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Este  capítulo  descreve  alguns  modelos  hidrodinâmicos  (Mike  11,  HEC-RAS  e 

SisBAHIA) e de qualidade de água (WASP e SisBAHIA). Há uma breve descrição de 

como funciona cada modelo e são apresentados alguns estudos utilizando estes 

modelos, com o intuito de facilitar o entendimento dos softwares e, ainda, entender 

de uma forma mais prática os conceitos apresentados nos capítulos anteriores.

1 MIKE 11

O  modelo  Mike  11  é  um  sistema  de  modelagem  1D  para  rios,  canais, 

planícies de inundação, reservatórios e estruturas. Foi desenvolvido pela DHI1 e é 

utilizado para simular variações na descarga e níveis d'água em rios como resultado 

da  precipitação  na  bacia  hidrográfica,  além  das  entradas  e  saídas  utilizando 

condições de contorno do rio. É aplicado nas seguintes áreas:

• rios

• estuários

• sistemas urbanos

• irrigação

• ruptura de barragens

• gerenciamento de inundações/enchentes

• modelagem de qualidade de água

• transporte de sedimentos

• previsões de enchente em tempo real

O  MIKE  11  é  adequado  para  projetos  onde  padrões  de  fluxos  muitos 

detalhados  e  ao  longo  da  profundidade  não  são  importantes;  onde  há  muitas 

estruturas complexas; onde simulações de curto período de tempo são importantes.

Resolve  as  equações  de  Saint  Venant  (conservação  de  massa  e 

conservação da quantidade de movimento) integradas na vertical,  e adotando as 

seguintes hipóteses:

• O fluido é considerado homogêneo e incompressível;

1 http://www.mikebydhi.com/
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• O fluxo é unidirecional (velocidade e nível de água constante um uma 

seção cruzada);

• A declividade do fundo é pequena;

• Pequena variação longitudinal da geometria;

• Distribuição de pressão hidrostática;

Utiliza  cálculos  de diferença finita  implícita  de  fluxos dinâmicos nos rios, 

onde:

• há pontos h em cada seção cruzada e confluência;

• há pontos q entre pontos h e em estruturas;

• resolve a equação de continuidade entre os pontos q (Figura 1);

• resolve a equação do momento entre os pontos h (Figura 2);

• nas estruturas, a equação do momento é substituída pela equação de 

energia.

Figura 1 - Esquema de cálculo do modelo Mike 21.

Fonte: Landrein (2011).

O MIKE 11 permite que se utilizem descargas (Q), níveis d'água e relações 

Q/h como condição forçante. A descarga poderá ser implementada no domínio na 

montante do rio ou como um fluxo lateral, por exemplo. Os níveis d'água poderão 

entrar no domínio na jusante de um rio ou em uma saída no mar, por exemplo. As 
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bordas com relação Q/h poderão estar localizadas na jusante de um rio .

Figura 2 - Esquema ilustrando a forma na qual as forçantes podem ser inseridas no modelo.

Fonte: Landrein (2011).

Vantagens do modelo MIKE 11 (1D):

• Descrição hidráulica precisa em rios/canais (cujo fluxo é unidirecional);

• É rápido, pois possui menos pontos computacionais do que modelos 

2D e, consequentemente o tempo de processamento é menor;

• Fácil analisar e extrair resultados (através da interface Mike View);

• Análise de ruptura de barragens e estruturas operacionais.

Desvantagens do modelo MIKE 11 (1D):

• Os caminhos do fluxo devem ser conhecidos de antemão;

• Mais esforço para esquematização do modelo do que em modelos 2D;

• Fluxo  médio  ao  longo  da  profundidade  e  largura  do  canal,  sem 

descrição de fluxos detalhados em planícies de alagamento.
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Mais informações sobre o modelo MIKE 11 podem ser obtidas junto à pagina 

http://www.mikebydhi.com/

O  download  do  programa  poderá  ser  realizado  na  página 

http://www.mikebydhi.com/Download/MIKEByDHI2011.aspx,  mediante 

cadastro.

1.1 1° Exemplo de aplicação do Mike 11

Análise dos Efeitos Dinâmicos em Reservatórios de Grade Extensão:  Estudo de  

Caso: Reservatório de Sobradinho (Dantas, 2005)

O objetivo deste estudo foi estudar os efeitos dinâmicos em reservatórios 

extensos,  através  de  modelagem  hidrodinâmica  e  ferramentas  de 

geoprocessamento para melhor quantificação do balanço hídrico.

O modelo hidrodinâmico utilizado foi o MIKE 11 HD e se visava melhorar o 

conhecimento sobre os volumes acumulados no lago de Sobradinho: processos de 

geração de energia,  controle de cheias, irrigação.  Optou-se pela aplicação deste 

modelo,  pois  segundo  Cirilo  (1991,  apud  Dantas,  2005)  o  lago  teria  o 

comportamento de um “grande rio”, dada a extensão muito maior que a largura (para 

um tratamento matemático mais rigoroso seria necessária uma formulação em duas 

dimensões).

Os  postos  hidrométricos  da  região  foram obtidos  junto  ao HidroWeb,  da 

Agência Nacional de Águas (ANA). Os dados fluviométricos mais relevantes (Figura 

3) foram obtidos a partir dos postos operados pela CHESF, fornecidos pela Divisão 

de Gestão de Recursos Hídricos (DORH). A figura 4 mostra a distribuição espacial 

dos pontos.
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Figura 3 - Lista dos postos hidrométricos de interesse no estudo.

Fonte: Nota do Autor

Figura 4 - Postos hidrométricos de interesse no estudo.

Fonte: Nota do Autor

Implementação da Modelagem:
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• O  reservatório  foi  modelado  a  partir  da  estação  hidrométrica  de 

Morpará (no Rio São Francisco) e fim na estação da barragem;

• Houve contribuição do afluente Rio Grande (da estação de Boqueirão 

até à Barra);

Trata-se de um trecho de rio e outro de lago (apenas depois da estação de Xique-

Xique, manifesta-se o remanso provocado pela barragem de Sobradinho).

• O  trecho  de  Morpará  à  Barra  foi  discretizado  por  13  seções 

transversais (com cálculo de cotas da superfície da água) e 12 pontos 

intermediários (com cálculo de vazão).

• O  trecho  de  Boqueirão  à  Barra,  por  22  seções  transversais  (com 

cálculo  de  cotas  do  nível  d’água)  e  21  pontos  intermediários  (com 

cálculo de vazão)

• O trecho de Barra à barragem, por 65 seções transversais (para cálculo 

de cotas do nível d’água) e 64 pontos intermediários (com cálculo de 

vazão).

O MIKE 11 GIS é utilizado na geração dos arquivos de entrada para o  modelo 

hidrodinâmico MIKE11 HD.

• Para a composição do arquivo que descreve a geometria da região de 

estudo foi utilizada uma base de dados de hidrografia, proveniente da 

digitalização de cartas (figura 5).

• A definição das seções transversais se fez a partir do princípio que as 

mesmas  devem  ser  perpendiculares  ao  escoamento  e,  portanto  ao 

alinhamento do canal em cada corte transversal (figura 6).
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Figura 5 - Geração do arquivo da geometria dos trechos estudados.

Fonte: Nota do Autor
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Figura 6 - Geração do arquivo de seções transversais.

Fonte: Nota do Autor

• São definidos o modelo empregado e o período simulado e devem ser 

fornecidos:

o arquivo de rede de canais;

o arquivo de seções transversais;

o arquivo de condições de contorno: vazões nas seções de montante (Morpará 

e Boqueirão) e cotas na seção de jusante (usina hidrelétrica);

o arquivo de parâmetros hidrodinâmicos.

• Foram elaborados 4 cenários:
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o Cenário 1: 12/01/1979 - 22/04/1979 (utilizado no processo de calibração)

o Cenário 2: 01/01/1983 - 31/05/1983 (validação)

o Cenário 3: 04/12/1989 - 13/02/1990 (validação)

o Cenário 4: 14/01/1992 - 23/04/1992 (validação)

• A calibração do parâmetro de atrito (coeficiente de Manning) foi feita 

nas seções de controle de Barra, Remanso e Sento Sé.

A figura 7ilustra o que foi realizado para cada cenário, em diversas estações: 

a comparação entre os resultados gerados pelo modelo e os dados registrados em 

campo. Nesse caso mostra-se a comparação realizada para a estação Remanso, do 

cenário 1. Em geral observaram-se ajustes bastante razoáveis.
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Figura 7 - Comparação das cotas simuladas (em verde) e medidas em campo (em 

azul).

Fonte: Nota do Autor

• A  maior  dificuldade  defrontada  foi  a  ausência  de  um  grande 

levantamento topobatimétrico de campo com Ecobatímetro/GPS, que 

traria maior poder de decisão ao modelo, já que explicaria com maior 

fidelidade os efeitos dinâmicos do lago de Sobradinho.

• Chegou-se a resultado razoável,  gerando subsídios para melhorar a 

segurança na tomada de decisão.

• No  que  se  refere  à  modelagem  hidrodinâmica,  não  se  explorou  à 

exaustão  as  potencialidades  de  simulação  de  reservatórios  e  os 

mecanismos de troca de água com lagoas e canais marginais, o que 

pode ser feito com o software utilizado.
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1.2 2° Exemplo de aplicação do Mike 11

Calibração do modelo hidrodinâmico MIKE 11 para a sub-bacia hidrográfica do rio  

Piauitinga, Sergipe, Brasil (Lucas et al, 2010).

A área deste estudo é a sub-bacia hidrográfica do Rio Piauitinga, localizada 

na região centro-sul do Estado de Sergipe. A qualidade da água é boa e com baixo 

teor de sais, sendo utilizada para abastecer aproximadamente 10% da população do 

Sergipe.

• O  MIKE  11  foi  configurado  para  a  sub-bacia  hidrográfica  do  Rio 

Piauitinga no seu curso principal.

• A modelagem da  descarga  no alto  curso  do  rio  pôde ser  realizada 

devido  à  disponibilidade  de  dados  de  vazão  medidos  (Figura  8), 

disponíveis entre 1994 e 2006. Foram feitas medidas mensais de duas 

a três vezes.

Figura 8 - Seção de medição da vazão do Rio Piauitinga.

Fonte: Nota do Autor
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• A calibração foi baseada na tentativa e erro, onde o usuário, entre uma 

simulação e outra, fez ajustes nos valores dos parâmetros (utilizando 

um limite real).

• A calibração foi feita utilizando os dados de 1994 e 1995.

• A validação foi realizada utilizando dados de 1996 a 2006.

• O  principal  parâmetro  utilizado  na  calibração  foi  o  coeficiente  de 

rugosidade  (Manning),  além  de  balanço  de  calor,  estratificação  da 

coluna de água e percolação profunda. A faixa de valores testados e os 

valores finais utilizados são apresentados na figura 9.

Figura 9 - Amplitude dos valores e valores finais dos parâmetros calibrados.

Fonte: Nota do Autor

• A avaliação  da  modelagem  para  o  período  analisado  foi  realizado 

através dos seguintes parâmetros: erro médio absoluto, Coeficiente de 

eficiência  de  Nash e  Sutclife  e  Coeficiente  de  Pearson.  Os  valores 

obtidos podem ser observados na figura 10.

Figura 10 - Valores dos parâmetros de avaliação da modelagem, obtidos para os períodos 

de calibração e validação.

Fonte: Nota do Autor

• De acordo com o que se pode observar na figura 11 e na figura 12 os 

resultados  obtidos  com  o  modelo  MIKE  11  apresentaram  um  bom 

ajuste aos dados disponíveis.
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Figura 11 - Dispersão entre dados de vazão observados e simulados. Painel esquerdo: 

calibração. Painel direito: validação.

Fonte: Nota do Autor

Figura 12 - Histograma de vazões observadas e calculadas. Painel esquerdo: calibração. 

Painel direito: validação.

Fonte: Nota do Autor

• O modelo MIKE 11 (calibrado e validado) tem um potencial muito bom 

para auxiliar  o  planejamento e tomada de decisões na alocação da 

água, uma vez que a degradação da qualidade da água e a redução na 

disponibilidade prejudicam o desenvolvimento econômico da região.
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2 HEC-RAS

O HEC-RAS (HEC Hydrologic Engineering Center e RAS - River Analysis System) é 

um modelo aplicado à simulação de perfis de linha de água em rios e reservatórios. 

Permite  realizar  modelagens  unidimensionais  em  regimes  de  escoamento 

permanente  e  não  permanente,  transporte  de  sedimentos  e  fundo  móvel  e 

temperatura da água.

O HEC-RAS é composto de 4 componentes para análises de rios unidimensionais:

• Regime de escoamento permanente:

• Regime de escoamento não permanente;

• Transporte de Sedimentos;

• Qualidade da água.

Todos os componentes utilizam a mesma representação geográfica e as mesmas 

rotinas para cálculos hidráulicos e geométricos.

2.1 Módulo Regime de Escoamento Permanente

Este  módulo  é  utilizado  para  calcular  perfis  de  água  superficial  para  fluxos 

permanentes gradualmente variados. Este sistema pode lidar tanto com um único 

rio,  como com uma rede de canais.  É,  ainda,  capaz de modelar  perfis  de água 

superficial em regime de fluxo subcrítico, supercrítico e misto.

O procedimento computacional básico é baseado na solução da equação de energia 

unidimensional.  As  perdas  de  energia  são  avaliadas  principalmente  pela  fricção 

(Mannning). A equação do momentum é utilizada em situações onde a superfície da 

água varia rapidamente. Estas situações incluem cálculos de regime de fluxo mistos, 

hidráulica de pontes, e avaliação de perfis em confluências de rios.

Diversos  efeitos  de  obstruções  (como  pontes,  vertedouros  e  outras  estruturas) 

podem ser considerados nas simulações.

2.2 Módulo Regime de Escoamento Não permanente
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Este módulo é capaz de simular fluxos não permanentes através de uma rede de 

canais abertos. A equação foi adaptada do modelo do Dr. Robert L. Barkau's UNET 

(Barkau,  1992  e  HEC,  1997  apud  HEC-RAS,  2010).  Essa  componente  foi 

desenvolvida inicialmente para cálculos de regime de fluxo subcrítico.

2.3 Módulo Análise de Qualidade de Água

Este  módulo  permite  que  o  usuário  realize  análises  de  qualidade  de  água  nas 

regiões  marginais  do  rio.  Essa  versão  pode  fornecer  análises  detalhadas  de 

temperatura e transporte de um número limitado de constituintes de qualidade de 

água.

2.4 Equações

Os perfis de superfície d'água são computados de uma seção cruzada para outra 

resolvendo as equações de conservação de massa,  onde calcula-se a perda de 

energia entre duas seções.

2.5 Subdivisão das Seções Cruzadas

A determinação do transporte total  e do coeficiente da velocidade de uma seção 

cruzada requer que o fluxo seja subdividido em unidades nas quais a velocidade é 

uniformemente distribuída. A aproximação utilizada no HEC-RAS subdivide as áreas 

marginais  utilizando  os  arquivos  de  entrada  das  seções  cruzadas  (a  subdivisão 

padrão  é  apresentada  na  figura  13).  O  transporte  é,  então,  calculado  em cada 

subdivisão.
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Figura 13 - Método padrão de subdivisões do HEC-RAS.

Fonte: Nota do Autor

2.6 Coeficiente de Manning

O  fluxo  no  canal  principal  não  é  subdividido,  exceto  quando  o  coeficiente  de 

rugosidade muda na área do canal. O HEC-RAS testa a aplicabilidade de subdividir 

a rugosidade ao longo do canal principal e, se não for aplicável, o programa computa 

um único valor para todo o canal principal. A subdivisão ocorrerá se, considerando a 

distância horizontal entre pontos adjacentes e a diferença da elevação entre esses 

dois pontos, resultar em uma razão maior que 5:1 (figura 14).

Figura 14 - Definição da declividade da seção para os cálculos do coeficiente de manning.

Fonte: Nota do Autor
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Além  de  definir  as  seções  transversais  da  calha  do  rio  e  os  coeficientes  de 

rugosidade de Manning, é necessário definir  o perfil  longitudinal  e os valores de 

vazão a serem escoados no trecho.

Mais informações sobre o modelo HEC RAS podem ser obtidas junto à pagina:

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/

O download do programa poderá ser realizado nesta mesma página.

 

Poderá também ser obtido o manual do modelo, o referencial técnico e o guia 

de aplicações.

2.7 Exemplo de aplicação do HEC-RAS

Complexo Hidrelétrico Belo Monte, Estudos de Viabilidade: Estudo de Remanso do  

Reservatório (Eletronorte, 2001)

No presente estudo estudou-se o remanso do reservatório da UHE Karaô, a partir do 

barramento do antigo eixo Juruá, onde utilizou-se o modelo HEC-RAS.

A seção inicial para cálculo foi posicionada a aproximadamente 2 km a montante do 

eixo Ilha do Canteiro,  no sítio  Pimental.  Essa seção é composta das seções de 

medição Taboca e Cana Verde II, além da seção de Altamira (figura 15).
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Figura 15 - Seções de cálculo para análise do remanso do reservatório.

Fonte: Nota do Autor

No processo de calibração, foram realizadas mais de 50 rodadas até se chegar a 

composição apresentada:

• Adotaram-se coeficientes de rugosidade de Manning para cada seção, 

a fim de se obter um melhor ajuste;

• Foram selecionados 4 instantes de perfis instantâneos de linha d'água, 

abrangendo a faixa de 3500 a 20000 m³/s (sendo 2 representantes de 

valores extremos);

• Levou-se em consideração informações qualitativas, como período de 

águas baixas, intermediárias e altas;

• Foram  levadas  em  consideração  informações  de  rugosidade  e 

declividade da linha d'água, obtidas em campo, referentes à estação 

Altamira.

Os resultados da calibração são apresentados na figura 16. Constatou-se um bom 

resultado da calibragem: com exceção dos valores relativos à vazão de 3450 m³/s, 
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todas as diferenças de níveis d'água, entre os resultados do modelo e os dados 

observados, foram inferiores a 0,10 m.

Figura 16 - Resultados da calibragem do Modelo HEC-RAS.

Fonte: Nota do Autor

Analisou-se  a  influência  do  remanso  do  reservatório  na  cidade  de  Altamira, 

considerando a cota de partida de 97 m no sítio Pimental e diversos valores de 

vazão.

O modelo HEC-RAS indicou que para vazões iguais ou superiores a 35000 m³/s, a 

influência do barramento já é desprezível, pois diferenças de níveis d'água inferiores 

a  0,20  m  não  devem  ser  consideradas  (figura  17).  As  curvas  chave  para  as 

situações antes e após a construção do barramento são apresentadas na figura 18.
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Figura 17 - Influência do reservatório na cota 97,0 m na cidade de Altamira, utilizando o 

modelo HEC-RAS.

Fonte: Nota do Autor

Figura 18 - Curva-chave do rio Xingu em Altamira, com e sem a influência do remanso do 

reservatório do CHE Belo Monte na cota de 97,0 m.

Fonte: Nota do Autor

Concluiu-se que o cálculo do remanso, com base em modelo do tipo HEC-RAS, está 

sujeito  à  escolha  adequada  dos  valores  de  Manning.  Quanto  mais  e  melhores 

informações coletadas em campo, relativas à geometria do curso d'água e perfis de 

linha  d'água,  melhor  será  a  calibração  e,  consequentemente,  melhores  e  mais 

confiáveis os resultados fornecidos pelo modelo.
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Neste estudo também calculou-se o remanso a partir de outro método. No entanto, o 

HEC-RAS indicou resultados mais conservadores e, assim, adotaram-se os valores 

gerados pelo HEC-RAS (e não do outro método).
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3 HEC-ResSim

O software  HEC Reservoir  System Simulation (HEC-ResSim) foi  também 

desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center, U.S. Army Corps of Engineers e é 

um componente do HEC Next Generation Software Development Project.

O ResSim foi desenvolvido para os seguintes propósitos:

• Reproduzir os processos de tomada de decisão que os operadores dos 

reservatórios utilizam;

• Suporta esquemas de operação com diversas tarefas:

o Representa tanto as restrições de controle de fluxo quanto as 

metas de conservação;

o Suporta baixos fluxos e operações em época de seca;

o Suporta investigações de recuperação ambiental.

É  utilizado  para  representar  sistemas  e  estruturas  como  reservatórios, 

confluências, desvios, saídas de água, entre outros.

A esquematização do sistema ocorre da seguinte forma:

Figura 19 - Sistema de esquematização do ResSim.

Fonte: Hydrologic Engineering Center.
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As operações dos reservatórios seguem as seguintes regras:

• Curva-chave

o Utiliza-se  a  variável  elevação  (que  apresenta  uma 

sazonalidade);

o Operação  de  curva-chave,  armazenando  ou  liberando 

para alcançar a curva-chave.

• Compartimentos

o Divisão de compartimentos do reservatório  de acordo com os 

diferentes propósitos;

o Há uma prioridade de 'regras'  nas quais  cada compartimento 

limita ou ultrapassa as operações da curva-chave básica.

O ResSim oferece três módulos, sendo que cada módulo tem um propósito e 

um  conjunto  de  funções  e  ferramentas:  Watershed  Setup,  Reservoir  Network  e 

Simulation. As funcionalidades de cada módulo são apresentadas a seguir.

3.1 Módulo Watershed Setup

O propósito deste módulo é fornecer um framework comum para criação de 

watersheds e definição de diferentes aplicações de modelagem.

Um  watershed está associado à região geográfica na qual  os modelos e 

áreas  de  cobertura  podem ser  configurados.  Um  watershed pode  incluir  fluxos, 

projetos  (reservatórios,  diques),  áreas  de  impacto,  locais  de  séries  temporais  e 

dados hidrológicos e hidráulicos para áreas específicas. Todos estes detalhes juntos, 

uma vez configurados, formam um framework watershed.

3.2 Módulo Reservoir Network

O propósito deste módulo (Reservoir Network) é desenvolver do modelo do 

reservatório das análises dos resultados (output). Neste módulo você descreve os 
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elementos  físicos  e  operacionais  do  modelo  do  reservatório,  e  desenvolve  as 

alternativas que você quer analisar.

3.3 Módulo de Simulação (Simulation)

Quando o modelo do reservatório estiver completo e as alternativas tiverem 

sido  definidas,  o  módulo  de  Simulação  é  utilizado  para  configurar  a  simulação, 

desempenhando  os  processos  computacionais  e  permitindo  a  visualização  dos 

resultados.

Quando você cria uma simulação, deve especificar uma janela de tempo de 

simulação, um intervalo computacional e as alternativas a serem realizadas.

Mais informações sobre o modelo HEC ResSim podem ser  obtidas junto à 

pagina http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ressim/

O download do programa poderá ser realizado nesta mesma página

 

Poderá também ser obtido o manual do modelo.
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4 WATER QUALITY ANALYSIS SIMULATION PROGRAM (WASP)

O  WASP7  (versão  atual)  é  um  aprimoramento  do  WASP  original.  Este 

modelo auxilia os usuários a interpretar e prever respostas de qualidade de água a 

fenômenos naturais e de poluição antrópica.

É um programa de modelagem dinâmico para sistemas aquáticos, incluindo 

tanto  a  coluna  d'água quando  as  camadas bentônicas.  O WASP permite  que  o 

usuário  investigue sistemas uni,  bi  e  tridirecionais  e  uma variedade de tipos  de 

poluentes. O modelo representa os processos de advecção, dispersão e difusão.

O WASP segue os princípios básicos dos modelos mecânicos:

• Leis de conservação:

o Massa (massa d'água, massa do constituinte)

o Momentum

o Calor

• Aproximação da Modelagem em blocos (caixas):

o Os  blocos  não  possuem  forma  definida,  por  isso  podem  se 

adequar a qualquer morfometria;

o Os  blocos  podem  ser  "empilhados",  assim  as  aproximações 

podem ser  aplicadas  em sistemas de  0  (1  caixa),  1,  2  ou  3 

dimensões (figura 20).

Figura 20 - Esquema de empilhamento de blocos, podendo representar nas dimensões.

Fonte: Nota do Autor

O WASP é dividido nos seguintes módulos:

• Eutrofização (eutro.dll)
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• Tóxicos simples e orgânicos (toxi.dll)

• Mercúrio (mercury.dll) - a partir de alteração do toxi.dll

• Calor (heat.dll)

O módulo EUTRO (de eutrofização) abrange:

• Oxigênio Dissolvido

• Demandas de oxigênio (por exemplo, DBO)

• Fitoplâncton

• Periphyton

• Detritos (C, N, P)

• Nitrogênio orgânico dissolvido

• Amônia e amônio

• Nitrato

• Fósforo orgânico dissolvido

• Ortofosfato

• Salinidade

• Sólidos

• Sedimento (diagênese)

O módulo HEAT abrange:

• Temperatura

• Salinidade

• Coliformes

• Conservativos 1 e 2

O módulo TOXIC é dividido em 3 módulos:

Tóxicos simples:

• Químicos

• Siltes e sedimentos finos
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• Areias

• Sólidos bióticos

•

Tóxicos orgânicos (iônicos e não iônicos):

• Químicos 1, 2 e 3

• Siltes e sedimentos finos

• Areias

• Sólidos bióticos

Mercúrio:

• Monovalente, bivalente, metil

• Siltes e sedimentos finos

• Areias

• Sólidos bióticos

O  WASP  pode  ser  conectado  a  modelos  hidrodinâmicos  e  de  transporte  de 

sedimentos,  que  podem  fornecer  fluxos,  velocidades,  temperatura,  salinidade  e 

fluxos de sedimento. Está preparado para receber os modelos hidrológicos SWMM, 

HSPF, LSPC, NPSM, PRZM, GBMM; os modelos hidrodinâmicos EFDC, DYNHYD, 

EPD-RIV1,  SWMM;  de  bioacumulação  BASS,  FCM-2  e,  ainda,  pode  receber 

planilhas externas e arquivos em formato ASCII.

Com o  WASP pode-se  trabalhar  com diversas  escalas  de  tempo:  fixa  (steady), 

sazonal (seasonal), mensal, diária (daily) e horária (figura 21).
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Figura 21 - Possíveis escalas de tempo simuláveis no WASP.

Fonte: WASP7.

Vantagens do modelo WASP:

• Pode ser aplicado para a maioria dos corpos d'água, em alguns níveis de 

complexidade;

• Resolve grande parte dos problemas de qualidade de água (OD, eutrofização, 

calor) e de destinos de tóxicos;

• Separa os processos de transporte dos cinéticos;

• Pode ser "conectado" a outros modelos e planilhas;

• Permite duas técnicas de solução:

Simples/rápida - através do método de Euler

Complexa - COSMIC

Desvantagens (limitações) do modelo WASP:

• Não permite que se trabalhe com as seguintes variáveis e processos:

• Processos de zona de mistura

• Líquidos não aquosos (como derrames de óleo)

• Áreas que secam, como planícies de alagamento

• Para  algumas  reações  de  metais  precisa-se  trabalhar  com  outro  módulo 

(META), que não faz parte do WASP geral.
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• Os arquivos hidrodinâmicos externos costumam ser bastante pesados;

• Possui módulos separados de eutrofização e tóxico;

• Não pode ser rodado em modo batch2.

• Mais informações sobre o modelo WASP7 podem ser obtidas junto à 

pagina http://www.epa.gov/athens/wwqtsc/html/wasp.html, da EPA

• O download do programa poderá ser realizado nesta mesma página

• Poderão  também  ser  baixadas  algumas  apresentações  -  curso  (em 

formato power point) e documentação do modelo.

4.1 1° Exemplo de aplicação do modelo WASP

Modelagem da qualidade de água do Lago Pamvotis (Grécia) utilizando o modelo  

matemático WASP (Yannopoulos & Kaloyannis, 2008)

Local de estudo: Lago Pamvotis, o maior lago da área Epirus, na parte noroeste da 

Grécia.

Durante  décadas  vem  enfrentando  sérios  problemas  de  eutrofização  devido  à 

poluição por lançamento de esgotos, agricultura, depósito de sedimentos, etc.

A  base  hidrodinâmica  utilizada  foi  gerada  através  do  modelo  hidrodinâmico 

DYNHYD.

Os parâmetros de qualidade de água considerados foram:

• temperatura;

• oxigênio dissolvido;

• DBO;

• amônia;

• nitrato;

• orto fosfato.

•

2 Modo onde várias simulações correm em sequência ou em conjunto.

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte



Foram  utilizados  dados  de  bibliografia,  para  o  período  de  15/abr/1998  a 

15/mar/1999.  Haviam medições  disponíveis  com intervalos  mensais  (um dado  a 

cada dia  15  de cada  mês)  e  houve também medições de pH.  Os  dados foram 

coletados  em 5  pontos  diferentes,  em 3  profundidades:  superfície,  meia  água  e 

fundo. No entanto, considerou-se que apenas 1 ponto representava a qualidade de 

água de todo o lago.

Na parte leste do rio havia um ponto de entrada no modelo, onde há atividades de 

agricultura,  e  na  parte  sul  do  lago  há  entrada  de  poluição  devido  à  indústria,  

agricultura, etc. (Inflow 1 e Inflow 2 na figura 22).

Figura 22 - Área de estudo e pontos onde há entrada das fontes de poluição no modelo.

Fonte: Nota do Autor

Devido à natureza polimítica do lago, foi difícil separá-lo em segmentos e, assim, o 

lago é representado como um segmento único (e tem a temperatura medida na 

superfície).

Os resultados da simulação (e os dados medidos em campo) podem ser observados 

na  figura  23.  Para  analisar  a  qualidade  do  modelo  foram  aplicados  métodos 
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estatísticos,  como  RMSE.  Em  geral,  a  correlação  entre  os  valores  medidos  e 

calculados forneceu valores satisfatórios (Tabela 1).

Figura 23 - Variações dos parâmetros físico-químicos do Lago Pamvotis, medidos em campo 

(triângulos) e como resultado do modelo (quadrados, na linha contínua).
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Fonte: Nota do Autor

Tabela 1 - RMSE entre os dados medidos e os resultados do modelo de alguns parâmetros 

do lago Pamvotis.

Parâmetro RMSE
Temperatura 0,000000408
OD 1,297
DBO 1,134
Ortofosfato 0,115
NO3 0,140
NH4 0,045

Neste estudo, o modelo matemático WASP foi utilizado para simular parâmetros de 

qualidade de água do Lago Pamvotis. A verificação do modelo foi feita comparando 

seus resultados com dados coletados em campo e, o modelo forneceu resultados 

satisfatórios com relação aos parâmetros avaliados: o WASP foi capaz de simular 

muito  bem o  padrão  sazonal  de  temperatura  do  lago;  os  resultados  de  OD da 

simulação dependem da taxa de reação definida pelo usuário; a simulação de DBO 

é  bastante  sensível  a  sua  taxa  de  degradação;  um aumento  dos  poluentes  em 

outubro afetou seriamente a simulação, aumentando o RMSE; a carência de dados 

do lago dificultou o entendimento de alguns resultados.

O  modelo  pode  ser  utilizado  para  simular  a  qualidade  de  lagos  similares  ao 

Pamvotis, com coeficientes e variáveis apropriados.

4.2 2° Exemplo de aplicação do modelo WASP

Modelagem em três lagos utilizando os modelos WAM e WASP (Tetra Tech, 2009).

Este estudo tinha por objetivo estimar uma carga máxima diária para três corpos 

d'água na Bacia  do  Rio Upper Peace,  Central  Florida.  Estes três  corpos d'água 

continham 5 diferentes lagos: (1) Alfred, Camp, Grass, (2) Crystal e (3) Ariana.

Para  estabelecer  os  limites  de  carga  máxima  diária,  utilizou-se  o  modelo  WAM 

(Watershed Assessment Model), que simulou as cargas de poluente e a quantidade 
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de água gerada no domínio que abrange os três corpos d'água. Utilizaram duas 

condições: condição existente -  a fim de calibrar o modelo; e depois a condição 

natural, a fim de obter os valores de cargas. Os resultados gerados por este modelo 

foram utilizados para fornecer os parâmetros de entrada do modelo WASP.

O WASP simulou os processos de eutrofização nos Lagos Alfred, Ariana e Crystal. 

Cada lago foi  tratado como um segmento separado, com um segundo segmento 

utilizado como armazenamento para o aquífero.

Cada segmento foi modelado utilizando o módulo padrão de eutrofização do WASP, 

que  contém  rotinas  pré-definidas  para  simular  enriquecimento  por  nutrientes  e 

eutrofização. As variáveis utilizadas foram:

• Amônia (NH4)

• Nitrato (NO3)

• Nitrogênio orgânico

• Ortofosfato (OPO4)

• Fósforo orgânico

• OD

• Fitoplâncton/Clorofila-a

• DBO carbonácea

Todas  as  cargas  de  massa  (kg/dia)  foram  determinadas  utilizando  o  WAM  e 

fornecidas como forçantes para o WASP, juntamente com os fluxos e volumes dos 

rios. Os dados coletados para cada lago foram OD, nitrogênio total,  fósforo total, 

amônia, nitrato, ortofosfato, clorofila-a e DBO.

4.3 Aspectos da modelagem

• A demanda de oxigênio no sedimento, no segmento do lago, foi ajustada de 

forma que se ajustasse bem ao OD medido em campo;
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• Uma vez que estes valores foram determinados, as taxas de crescimento e 

morte foram ajustadas para o fitoplâncton de forma a reproduzir os valores 

observados de clorofila-a;

• Percebeu-se que os nutrientes fornecidos pelas cargas de entrada (nitrogênio 

e fósforo)  não eram suficientes para que os valores gerados pelo modelo 

ficassem próximos dos valores medidos de nutrientes e de fitoplâncton;

• Consequentemente, os termos de fluxos betônicos de NH4 e OPO4 foram 

adicionados à simulação para fornecer nutrientes ao sistema, de forma que o 

modelo se adequasse aos valores observados;

• Estes termos de fluxo resultam de muitos anos de material orgânico que se 

acumula no fundo dos lagos;

• Após os termos de fluxo serem ajustados para que os valores simulados de 

nitrogênio  e  fósforo  ficassem  razoáveis,  os  parâmetros  para  crescimento, 

morte,  e  razões N:C:P foram ajustados,  através das taxas  de nitrificação, 

desnitrificação, mineralização de nitrogênio e fósforo orgânico. Estes ajustes 

foram  utilizados  para  deixar  os  valores  simulados  mais  próximos  dos 

observados;

• Parâmetros de luz e DBO foram utilizados conforme os fornecidos para o 

ambiente.

Apenas  a  partir  do  momento  que  a  simulação  (que  representava  a  condição 

existente)  apresentou  um ajuste  satisfatório,  é  que  foi  rodado  o  cenário  com a 

condição natural (obtidas do modelo WAM). Na comparação dos resultados entre as 

condições  existente  e  natural,  nesta  última  (cujos  resultados  foram  gerados  no 

WAM)  os  valores  eram  bastante  inferiores  aos  do  cenário  que  representava  a 

condição existente (cenário calibrado). A partir dos resultados gerados para os dois 

cenários calculou-se a taxa de trofia do sistema.
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Um dos resultados mais importantes obtidos foi que, reduzindo a carga de nutrientes 

aos lagos, não houve redução significativa da taxa de trofia.  Isto  ocorre pois  os 

fluxos de nutriente bentônicos representam uma fração significante do total da carga 

de  nutrientes  dos  lagos.  Por  isso,  as  comunidades  bentônicas  irão  atrasar  as 

respostas dos lagos à redução da carga de nutrientes e, assim, no processo de 

recuperação  dos  lagos  deverá  se  pensar  em processos  de  sequestro  de  fluxos 

bentônicos.
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5 SisBAHIA

Adaptado de Rosman (2012) e SisBAHIA

O SisBAHIA (Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental) é um sistema de modelos 

computacionais  da  Fundação  COPPETEC,  da  COPPE/UFRJ.  Desde  1987  vem 

sendo aprimorado através de teses de mestrado e doutorado, além de projetos de 

pesquisa. Possui os seguintes módulos:

• Modelo  Hidrodinâmico:  modelo  de  circulação  hidrodinâmica  3D ou  2DH, 

usado  para  representar  escoamentos  em  domínios  naturais  com  geometria 

complexa.  Sua  discretização espacial  se  dá  via  elementos  finitos  quadráticos  e 

transformação,  permitindo ótimo mapeamento de corpos de água com linhas de 

costa e batimetrias complexas, campos de vento e atrito do fundo podendo variar no 

tempo e no espaço. Pode-se incluir efeitos de gradientes de densidade acoplando 

modelos de transporte de sal e calor (dos Modelos de Qualidade de Água). Pode-se 

também incluir  evolução  morfológica  do  fundo,  com acoplamento  de  modelo  de 

transporte de sedimentos.

• Modelo de Transporte Euleriano: modelo de uso geral para simulação de 

transporte  advectivo-difusivo  com  reações  cinéticas  de  escalares  dissolvidos  ou 

partículas  em  suspensão  na  massa  d’água.  O  modelo  pode  ser  aplicado  a 

escoamentos 2DH, ou em camadas do 3D. Pode-se simular processos de perda de 

massa por sedimentação.

• Modelos de Qualidade de Água e Eutrofização: conjunto de modelos de 

transporte Euleriano, para simulação de até 11 parâmetros de qualidade de água e 

indicadores de eutrofização:  sal,  temperatura,  OD-DBO, nutrientes compostos de 

nitrogênio  e  de  fósforo  e  biomassa.  Tais  modelos  podem  ser  aplicados  para 

escoamentos 2DH, ou em camadas do 3D.

• Modelos  de  Transporte  de  Sedimentos  e  Evolução  Morfológica  do 

Fundo:  modelos  que  computam transporte  de  sedimentos  e  taxas  de  erosão  e 

sedimentação  no  fundo.  Pode  funcionar  acoplado  a  um  modelo  hidrodinâmico, 
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permitindo estudos de evolução morfológica de fundo. opções de formulações de 

transporte, tais como Van Rijn, Engelund-Hansen, Myer-Peter Muller, Nielsen e Yalin. 

Outras  formulações  podem  ser  incluídas.  Pode  funcionar  também  de  modo 

desacoplado, apenas para estimação de vazões sólidas.

• Modelo de Transporte Lagrangeano - Determinístico: modelo de uso geral 

para  simulação  de  transporte  advectivo-difusivo  com  reações  cinéticas,  para 

camadas do 3D ou 2DH. Adequado para simulações de plumas de emissários ou 

pontos de lançamento de efluentes ao longo da costa; derrames de óleo; mistura de 

massas de água, tempos de troca e renovação de massas de água entre diferentes 

setores de um corpo de água; transporte de detritos flutuantes; determinação de 

tempos de residência em corpos de água naturais; determinação de tendências de 

deriva de sedimentos; estudos de dragagens; entre outros.

• Modelo de Transporte Lagrangeano - Probabilístico: acoplado ao modelo 

anterior, permite obtenção de resultados probabilísticos computados a partir de  N 

eventos ou de resultados ao longo de um período de tempo.

• Modelo  de  Campo  Próximo  para  Emissários  e  Fontes  Pontuais:  este 

módulo está inserido no bloco de Modelo de Transporte Lagrangeano e funciona 

dinamicamente acoplado a um modelo hidrodinâmico.

• Modelo de Geração de Ondas:  é um modelo para geração de ondas por 

campos de vento permanentes ou variáveis.

• Modelo de Propagação de Ondas: trata-se de um programa de propagação 

de  ondas  monocromáticas,  ou  espectros  de  ondas,  com  efeitos  de  refração, 

difração, dissipação e arrebentação.

• Módulo de Análise & Previsão de Marés:  através deste módulo pode-se 

realizar análises harmônicas de registros de níveis ou correntes para obtenção das 

constantes. Com o módulo de Previsão, fornecendo as constantes harmônicas de 

níveis ou de correntes, faz-se previsões de valores em séries temporais a intervalos 

definidos pelo usuários.

Definido o corpo d'água a ser modelado (contornos), o SisBAHIA aceita malhas com 

elementos finitos de dois tipos: quadrangulares e triangulares. O SisBAHIA aceita 
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malhas geradas no programa Argus One, da Argus Holding Ltda. Este programa lê o 

arquivo que indica os contornos a serem modelados e, a partir desses, poderão ser 

geradas as malhas.

Figura 24 - Arquivo de contornos lido no Argus One (painel esquerdo) e malha de elementos 

finitos quadrática gerada no programa (painel direito).

Fonte: SisBAHIA.

Mais  informações  sobre  o  Argus  One  podem  ser  obtidas  junto  à  pagina 

http://www.argusint.com/

Poderão ser observados os produtos oferecidos e, ainda, fazer download do 

software (na versão estudante).

No  próprio  manual  do  SisBAHIA,  há  uma  breve  descrição  de  como  gerar 

malhas utilizando o programa Argus One.

As malhas geradas no Argus One contêm os nós dos vértices e, ao importá-las para 

o SisBAHIA, este gera nós no meio dos lados e, no caso de quadrângulos, no meio 

do elemento, conforme pode ser observado na figura 25.
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Figura 25 - Exemplos de como os elementos são importados no SisBAHIA 

Fonte: adaptada de SisBAHIA

Após importar as malhas para o SisBAHIA (no módulo 'Malhas') o usuário deverá 

importar  as  informações  de  batimetria  (extensão  .dat).  O  arquivo  de  batimetria 

deverá ser no formato XYZ, o que significa que há informação da coordenada X, 

coordenada Y e profundidade (Z), para cada ponto de informação. O espaçamento 

dos pontos não está (ou não precisa estar) associado à malha gerada no Argus One. 

Quando o arquivo de batimetria for importado, o programa irá interpolar os dados, de 

forma que cada nó da grade receba um valor.

Há possibilidade de se utilizar  diversos métodos de interpolação:  kriging,  vizinho 

mais  próximo,  triangulação  linear,  distância  inversa  quadrática,  vizinho  natural  e 

curvatura mínima.

O mesmo procedimento deverá ser realizado para a rugosidade do fundo. Após ter 

preenchido todas as informações referentes à malha, o usuário deverá começar com 

o módulo do modelo hidrodinâmico.

Os modelos de transporte só podem ser utilizados depois que já houver 

uma base hidrodinâmica pronta, ou seja, os modelos de transporte, no 

SisBAHIA, são dependentes dos modelos hidrodinâmicos.
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5.1 Modelagem Hidrodinâmica

• Parâmetros Iniciais: nesta parte o usuário deverá, basicamente, selecionar a 

malha criada no módulo malha e preencher os tempos de simulação: instante inicial, 

final e passo de tempo;

• Fronteiras:  nesta etapa o usuário deverá fornecer as forçantes do modelo 

que  serão  inseridas  nas  bordas  (fronteiras).  O  programa  permite  que  se  usem 

valores permanentes, valores datados ou constantes harmônicas.

A vazão, por exemplo, deverá ser inserida nas fronteiras como vazão nodal, sendo 

que a integral das vazões nodais ao longo da seção deverá ser igual à vazão. A 

figura 26 e a figura 27 ilustram dois casos com vazão sendo inserida nas fronteiras 

do  SisBAHIA.  Mais  informações  sobre  como  a  vazão  nodal  poderá  ser  obtida, 

disponíveis no manual do SisBAHIA (SisBAHIA).

Figura 26 - Malha com dois elementos (e cinco nós) definindo a seção do rio (painel 

esquerdo). A vazão deverá ser inserida para cada nó, como indicado no painel direito.

Fonte: SisBAHIA
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Figura 27 - Malha com um elemento definindo a seção do rio (painel esquerdo).

Fonte: SisBAHIA.

• Vento e Viscosidade:  os dados de vento podem ser desde constantes no 

tempo  e  uniformes  no  espaço  até  totalmente  variados  no  tempo  e  espaço, 

dependendo  da  disponibilidade  das  medições;  neste  item  deverá  ainda  ser 

determinada se a viscosidade turbulenta será ou não calculada pelo modelo.

• Condições Iniciais: nesta etapa o usuário poderá inserir uma condição inicial 

de elevação e velocidades (em x e y) para cada nó do domínio, por exemplo.

• Absorção: neste item o usuário pode realizar a transferência de dados de um 

modelo para outro (por exemplo de um modelo de maior escala para um de menor 

escala).

• Observação: item utilizado para que o usuário coloque informações sobre o 

caso simulado (não é lido pelo modelo).

• Configuração dos Resultados: o usuário deve solicitar o intervalo de tempo 

de saída (espacial e temporal) dos resultados que queira visualizar. Poderão ainda 

ser  definidas estações (pontos)  para os quais  serão gravados resultados – uma 

opção é definir estações onde se quer monitorar o comportamento do fluxo ou em 

pontos onde se quer comparar os resultados do modelo com dados medidos em 

campo.

• Executando o modelo: no momento de executar o modelo, o usuário deve 

escolher o método de execução (GMRES ou Y12M).
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• Resultados  2DH  e  3D:  os  resultados  em  mapa  (que  variam  no  espaço) 

podem ser visualizados no programa Surfer e, os resultados de séries temporais 

(que variam no tempo e não no espaço) poderão ser observados diretamente no 

programa Grapher. Poderão ainda ser gerados arquivos .gif (animações).

Os programas Grapher e Surfer pertencem a linha da Golden Software. Mais 

informações  sobre  estes  produtos  podem  ser  obtidas  em 

http://www.goldensoftware.com/

5.2 Qualidade de Água

• Modelo  euleriano  de  transporte  advectivo-difusivo  (METAD)  integrado  na 

vertical (2DH) para escalares passivos e não conservativos.

• Escalares não conservativos sofrem modificação de concentração através de 

processos  físicos,  biológicos,  químicos,  e  representam a  maioria  das  sustâncias 

existentes na água.

• Os processos de transporte,  advectivo e difusivo,  são resolvidos de forma 

idêntica ao METAD.

• Os processos biológicos e químicos (reações cinéticas) são definidos para 

cada substância.

• Conforme já descrito anteriormente, os modelos de transporte só podem ser 

utilizados depois que já houver uma base hidrodinâmica pronta.

• Pode-se simular o Modelo de Qualidade de Água utilizando o modo "ciclo", 

onde  prolonga-se  o  período  de  simulação  para  além  do  disponível  na  base 

hidrodinâmica.

O modo "ciclo" deve ser utilizado quando o local de interesse apresenta um 

ciclo sazonal bem definido.

É  importante  prestar  atenção  no  período  simulado  na  modelagem 
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hidrodinâmica.  Por  exemplo:  se  a  intenção  é  simular  um  parâmetro  de 

qualidade de água em um reservatório,  por alguns anos, e sabe-se que a 

região de interesse apresenta um ciclo bem definido de cheia e seca, com 

duração total de um ano; nesse caso, o ideal é que se tenha simulado um ano 

(inteiro, abrangendo o padrão anual da hidrodinâmica do local) e, depois, esse 

resultado poderia ser utilizado para rodar o modelo de qualidade por x anos.

O modelo considera  o ciclo  do oxigênio,  do  nitrogênio e do fósforo.  A figura  28 

apresenta os ciclos e as interações envolvidas na modelagem. Como as substâncias 

estão interligadas, o sistema precisa ser resolvido de forma acoplada.

Figura 28 - Ciclos e interações do modelo de qualidade de água.

Fonte: Rosman (2012).
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Os  processos  referentes  à  biomassa  de  fitoplâncton  e  zooplâncton  são 

apresentados na figura 29.

Figura 29 - Processos simulados na dinâmica do fitoplâncton e zooplâncton.

   Fonte: Rosman (2012).

Os processos considerados no ciclo do nitrogênio são apresentados na figura 30.

Figura 30 - Processos considerados no ciclo do nitrogênio.

     Fonte: Rosman (2012).

Os processos considerados no ciclo do fósforo são apresentados na figura 31.
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Figura 31 - Processos representados no ciclo do fósforo.

Fonte: Rosman (2012).

No ciclo  do oxigênio  estão incluídos Demanda Bioquímica  de Oxigênio (DBO) e 

Oxigênio Dissolvido (OD). Os processos envolvidos são apresentados na figura 32

Figura 32 - Esquema dos processos representados na dinâmica de OD e DBO.

Fonte: Rosman (2012).
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Temperatura  e  salinidade  são  os  dois  escalares  que  podem  ser 

considerados  ativos  ou  passivos.  Quando  tratados  como  passivos, 

admite-se que sua variação não interfere de modo na massa específica 

da água, portanto, não gera gradientes de densidade para interferir na 

hidrodinâmica.  Neste  caso,  o  campo  de  velocidades  é  previamente 

obtido na modelagem da circulação hidrodinâmica.

Se a salinidade e/ou o temperatura forem considerados como escalares 

ativos,  (geradores  de  gradientes  de  densidade  que  irão  influir  na 

circulação hidrodinâmica), a modelagem de seu transporte faz parte da 

modelagem hidrodinâmica e os modelos hidrodinâmico e de transporte 

de  salinidade  e/ou  temperatura  são  acoplados  e  computados 

simultaneamente.

No modelo há dois tipos de fontes externas: permanente e não permanente. Caso a 

fonte seja permanente, é necessário especificar o fator de diluição e a intensidade 

da fonte. 

Caso a fonte seja não permanente, é necessário fornecer o intervalo de tempo em 

que os dados serão fornecidos. Os valores de intensidade devem ser suficientes 

para  cobrir  todo  o  intervalo  de  simulação.  O  fator  de  diluição  é  constante  e 

representa os efeitos de campo próximo, no qual ocorre mistura ativa na vizinhança 

da fonte.

A figura  33  ilustra  a  interface  gráfica  do  SisBAHIA,  onde  se  pode  selecionar  o 

Modelo de Qualidade de Água que se quer utilizar:
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Figura 33 - Interface gráfica do SisBAHIA, onde ilustra-se a escolha do Modelo de Qualidade 

de Água a ser utilizado.

Fonte: SisBAHIA.

Quando um dos modelos de Qualidade de Água é  selecionado,  a  interface que 

aparece  no  SisBAHIA  é  ilustrada  na  figura  34  Observa-se  que  é  necessário 

selecionar a malha (grade) que se quer utilizar. Além disso, há duas abas principais: 

a primeira é utilizada para selecionar o modelo hidrodinâmico que se quer utilizar (e 

se  haverá  um ciclo).  A segunda  trata  das reações cinéticas,  e  vai  depender  do 

modelo de qualidade de água a ser escolhido (mas no caso do modelo de sal, não 

se aplica).
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Figura 34 - Interface do Modelo de Qualidade de Água (Sal).

      Fonte: SisBAHIA.

Mais informações sobre o modelo SisBAHIA podem ser obtidas junto à pagina 

http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/

Poderá  ser  baixada  a  referência  técnica,  o  manual  do  programa  e 

pesquisas/estudos realizados com o SisBAHIA.

5.3 Exemplo de aplicação do modelo SisBAHIA

Estudos  de  Hidrodinâmica  Ambiental  e  Mudanças  na  Qualidade  das  Águas  da  

Lagoa  Rodrigo  de Freitas  após  ligação com o  mar  via  Dutos  Afogados,  Rio  de  

Janeiro - RJ (Lima, 2010)
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Área de Estudo e problema

A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa costeira, localizada na zona sul do Rio de 

Janeiro – RJ. Esse importante ecossistema costeiro é ligado ao mar por um canal 

artificial, o Canal do Jardim de Alah.

O  referido  ecossistema  apresenta  problemas  crônicos  como  o  alagamento  de 

grandes  extensões  das  suas  margens  em períodos  de  precipitação  intensa  e  a 

deficiência da ligação da Lagoa com o mar pela frequente obstrução do Canal do 

Jardim de Alah.

A troca de massas de água entre a Lagoa e o mar reduz a renovação das águas, o 

que ocasiona degradação da qualidade da água, que em alguns momentos, chega a 

ocasionar grandes mortandades de peixes.

• Foram obtidos, junto a estudos, os seguintes dados:

• Batimetria e linha de costa (para a situação atual e situação projetada);

• Vazões fluviais médias;

• Maré - constantes harmônicas e registros;

• Vento (variando no tempo e uniformes no espaço);

• Vaza (lodo), composta de material vegetal que prolifera e material orgânico 

em  decomposição  (de  esgotos)  -  pode  representar  uma  parte  significativa  do 

consumo de oxigênio no corpo d'água.

Como a região de estudo não tem apresentado estratificação vertical de densidade, 

considerou-se  um  modelo  bidimensional  (integrado  na  vertical)  para  simular  a 

hidrodinâmica. A figura 35 indica a malha de discretização e a batimetria do domínio 

de interesse.
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Figura 35 - Domínio modelado e batimetria atual (em relação ao nível médio do mar).

Fonte: Nota de Autor

Foram  analisados  diversos  cenários,  visando  observar  diferentes  condições  que 

ocorrem no local de estudo:
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• Marés de quadratura e sizígia;

• Marés enchentes e vazantes;

• Ventos usuais e de frente fria.

Ao  resultado  hidrodinâmico,  aplicou-se  um  modelo  bidimensional  de  transporte 

euleriano,  e  obtiveram-se mapeamentos do tempo de residência previsto  após a 

implantação dos dutos afogados. A figura 36 indica as taxas de renovação de água 

na lagoa 5, 10, 20 e 30 dias após a abertura dos dutos afogados, para um cenário 

de frente fria.
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Figura 36 - Distribuição espacial das taxas de renovação na Lagoa, considerando um 

cenário de frente fria, para 5, 10, 20 e 30 dias após a abertura da ligação dos dutos.

Fonte: Nota do Autor

Para observar  a  variação da  temperatura  foram simuladas situações de  inverno 

(com frente fria) e verão (vento usual). A figura 37 apresenta a temperatura da água 

na lagoa 5, 20, 45 e 60 dias após a abertura dos dutos afogados, para um cenário 

de vento usual.
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Figura 37 - Distribuição espacial da temperatura na Lagoa, considerando um cenário de 

vento usual, para 5, 20, 45 e 60 dias após a abertura da ligação dos dutos.

Fonte: Nota do Autor

Para realizar as simulações de OD e DBO foram considerados como parâmetros 

iniciais  os  valores  descritos  na  figura  38.  A localização  das  estações  pode  ser 

observada na figura 39.
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A  figura  40  e  a  figura  41  apresentam  o  OD  e  o  DBO  da  água  na  lagoa, 

respectivamente, 1 hora, 10, 30 e 60 dias após a abertura dos dutos afogados. Para 

OD ilustra-se um resultado considerando frente fria e para DBO, vento usual.

Figura 38 - Valores iniciais utilizados nas modelagens de OD e DBO

Fonte: Nota do Autor

Figura 39 - Localização das estações de OD e DBO e valores adotados.

Fonte: Nota do Autor
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Figura 40 - Distribuição espacial do OD na Lagoa, considerando um cenário de frente fria, 

para 1 hora, 10, 30 e 60 dias após a abertura da ligação dos dutos.

Fonte: Nota do Autor
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Figura 41 - Distribuição espacial do DBO na Lagoa, considerando um cenário de vento 

usual, para 1 hora, 10, 30 e 60 dias após a abertura da ligação dos dutos.

Fonte: Nota do Autor

Os  resultados  mostraram  que  o  tempo  para  renovação  de  50%  das  águas, 

considerando os dutos afogados implementados, seria de 3 a 12 dias, sendo mais 

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte



rápido na região próxima do Canal e mais lento na extremidade NE. Estima-se uma 

taxa de renovação de quase 90% em cerca de 30 dias.

Com  relação  ao  OD,  constatou-se  que  a  influência  das  águas  com  menores 

concentrações de OD do rio somente se faz sentir no em torno da ilha do Piraquê e 

próximo  a  saída  Rebouças.  A concentração  de  OD nas  praias  do  Leblon  e  de 

Ipanema é da ordem de 6 mg/L (2 mg/L abaixo da inicial), devido à saída das águas 

da Lagoa.

Após 60 dias de simulação observou-se que assim como ocorrido com o OD, houve 

grande influência das águas do rio para a demanda bioquímica de oxigênio (DBO). 

As águas chegariam à ilha do Piraquê aumentando a concentração de DBO no seu 

entorno. Essa situação se prolonga para o noroeste da Lagoa. Foi observado que 

em marés enchentes há entrada de água marinha trazendo concentrações de DBO 

um pouco menores.

Além do estudo apresentado, a seguir ilustra-se outro exemplo de resultado obtido 

com  o  SisBAHIA.  O  estudo  denomina-se  “Aspectos  Ambientais  Pertinentes  à  

Implantação de Angra 3, RJ” e foi obtido junto a http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/. 

Características do estudo:

• Simulação  de  transporte  de  um  contaminante,  com  taxa  de  decaimento 

equivalente a uma meia vida de uma semana.

Apresenta-se mapas de isolinhas de concentração (ou de fator de diluição) para 

efluentes das usinas nucleares Angra 1, 2 e 3 (figura 42).

Foram utilizados os módulos: Hidrodinâmico 3D e de Transporte Euleriano.
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Figura 42 - Isolinhas de concentração de um contaminante, cuja taxa de decaimento 

equivalente a uma meia vida de uma semana.

Fonte: Nota do Autor
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