do Braço do Tnquacctuba - Summit-Control. O primeiro caso pode ser 

constatado nns Figurns R.2. X.4 c R. 7 c dc\·c às altíssimns vazões bombeadas em Pedreira c. o 

segundo. em virtude dn maior parte da va1 .. io natural estnr coneentradn no bmço referido c 

pode ser ilustrado na Figura X.5. 

Utili1 .. 1ndo dados reais para a simulação. juntamente com a variação de ventos. nota

se que. confonnc o bombeamento em Pedreira é interrompido c os ,·cntos cessam. o 

reservatório passa a se comportar como uma "piscina". Em outras palavras, ns águas flemn 
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praticamente em repouso, com movimentos de recirculação ausentes. Isso sustenta a hipótese 

de que as águas das vazões naturais não injetam quantidade de movimento considerável ao 

reservatório Billings, apesar de serem imprescindíveis para manutenção da massa global do 

sistema (variação de níveis). A Figura 9.1 elucida o comentado. Adiante são apresentados 

outros aspectos que levam a tal conclusão . 

Figura 9.1: Reservatório com fluxos nas direções Taquacetuba - Summit-Control e 
Pequeno-Summit-Control na ausência de ventos e bombeamento em Pedreira. 

Outro fato interessante é a ocorrência de um estrangulamento próximo à passagem 

sob a Rodovia dos Imigrantes, que causa o amnento da velocidades das águas no local, bem 

como alta turbulência associada. Esses resultados estão em conformidade com os relatos de 

ALMEIDA ROCHA (1984}"'••. que ressalta o aumento da turbulência na região, 

promovendo uma maior mistura das águas. Um ponto de coleta de dados em tal local é 

adequado para o ajuste do modelo. 

"" ALMEIDA ROCHA, A.( 1984). Ecologia, os a!.pectos sanitários e de saúde pública da represa 
Billings na região metropolitana de São Paulo, uma contribuição a ~1w recuperação São Paulo. 166 
p. Tese (Livre Docência) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. 
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Como já mencionado, as vazões naturais parecem não intervir de forma relevante no 

padrão de escoamento, porém são importantes para a conservação da massa como um todo. 

A obtenção de resultados satisfatórios para a evolução dos 1úveis só foi possível com a 

implementação do algoritmo de variação de vazões, que conseguiu incorporar não só o 

escoamento básico, bem como a vazão oriunda das chuvas. O seu funcionamento foi bastante 

eficiente no ajuste mensal, mas como podemos observar na Figura 9.2 abaixo, o gráfico 

apresentou pontos divergentes na simulação do ano de 1995. Um estudo localizado desses 

rios de pequenas bacias é interessante para uma melhor representação de tais vazões. Não 

são estudos caros e podem envolver pesquisadores em fonnação. SJL V EIRA & TUCCI et. 

al. propõe wna metodologia bastante razoável em relação aos custos necessáriostttt. A 

existência de postos pluviométricos ua região favorece essa implementação de pesquisa de 

campo. O conhecimento detalhado das vazões pennite, também, desenvolver cenários 

futuros de operações de bombeamento na represa levando-se em conta esses resultados 

poss{veis das vazões naturais. 

Nfvels Calculados e Observados em Pedreira às 24 hs. do dia 30/09194 ao dia 30109195 

o 30 60 00 120 150 180 210 240 270 300 330 36() 

Tempo (Dias) 

FObSl 
~ 

Figura 9.2: Comparação dos valores calculados e observados durante o período 
estudado. 

tttt SILVEIRA, G. L.; TUCCI, C. E. M.; SILVEIRA, A. L. L. (1998). Quantificação de Vazão em 
pequenas Bacias sem Dados. Revista Brasileira de Recursos Hldricos, v. 3, n. 3, p. 111-31, Jui./Set. 
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O único teste no qual se incorporou o modelo de transporte de constituintes foi 

aquele executado para lazer a cstimati,·a do tempo de residência. Este teste também loi o que 

trouxe os resultados mais consistentes. COJI\'ém destacar que esta em uma etapa não prc,·istn 

no início dos trabalhos. que pretendinm incorporar apenas o estudo hidrodiniimico pelo 

modelo de circulnção. A estimntiYa do tempo .de residência seria obtidn atraYés de umn rotinn 

contidn no programa IPH-A que possibilitn ncompnnhar n trnjetórin de um llutuador lnnçado 

em qualquer lugar do domínio espacial. Os testes com n simulnção de llutuadores f.1lhnram 

pelos seguintes motivos: junto à barragem de Pedreim. à nordeste. configurou-se uma zonn 

morta. pois a rccirculaç<"io promoYida pelo ,·ento impedia o progresso do llutuador. que 

repetia a mesma trajetória circulnr próxima ao local de lançamento. A idéia de retirar os 

ventos pnra estimar a residência também não obtcYc sucesso. pois devido à região de 

estrangulamento mencionndn anteriomJCntc. o Jlutuador se dirigia constantemente até a 

margem da represa.. Desta fonna . a incorporação do modelo de transporte se tomou a 

alternativa mais ndequada parn avaliar o tempo de trânsito de algum constituinte pnssi\·o c 

conscrvativo. O programa que pennitia o uso dn cquaçi1o de advccçilo-difusão já cstnYn . 
pronto c em interface com o modelo de circulnçilo. 

A simulnção escolhidn foi realizada com os dndos do período compreendido entre O 

homs do dia O I de outubro de 1994 c O homs do din O I de outubro de 1995. de nwncim que . . 
incorporasse apcnns um comportamento nnunl. A quantidade de dados de entrada foi grande. 

o que conduziu a wn procedimento para certificar que eles fossem incorpomdos de mnneira 

adequada. O volume de dados chegou a um número razoável. Para cada minuto de simulação 

foi ncccssàrio entrar com a velocidade do Ycnto nas duas direções cartesianas. as ,·azõcs 

bombeadas c descarregadas em Pedrcirn c Stunmit-Control c todas as vazões naturais com 

suas respectivas variações, de maneira que se obti\·cssc 14 dados por intervalo de tempo de 

simulação. Portanto. para completar a simulação foi necessário utilizar 7.358.400 dados de 

entrada. com um arquiyo de mais de 20 Mb. Nesses dados consta que em Pedreira. em 

virtude das regras operativas legais. a maior parte do tempo não houve funcionamento 

(bombeamento). No período estudado. apenas 90 dos 365 dias do ano cnvoh·cram as 

opernçõcs de bombeamento. O período de sua maior intcnsidndc foi o mesmo da época de 

chuvas. com ênfase para o mês de fevereiro. Jà entre os meses de agosto c setembro holl\·e 

apenas um dia de operação da elevatória em Pedreira. Podemos caracterizar as operações em 

Pedreira da seguinte maneira: 
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Outrrnro I 99-1 Opcraçilo rcdt11ida. 2 dias em 3 I 

Nm·embm 199-1 Opcraç:lo rcdut.idn. 7 dias em 30 

Dezembro 199-1 - Opcraçilo pronuncinda. 13 dins em 3 1 

Janeiro /995 - Operação prommcinda. 17 dias em 31 

Fevereiro / 995 - Opcrnçào bem pronunciadn. 22 dins em 2H 

Março 1995 - Operação pronuncinda. 14 dins em 3 1 

Abril 1995 · Operação rcdnzida. 6 dins em 31 

Maio 1995 - Operação rcdut.idn. 3 dins em 3 1 

Jrmho I 995 - Opcraçilo rcduzidn. I dia em 3 1 

Julho 1995 Operação rcdtl/.ida. 3 dins cm J I 

Agosto I 995 - Operação nuln 

Setembro / 995 - Operação reduzida. I ~ia em 3 1 

Como visto em CETESB. 1979. n operação de bombcnmcnto é que dctcnninn o 

tempo de residência c o movimento no reservatório. Ou seja. parn conseguir reduzir o 

trànsito ao máximo. na intenção de manter o constitnintc durante o menor tempo possível na 

represa, deve-se operar a cstnção clcvntória em Pedreira. Se pensarmos no caso de um 

poluente. serin certo manter n opcraç.1o de bombcmncnto sempre ntuantc. Em contrapartidn, 

o mnior aporte de contaminantcs se <11 atmvés dn referida opcmção. que nduz ns águas do 

sistema Tietê-Pinheiros. uma das bacias mais poluídns em todo o mtmdo. A SCb'uintc 

conclusão é vcrdndcirn. c já é de ciência de autoridndcs c pesquisadores: É impossível a 

recuperação da Reprcsn Bi llings sem o tmtnmcnto dos cflucntcs lnnçndos nos Rios Tietê c 

Pinheiros. Apcnns com esta rccupcmçiio é que podemos pensar em dins melhores pma o 

Sistcmn Bi llings . 

Voltando a discutir o teste rc.1li7ado. n mo,·imcntnçào dn mancha em direção ao 

Summit-Control foi nccntuadn nos meses de Dezembro a Março. quando o mo\'imenlo 
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ad,·ccti\'O dominou a caractcrísticn do transporte em limçào do mome11f11111 i•üctado nas 

operações de bombeamento c pelo aumento das nJZ<)cs dos rios c córregos em conseqiiência 

de chm·as. Nos outros meses. o proc~sso difusiYo foi mais intenso. fazendo com que a 

mancha se diluísse sem praticamente mo,·imcntar-sc. No início da simulação também se 

obscr\'a um espalhamento promo\ido pelo gr<:~ndc gradiente de concentração. o que jit era 

cspemdo. Confonnc tnl gmdicntc diminui. a capacidade difusiYa tmnbém foi se extinguindo. 

Nota-se que a frente da mancha atinge o estrangulamento sob a Rodovia dos Imigrantes em 

25 dias. Nesta fhsc. o transporte mlvcctiYo é comandado pela ação do vento c 

descarregamento na Barragem Reguladora Billiugs-Pcclras (Sununit-Control). Nota-se que as 

maiores concentrações na mancha mio se af..1stmn da Barragem de Pedreira. Somente após a 

primeira quinzena de no\'embro conseguimos perceber um caminhamcnto da mancha como 

um todo. Tal comportamento se deve à quase lotai ausência do bombc.1mento nesta f..1sc. 

Mesmo assim. até I 00 dias após o tempo inicial de simulação. percebemos a insistente 

permanência de uma f.1ixa de constituinte na margem direita ainda nas proximidades da 

barragem. O enorme tempo que a mancha pcnnanece no local nn ausência de funcionamento 

das estações clc,·atórins nos mostra ser cnpaz de propiciar além de intensa deposição de 

sedimentos na região. grande ntividadc biológicn, no caso do constituinte ser rico em 

nutrientes c matérin orgfinicn. propicinndo h/oom de algas. f..1to constante na região. 

Confonnc HIDROPLAN, op. Cit .. os primeiros movimentos organizados pela população em 

defesa da qualidade das águas da represa surgirmn nessa região. prowl\·elmcntc a mais 

afetada de todas no reservatório como um todo. Assim. o modelo reproduz o comportamento 

observado com relação ao deslocamento de poluentes. o que mostra que os parâmetros 

ajustados jit pcnuitcm uma primeira nnálise do aspecto de poluição c que o modelo se adequa 

para estudos posteriores nesta linha de tmbalho. Podemos dizer que os movimentos da 

população representam uma resposta social às conseqüências dos f..1torcs fisicos c biológicos 

que ngcm no reserYatório. 

Nos meses subseqiicntcs de janeiro, feycreiro c mmço. quando o bombc.1mcnt? se 

configurou mais intensnmcntc. a mancha foi sendo empurradn em direção à RodO\in dos 

Imigrantes. ajudada pelo aumento da vaúio oriunda dos Braços dos rios Taquaceluba c 

Bororé. Em meados de fc,·erciro. ela passou pelo estrangulamento sob a Rodovia dos 

Imigrantes c seguiu em direção ao Summit-Conlrol. Nesse período. é importante notar que 

todos os braços. a exceção do Taquacctuba. apresentam tun certo aprisionamento de 

constituintes. isto é, 1\mcionam como zona morta. Tmnbém no mesmo período. o pico mais 
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alto de concentrações deixa a rcprcsn. É intcrcssnnte rclntnr que n mnnchn. já com 

conccnlrnçõcs infcrion!s nessa oc<rsÍilo. se dirige ao çhamado Braço do Capivari. já ua 

,·crtcntc Atlârllicn . local esse afetndo por processo de deposiçiio de sedimentos 

(HIDROPLAN. op. Cil.. p.76). Aindn. de acordo com o modelo. numn região mnis ao norlc. 

as ,·nzõcs do Rio Pequeno foram cnpnzcs d~ bloquenr ns correntes gerndns no período de 

bombeamento. O grndientc de conccntrnçõcs ncssn região é menor que nns outras. c ns 

correntes eram irrisórins. nf.1stnndo ns conseqiiêncins dns opernçõcs de bombeamento. Esta 

si tuação também mostm que n hidrodinâmica pode explicar n qunlidadc das águas em 

Billings. tunn vez que ns observações de cmnpo mostram que ns águns aprescnlnrmn sempre 

as melhores condições de qualidade neste local (HIDROPLAN. op . Cil.. p. 76). 

Pnrn o período compreendendo os meses de abril a sclernbro. loi concluído que os 

processos difusivos tomam conla da distribuição dos constituintes. Alindos ao Ycnto. esses 

processos pcnnitcm concluir o seguinte. De ncordo com o modelo. os dois cstrci tamcnlos 

encontrados. o primeiro sob a Rodovia dos Imi grantes c outro a pouco menos de I Km da 

entrada do Braço do Capivari pnrcccm aprisionar o constituinte. É nessa região <rue fomrn 

observadas as maiores concentrações (simulndas) no período. sofrendo npcnas urna Ienin 

diftrsiio na mancha. É interessante uotar que no din 17/03/1995 já é possível notnr a 

distribuição característica da mancha na quase que total ausência do bombeamento. A 

fonnaçiio de ondas gcmdas pelo soprar periódico do vento. é pcrccplh·cl principalmcnlc nos 

braços de menor Yll7-<1o ou mesmo naqueles sem va1 .. 10. como é o caso do Braço do CapiYari . 

É possível notar os vetores velocidade altcmando a direção num certo período. 

caracterizando bem essa dinâmica. A necessidade de wn estudo do período das ondas 

representadas no modelo se lilz necessário. Muito provm·cJmcntc nos períodos mais quentes. 

que se iniciam no final de agosto até meados de dezembro. quando a operação de aduçiio de 

água em Pedreira é pequena c cslratificaçiio térmicn diuma se instala. deve haYcr a lonnaçiio 

de seiches superficiai s c intcrnns que dctcrrninnriio n varinçiio tcmpoml c espacial (espessura 

c pos ição vertical) da tcnnoclina na represa como um todo. A seguir. nprcscnta-sc a c\'Oiuçiio 

da mancha no período cstudndo. em urna scqiiência de figuras que pretendem clucidnr os 

comentários nqui fei tos. 
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Figura 9.3: Configuração da mancha pouco após o início do primeiro bombeamento em 
2511011994. Valores no quadro correspondem às concentrações em unidades de 

concentração (u.c.) 

Figura 9.4:Configuração da mancha cessado o Bombeamento em 27110/1994. Valores 
no quadm corresJlOndem às concentt·ações em unidades de concentraçí\o (u.c.) 
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Figura 9.5:Configuração da mancha após passado o mês de outubro de 1994 (1111194). 
Valores no quadro correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.6: Configuração da macba no dia 26/1111994. Observe as concentrações em na 
região de Diadema. Valores no quadro correspondem às concentrações em unidades de 

concenn·ação (u.c.) 



Figura 9.7:Configuração da mancha no dia 01/12/1994. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.8: Configuração da mancha no dia 01/01/1995. Valores no quadro 
correspoodem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.9: Configuração da mancha no dia 07/0111995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.10: Configuração da mancha no dia 01/0211995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.11: Configuração da mancha no dia 21/02/1995. Valores no quadro 

correSJ)Ondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.12: Configuração da mancha no dia 26/02/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.13: Configuração da mancha no dia 01/03/1995. Valores no quadro 
correspondem Às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.14: Configuração da mancha no dia 17/03/1995. Valores no quadro 
correSJlOndem às concentrações em unidades de concentração (u.c~) 
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Figura 9.15: Configuração da mancha no dia 01/04/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figurn 9.16: Configuração da mnnchn no din 11/04/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.17: Configuração da mancha no dia 21/04/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidade.s de concentração (u.c.) 

Figura 9.18: Configuração da mancha no dia 01/05/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.19: Configuração da mancha no dia 01/06/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.20: Configuração da mancha no dia 11/0711995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.21: Configuração da mancha no dia 15/07/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.22: Configuração da mancha no dia 17/07/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.23: Configuração da mancha no dia 21/07/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.24: Configuração da mancha no dia 26/07/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.25: Configuração da mancha no dia 01/08/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (tLc.) 

Figura 9.26: Configuração da mancha no dia 01/09/1995. Valores no quadl'o 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Figura 9.27: Configuração da mancha no dia 05/09/1995. Valores no quadro 
correspondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 

Figura 9.28: Configuração da mancha no dia Ol/10/1995. Valores no quadro 
conespondem às concentrações em unidades de concentração (u.c.) 
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Tendo em vista o reservatório Billings como importante componente do sistema de 

abastecimento de água c de produção de energia elétrica para Baixada Santista c Urandc São 

Paulo (CALIJURI cl. ai.. op. cil.) c seu alto grau de cutrofização. é imprcscindÍ\·el o uso de 

tecnologia para recuperação c um gerenciamento bem feito (com rígida liscaliznção c 

avnliaç<'io dos usos múltiplos). O modelo aqui utili:.rA1do mostra-se promissor para avaliar o 

comportamento de Billings. A aferição do modelo descrito poderá trasnlonná-lo num 

importante inslnuncnto inicial deste gerenciamento. o qual poderá ser utilizado para atuar no 

sentido de se viabilizar um tempo maior de vida útil da represa (em termos de produção 

energética c abastecimento de água). além de tull local mais propício para recreação c lazer. 

itens importantíssimos num cotidiano cstrcssantc como o da cidade de São Paulo. 

Frisa-se que este estudo representa o primeiro esforço no sentido de estudar o 

reservatório de Billings como um todo. visando entender a qualidade da água nos diferentes 

pontos como decorrente das características hidroditHimicas do reservatório. Verifica-se. aqui. 

que este ponto de vista é correto. levando em conta ns possíveis conclusões j it obtidas a pnrtir 

de análises simples dos resultados observados por outros autores. Assim. encoraja-se a 

continuidade desses estudos c a sua utiliz.1ção no real gerenciamento de Billings. de fonua 

que esses trabalhos não passem a. constituir apenas um arquivo morto de teses ou 

dissertações que se restringem aos espaços não-frequentados de nossas bibliotecas 

univcrsitnrias. 
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10 CONCLUSÕES SOBRE AS SIMIJLAÇÕES 

De uma maneira geral. o reservatório Billings tc,·c a sua dinâmica de macro escala 

representada pelo modelo bidimcnsional verticalmente integrado. Grandes nwmços niio 

podcriio ser nleançnclos se niio houver um monitormncnto com \Ístns n umn alcriçiio do 

modelo. As conclusões são abaixo assinnladas: 

A fonnaçiio do campo de Yelocidades é um produto da combinaçiio da dini\mica de ,-enio 

c de bombeamento no rcsen·atório. que na ausência destes permanece com as nguns 

praticmnente paradas. A agitnção oritmdn dnquclc primeiro f.1tor constitui a principal 

forçantc dns <Íguas nos períodos sem ndução. 

Apesar da cv!dcute ncccssidnde de dados para uma nferiçiio do modelo. os resultados 

referentes ao tempo de residência mostram que ele funciona ndequndnmente. Como 

evidenciado por CETESB. 1979. c também por meio do nosso trabalho. o tninsito no 

resen,atório é cxtremnmente dependente da operação de bombenmento. A rclaçiio com 

OS nÍ\'CiS de ngua também SC mostrou satisfatória. 

A aproximação das vazões de entrada dos rios se fez necessário c com resultados 

interessantes para simulações mnis curtas. A discrcpâncin dos vnlores rcnis, 

principalmente nos meses de mnior intcnsidndc de chuvns requer valores mais nltos do 

coeficiente de rlln-o_ff . muito proym·clmcntc pelo solo cstnr mais snturado, com 

conseqüente muncnto dn dcscnrga supcrficinl. O monitornmento dessns entradns de água 

é relevante. pois clns siio fmtdamcntais no bnlrutço de massn do sistema. 

Os braços do resermtório se aprcsentnm como ,·crdndciras zonns mortns. Com exceção 

dos Brnços dos Rios Pequeno c Tnquncctuba que apresentam vazões capnzcs de frear o 

avanço da mancha. todos os outros aprcscntarnm ncínnulo de constituintes. Niio é de se 
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estranhar que é relatado a scdimcntaç<lo pronunciada no Braço do Capi,·ari em 

HIDROPLAN. 19%. 

A região da margem direita do reservatório. nas pro:-;imidadcs da Bnrragcm de Pedreira. 

é n que se mostrou mais suscctircl aos eleitos nocivos do bombeamento. A combinação 

das altas concentrações de poluentes oriundas do Rio Pinheiros no campo de correntes nn 

região. propiciam tanto a deposição de sedimentos. que incorporam melais pcsmlos bem 

como tempo suficiente c necessário para as assimilação de nutrientes c transformações 

biológicas dcgcneradoras dn qunlidndc dn água nn rcgii\o. 

A rctupcraçiio dn qunlidadc das águns da Billings. como apontndo nos trabalhos citados 

nnlcrionnentc. está intrinsccmnenlc lignda à recupcmção das águas dn Bncin do Alto 

Tietê. Essns são responsáveis pelo estado de degradação do corpo hídrico. mns em 

contrapnrtida. a sun entrada no sistema é que é capnz de c:-;pelir os constituintes do 

reservatório. Parafmseando HIDROPLAN. op. Ot.. "Não acreditar na franca 

recuperação dos corpos d'água da Bacin do Alto Tietê. é condenar pnra sempre o estado 

de qunlidndc dn água do reservatório Billings ... " 
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li RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

De acordo com os resultados actma C.'\pl icitados. recomendamos os seguintes 

processos para.futuras pesquisas: 

I. Em relação a utili1.ação do modelo IPH-A 

Plancjnr colctns de dados com \"istns n nlcrição do modelo. incluindo n 

implcmcntnção de cstnçõcs climatológicas para obtenção de dndos de ,-cntos c meios de 

obtcnçiio dns ,·azõcs dos rios em intcryaJo de tempo ndcqundo. 

Estudnr o trnnsportc de constituintes não conscn ·ntiYos. como Coliformcs. 

DBO c 00. por C.'\cmplo. 

UÍiliznr o modelo pnrn s imulnr C\"CIItuni s intcn·cnçõcs nntrópicns nn rcprcsn. 

pois este se mostrou cficat. nn rcprcscntnção dn hidrodinâmicn dn rcprcsn. mesmo sendo 

ele o primeiro estudo n considerar o movimento dns :iguas do rcscn ·ntório como um 

todo. 

2. Em relnçào à utilização de out ros modelos 

De acordo com o cstndo dn arte ntunl em relação a m<XIclagcm de 

rcscn ·atórios. a aplicação de um modelo tridimcnsionnl é intcrcssnntc. Um estudo da 

dinâmica c influência das ondas geradas pelo ,·cnto. bem como da dinâmica de entrada c 

snída de água do rcscn ·atório scr:i melhor representada por meio uma amílisc mais 

dctalhndn como no caso tridimensional. Com ,·istas nesse tipo de aplicaçiio é que 

poderemos entender c utili1.ar de fonna mais "sustcnt:h ·cl" a represa. 

Aplicando c\·cntualmcntc um modelo tri-dimcnsionnl. fn1.cr uma modelagem 

adequada dn qualidade de <Ígun no rcscn ·ntório. nunca desacompanhada do 
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monitoramento mcncionndo nntcrionncntc. n fim de cnrnctcrii'nr n cnpncidndc de mistura 

\'Crtical. trnns,·crsnl c longitudinnl scjn no período de cstrntilícnçiio ou niio . 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho de muitos anos no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS em 
modelação de estuários c lagoas permitiu o desenvolvimento de um sistema computac ional. 
versátil c ele fácil utilização em microcomputadores do tipo PC, destinado à simulação do 
escoamento c transporte de massa em corpos de :ígua bidimensionais. O método utilizado pelo 
sistema IPI-I-A, para a resolução numérica elas equações que defin em o escoamento, é baseado 
na técnica de diferenças finitas. semi-implícita de direções alternadas. As equações da 
continuidade c dinâmica. previamente integradas na vertical , consideram a perda de carga 
junto ao fundo. a ação do vento na superfíc ie. a força de Coriolis c um coeficiente ele difusão 
turbulenta. O mesmo método é utili zado para solu\·ão numérica da equação de advccção
difusão. 

Este sistema é aplietívcl ao estudo de corpos de :ígua em que as dimensões horizontais 
sejam fortemente predominantes sobre as dimensões verti cais. no qual as componentes 
horizontais ela ve locidade possam ser descritas por valores médios na vertical. Em cada 
e lemento da malha de dlculo são determinadas. durante o tempo de s imulação, as variações 
de vc lociclaclc c de nível. Essas variações são obtidas em função elas modificações que 
ocorrem nas condições de contorno es tabelecidas nas fronteiras abertas (vazão ou nível) c da 
intensidade do vento que atua na superfície. Para o caso de transporte c difusão ele 
contaminantcs é utili zada, em cada iteração, a equação de advecção-difusão, obtendo-se a 
variação da concentração do contaminantc em cada elemento. Esta variação é calculada a 
partir do campo de ve locidades. das variações de concentração nas fronteiras abertas c dos 
valores desta nos pontos em que o mate rial poluente é despejado. 

A utili zação deste tipo ele rnoclelação matemática em rios ele largura considcrc1vel, 
estuários e lagoas permite . desde que apoiada num conjunto ele dados apropriados c 
corretamente levantados, a compreensão da importância de cada um dos fatores que atuam no 
escoamento. O estudo deste comportamento hidrudinâmico é importante na defini ção ele ações 
tais como: dragagcm de canais, escolha de pontos de lançamento de esgotos e cnuentcs 
industriais (construção de cmiss:írios). avaliação do impac to de obras de aproveitamento 
hídrico e seu planejamento. determinação de locais para tomada de águas, previsão de zonas 
sujeitas a erosão. 

O desenvolvimento desse apl icativo iniciou com a modelação do estuário do Rio 
Guaíba e foi aperfeiçoado nos es tudos realizados na Lagoa elos Patos . Rio da Prata , Rio 
Uruguai , Lagoa Setúbal (Santa Fé. Argentina) c Praia de lpancma (Rio Guaíba) . 
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IPH - A Aplicativo para modelação de cstmírios c lagoas 

Descrição dos modelos de circulação e transporte de massa 

Equações básicas 

Para descrever o escoamento em águas pouco profundas, bem como o transporte e a 
difusão de um contaminantc neste meio, são usadas as seguintes equações para o caso 
bidi mensional : 

a) Equações do escoamento: 

JU ()U ()U Jc, g U J U 2 +V 2 r" 
-+ U-+ Y--D.V+n -+ ---v MJ=O 
i:lt Jx ·Jy "" (h. C11 11 H 1 

JV JV i) V oc; !.! V J U 2 + V 2 r" 
-+U-+V-+!1U+••-+~ --· - vôV=O 
i:lt Jx Jy ""Jy C11 H H 1 

Jc. J(HU) ()(HV) 
---=- +--+--=0 
Jt Jx Jy 

b) Equação de transporte de massa: 

i) ( Cl-1) () ( CHU) o( CHV) () ( êJC) () ( êJC J 
--+ + =- HD - +- HD - +PHC+RH 

êJt Jx Jx Jx ·' ux Jy >' Jy 

onde: 
U, V componentes do vetor velocidade nas direções x c y 
Ç níve l medido a partir de um plano ele referência fixo 
h profundidade referida a este plano 
H profundidade total (H= h+ Ç) 
.Q aceleração ele Cori oli s 
'tsx 'tsy componentes ela tensão ele cisalhamento na superfíc ie 
Ch coeficiente de Chczy 
v, coeficiente ele dissipação turbulenta 
C concentração integrada na vertical 
Dx Dy coefic ientes de dispersão nas direções x e y 
P coeficiente de decaimento 
R termo de fonte 
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IPH - A Aplicativo para modclação de cstwírios c lagoas 

Método de resolução 

Para cada direção, num primeiro momento, é obtido o campo de velocidades e,a 
seguir. é resolvida a equação ele advecção-difusão. Em cada intervalo de tempo, o cálculo é 
real izado em duas etapas: primeiro é efetuado em cada linha o cálculo do nível e ela 
componente U ela velocidade at ravés ela resolução de um sistema linear tridiagonal pelo 
método ele dupla varredura. A seguir, também, linha por linha e de forma análoga, são 
calculadas as concentrações. A segunda etapa consiste na determinação das componentes V 
das velocidades, de novos níveis e das concentrações repetindo para as colunas o mesmo tipo 
de cálculo realizado para as linhas na primeira etapa. 

O esquema de resolução baseia-se no esquema proposto originalmente por Lendertsee 
( 1967, 1970), porém com algumas modificações. Por exemplo, as batirnetrias são informadas 
nos mesmos pontos onde são calculadas as componentes da ve locidade. 

No re ferido esquema são ut ili zad;!s di ferenças centradas na so lução da equação de 
transporte de massa. Para o caso em que a relação U ·ÜX I D é maior do que 2, o uso ele 
diferenças centradas para discreti za r o termo convec tivo traz problemas de instabi lidade. 
Neste caso é comum observar que as concentrações calculadas osc ilam a montante da fonte. O 
emprego deste esquema obriga então. quando as veloc idades são altas, a usar modelos 
"encaixados" c o tra nsporte de massa é calculado só no mode lo de malha re fin ada que possui 
um L'-1x compatível com a relação ind icada. 

Para a so lução da equação de advecção-difusão foi implementado um novo esquema 
numérico usando uma ap rox imação de maior ordem para o cálculo elo termo de convecção. A 
técnica utili zada é a da interpolação quadd tica no sentido do escoamento proposta por 
Leonard ( 1977, 1988) c que permite melhorar de forma conside rável o problema referido. 

Características do aplicativo 

O sistema pode ser instalado em qua lquer computador da li nha PC sem ex tgencias 
especiais de memória, mas que devcr;í Ler co-processador matemático c monitor colorido para 
uma melhor visualização das saídas gráficas. 

O armazenamento, bem como o esquema de CéÍlculo, foi otimizado para permit ir um 
melhor desempenho. Em um microcomputador de 640k de memória. pode-se executar um 
modelo de, aprox imadamente, até <1600 elementos internos. 

Para a implementação ele um modelo de circulação são nccess;1 rios os seguin tes dados 
ele e nt rada: 

-configuração geométrica (contorno c batimetria); 

-condições de contorno para cada simulação (níveis ou velocielades nas fronteiras 
abertas e intervalo de tempo em que são fornec idos); 

-interva lo ele tempo ele cálculo, tamanho el a malha, rugosidade do fundo, constante de 
atrito do vento, coeficiente de viscos idade turbulenta, nível inicial e latitude; 

-ve locidade e direção do vento em cada instante para toda a área de simulação ou, em 
casos de grandes corpos de água, em diferentes pontos, para que o modelo obtenha mccl ian tc 
interpolação o valor da tensão de cisalhamento em cada elemento el a malha. 
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Se fo r ncccss<íria a simulação da di spersão de um contaminan tc dcvc rüo ainda ser 
fornec idas as seguintes informações: 

-concent ração inicial; 

-indicação do tipo de condição de contorno em cada elemento da fron tei ra abe rta c. 
caso necessürio, informação do va lor da concentração ao h)ngo do tempP de s imu la~üo: 

-valor dos coeficientes de difusão longitud inal c tranwersal assim como n coefic iente 
ele decaime nto (T90 para o caso de coliformcs): 

-loca li zação das fontes quantidade c concentração elo poluente despejado. 

Nos e lementos de frontei ra em que as condi \·ões de contorno não permanecem 
constantes dcvení ser indicado o arq uivo que contém os va lores a uti li zar. Dever:í também ser 
info rmado o in te rva lo. de tempo em que são fornec idos estes dados. ele forma a que o sistema 
obtenha os valores neccss<írios med iante interpolação. 

Os parfi metros ele ajuste do mode lo s'ão: 

- o coefic iente ele Chezy (C11 ) usado no dlculo da pe rda ele carga junto ao fundo. Ek 
pode ser informado dire tamente ou calculado em cada e lemento através das formulas: 

onde: 

ou jgf (H) l C11 = ~ lln - - IJ k l.o 

n - coeficien te ele Manning 
k - constante ele Kannan 
z o - rugosidaele el o fundo 

- o coe ficiente que re lac iona a tensão de cisa lhamcnto na superfíc ie livre com o 
quadrado da ve locidade do vento C de acordo com as fo rmulas: 

onde: 
W x c Wy - componentes da \'l' locidadc do vento 
c\' - coeficiente de ajuste 

-o coeficiente de diss ipação turbulenta (\'1) 

- os coeficientes de di fusão longitudinal c transversal (DI c 0 1), a part ir dos quais são 
calculados os coeficie ntes Dx c Dy através das formulas: 

e 

onde: 
8- ângulo e ntre o vetor velocidade com o eixo x. 

-o coefic iente de decaimento (P). 
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IPH - A Aplicalivo pnra modclação de cslu;írios c lagoas 

A modclação torna-se simples pelo uso de programas que facilitam o tng rcsso c a 
modi ficação do contorno, da batimetria c do tipo de condições de contorno. 

,-------, 
f AHQUII'O C0,\7Et\'tJOI 
I o C0.\7'0R.\'0 \ • 
', U/GITA 117~1/JO \ 

,-------------, 
' ' / . I R{}/'/1 "11 ("O,\ 'TI:'.\'/lll / 

~I / ).1/)().\'SO/IR/:' .1 I """'1\11(-- 1 I 
1 (i/:'0.\f/JR/,\ I 

'-------------·' 
IN/CAL 

I 
GROTEL 

· ---------~ 

::===::::::::; 
AR(!r.IW .. \'.\".\" ~ 

/li/)().\'/)/:' 

1'1:".\71) 

,\ HQUII'OS CO. \f 
CO.\'In('filiS OH 

CO,\TOR.\'0 

S.\ .. 1'.\.\' 
.IR(JII/1 '/J /11:" 

Xt/.1;1.1/f:,\'TIJ 

. IR(JI'II 'OS C'O.If 
TH_ IJ/:"HIR/ 1.\' / HJ.\ 
rurn :.tnoHI-:s 

G I 
CONDI CON 

CA/.CU/.01 
CAI.CU/.02 

,\ RQU.If . .\'.\'.\' 
AHQ/.1.1/C.\ '.\'.\' 

/-~ . IHQUII'OSCO.If 
1',\I.OHI:"S C.~ I.CUI.AOOS +- , /lE ,\ 'II'EIS: . , 

I F.I.OCW.\01:.~ E 
CO.\'( /:",\'771.1 (.'Õf:'S NOS 

'0.\'TOS SOIJC/1;100.\' 

O sistema é const ituído por uma scq liência de programas (ver diagrama) que são a 
seguir suc intamente descritos: 

INICIAL - Serve para introduzir o contomo o que pode ser feito de diversas 
manei ras. 

GEOTEL - Permite in troduzir ou alterar a batimctria o que pode ser feito 
graficamente na tela ou através da leitura de um arquivo. ;\tuali za o arqui vo 
ARQGEO.XXX 

CHEZYTEL- Possibilita a definição elo coeficiente de perda ele carga em cada 
elemento. 

CONDICON- Permite, usando o curso r. definir c alterar o ti po de cont.lição de 
contorno nas fronteiras abertas. 

PRECALC I - Oor n o '"'911Ívo Af.l.QLllvi.XX: X cnm 1ndnfl n ,.. int'nrm 1t'\1'1P >. 

necessárias para o cálculo do escoamento. /\t ravés deste programa são fornccit.los os 
parâmetros para cada simulação, os dados de ve nto e os dados para cada condição de 
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contorno (o nome do arquivo que os contêm ou um único valor se a condição se 
mantiver constante). 

PRECALC2 - Gera o arquivo ARQUMC.XXX com todas as informações 
necessárias para o cálculo da dispersão de um contaminantc. Através deste programa 
são fornecidos os parâmetros para cada simulação. os pontos de lançamento com sua 
carga c os dados para cada condição de contorno (o nome d0 arq ui vo que 0s contêm ou 
um único valor se a condição se mantiver constante). 

CALCULO I -A partir dos dados fornecidos pelos arquivos 1\RQCONT.XXX. 
ARQGEO.XXX, e ARQLTM.XXX. efetua a reso lução numenca da parte 
hidroclinâmica pelo método de diferenças finitas de direções alternadas. 

CALCUL02- A partir elos dados fornec idos pelos arquivos ARQCONT.XXX, 
ARQGEO.XXX, ARQLil\·I.XXX c ;\RQUMC. XXX efetua a reso lução numérica da 
equação de transporte de massa sobre um campo de ve locidacks calculado previamente 
ou, para o caso não permanente. calcula este campo em cada iteração de tempo. Trata
se do programa CALCU LO I incrementado com o cálculo da difusão. 

Antes ele iniciar cada s i1mlla~'ão podem ser indicados locais nos quais os valores ele 
níve is calculados sfto armazenados. a fim de serem graficacl os poste riormente. O mesmo pode 
ser fe ito em relação às ,·elocidacles c concentrações. O programa ele cálculo permite também a 
indicação de pontos de lançamento de nutuadores sendo calculadas suas trajetórias segundo a 
evolução do campo de velocidades. 

O cálculo pode ser interrompido a qualquer momento aparecendo um menu de opções 
grMicas que permitem visualizar: 

- os valores das componentes da velocidade, dos níveis e das concent rações em cada 
eleme nto a medida que o cursor é deslocado na :írea de simulação. 

- o campo de ve locidades em qualquer região ela simulação, mediante o uso de 
"zoom"; 

- a trajetória de flutuacl0res. também com uso ele "zoom"; 

- os gr;íficos de velocidades ou níveis ocorridos. durante a simulac;ão, em lugares 
fixados no início do cálculo. 

- curvas de nível do módulo de ve locidades. dos níve is. da amplitude de oscilação dos 
níve is. da concentração c das batimctrias: 

Após cada interrupção. o dlculo pode ser continuado ou podem ser gravadas todas as 
vari:ívcis para posterior reinicialização. 

O cálculo ele cada interva lo de tempo para um modelo com 4600 elementos internos 
consome menos ele meio segundo num computador pentium DX I 00, 2 segundos num DX486 
de 50 MHz e 25 segundos num 286 de 16 MHz 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTAÇÃO E DEFINIÇÕES INICIAIS 

Linhas e colunas efetivas de c:Hculo 

O corpo de água a modelar é aproximado através de uma malha quadrada, de lado d.r , 
que possui M linhas, N colunas e MxN elementos. O contorno real L é subst ituído por um 

conto rno L adaptado à malha. O contorno L, por razões de dlculo, eleve estar afastado em 
pelo menos um dx dos limites da malha. Na figura é mostrado um exemplo simples composto 

por poucos elementos. 

r - - - - ---- - ----- ·- ---- - - ·---------

10 
---- - --- - --- ·-- --

9 

8 (j(j 67 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

No dlculo são usadas as vari;í vc is pertencentes aos elementos internos ao contorno c 
os externos que tem pelo menos um lado pertencente ao contorno. Os elementos são 

numerados, usando um índice k 1, como é mostrado no exemplo (no caso k 1 = I , 2, ... ,80). Ao 
conjunto consecutivo ele elementos ele uma mesma linha, que va i ele uma fronteira a out ra, 

denominaremos de linha efetiva de cálculo. Desta forma a linha 5 no exemplo contém duas 
I in h as efetivas de cálcu lo para as quais usaremos a scgu i ntc con vcnção: a prime i r a in i c ia na 
coluna 4 c termina na coluna 7, a segunda começa na coluna 8 e fi nali za na co luna 14. No 
exemplo temos então 9 linhas efeti vas de cálculo, c analogamente, 16 colunas efetivas de 
cálculo 

No contorno é fornecida informação para o cál culo. Para o caso do estudo 
hidrodinâmico, a velocidade normal à costa é considerada nula nas partes em que a fronteira é 
fechada. Nos lugares em que a fronteira é aberta, é necessário informar ou o nível ou a 
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velocidade normal. Desta forma temos que as linhas c colunas efetivas de e<\lculo são 
class ificadas entre os seguintes nove tipos: 

I - FF - fechada - fechada 
2 - FV - fechada - vclocidaclc 
3 - VF- velocidade - fechada 
4 - VV - velocidade - ve locidade 
5 - FN - fechada- nível 
6- VN - ve locidade- níve l 
7- NF - nível - fechada 
8 - NV - nível - ve locidade 
9- NN - nível -nível 

A geometria do ·modclo exemplo fica definida através da seguinte seqüência de dados: 

M=10, N=15 

NL=9 (ntímero total de linhas 4eti1·as de cálculo) 

linha /1 ° colu11a i11icial colu11a final tipo de linha 

2 6 8 1 
3 4 9 1 
4 4 10 l 
5 4 7 1 
5 8 14 5 
6 4 12 1 
7 4 l1 1 
8 3 8 1 
9 1 6 3 

NC=16 (número total de colunas (~fetivas de cálculo) 

colu11a n" linlta inicial finita ji11al tipo de colu11a 

2 8 9 1 
3 8 9 1 
4 7 9 I 
5 2 6 1 
5 6 9 1 
6 2 9 l 
7 1 4 1 
7 4 8 1 
8 2 4 I 
8 5 8 J 
9 2 7 1 

10 3 7 1 
11 4 7 1 
12 4 6 1 
13 4 5 J 
14 4 5 1 

lO 
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Aqui foi considerado que as velocidades serão informadas na borda esquerda elo 
elemento 69 e que os níveis serão fornecidos no lado direito do elemento 36, únicas fronteiras 
abertas , o que determina os tipos de linha 3 c 5 ele acordo a convenção adotada. 

Localização das variáveis na quadrícula de c;ílculo 

As variáveis que intervém no d lculo estão distribuídas espac ialmente em cada 
elemento ela malha de acordo com a seguinte figura: 

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.\ I~ IS 

h, v 

z, c 
• h, ll 

h - bati/Jlelria 
z- nível 
u - co/Jlponente da velocidade 

na direção x 
v - co/Jlponen.te da velocidade 

na direção y 
c - concentração 

A batimetria na quadrícula está, desta forma, definida pelos valores das profundidades 
em cada um ele seus lados. A área da seção entre dois elementos para o nível zero é dada pelo 
produto ltx dx. A ve locidade normal média na seção é definida pelo valor de 11 (ou de v). O 
nível z c a concentração c estão localizados no centro ela quadrícula e representam o valor 
médio no elemento. 
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FORMAS DE INGRESSAR O CONTORNO 

Existem duas formas de fazer o levantamento elo contorno c ela bat imetria a partir ela 
carta que contenha os dados existentes da região em estudo. 

-
A forma tradic ional é usar papel vegetal no qual previamente foi desenhada a malha, 

com o tamanho do dx preestabelecido, sobre a qual se aproxima o contorno de forma 
conveniente. Nos lados das quadrículas internas é anotado o valor da batimetri a. A part ir dos 
dados no papel vegetal pode ser ingressada a geometria elo modelo. Para tanto é possível usar 
di versos tipos de arqui vos, os quais podem ser e laborados com um editor de textos qualquer. 

Outra forma de proceder é usar uma mesa digital izadora med iante a qual são obtidos 
dois arquivos: o primeiro contém o contorno c o segundo as curvas de nível. O primeiro 
arqui vo é usado pelo rjrograma INICIAL c. o segundo pelo programa GEOTEL. 

Ao executar o programa LNICIAL a primeira te la que surge tem as seguintes opções: 

I ) LER ARQUIVO CONTENDO LI NI-JAS (E COLUNAS) DE CÁLCULO 
2) LER ARQUIVO COM COORDENA DAS DOS VÉRTICES DO CONTORNO 
3) INGRESSAR O CONTORNO EM FORMA GRÁrfCA 

Analisemos as diferentes opções. 

Método gráfico de ingresso 

O método gráfico é acessado at ravés ela opção 3 a qual nos leva à seguinte escolha: 

O CONTORNO FOI DIGITALIZADO (S/N) 

Es ta pergunta dcven1 ser respondida afirmati vamente, caso tenha sido usada una mesa 
cligitali zadora na qual foi levantado o contorno. 

O arqui vo contendo o contorno t.lcvc es tar em código ASCII e os dados separados por 
vírgulas, retorno ou espaço. O arquivo aprescntaní a seqiiência de pontos de cada trecho do 
contorno precedida pelo número de pontos que a integram. Cada ponto .sení dado por suas 
coordenadas em unidades da mesa. Devení .ser conhecida a escala que ind ica;·á, em metros, o 
valor de cada unidade da mesa (esta é obtida combinando a escala da carta com a da mesa). 

Caso responda negati vamente, o contorno poderá ser desenhado a mão livre usando as 
setas do teclado. Isto serve fundamentalmente para implementar exemplos didáticos. No caso 
devem ser indicadas, previamente, as dimensões da malha. 

Após a resposta afirmati va surge a seguinte pergunta: 

INFORM AR DX (S/N) 

S~ responder afirmativamente será necessário ingressar com o valor de d.r e da escala. 
Se responder negati vamente deverá ser in formado o número de linhas c colunas da malha. No 
pri meiro caso as dimensões da malha são determinadas au tomaticamente; no segundo é o dx 
que ficará definido a partir do valor da escala. 
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Método de ingresso através de arquivos 

A forma de ingresso ela geometria através de arqutvos é acessada usando as 
opções I) ou 2). 

Opção 1) Esta opção permite introduz ir a geomet ria mediante a leitura de um arquivo 
ASCII contendo: 

IVI, N 
LT 
L;, Jl;, J2;, IL; (i= I, ... ,LT) 
CT 
C1, L11 , L21 , IC1 (J = I, ... ,CT) 

M- número ele linhas, N- mímero de colunas, 
LT- número total de linhas efe ti vas de cálculo, 
parâmetros elas linhas de d lcu lo: 
L; -no de linha , Jl; -coluna inicial, J2; -coluna final, IL; -tipo de linha de dlculo, 
CT - número total de colunas efetivas de cálculo 
parâmetros das colunas de dlculo: 
C1 - no de co luna, L11 - linha inicial, L2J - linha final, Ic1 -tipo de coluna de cálculo. 

É permitido que o arquivo contenha só as linhas efet ivas de cálculo (sem o parâmetro 
de tipo de linha). Neste caso deverá ser agregado ao contorno, na segunda etapa deste 
programa, os trechos separadores de colunas como as linhas que dividem, no exemplo, as 
colunas efetivas de cálculo loca li zadas nas colunas 5 e 7. No caso de escolha da opção I) uma 
pergunta será feita sobre a existência ou não das colunas ele cálculo no arquivo: 

O ARQUIVO CONTÉtvl: 
I) SÓ LINHAS EFETIVAS DE CÁLCULO 
2) LINHAS E COLUNAS EFETIVAS DE CÁLCULO 

No caso do arquivo conte r também as co lunas efet ivas de cálcu lo o parâmetro tipo de 
linha ou de coluna é opcional aparecendo na tela a seguinte pergunta: 

O ARQUIVO CONTÉM O CAMPO INDICANDO O TIPO DE LINHA (COLUNA)? 

No caso em que o arquivo não contenha este parâmetro será ass umido o valor I por 
definição. O tipo de linha (coluna) e fetiva de dlculo pode ser alterado posteriormente usando 
o programa CONDICON. 

Opção 2) Esta opção possibilita o ingresso do contorno através das coordenadas dos 
v(irliaAA pnHlf'Oiclm; cio valor ele M . N. NV (NV - número total de vértices). O arquivo como 
todos os arquivos do sistema, possui formato ASCII c os vértices devem estar em seqüência. 
O último ponto de cada trecho é repetido duas vezes, o que serve para indicar o fim do trecho. 
O contorno do modelo, no exemplo, pode ser representado por uma seqüência de pontos que 
são os vértices da parte externa do contorno c outra que corresponde à ilha. 
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Para esta forma de ingresso, e no caso do exemplo, é possível usar qualque r um dos 
seguintes arquivos: 

ARQUIVO 1: ARQUIV02: ARQUIVO 3: ARQUIVO 4: 

10, 15 10, 15 10, 15 10, 15 
9 9 9 34 

2, 6, 8, 1 2, 6, 8 2, 6, 8 6, 1 
3, 4, 9, 1 3, 4, 9 3, 4, 9 6, 2 
................ ........... . .......... 4, 2 
9, 1, 6, 3 9, 1, 6 9, 1, 6 4, 6 

16 16 5, 6 
2, 8, 9, 1 2, 8, 9 4, 6 
3, 8, 9, 1 3, 8, 9 4, 7 
................. ............. ········· 14, 4, 5, 1 14, 4, 5 6, 1 

6, I 
6, 4 

.. 8, 4 

......... 
7, 4 

Sobre a tela principal do programa INICIAL 

Após o ingresso dos dados aparecen1 uma tela gráfica contendo a grade em forma de 
pontos (os vértices de cada quadrícula) e, dependendo da opção, o contorno digitalizado, ou o 
contorno do mode lo, ou nenhum dos dois. No caso ele se ter o contorno real graficado, pode rá 
o mesmo ser rolado em relação aos eixos usando as setas elo teclado. As teclas + e - aumentam 
e diminuem o ângulo de rotação para cada toque. A rotação do contorno digitalizado serve 
para melhor adequá-lo à grade e também possib ilita o aproveitamento ela memória do 
computador de forma mais efic ie nte como veremos adiante . Uma vez concluída esta ação é 
digitada a tecla "enter". 

Um cursor em forma de seta aparecerá no canto superior esquerdo. A seguir, 
dependendo da opção, o contorno do modelo sed inse rido ou alterado usando as seguintes 
tec las: 

- insert- para inc luir trecho. 
-R- para retirar trecho. 
-espaçamento - para anular o efeito de incluir ou retirar. 
- setas -para movimentar o cursor. 

Quando a operação de traçado do contorno esti ver concluída digite a tecla "enter". 
Após o c(llculo surgirú umu mcnsngcm indicando ns dimensões do mode lo. No exemplo: 
10 x 15 e 80 (dimensão usada), indicando o número total de quadrículas integrantes das linhas 
e das colunas efetivas de cálculo. Este número não deverá ultrapassar o valor de 5000, 
podendo o programa de cálculo apresentar problemas para valores acima de 4600. 
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Sobre a forma de annazenamento de dados usada no aplicativo 

Com a finalidade de otimizar a velocidade de processamento e a ut ili zação da 
memória, o aplicativo armazena os dados de níveis, batimetri as, velocidades, concentrações e 
outros parâmetros referentes a cada quadrícula de cálculo em forma vetorial. Se numeramos 
os elementos conforme a maneira mostrada anteriormente temos, no exemplo, que 
determinado valor correspondente ao elemento situado na linha 7 e coluna 6 ocupará a posição 
5 1. O programa inicial calcula os elementos de um vetor AR de dimensão M que permite 
localizar o número de elemento Kl a partir dos números de linha e coluna. No exemplo, o 
vetor AR terá as seguintes componentes: 

AR = (-6, -2, 4, 11, 22, 34, 45, 56, 67, 74) 

Ass im o valor k 1 será obtido da seguinte' forma: 

10 = AR(I) + J, I - número de linha, J - número de col una 

A ut ilização desta estratégia , que permi te faci lmente relacionar número do elemento 
com linha c coluna, obriga muitas vezes a numerar e lementos to!al mcnte externos. O exemplo 
anterior, com a discretização feita sobre o contorno real girado em 120°, é mostrado na figura 
que segue. 

12 

11 

10 

81 82 83 8 -t 

9 54 55 

~ ----3--411--:~~_:_56 ______ _ 
6 24~·~ 28 

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

O uso desta forma de indexação leva a numerar as quadrículas de uma linha 
compreendidas entre aquelas que contenham va lores que entram no cálculo. Assim no 
exemplo 
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as dimensões dos vetores aumentaram de 80 para 86 já que foi necessário indexar quadrículas 
das linhas ll e 12 que são externas ao contorno e não tem nenhum lado em comum com 
este. 

O vetor AR, neste caso, tem as seguintes componentes: 

AR= (-2, O, 4, 9, 15, 21, 29, 38, 48, 57, 67, 76) 

A posição da grade em relação ao contorno real deve ser escolhida de forma a melhor 
representar a área a modelar e também deverá considerar esta forma de armazenamento do 
aplicativo. Optou-se por esta estratégia já que a utilização direta de matrizes implica em 
armazenar desnecessariamente zeros (todos os elementos da malha externos ao modelo devem 
estar incluídos), além de tornar a execução mais lenta por causa da dupla indexação. 

O programa INICIAL gera, além do vetor i\R, os vetores de índices IL % e IC % que 
indicam a posição do elemento em relação ao contorno. O valor de IL% referente a cada 
quadrícula é atribuído de acordo com a seguinte regra: 

O - quadrícula interior da linha de cálculo que possui o vértice superior dire ito ou o 
inferior direi to, ou ambos no contomo; 

1 - quadrícula interior da linha ele cálculo que não possui os vértices do lado direito no 
contorno; 

2- quadrícula inicial ou final de uma linha de cálculo; 
3 -quadrícula final de uma linha de cálculo que por sua vez é inicial para outra linha 

de cálculo. 
O valor de IL% para quadrículas não pertencentes a linhas efetivas de cálculo é 1. 
O vetor IC% é construído de forma análoga só que referido as colunas efetivas de 

cálculo. 
Os vetores IL% e IC% são usados no céllculo das derivadas. 

Sobre o menu final do programa INICIAL. 

No menu final aparecem as seguintes alternativas: 

I) VERIFICAR CONTORNO 
2) MUDAR NO GRÁFICO POSIÇÃO DO QUADRO DE VALORES 
3) GRAVAR ARQUIVOS GEOMETRIA E CONTORNO 
4) COORDENADAS DOS VÉRTICES 
S)FIM 

A opção I) serve para visualizar o contorno final e os índices atribuídos a cada 
elemento. 

A opção 2) pode ser usada para relocar de forma conveniente o quadro de valores. 

Em ambos casos o deslocamento é feito usando as setas no teclado. 

O item 3) permite gravar os arquivos ARQGEO e ARQCONT: referentes a cada 
modelo escolhendo urna extensão de três caracteres. 
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------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------

O arquivo ARQGEO é estruturado da seguinte forma: 

M,N 
LT 
L; , J 1;, J2;, IL; (i = l, ... ,LT) 
CT 
Cj, Llj, L2j, ICj (j = l, ... ,CT) 
KO 
AU; (i= l, ... ,ko ) 
IL%; (i= J, ... ,ko) 
IC %; (i = I, ... ,ko) 

onde: 
M - número de linhas, N - número de colunas. 
LT- número total de linhas efetivas de dlculo, 
parâmetros das linhas de dlculo: 
L; - no de linha, Jl; - coluna inicial , J2; - coluna final , IL; - tipo de linha, 
CT - número total de colunas efetivas de cálculo 
parâmetros das colunas de d lculo: 
Cj - no de coluna, Llj - linha inicial, L1j -linha final, IC; -tipo de coluna, 
KO - número total de elementos numerados na malha. Dimensão dos vetores 

principais . 
KR, IL %, IC % -vetores ac ima definidos. 

O arquivo ARQCONTcontém : 

El, E2 
NV 
X; , Y; (i = I, ... ,NV) 
DX, XMIN, YMIN, FI 

NPC 

XC;, YC; (i= l, ... ,NV) 

onde: 

} para cada trecho do contorno digitalizado 

El, E2 - número de linha e coluna do vértice superior esquerdo elo quadro de valores. 
NV - número de vértices do contorno do modelo. 
X;, Y; - coordenadas dos vé rtices do contorno do modelo. 
NPC - número de pontos do trecho do contorno digitalizado. 
XC;, YC;- coordenadas dos pontos do contorno digitalizado. 
XMIN, YMIN- menor abcissa e menor ordenada do contorno digitalizado. 
FI - ângulo em que foi girado o contorno digitali zado em relação a posição original. 

A opção 4) serve para visua li zar as coordenadas dos vérti ces do conto rn o. 
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FORI\IAS DE INGRESSO DA HATIMETIUA. PROGRAMA GEOTEL 

Os valores da batimctria são informados em relação a um determinado nível 
considerado como zero. Este nível de referencia é geralmente aquele que foi levado em conta 
na elaboração da carta utilizada. Assim, a profundidade total em um dado instante resulta da 
soma elo nível nesse momento (referenciado ao zero assumido) mais a batimctria informada na 
carta. 

O menu inicial do programa GEOTEL é o seguinte: 

I) VER, ENTRAR OU ALTERAR BATil'vlETRTAS 
2) LER BATIMETRTAS DE UM ARQUIVO 
3) GRÁFICO DAS BATIMETRTAS POR f-AIXAS 
4) PREENCHER BATil'vfETRIAS JNTERPOLANDO 
5) PREENCHER BATIMETRIAS GRAFICAMENTE 
6)FTM 

As opções 1), 2) c 5) estão relac ionadas com as três possibilidades de informar as 
profundidades. A escolha da primeira permite deslocando-se no gráfico e mediante o uso das 
setas do teclado, ir informando ou alterando a batimetria. Nessa tela, as teclas S ; A; U; V; L; e 
C produzem os seguintes efeitos: 

S - permite o ingresso em forma seqüencial , a partir do cursor e de acordo com a 
numeração das quadrículas anteriormente vista, das batimetrias HU e HV passando de uma 
quadrícula a outra automaticamente. 

A - usada para alterar os valores de HU e HV da quadrícula apontada pelo cursor. O 
mesmo efeito de S porém não muda o cursor para o próximo elemento quando digitado 
"enter". 

U- idem A porém usada só para alterar HU. 

V - idem A porém usada para alterar só HV. 

L - possibilita alterar índice IL% elo elemento (em princípio não deve ser usada). 

C - possibilita alterar índice IC% do elemento (em princípio não deve ser usada). 

A localização dos valores na quadrícula de cálculo é dada pelo seguinte diagrama: 

HV 

IC% 

4 
HU 

IL% 

A segunda opção permite o ingresso da batimetria mediante a leitura ele arquivos. Um 
arquivo deve conter uma matriz com os valores das profundidades HU e outro, uma matriz 
com HV. As matrizes tem dime~sões MxN c estão ordenadas seqüencialmente por linhas ou 

18 



., 

" 

IPH - A Aplicativo para rnodclaçiío de cstwírins c lagoas 

por colunas. 1\ numeração das linhas pode crescer ou decrescer em relação ao sentido positi vo 
do eixo y. A numeração das colunas deve crescer em relação ao eixo .r. 

Existe por último a forma gráfica de ingresso elas profund idades. Usando uma mesa 
digitalizadora podem ser levantadas as curvas de nível. O arquivo deverá ter a mesma 
estrutura do arquivo contendo o contorno real digitalizado. a única diferença é que neste 
arquivo cada ponto será dado por três valores: a coordenada .r. a coordenada y c a 
profundidade. As curvas de níve l são visualizadas na tela conforme mostra a figura: 

Y. 

K X Y. 
2475 66 48 

HU HV 
1.00 1.00 

MUDOU PARA: 
1.00 1.00 

Usando as setas do tec lado para movimentar o cursor, tendo por referência as curvas 
de níve l, é possível introduzir a batimctria. É necessário considerar para tanto que as teclas A, 
U, V tem o mesmo significado que na opção I) e que: 

"insert"- transporta os últimos valere~ digitados para as quadrículas que são ap.ontadas 
no movimento do cursor. 

R- recupera os valores anteriores nas quadrículas em que a batimelria foi alterada. 
espaçamento - desat iva as teclas "inscrt" e R. 

A seguir, ativando a opção 4) de interpolação, completa-se o preenchimento elas 
profundidades. O procedimento pode ser usado mesmo quando as curvas de nível não estejam 
presentes na tela. 

O procedimento de interpolação (opção 4) do menu) substitui as profundidades nas 
quadrículas onde o valor é zero (ou igual a outra constante previamente informada) por um 
valor médio da batimetria nos elementos mais próximos e não nulos. 
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DEFINIÇÃO DO TIPO DE CONDIÇÃO DE CONTORNO. 

Para definir ou modificar o tipo de condição de contorno nas fronteiras abertas do 
modelo é usado o programa CONDICON. Para o d lculo hidroclinâmico podem na borda ser 
informados valores de velocidade (fronteira ti po V) ou va lores de nível (fronteira tipo N). As 
fronteiras fechadas são do tipo F. No caso do dlculo de transporte de massa nas fron teiras 
abertas é possível estabelecer que o gradiente de concent ração seja nulo (fronteira tipo G), 
usada para deixar sai r o contami nantc. A outra opção é indicar o va lor ela concentração 
(fronteira tipo C). As fronteiras fechadas são, como no caso hidrodinâmico, elo tipo F. Temos 
assim, como j:í vimos anteriormente. nove tipos de linhas c colunas de dlculo sob o ponto ele 
vista elo cálculo elo escoamento e nove tipos soh o ponto de vista do cálculo elo transporte de 
massa. 

Linhas (colunas) de cálculo circulação: FF. FV, VF, VV, FN, VN, NF, NV, NN. 
Linhas (colunas) de cálculo transporte: FF, FG, FC, GF, GG, GC, CF, CG, CC. 

O menu principal elo programa CONDICON é o seguinte: 

I) LINHAS DE CÁLCULO CIRCULAÇÃO 
2) COLUNAS DE CÁLCULO CIRCULAÇÃO 
3) UNHAS DE CÁLCULO TRANSPORTE 
4) COLUNAS DE CÁLCULO TRANSPORTE 
5) FIM 

QUAL A OPÇÃO: 

NO GRÁFICO APRESENTADO NAS OPÇÕES I) E 2) USE AS 
SETAS PARA MUDAR DE LINHA OU COLUNA E AS TECLAS 
NUMÉRICAS PARA MUDAR O TIPO DE CONDIÇÃO DE CON
TORNO. DIGITE ESC SE QUISER RETORNAR A ESTE MENU. 

Selecionando uma elas primeiras quatro opções, através de uma tela gráfica, podem ser 
alterados os tipos de linha ou coluna de dlculo segundo o indicado. Nesta tela gráfica, as 
setas no teclado servem para percorrer as diferentes linhas (colunas) de dlculo. As teclas 
numéricas mudam o tipo de linha (coluna) de cálculo. 

No fim do programa é possível gravar o arquivo ARQGEO com os novos va lores para 
o tipo de linha ou coluna. Pode ser ge rado um novo arquivo ou alterado o anterior. No caso 
em que tenham sido definidos tipos de linhas para o transporte, dois vetores ILC e ICC são 
acrescidos ao arquivo contendo os tipos ue linha c coluna. 
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DEFINIÇAO DOS PARÂMETROS E CONDIÇÕES DE CONTORNO PARA UMA 
SIMULAÇÃO 

Para introduzir os valores dos parâmetros e elas condições ele contorno são utilizados 
os programas PRECALCI e PRECALC2. O primeiro é usado para as condições que intervém 
na circulação e o segundo para aquelas que participam no c<llculo do transporte. 

O menu do programa PRECALC I é o seguinte: 

I) INFORMAR PARÂMETROS E NOME DOS ARQUIVOS NECESSÁRIOS 
PARA GERAR O ARQUIVO ARQUl'vi USADO NA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA DE CÁLCULO. 

2) LEITURA DO ARQUIVO ARQLIM$ GERADO ANTERIORMENTE. 
3) CORREÇÃO DO INFORMADO EM I ) OU LIDO EM 2) 
4) GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS ARQUM E ARQLIM$. 
5) VERIFICAR DADOS CONTIDOS NO ARQUIVO ARQLIM 
6) FIM . 

A opção I) permite atribuir valores aos seguintes parâmetros: 

a) intervalo de tempo de cálculo. Valor expresso em minutos. Deve respeitar os 
critérios de estabilidade numérica. 

b) tamanho da quadrícula de cálculo. Valor expresso em metros. 

c) Latitude em graus. O valor para o hemisfério sul foi considerado positivo. É usado 
na definição do coeficiente de Coriolis. 

d) Coeficiente de viscosidade turbulenta. Intervêm no termo de dissipação, derivada de 
segunda ordem da velocidade. Valores possíveis entre O c 20 m21 s. 

c) Coeficiente de atrito do vento (coeficiente de arraste do vento, adimensional, 
multiplicado pela densidade relativa do ar). No modelo é considerada a tensão ele 
cisalhamcnto na superfície proporcional ao quadrado ela velocidade do vento. Valores 
tomados da literatura oscilam entre I.SE-6 c 4E-6. 

f) Nível inicial. Toda simulação começa apartir de uma posição de repouso: um nível 
dado, igual para todo o corpo ele <lgua c velocidades nulas. 

d) Coeficiente de Chézy. Este coeficiente de rugosidade do fundo pode ser 
.determinado das seguintes formas: 

I) C"= H 116 /Mn 
nível). 

2) C11 = (...Jg I Kr ).In( H I zo • 1) 

3) ch = cte 

H - profundidade total no ponto (batimetria + 

Mn -coeficiente de Manning. 
I<r • constante de Karman. 
zo - rugosidade do fundo. 
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Esta determinação é feita para os casos I) e 2). em cada elemento da malha c e m cada 
intervalo ele te mpo, de acordo com o valor de H. Caso se deseje manter o coeficiente de 
Chézy constante durante todo o dlculo em todo o modelo deve se usar a opção 3). 

No caso que, em determinadas quadrículas da grade (ou em todas) seja necess<íri o 
atribuir valores diferentes para o coeficiente de Chézy. deve ser usado o programa 
CHEZYTEL. A sistemática para atribuição dos valores em cada elemento usada no programa 
CHEZYTEL é análoga à usada no programa GEOTEL. Estos valores são acrescidos em forma 
de doi s vetores CHU e CHV no fim do arquivo ARQGEO c permanecem constantes durante 
todas as simulações. Nos elementos em que o coeficiente não foi de finido usando o programa 
CHEZYTEL, ou seja permanecem nulos , ser<í determinado seu valor através da opção geral de 
cálculo adotada acima. O mesmo acontecerá se o programa CHEZYTEL não for executado. 

Na próxima tela do programa PRECALC I são so lici tados dados sobre o vento. É 
possível informar valores constantes nas direções .r c y op indicar o nome de um arquivo 
que contenha estes dados espaçados num determinado interva lo de te mpo. A estrutura do 
arquivo é dada por uma scqiiência com pares ele valores (vento na direção de cada um dos 
eixos) em formato ASCII e separados por vírgula espaço ou "enter". Os valores podem ser 
i nformaclos em m/s ou km/h. A scgu i r é necess<írio f ornccer essa informação as si rn como o 
intervalo de tempo dos dados. 

Para os dados ele contorno aparece uma tela gráfica. Uma seta aponta os pontos do 
contorno aberto onde deve ser dada informação. Da mesma forma que com os dados de vento, 
os valores podem ser constantes ou vari<ívcis através do tempo e informados mediante 
arquivo. Usando a tecla de espaçamento pode-se escolher, no quadro de valores, o campo para 
informar um valor constante ou o campo de nome do arquivo, diretório c intervalo de tempo 
dos dados variáveis. A est rutura destes arquivos é a ele uma seqüência de valores em código 
ASCII separados por vírgula, espaço ou "entcr". 

A opção 2) possibilita recuperar dados digitados anteriormente e gravados num 
arquivo ARQLIMC$. 

O item 3) permite corrig ir dados procedendo à execução da seqüência de ingresso de 
informação da opção I) alterando o dado existente ou confirmando-o mediante a digitação de 
"enter". 

A opção 4) do programa é usada para gravar os arquivos ARQLJM c ARQLJM$. O 
primeiro contém os parâmetros c os dados já interpolados prontos para serem lidos 
seqüencialmente pelo programa de cálculo. Sua estrutura é a seguinte: 

DT, DX, LA, EP, CV, NI, !\'IN, KAR, ZO, CH, NCF 

TX,TY l 
~ tantos grupos quantos intervalos de tempo a calcular. 

V; (i= l, ... ,NCF) J 

onde: DT - intervalo de cálculo (min), DX- tamanho da quadrícula (m), LA- latitude 
(graus, positiva para o hemisfério sul), EP - coeficiente de viscosidade turbulenta, 
CV- constante de atrito do vento, NI- nível inicial, MN- constante de Manning, 
KAR- constante de Karman, ZO- rugosidade do fundo, CH -constante ele Chézy, 
NCF- número ele condições de contorno que devem se r informadas em cada iteração de 
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tempo, TX, TY - ve locidades do vento nas direções x e y (rn/s), V - valores informados para 
as condições de contorno (m ou m/s). Dependendo da forma de cálculo do coeficie nte de 
Chézy os valores ele MN, KAR, ZO c CH serão nulos ou não. 

O arquivo ARQLIM$ contém os parâmetros informados e o nome dos arquivos e m que 
estão os dados de vento e condições de contorno. Ele é menor que o arquivo ARQLIM c serve 
como arquivo de salvamento dos dados dig itados de forma a, posteriormente usando a opção 
2), poder fazer correções. 

Usando a opção 5) podem ser verificados os dados de vento e de condições de 
contorno g ravados em qualquer arquivo ARQLIM. Estes dados podem ser mostrados na te la 
ou impressos. 

O me nu do programa PRECALC2 é o seguinte: 

I) INPORMAR, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE ARQUIVOS , AS 
CONDIÇÕES NO CONTORNO NECESSÁRIAS PARA GERAR O ARQUIVO 
ARQLIMC USADO NO CÁLCULO. ESTES DADOS SERÃO ARJ\tiAZENADOS 
EM ARQLTMC$ EM 4). 

2) LEITURA DE ARQUIVO ARQLIMC$ GERADO ANTERIORMENTE 
3) CORREÇÃO DO INFORMADO EM I) OU LIDO EM 2) 
4) INFORMAR OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS AO CÁLCULO DO 

TRANSPOR- TE E GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS ARQLIMC E ARQLIMC$ 
5) VERIFICAR DADOS CONTIDOS NO ARQUIVO ARQLIMC 
6) FIM 

Ao digitar I) aparece uma te la gráfica onde uma seta aponta os pontos da fronte ira 
aberta para os quais de ve ser dada informação. Da mesma forma que no caso hidrodinâmico 
(programa PRECALC I), os valores podem ser constantes ou, se são vari<lveis através do 
tempo, informados mediante arquivo. Usando a tecla de espaçamento pode-se escolher, no 
quadro de valores, o campo para informar um valor constante ou o campo para nome do 
arquivo, dire tó rio e intervalo de tempo dos dados variávei s. A estrutura destes arquivos é a de 
uma seqüê nc ia de valores em código ASCII separados por vírgula, espaço ou "entcr". 

Se a fronteira não te m ne nhum ponto no qual deva ser info rmada a concentração do 
contaminante, a escolha da opção I) não te m sentido, mante ndo-se a te la no menu princ ipal. 
Isto acontece se o contorno é todo e le elo tipo fechado ou de gradi ente de conce ntração nulo. 

A opção 2) possibilita recuperar dados di g itados ante ri o rmente e gravados num 
arquivo ARQLIMC$. 

O ite m 3) permite corrigir dados procedendo à execução da seqüência de ing resso de 
informação da opção I) alterando o dado existente ou confirmando-o mediante a digitação de 
"enter". 

Existe m duas fo rmas de realizar o cálculo da dispersão: na prime ira é usado um campo 
de corre ntes previamente calculado e que se mantém permane nte na segunda, a hidrodinâmica 
do corpo de água modelado é resolvida junto com o transporte. Na primeira forma, o intervalo 
de tempo de cálculo do campo de correntes (que é obtido usando o programa CALCULO 1) 
não é necessariamente o mesmo daquele utilizado para o cá lculo do transporte (programa 
CALCUL02). Na segunda, o intervalo de tempo de cálculo é único, já que em cada dt o 

23 



' · 

,, 

I 

'i 
l 

I 

~ 
j 

j 
J 

j 

·l 

l 

IPH - A Aplicativo para modclação de estuários c lagoas 

------------------- -- --- ------------ ------------ -- -- ----------- ----------~------------------------ -- --- -- --- ---

programa CALCUL02 resolve numericamente as equações hidroelinâmicas c a seguir as 
equações referen tes ao transporte do contaminantc. 

Quando é escolhida a forma ele cálculo com um campo permanente de co rren tes deve 
ser executado o programa PRECALC I seguido pelo programa CALCULO I, gravando-se o 
arquivo SA no momento de obter o campo de correntes desejado. Procede-se então à execução 
dos programas PRECALC2 e CALCUL02. A ex tensão dos arquivos ARQL/!1'1, ARQLIMC e 
SA deve ser a mesma. 

Quando se opta por executar juntos o cálculo hiclrod inâmico c o cálculo do transporte, 
a seqüência de execução é: PRECALC I, PRECALC2 e CALCUL02. A ex tensão elos 
arquivos ARQL/lvf e ARQLIMC eleve ser a mesma. 

Na opção 4) do menu, a primeira pergunta é sobre a forma de cálculo escolhida: 

O CÁLCULO SERÁ FEITO EM REGIME PERMANENTE UTILIZANDO CAMPO 
DE CORRENTES JÁ CALCULADO? 

A seguir deverão ser informados os parâmetros necessários para o c<11culo do 
transporte que são os seguintes: 

DT - Intervalo de te mpo de cálculo. Caso a pergunta acima lenha s ido respondida 
afirmativamente, deve-se confirmar digitando "enter" o valor apresentado, o qual é o mesmo 
que foi informado na execução do programa PRECALC I. 

CDL- Coeficiente de difusão longitudinal. 

CDT- Coefic ien te de difusão transversa l. 

T90 - Tempo em horas em que desaparece o 90% do conlaminante. Permite o cálculo 
do coefic iente de decaimento. 

CI- Concentração inic ial em todo o domínio . 

J Após fornecer estas informações segue a seguinte pergunta: 

1 

I 
I 
I 

EXISTEM PONTOS D E DESPEJO DE COLIFORMES (S/N): 

Caso seja dada resposta afirmativa, aparece uma te la grMica. O uso das setas do 
teclado permite movime ntar um ponte iro, o qual deve ser localizado no ponto de despejo . 
Digitando "I", esse ponto é incluído, devendo-se a segui r informar os valores ela carga 
despejada (m3/s) c a concentração da mesma. As opções de exc lusão, verificação dos valores 
de carga e concentração, retorno ao menu principal e gravação elos arquivos ARQLIMC e 
ARQL!MC$ completam o menu desta tela. 

Usando a opção 5) podem ser verifi cados os dados correspondentes as condições de 
contorno gravados e m qualquer arquivo ARQLIMC. Es tes dados podem ser mostrados na te la 
ou impressos. Se no modelo não ex istirem condições de contorno que devam ser informadas a 
escolha deste item será inócua , retomando-se ao menu principal. 
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----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

EXECUÇ;\O DOS PROGRAMAS CALCULO! E- CALCUL02 

Dcscri~ão do menu principal 

O programa CALCULO I permite o cúlculo isolado da hidrodinâmica. O programa 
CALCUL02 serve para o cúlcu lo do transporte de contaminantes a partir de um campo de 
correntes previamente calculado pelo programa CALCULO! ou, no caso de escoamento não 
permanente, para o cáicuio ;)imuitânco àa hid rociin i\mica c do transporte . 

No início da execução do programa CALCULO I devem ser informados as ex tensões 
dos arquivos ARQGEO, ARQLIM c ARQCONT c o nome do dire!ório onde estão localizados, 
caso não se encontrem no diretóri o corrente. A seguir, surgir;í uma te la contendo o va lor dos 
parâmetros que intervém no cúlculo c . no canto inferior direito. aparecer;\ a seguinte pergunta: 

DESEJA CONTINUAR CALCULO ANTERIOR (S/N) 

Os programas CALCU LO I c CALCUL02 podem conti nuar uma execução ante rior se 
no final da mesma foi gravado o arqui vo SA (arqu ivo de salvamento). A simulação será 
retomada a partir do intervalo de tempo em que foi interrompida sendo os novos dados 
calculados anexados aos arquivos ele saída ARQNS, ARQVS e ARQTS. Quando for retomada 
uma execução que foi interrompida sem se ter salvo o arquivo SA, o programa utilizará, pura 
dar continuidade ao cálcu lo, o último arquivo SA gravado que tenha a extensão indicada. Uma 
mensagem indicaní , no caso, o excesso ele dados presente nos arqu ivos ARQNS, ARQVS e 
ARQTS e, caso seja dado prosseguimento ao cálculo, estes arquivos serão truncados dG forma 
a fi car em concordância com o arquivo SA, sendo 'OS novos dados de cák:ulo anexados a partir 
deste ponto. 

Quando o cálculo cst;í sendo iniciado e, por conseqüênóa, a pergunta ac11na é 
respondida de forma negat iva, as seguintes informações deverão serJorneciclas: 

a) interva los de tempo em que o cálcukl dever;í se r interrompido para permitir o exame 
dos valores calculados; 

b) locais onde os valores de nível devem ser armazenados no decurso da simulação; 
c) idem para as velocidades: 
d) local c instante de lançamento ele flutuadores de form a a possibi litar a gravação das 

trajetóri as dos mesmos. 

Nos casos b) c c) um cursor em uma tela gráfica permitirá apontar os pontos da malha 
selecionados. Antes porém, e caso existam, serão exibidos os números dos elementos ela 
malha se lecionados na execução anterior, devendo-se digi tar "S" caso permaneçam os 
mesmos. J;í no item cl), deverão ser indicadas as coordenadas do ponto de lançamento 
referenciadas aos eixos c a escala do modelo (o ponto de coordenadas 1. 5, 9,5 é o ponto 
central do e lemento interseção da linha 1 O com a coluna 2). 

Após concluída esta etapa, o dlculo começa a ser executado, aparecendo na tela 
embaixo o número de iteração e o tempo de cálculo. Para interromper a execução basta 
pressionar a tecla "p" o que ativa o menu principal : 
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I PII - A t\plicati vn para modc la~ão de cstwírins c lagoas 

ITERAÇÃO: nnnn 

A - NÍVEIS tviAX IMOS ACONTECIDOS NA rviALHA 
B - NÍV EIS ivl ÍNirviOS ACONTECIDOS NA tvlALJIA 
C - CONTINUA O CALCULO 
E - EXAl'viE DOS VALORES CALCULADOS 
F - FINALIZA 
G - GRAVA ARQUIVO SA.XXX 
L - GRÁFICO DE NÍVEIS SOU CITADOS 
N - NÍVEIS NA MALHA 
O - OSCILAÇÕES MAXII'viAS ACONTECIDAS NA l'vlALHA 
S - GRAFICO DE VELOCIDADES COl'vlO SETAS 
T - GRAFTCO DE TRAJETÓRIAS SOLICITADAS 
U - VELOCIDADES NA DIREÇi\0 X 
V - VELOCIDADES NA DIREÇÃO Y 
W- GRAFTCO DE VELOCIDADES SOLICITADAS 
Z - GRÁFICO POR FA IXAS 

F II - ATIVA E DESATIVA DESENHO DA GRADE 
F 12 - ATIVA E DESATJVA DESENHO DA lVIARGEivl 
ALT-V- ATIVA E DESATIVA MOSTRADOR DE VENTO 

DIGITE ESC PARA VOLTAR A ESTE MENU 

A opção N permite loca lizar as regiões do modelo onde o nível encontra-se acima de 
um va lor dado. A opção A serve para determinar os elementos da malha onde o nível 
ultrapassou, em algum momento do cálculo, determinado valor. O item n possibi lita 
ident ificar os locais onde o nível esteve em algum momento abaixo de um valor definido. 
Digitando a tec la O, podem ser visualizados os pontos onde a oscilação do nível, durante o 
cálcu lo, superou um valor previamente informado. Os itens U e V servem para identificar os 
lugares onde as componentes u c v da veloc idade são superiores a um valor informado. Em 
todos es tes casos. antes da tela grMica. é solicitado o ingresso do valor correspondente em m 
ou m/s dependendo da opção. 

NÍVEIS ACIMA 
DO VALOR : 

0 .740 
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A opção E possibilita visualizar, em cada ponto ela malha, os valores elos níveis e 
velocidades calculadas. Usando as setas do teclado, o apontador se deslocará mostrando em 
cada ponto o conteúdo das variáveis ZU (nível obtido no cálculo da linha), ZV (nível obtido 
no cálculo da coluna), U (velocidade na direção x) e V (velocidade na direção y) no quadro ele 
valores. 

X 
322 7 21 

ZUm ZVn 
0.737 0.737 

Um/s Vm/s 
-o . 021-o . o-tz 

A opção S permite obter o mapa de correntes de uma região do modelo. Uma escala é 
sugerida para o gráfico das fl echas, já que o tamanho delas é proporcional à velocidade. Pode
se alterar ou confirmar esta escala. A esca la está definida pela relação entre o tamanho da 
fl echa para uma velocidade dada c o tamanho da quadrícula de cálculo. Assim, para uma 
escala igual a I, uma velocidade ele lm/s tem um comprimento de uma quadrícula e meia; 
numa escala ele I O. a seta de I m/s cqiiivale a quinze quadrículas. Uma tela gráfica contendo a 
circulação em todo o modelo é apresentada a seguir. Usando as setas do teclado (provocam o 
des locamento do quadro de "zoom"). as teclas"+" c .. _., (aumentam e diminuem verticalmente 
o quadro de "zoom") e as tec las "A' ' c "D" (aumentam c diminuem horizontalmente o quadro 
de "zoom") pode ser escolhida uma determinada área. Após digitar "enter", obtém-se o mapa 
de correntes desta ;írca. 

USE f"lS SEmS 
<A> f"lUI1ENTA 
< +) AUriEN T(l 

<D> DII'IINUI 
<-> DIMINUI 
<ENTEH> ZUOM 
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Na fi gura anterio r é mostrada a reg ião selecionada para o "zoom". Nas fi guras 
seguintes, aparece o mapa de correntes em dois mome ntos diferentes do cálculo. 

ESCALA 5 cm/s: 

--------------~-- ........ ,'"'' .. 
---~-------~'''''' .....,_ ........ ___ .. _________ ...... '-"''' ' 
-----~---~ 
------~..._ .......... ,,,,,, ........ ........ , ..... _ .. _ .. 

~:~cnJ.n 10 cn/s : 

Na segunda fi gura foi dcsativada a op~·ão de desenho da marge m d igi ta lizada (tec la 
F1 2, ver me nu principal). 

Para visualizar o grMico dos níve is corresponde ntes aos pontos se lecionados no iníc1o 
do cálculo é necessário escolher o item L. Na tcla. que apa rece a seguir, de vem-se escolhe r os 
pontos para os quais se deseja obter o g rMico de nível compreendido entre o in ício da 
simulação c o mo mento da atual interrupção. Podem graficar-se desta fo rma os linig ram as 
calculados em diversos pontos do mode lo com a finalidade. po r exemplo, de vi suali zar o 
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deslocamento de uma onda. Os dados para o gr:ífico são tomados do arquivo ARQNS, onde 
em cada iteração são armazenados os valores elos níveis, em código ASCII, nos pontos 
escolhidos c rw ordem em que foram selecionados. 

y 

ESCOLHn: 
<S> GHnrr cnn ""'"'"..,~~ 
<H> H?íO Gnn-

FICAR . 
<EHT> F 111 

A figura acima mostra dois pontos escolhidos no modelo elo Rio da Prata. Na figura 
abaixo os correspondentes gr<lficos de vt\ ri os ciclos de maré astronômica. 

150 

1. 60 

Para o caso do grMico das veloc idades, opção W. a sistemt\ti ca é a mesma. A diferença 
está em que para cada ponto são desenhados três gr:íficos: o ela componente .r, o da 
componente y e o do valor absoluto da velocidade. Não é possível obter, através do programa 
de cálculo, o gráfico de vários pontos no mesmo desenho. Os dados são tomados do arqu ivo 
ARQ\IS, no qual existem para cada iteração, tantos pares de componentes U e V da velocidade 
'quantos pontos foram selecionados. 
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A visualização das trajetórias dos flutuadores lançados pode ser obtida mediante a 
opção T. Uma te la gráfica permite escolher quais trajetórias devem ser desenhadas sendo que 
uma mecânica de "zoam" semelhante a do item S possibilita o desenho na escala apropriada. 

Nas figuras é mostrado o percurso de um flutuador na simulação da Lagoa dos Patos, a 
esquerda na forma em que aparece na primeira tela, a direita após o uso do "zoom". 

Pressionando a tecla Z, no menu princ ipal, obtém-se o acesso ao gráfico por faixas. A 
seguinte te la é mostrada previamente: 

OS ELEMENTOS SERÃO COLORIDOS DE ACORDO AO VALOR DE UMA DAS 
SEG UINTES VARIÁVEIS: 

F I - NÍVEIS ZV 
F2- NÍVEIS ZU 
F3- MAX [ZV(t)] 
F4- MIN [ZV(t)) 
F5- MAX [ZV(t)]- MIN [ZV(t)) 
F6 - MÓDULO DAS VELOCIDADES 
F7- VELOCIDADES NA DIREÇÃO X 
F8- VELOCIDADES NA DIREÇÃO Y 

A opção Fl mostra os e lementos da malha coloridos de acordo com os valores dos 
níveis ZV obtidos na última iteração, no c:ílculo por coluna do método de direções alternadas. 
Todas as quadrículas, situadas entre duas curvas ele nível consecuti vas, são apresentadas com 
a mesma cor. 

Pressionando a tecla F2, obtém-se o mesmo resultado, porém os valores usados são os 
níve is ZU determinados no cálculo por linha. 

A tecla F3 permite estabelecer as faixas no gráfico de acordo com os maiores va lores 
da variável ZV obtidos ao longo da s imulação em cada elemento ela malha. As teclas F4 c FS 
tem função análoga corrcspondendo aos menores níveis registrados c a diferença entre os 
maiores e os menores níveis respectivamente. 

As teclas F6, F7 e F8 tem função similar, sendo que o gráfico corrcspondc üs variáveis 
U, V c a raiz quadrada de U2 + V2 respectivamente. 
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Escolhida a opção deverá optar-se entre o estabelecimento dos limites de faixa em 
forma automática ou a informação, via teclado, do valor correspondente a cada uma das cinco 
curvas de nível que separam as faixas coloridas. Qualquer uma das alternativas Fn permanece 
ativa ao continuar o cálculo sendo que na forma automática os limites de faixa mudam em 
cada iteração o que não acontece quando as fai xas são informadas. A forma não automática 
permanece ativa até urna nova interrupção do cálculo c nova escolha. O press ionar de uma das 
tec las Fn durante a execução determina o aparecimento da tela gráfica correspondente. Para 
desativar esta opção pressione a barra de espacejarncnto. 

A seguir é mostrado um gnífico de faixas, com e sem desenho, da malha do modelo do 
Rio da Prata. Para desativar e ativar o desenho ela grade é necessário pressionar a tecla F11 
durante a exibição do menu principal do cálculo. 

y 

v 

< 
< 
< 
< 
< 
> 
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Pressionando as teclas FJ 1 e Fl2 durante a exibição do menu principal é poss ível 
ativar e desati va r as opções de desenho da margem digitalizada e da malha de cálculo 
respetivamcnte. Da mesma forma , digitando a seqüência "ALT" - "V", ati va-se c desati va-se 
o mos trador de vento o qual , em cada instante de tempo do cálculo, indica a direção e 
velocidade elo vento. Isto é válido quando esta em func ioname nto uma das te las gráficas Fn. 
Na figura abaixo , é mostrado o gnífico por faixas FI do mode lo ela Lagoa dos Patos o nde 
aparece o mos trador de vento. 

0.911 
o . 933 r'--------"''-1--~-
1.033 
1.072 
1.081 
1.084 

15 J(m/ h 

y 

As te las do programa CALCUL02 são similares às do programa CALCULO I . No 
me nu princ ipal por moti vos ele taman ho ele programa foram eliminadas as opções A , n, O , N, 
U e V. Na opção E roi acresc ida a possibi lidade ele visuali zar no quadro de valores o conteúdo 
das variáveis ele concentração CU (concent ração obtida no cálculo por linha) e CV 
(concentração resultante do cálculo por coluna) em cada ponto da malha assim como as das 
batirnetrias HU e HV. Press ionando a barra ele espaçame nto muda-se do formato de 
apresentação anterior elo quadro conte ndo as variáveis ZU, ZV, U e V para este e vice-versa. 
Na fi gura abaixo é mostrado o grâfico da opção E , com o quadro de valores most rando as 
concentrações no ponto indicado pe la seta, numa s imulação do mode lo ela Lagoa Setúbal. 

053 
lllln IIVn 

5.000 5.000 
cu: 1.651: •04 
cv : 1 . (.(,1: •01 

No gráfico por faixas (i te m Z) foram agregadas as opções F9 e FlO mostrando as 
zonas com difere ntes valores ele concentração do contaminante . A figura que segue apresenta 
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este tipo de saída (no caso concentração de coliformes) numa execução do programa 
CALCUL02 para o modelo da praia de Ipanema no rio Guaíba. 

.. . . . - ... · 
; • l; 
. t f '-t ~ 

Estrutura dos arquivos de saída 

< 7.SOE•03 
< 9.001:•03 
( 1.0SE•01 
< 1.201:•01 
< 1. 3St: •01 
> 1.3SE•01 

Os programas CALCULO I e CALCUL02 tem os seguintes arquivos de .saída: 

ARQNS - arquivo destinado a armazenar os níve is registrados nos pontos escolhidos 
no início da execução do cálculo. Este arquivo .será gerado se for selecionado pelo menos um 
ponto. São gravados, em cada iteração, um número de valores igual ao número de pontos 
selecionados no começo do cálculo. Não possui nenhum outro dado no início, sendo gravada 
diretamente a seqliência indicada; 

ARQVS - arquivo an;llogo ao anterior, porém destinado ao armazenamento de 
velocidades. São gravadas para cada ponto as componentes U e V da velocidade; 

ARQTS - Tem a mesma estrutura dos dois arquivos anteriores. Em cada iteração é 
gravado um par de valores para cada flutuador correspondente a suas coordenadas 
referenciadas aos eixos elo modelo e em unidades da malha. As coordenadas são gravadas a 
partir da iteração correspondente ao instante do lançamento. 

CALCUDAT- arquivo destinado a armazenar a informação sobre as escolhas feitas no 
começo elo cálculo. São gravados quatro mímeros no início correspondentes ao número de 
paradas pré-programadas do cálculo, ao número de pontos de armazenamento de níveis, ao 
número de pontos de armazenamento de velocidades e ao número de flutuadores. A seguir 
vem três seqüências: a dos números dos elementos em que são armazenados os níveis, a dos 
números dos elementos para os quais são gravadas as velocidades e a do tempo e coordenadas 
de lançamento dos flutuadorcs; 

SA - Arquivo de salvamento; contém o valor das variáveis no momento de interrupção. 
Contém o número de ciclo e tempo da interrupção, a dimensão dos vetores ZU, ZV, U, V, 
ZVA, e ZVB. A seguir, em seqliência os próprios vetores. Os vetores ZVA e ZVB contêm o 
maior e o menor nível registrado em cada e lemento durante a execução do cálculo. No caso do 
arquivo ser gravado pelo programa CALCUL02, são acrescentados os vetores CU e CV de 
concentrações. 
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COMPLEMENTOS 

Mudando o contorno do modelo 

Muitas vezes é necessário fazer correções. no contorno elo modelo. Isto acontece, por 
exemplo, quando se pretende acrescentar ou retirar uma zona de alagamento. O procedimento 
poderia ser o de implementar, desde o começo, um novo modelo porém esta mecânica 
implicaria em repetir uma série de passos j<í realizados. Para evitar isto pode ser seguido o 
seguinte roteiro: 

a) executar o programa INICIAL tendo como arquivo de entrada o arquivo ARQGEO 
contendo a primeira versão do modelo. Na tela gráfica fazer as correções necessárias no 
contorno. Gravar novos arquivos ARQGEO c ARQCONT com uma extensão diferente; 

b) executar o programa MODIGEO tendo como arquivos ele entrada o primeiro 
arquivo ARQGEO e o novo arquivo ARQGEO gravado em a). O programa transfere as 
batimetrias elo primeiro arquivo à nova estrutura definida pelo segundo arquivo. A nova 
estrutura de linhas e colunas efetivas de c:.llculo colHendo também a batimctria pode ser salva 
em um outro arquivo ou , o que é recomendado, no 1\RQGEO gerado em a); 

c) fazer o ajustes necessários na batimetria usando o programa GEOTEL. 

Instalação do aplicativo. Operando em DOS. Operando em WINDOWS 

Para instalar o aplicativo crie um diretório (por exemplo C:VPH1\) no qual residirão os 
programas e copie o disquete contendo os programas para este diretório. Agregue o nome 
deste diretório no comando PATH do AUTOEXEC.BAT. Para poder executar a partir elo 
sistema WINDOWS, abra a janela, na qual será inserido o ícone, em tamanho máximo. Clique 
em ARQUIVO e a seguir no sub-item NOVO e aparecerá o seguinte quadro: 

Novo Objeto de Programa 

Novo OK 
O Grupo de programas 
~ ............... .................................... . 

~ J~~.~--~-~ .. P..~P~.~.~~.~ J 
j: Cancelar ~ 

j; Ai.Y_da ~ 

Digite "enter" ou clique no "OK" indicando a seleção de um "item ele programa". A 
seguir na tela surgirá o quadro: 
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Propriedades do Item de Programa 

Oe~crição: lumm p OK ] 
linha de comando: lc:\IPHA\IPHA_PIF I' Cancelar I 

lc:\IPHA\MOOELO Diretório de trabalho: 

I; I !ecla de atalho: Procurar.._ !Nenhuma 

~~ ,. ~ ~ Alterar ícone· ... I ~ . I{ : O .E_xecutar minimizado ~"( -'-. .,.;Jl 
r....;.:-~ 1 I'- -- I r»:..-"'1 Ai!! da 

Preencha o espaço correspondente a "linha de comando" com o caminho c nome do 
diretório no qual estão os programas (C:VPHA) c o nome elo arquivo ele execução IPHA.PIF. 
No item "Diretório de trabalho" escreva o nome do diretório onde deseja que estejam os 
arquivos usados na modelação. Clique em "Alterar ícone" e a segui r digite na linha 
correspondente a "Nome do arquivo" do quadro "Alterar ícone" o nome do diretório no qua l 
estão os programas (C:VPHA) e o nome do arqui vo de ícone IPHA.ICO. Retorne à jaÍ1ela de 
partida pressionando duas vezes em "OK". 

O sistema operac ional WINDOWS tem a e norme desvantagem de degradar em forma 
notáve l a velocidade de execução de qualquer programa. Assim o tempo de execução do 
programa de cálculo pode aumentar mais de quinze vezes se é executado desde WINDOWS. 
A vantagem existente é a possibilidade de transferir as saídas gráficas de um aplicativo para 
outro. Recomenda-se então a execução em DOS dos programas CA~CULO l c CALCUL02 
e, quando for necesséíria a transferência de uma tela gráfica os programas podem ser 
descontinuados (gravar o arquivo SA de .sa lvamen to) e retomados desde WINDOWS. Para 
obter um me lhor desempenho e m velocidade quando se estiver executando a partir elo s istema 
DOS, o WINDOWS e o gerenciador de memória alta EMM386 não devem estar ativos. 

Mudando as cores das saídas gráficas 

As cores das telas grMicas podem ser mudadas press ionando a combinação "ALT-C". 
quando a te la está ativa. No quadro de valores aparecerá 

1 - COREs=----1 
COR ATUAL: f 
5 
NOVA COR: 
7 . l 

I · I 

j EN TER : TROCA i ou 

- COR FAIXAS
COR ATUAL: 
17 [ 
NOVA COR: 
9 

ENTER: TROCA 

O primeiro mostrador do quadro indica a cor atual do item identificado pelo primeiro 
número (5 ou 17 no exemplo). O segundo indica a nova cor do item caso seja digitado "enter". 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A mudança de item é realizada pressionando a tecla "i" e a seguir as teclas "f-". " ---7". A 
troca de cor no segundo mostrador se processa pressionando primeiro "1-" e a seguir as teclas 
"f-". "---7" . A numeração dos itens é apresentada na tabela embaixo. O número das cores 
atribuídas aos itens é armazenada em arquivos com o nome do programa e extensão COR. 
Caso não exista o arquivo (não foi feita nenhuma alteração) as cores serão as da definição 

original do sistema. 

CORES NO PROGRAMA INICIAL 

O- fundo geral (fundo que aparece no 
quadro de valores) 

1- fundo sobre o qual_ é traçado o 
contorno do modelo 

2 - interior do contorno ("água") 
3 - contorno do modelo 
4 - eixos coordenados 
5 - borda do quadro de valores 
6- letras 
7- margem se foi digitalizada 
8 - flecha para traçado do contorno 
9 - interior da flecha do item 8 

I O - pontos da malha no interior do 
contorno 

11 - fundo (zona fora do contorno "terra") 
no menu final 

12 - margem no menu final 
13 - flecha que aponta o elemento no menu 

final 
14- interior da flecha do item 13 
15 - pontos da malha 

CORESNOSOUTROSPROGRAMAS 

O - fundo geral (fundo que aparece no 
quadro de valores) 

I - fundo (zona fora do contorno "terra") 
2- interior do contorno ("água") 
3 - contorno do modelo 
4 - eixos coordenados 
5 - borda do quadro de valores 
6 - letras 
7- margem, se foi digitalizada 
8 - flecha que aponta o elemento 
9 - interior da flecha do item 8 

10- malha (opção "faixas de valores") 
11 - contorno (opção "faixas de valores") 
12 - linha ou coluna efetiva de cálculo 

apontada 

13- livre 
14- livre 
15- livre 
16 - 21 - faixas de valores 

CORES NO CÁLCULO 

O - fundo geral (fundo que aparece no 
quadro de valores) 

I - fundo (zona fora do contorno "terra") 
2- interior do contorno ("água") 
3 - contorno do modeio 
4 - eixos coordenados 
5 - borda do quadro de valores 
6- letras 
7 - margem se foi digitalizada 
8 - flecha que aponta o elemento (opção 

"exame dos valores calculados") 
9 - interior da flecha do item 8 

1 O.: malha (opção "faixas de valores") 
11 -contorno (opção "faixas de valores") 
12- flechas (opção "graficar veloc idades 

como setas") 
13 - fundo de velocidades e trajetórias 

quando usado o zoom 
14- margem se foi digitali zada quando 

usado o zoom 
15 -borda do gráfico de trajetórias o 

velocidades quando 'usado o zoom 
16 - área externa ao gráfico quando usado 

ozoom 
17 - contorno do modelo quando usado o 

zoom 
18 - trajetórias 
19- área marcada nas opções A, B, N, O, 

UeV 
20 - borda do quadro que seleciona a área 

de zoom 
21 - 26 - faixas de valores 
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Acréscimos e desenvolvimentos 

A s imulação de um corpo de água real leva, em muitos casos, à resolução de 
problemas que dificilmente podem ser previstos a priori. É natural , portanto, que. adaptações 
tenham que ser feitas nos programas. Isto não pode ser previsto no aplicativo a menos que 
sejam implementadas tantas opções que o transformem em algo extremamente difícil de ser 
usado, além de provavelmente comprometer seu desempenho. Exemplificando: foi necessário, 
por suas dimensões, implementar sobre a superfíc ie da Lagoa dos Patos um campo de ventos 
resultante de interpolação de forma a não cons iderar um vento único atuando sobre toda a 
Lagoa em cada instante de tempo. Ao implementar o modelo do Rio da Prata foi preciso 
agregar modelos unidimensionais de dois grandes canais para simular os rios Paraná e 
Uruguai evitando o efeito de reflexão das ondas de maré na suas desembocaduras. O mesmo 
aconteceu com o rio Jacuí ao se modelar o estuário do Guaíba. Para estudar o transporte de 
contaminantes na zona da praia de Ipanema no Rio Guaíba foi necessário implementar um 
sub-modelo da região encaixado no modelo do Guaíba. Todos estes desenvolvimentos não 
foram acrescidos ao sistema pelas razões já expostas. Acreditamos sim que este sistema por 
sua versatil idade permite dirigir todos os esforços do usuário na resolução dos problemas 
específicos li berando-o de tarefas genéricas e comuns a maioria dos problemas de simulação 
bidimensional de estuários e lagoas. 


