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Resumo – Reservatórios e outros ambientes lênticos geralmente apresentam estratificação térmica, a
qual pode variar ao longo do ano. Índices físicos como número de lago, número de Wedderburn,
frequência de Brunt-Väisälä e estabilidade de Schmidt podem ser utilizados para definir a
estabilidade da estratificação com relação à forçantes desestabilizadores como o vento. O perfil
térmico do Reservatório Vossoroca, localizado no Paraná, foi estudado durante um ano através de
uma plataforma de monitoramento de baixo custo, com resolução temporal de dados de 15 minutos.
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THERMAL STRATIFICATION ANALYSIS IN THE VOSSOROCA
RESERVOIR BY PHYSICAL INDEXES
Abstract – Reservoirs and other lentic systems usually show a thermal stratification which can
change over the year. Physical indexes like Lake Number, Wedderburn Number, Brunt-Väisälä
frequency and Schmidt Stability can be used to define the stratification stability against wind and
other forces. A thermal profile of Vossoroca Reservoir, in Paraná state, was studied during one year
by a low cost monitoring platform, with time resolution of 15 minutes.

Keywords – Stratification, reservoirs, physical index.
1. INTRODUÇÃO
Um dos principais objetivos da engenharia limnológica é determinar as variações temporal e
espacial de constituientes químicos ou biológicos em um sistema aquático. O transporte é um dos
fatores dominantes para compreender e prever o comportamento das substâncias em lagos, e a
estratificação térmica regula a mistura que ocorre em lagos e reservatórios. Logo, o
acompanhamento da variabilidade deste fenômeno pode proporcionar informações de forma
indireta sobre o estado da qualidade de água de um reservatório.
A duração do processo de estratificação é variável e alterada principalmente pela radiação
solar e pelo vento. Portanto, para o planejamento de campanhas de amostragem para qualidade da
água é interessante analisar os parâmetros durante a fase estratificada e não estratificada.
Read et al. (2011) demonstrou o potencial de uso de informações de uma cadeia de
termistores com alta frequência de monitoramento para estabelecer com precisão índices de
estratificação e mistura no lago. Yeates et al. (2008) destaca a importância de informações da cadeia
de termistores para melhorar calibração e habilidade de descrição da hidrodinâmica em lagos e
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reservatórios estratificados. Jennings et al. (2012) analisaram os efeitos de episódios de forçantes
meteorológicos e hidrológicos em lagos através de dados de alta frequência obtidos de estações
meteorológicas e cadeias de termistores em sete lagos. Enquanto, Bernardo et al. (2011) avaliaram
índices físicos e escalas de turbulência obtidos de sensores de alta freqüência. Adicionalmente,
Fernandez et al. (2010) apresentou uma série de índices físicos para classificar reservatórios quanto
às suas características de estratificação.
Não existe, no Brasil, uma padronização da frequência de amostragem em reservatórios. Por
exemplo, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) monitora sazonalmente os parâmetros de qualidade
de água dos reservatórios duas vezes ao ano, uma no verão e outra no inverno (IAP, 2008). Todavia,
esta estratégia não garante que os períodos de estratificação e mistura sejam bem caracterizados, em
especial a rápida dinâmica de transição entre estes estados. A ABNT (1987) recomenda que as
variações sazonais relacionadas à estratificação e mistura, por exemplo, devem ser consideradas nos
programas de amostragem. Desta forma, a medição dos perfis de temperatura em uma plataforma
flutuante com alta resolução temporal fornece vantagens na definição de estratégias de
monitoramento além de garantir informações para calibração de modelos hidrodinâmicos e a
demarcação de um referencial fixo para realização de coletas e instalação outros sensores.
O objetivo desta pesquisa foi comparar indicadores de estabilidade (número de lago,
Wedderburn, estabilidade de Schmidt) e intensidade da estratificação (frequência de Brunt-Väisälä).
2. MATERIAL E MÉTODOS
Os perfis de temperatura foram obtidos por uma cadeia de sensores LM35 instalados em uma
plataforma flutuante de dimensões horizontais de 2 m x 2 m ancorada no fundo do Reservatório do
Vossoroca (Tijucas do Sul – PR) na posição de máxima profundidade, 16 m (25º49’28,93’’S e
49º04’01,08’’O). Foram instalados 6 sensores nas profundidades de 1 m, 3 m, 5 m, 7 m, 9 m e 11 m
a partir da superfície e um sétimo localizado a 1 m a partir do fundo, apresentando, portanto, dois
referenciais (Figura 1). Foi utilizado um data-logger da marca Global Water GL 400 com 7 canais
analógicos e resolução de 12 bits (resolução de 1/4096). A resolução temporal de coleta de
informações foi definida em 15 minutos, baseada nos dispositivos de monitoramento apresentados
por Jennings et al. (2012).
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Figura 1 – Esquema do flutuante e estação meteorológica no Reservatório Vossoroca.
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Nesta pesquisa foram avaliados quatro índices referentes à estratificação: dois relacionados
com a estabilidade da estratificação e dois relacionados com a intensidade da estratificação.
Frequência de Brunt-Väisälä (N²)
A Frequência de Brunt-Väisälä (READ et. al, 2011) quantifica a intensidade local da
estratificação:

N² 

g 
 0 z

(1)

na qual g é a aceleração da gravidade,  é a densidade da água e z é a profundidade, positiva para
baixo. No caso de  / z  0 , a estratificação é considerada estável, isto é, a camada menos densa
está acima da mais densa. Na situação oposta ocorre mistura convectiva e o valor de N2 não é
definido.

Estabilidade de Schmidt (St)
A Estabilidade de Schmidt (READ et. al, 2011) relaciona a resistência à mistura mecânica
devido à energia potencial da coluna d’água estratificada conforme:
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na qual As é a área superficial do lago, Az é a área a uma profundidade z, z D é a profundidade
máxima e z v 
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 A dz . A diminuição de St reflete mistura convectiva.
z

Número de Wedderburn (W)
O Número de Wedderburn (IMBERGER e PATTERSON, 1989) relaciona a força de empuxo
com a força desestabilizadora do vento e pode ser calculado de acordo com:
W

g' ze2
u*2 L

(3)

onde ze é a altura do epilímnio, u* é a velocidade de atrito (u*=cD.u10, com cD o coeficiente de atrito
e u10 a velocidade do vento a 10 m de altura), L é o fetch e g’ a gravidade reduzida (g’=gΔρ/ρ0, com
ρ0 sendo a densidade na superfície). Este número adimensional representa a razão das forças
baroclínicas de pressão g’h2 na posição de ressurgência e a força de superfície devido ao vento u*2L.
Para W>>1 a inclinação das isotermas devido à ação do vento é pequena e as variações horizontais
são desprezíveis. Isto corresponde a uma estratificação intensa, ventos poucos intensos e lento
aprofundamento da camada de mistura, dominada pela introdução de turbulência na superfície. Para
W<<1 o aprofundamento da camada de mistura é dominado pela produção interna de turbulência e
ocorre em escala de tempo inferior à mistura convectiva horizontal. Este fenômeno pode criar
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ressurgência na região de início do vento e gradientes fortes na direção oposta. Para W≈1 os dois
fenômenos são igualmente importantes.
Número de Lago (LN)
Outro parâmetro tradicionalmente utilizado para avaliar se as águas do hipolímnio em lagos
estratificados afloram para a superfície devido à ação dos ventos é o número de lago (LN):
LN 

ST ( ze  z h )
2  h u*2 As1 / 2 z v

(4)

em que z h é a altura do hipolímnio. Para LN > 1, estratificação é forte e domina as forças turbulentas
introduzidas pelo vento na superfície de forma que se espera pouco balanço (seiching) da
termoclina e pouca mistura turbulenta no hipolímnio LN <1 indica estratificação fraca, com
potencial para mistura induzida pela ação dos ventos (IMBERGER e PATTERSON, 1989).
3. RESULTADOS E DISCUSSSÃO

As Figuras 2 e 3 apresentam as informações meteorológicas no reservatório Vossoroca.
Observa-se que os ventos médios diminuíram de intensidade a partir de agosto e ocorreram mais
momentos de calmaria (velocidade nula). As precipitações diárias mais intensas ocorreram no mês
de junho, quando o nível do reservatório estava elevado (Figura 4).
O vento mais freqüente sopra das direções L, LSL e SL durante 40% do tempo (Figura 3), a
intensidade média é de 1,1 m s−1 e pouco freqüentes acima de 4,0 m s−1, a intensidade média
máxima medida foi 9,1 m s−1.
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Figura 2 – Dados meteorológicos no Reservatório Vossoroca.

Os dados do perfil de temperatura obtidos a cada 15 minutos na plataforma flutuante
juntamente com os níveis medidos junto à barragem, próximo ao flutuante, são apresentados nas
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Figuras 4 e 5. Observa-se uma variação significativa de nível do reservatório uma vez que sua
função é de regularização para outro reservatório localizado à jusante e por motivos de manutenção
no início de 2013.
No início das medições, em abril de 2012, o reservatório encontrava-se estratificado. Em
junho houve uma intensa mistura e elevação do nível e, a partir de agosto, uma significativa
diminuição do nível do reservatório. Entre os meses de maio a julho, a estratificação observada foi
menos pronunciada. Os primeiros 2-3 m da coluna d’água sofrem grande influência dos forçantes
meteorológicos, com maiores variações térmicas e desenvolvendo termoclinas diurnas.
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Figura 3 – Rosa dos ventos no Reservatório Vossoroca.
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Figura 4 – Evolução temporal da temperatura no Reservatório Vossoroca.

A temperatura do lago exibe um ciclo sazonal típico da latitude. Favorecido pelo local
relativamente protegido da ação dos ventos e um estado de alta atenuação da luz, a camada
superficial do lago é aquecida rapidamente na primavera. Subsequentemente, uma forte
estratificação térmica se desenvolve no verão com temperaturas máximas no epilímnio de mais de
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25ºC entre dezembro e março. Após o início do período de resfriamento um lento processo de
erosão convectiva da estratificação aprofunda a termoclina. No final deste período (entre julho e
agosto) o lago atinge um estado próximo da homotermia, com pouca variação térmica entre a
superfície e fundo. Durante este período a mistura profunda é interrompida por breves períodos de
leve estratificação superficial. Desta forma o reservatório do Vossoroca pode ser classificado em
monomítico quente.

Figura 5 – Estrutura térmica do Reservatório Vossoroca.

A Figura 6 apresentam índices físicos que caracterizam o grau de estabilidade da
estratificação na coluna d’água. O número de Wedderburn (W) descreve a possibilidade de
ascendência das águas sob condições de estratificação. Se W≤1 há elevada probabilidade de que a
termoclina possa atingir a superfície na região final do lago oposta da direção da qual o vento sopra,
de forma que águas da região do metalímnio entrem na região de mistura superficial. Para W>1 a
camada de mistura se aprofunda lentamenta. Este último caso é o mais evidenciado no Reservatório
Vossoroca (Figura 6).
O número de Lago (LN) também descreve a relevância da mistura em função da ação do
vento. Assim como W, baixos valores de LN representam elevado potencial de mistura das águas. A
Figura 6 ilustra a variação temporal de W e LN em escala horária. Os dois números apresentam a
mesma variação, tendência e sugerem a estabilidade da estratificação térmica do lago.
A Figura 6 ilustra a variação temporal da frequência de Brunt-Väisälä (N2) e a Estabilidade de
Schmidt. A estabilidade de Schmidt representa a resistência da mistura mecânica devido a energia
potencial da estratificação da coluna d’água. A frequência de Brunt-Väisälä indica a intensidade da
estabilidade da estratificação. Os dois parâmetros fornecem as mesmas conclusões obtidas na
Figura 6 com respeito aos períodos de maior estabilidade.
A Figura 7 apresenta a distribuição vertical e temporal da frequência de Brunt-Väisälä. A
distribuição vertical deste índice mostra a termoclina e as regiões e épocas onde a mistura
convectiva é maior. A predominância da mistura convectiva aconteceu no verão. As áreas brancas
na Figura 7 representam valores de N2=0.
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Figura 6 – Variação temporal dos índices físicos no Reservatório Vossoroca.

Figura 7 – Distribuição da frequência de Brunt-Väisälä (N2) no Reservatório Vossoroca.

3. CONCLUSÕES

Os índices físicos apresentados nesta pesquisa demonstram a variação da intensidade da
estratificação e sua estabilidade frente às forçantes meteorológicas. O Reservatório Vossoroca
apresenta elevada resistência à mistura a partir do mês de agosto e tal característica se estende por
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todo o verão. De acordo com Wetzel (1983) o reservatório é classificado como monomítico (que se
misturam uma vez ao ano). Tal classificação é verificada a partir dos dados de temperatura e através
dos índices físicos como LN e W.
Além dos resultados individuais para o Reservatório Vossoroca, os índices físicos
apresentados facilitam a interação e sobreposição entre pesquisas das áreas ecológicas e
hidrodinâmicas, contribuindo para a colaboração e compreensão da dinâmica dos processos que
ocorrem na coluna d’água. Os índices físicos também auxiliam a identificar períodos com
características dominantes, o que pode facilitar processos de modelagem e calibração de modelos.
Adicionalmente, o monitoramento das propriedades limnológicas do reservatório baseado na
variação de índices físicos relacionados à estratificação podem fornecer uma nova percepção na
variação temporal dos parâmetros de qualidade da água.
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