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Resumo – Os processos físicos associados à circulação e transporte das águas em estuários tem
forte influência na variação dos indicadores de qualidade da água e, consequentemente, no seu
estado ecológico. Neste trabalho foi utilizado um modelo hidrodinâmico bidimensional que trata
dos fluxos quantitativos, associado a um algoritmo de secagem e inundação, no intuito de entender
melhor os fluxos no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) localizado no
Estado de Alagoas. O módulo hidrodinâmico foi resolvido numericamente utilizando um esquema
semi-implícito de diferenças finitas e grades não estruturadas. A calibração do modelo
hidrodinâmico mostrou uma boa correspondência entre os níveis observados e simulados em três
diferentes pontos no CELMM. As simulações mostraram que a hidrodinâmica do CELMM é
fortemente influenciada pelo regime de maré e que existem significativas diferenças nas
características do escoamento (velocidade e nível da água) entre as marés de sizígia e quadratura. O
modelo proporcionou um melhor entendimento dos padrões hidrodinâmicos do CELMM.
Palavras-Chave – Estuário, Modelagem.

HYDRODYNAMIC SIMULATIONS IN THE COMPLEX ESTUARINE
MUNDAÚ-MANGUABA - CELMM/AL
Abstract – The physical processes associated with water movement and mass transport in estuaries
have a strong influence on the variation of water quality indicators and, consequently, in its
ecological state. In this work we used a two-dimensional hydrodynamic model that deals with
quantitative flows associated with a dry-wet algorithm in order to understand flows in the Complex
Estuarine Mundaú-Manguaba (CELMM), located in the Alagoas State. Hydrodynamic module was
solved numerically using a semi-implicit scheme of finite differences and an unstructured grid.
Calibration of the hydrodynamic model showed a reasonable correspondence between observed and
simulated data at three different points in CELMM. The simulations showed that hydrodynamic of
the system is strongly influenced by tidal regime and that there are significant differences in flow
characteristics (velocity and water level) between spring and neap tides. The model provided a
better understanding of the hydrodynamic patterns of the CELMM.
Keywords – Estuary, Modelling.
INTRODUÇÃO
Os sistemas estuarinos são ambientes aquáticos complexos de transição entre águas
continentais e oceânicas que apresentam grande variabilidade espacial, ciclo estacional e
distribuição de organismos influenciados por ciclos de salinidade, temperatura da água e
hidrodinâmica dos ecossistemas. Essa diversidade de processos e de organismos especiais que
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toleram as flutuações do sistema fazem deste tipo de ambiente uma importante fonte de
produtividade biológica, e consequentemente um sistema de grande importância econômica para a
região por possibilitar a exploração pesqueira e de aquicultura (Hardisty, 2007).
Os processos físicos associados à circulação e transporte das águas estuarinas têm uma
influência significativa na variação dos indicadores de qualidade da água e, consequentemente, no
seu estado ecológico. Naturalmente ao longo do tempo, por fatores físicos, químicos e biológicos,
os estuários passam por processos lentos de degradação que são geralmente por eles absorvidos.
Porém, quando a estes processos naturais são agregados impactos contínuos resultantes de
atividades humanas (despejo de esgoto doméstico e industrial, contribuição difusa de agrotóxicos e
fertilizantes, desmatamento, entre outros) ou eventos naturais críticos, os estuários perdem a
capacidade de absorção e passam a apresentar problemas sérios de eutrofização, perda da
diversidade biológica, aumento da turbidez, da sedimentação e da toxicidade, alterações no ciclo
hidrológico e suas consequências (Tundisi e Tundisi, 2008). Dependendo da intensidade dos
impactos a que foram submetidos e do estágio de degradação alcançado, estes corpos d'água podem
sofrer uma mudança drástica no seu estado de estabilidade (Scheffer e Jeppesen, 2007) de maneira
que só seja possível o retorno ao estado original através de alternativas de planejamento estratégico.
Para evitar, mitigar ou gerenciar as consequências destes processos de degradação e mudanças
de regime nesses corpos d’água é fundamental que toda alteração potencial devido a eventos
antrópicos ou naturais seja avaliada, simulada e monitorada. Sendo assim, a identificação dos usos
nas bacias hidrográficas de contribuição, o monitoramento contínuo da qualidade e quantidade da
água nesses sistemas, e a previsão das respostas do sistema a diferentes forçantes externas,
constituem informações cruciais para a compreensão do mesmo.
Modelos matemáticos hidrodinâmicos aliados aos modelos de transportes de sedimento e de
nutrientes podem ser utilizados para simular as diferentes ações antrópicas em lagos, reservatórios e
estuários, e, assim, auxiliar na busca de soluções de manejo ótimas do ponto de vista econômico e
ambiental. Desta forma, este artigo apresenta, brevemente, alguns resultados relacionados aos
padrões hidrodinâmicos do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (AL), no Nordeste do
Brasil.
METODOLOGIA
Área de Estudo
O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) está situado no litoral de
Alagoas, entre as latitudes 9°35’(S) e 9°47’(S) e longitudes 35°44’(W) e 35°58’(W). As lagunas
Mundaú e Manguaba foram constituídas pelo barramento da foz dos rios Mundaú e Paraíba do
Meio, por deposição dos sedimentos marinhos e o afogamento de seus leitos. A lagoa Mundaú tem
cerca de 27 Km², profundidade média de 2 m, constituindo o baixo curso da bacia hidrográfica do
rio Mundaú, que drena uma área de 4.126 Km² e percorre 30 municípios, tendo 08 sedes municipais
ribeirinhas. A lagoa Manguaba, por sua vez, com aproximadamente 42 Km² e profundidade média
de 3 m, constitui a região estuarina dos rios Paraíba do Meio e Sumaúma. O primeiro apresenta uma
bacia hidrográfica de 3.330 Km² e percorre 20 municípios, tendo 13 sedes municipais ribeirinhas,
enquanto o Sumaúma drena uma área 406 Km² e percorre 06 municípios, tendo 01 sede municipal
ribeirinha. As águas destas lagoas encontram-se numa zona de canais com 12 Km², perfazendo um
total de 81 Km² (Normande, 2000). As bacias dos rios Mundaú e Paraíba do Meio tem seu alto
curso na região do agreste do Estado de Pernambuco.
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Modelagem Hidrodinâmica
O modelo computacional utilizado foi o IPH-ECO (Fragoso Jr et al., 2009), versão 2.0 grades não estruturadas (Pereira, 2010). O modelo descreve os componentes hidrodinâmicos,
bióticos e abióticos mais importantes do meio ambiente aquático, podendo ser utilizado para
avaliações isoladas de processos físicos, químicos ou biológicos, ou em avaliações onde estes
processos interagem simultaneamente entre si. O módulo hidrodinâmico é baseado no modelo
TRIM (Cheng et al., 1993), que utiliza uma abordagem Euleriana-Lagrangeana para a resolução das
equações de momento e continuidade.
Para o modelo proposto foi aplicado uma discretização em grades não-estruturadas
triangulares para todo o CELMM (Figura 1), realizada no software JANET. Para a região central
das lagoas foi empregada uma malha menos densa, ou seja, com células triangulares de maior área,
por conta da menor variabilidade espacial do relevo nesta região. Por outro lado, na região de canais
e próxima às margens foi estabelecida uma malha com maior refinamento, a fim de representar as
variações em um maior detalhamento. As dimensões mínimas nesta região foram definidas segundo
as restrições de estabilidade numérica dada pela condição de Courant.

Figura 1 – Aplicação de uma grade computacional não estruturada no CELMM

Após a geração da malha não-estruturada para o CELMM, a batimentria foi definida para
cada elemento da grade (profundidade em relação a um referencial vertical fixo, adotado aqui como
o zero da régua da Diretoria de Hidrografia e Navegação - DNH).
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As informações da batimetria do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba foram
extraídas das cartas topohidrográficas de números 225-3/01 a 225-3/05 produzidas pela
PORTOBRÁS/INPH (1985), na escala de 1:10000. Como os dados de batimetria estão
relativamente defasados em relação à conjuntura atual de um ecossistema assoreado, os resultados
do modelo serão comparados com informações hidrológicas do período de quando foi realizado o
levantamento de batimetria.
As condições de contorno utilizadas no estudo foram: (a) No contorno de mar foi utilizada a
maré medida na estação maregráfica do Porto de Maceió; (b) Nos rios Mundaú e Paraíba foram
utilizadas as séries temporais de vazão registradas nas estações fluviométricas localizadas nos
municípios de Rio Largo, no rio Mundaú, e de Atalaia, no rio Paraíba, e (c) Vento atuando uniforme
em todo o domínio, variando temporalmente conforme dados medidos na estação meteorológica
instalada.
O modelo foi calibrado para a batimetria de 1984 com os dados medidos de nível da água em
3 estações maregráficas (Barra, Mundaú e Manguaba). A Figura 2 mostra a localização das estações
de coleta em 1984. O período utilizado para a calibração do modelo foi de 7 dias (01/02/1985 a
08/02/1985). O intervalo de tempo utilizado na calibração foi de 5 s, o qual pode ser considerado
pequeno, mas necessário, em virtude do tamanho da malha computacional.

Saída do modelo

Figura 2 – Posições das estações maregráficas (medição de níveis da água) e dos locais de avaliação de níveis da água e
de correntes (velocidade da água) gerados pelo modelo
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Calibração do Modelo
Durante o processo de calibração do modelo hidrodinâmico foram realizados vários ajustes na
batimetria, no coeficiente da resistência de fundo e na viscosidade turbulenta, e diversas simulações
prévias até que fosse obtida uma melhor correspondência entre os níveis da água calculados pelo
modelo e os níveis observados nas estações maregráficas da Barra, Mundaú e Manguaba. Ao final
da calibração foram obtidos os seguintes valores: (a) Coeficiente de rugosidade no fundo de Chezy
igual a 44,7, constante para toda área; (b) Coeficiente de viscosidade turbulenta igual a 5 m²/s; (c)
Nível inicial 8 cm acima do zero da régua da DHN.
As comparações de nível nas estações da Barra, Mundaú e Manguaba podem ser observadas,
respectivamente, na Figura 3. Como pode-se observar, nos gráficos apresentados, apesar de algumas
discrepâncias, o modelo foi capaz de representar satisfatoriamente a variabilidade real dos níveis
d'água nas três estações maregráficas.
Para a região da Barra, observam-se poucas diferenças de amplitude das curvas. Os níveis
calculados pelo modelo representaram os níveis observados na maioria dos pontos na estação da
Barra, não apresentado erros significativos de amplitude ou defasagem. Nesta região o vento não
exerce grande influência sobre a velocidade e níveis da água.
O gráfico comparativo entre o nível observado e o calculado na estação Mundaú mostra, nos
primeiros dias de simulação, erros de amplitude entre os dados observados e o calculado. Observase uma pequena ascensão do nível da lagoa, representando um erro menor que 5%. Nota-se ainda,
que as curvas não apresentam defasagem significativa para o período simulado. Nesta região o
vento também não exerce grande influência sobre a velocidade neste ponto.
A estação Manguaba apresentou diferenças de amplitudes significativas para os primeiros dias
de simulação devido ao efeito da condição inicial. No primeiro dia, o nível observado foi em torno
de 1,34 m, enquanto que o calculado foi aproximadamente 1,27 m, representando um erro de menos
de 6%. Nota-se ainda que em certos dias, o nível da maré calculado é antecipado e o modelo
representa apenas razoavelmente os valores mínimos e máximos observados. O vento representa um
efeito importante para a velocidade e nível da água na estação Manguaba, uma vez que lagoa
Manguaba é mais alongada oferecendo uma maior pista de vento (fetch).
Simulação de vazões extremas
A comparação de características do escoamento (i.e. níveis e velocidades da água) para
diferentes condições de marés extremas (sizígia e quadratura) podem ser observadas na Figura 4. A
estação da Barra segue um padrão de escoamento similar à embocadura em função da proximidade
(Figura 4b), onde foram atribuídas as condições de contorno. No entanto nas estações maregráficas
localizadas nas lagoas Mundaú e Manguaba, nota-se que a variabilidade de nível e velocidade da
água é similar para diferentes condições de maré, indicando que o efeito do atrito é menor na
condição de maré de quadratura em função das menores velocidades. Em termos de intensidade das
características de escoamento (máximos e mínimos) nestas estações, podemos observar que o nível
médio das lagoas na condição de maré de quadratura é menor do que na maré de sizígia, indicando
que as lagoas têm uma maior capacidade de armazenamento, entre ciclos de marés, na condição de
maré de sizígia.
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Figura 3 – Comparação entre o nível calculado pelo modelo e o nível observado na estação maregráfica local
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(a)

(b)

(c)

Figura 4 – Comparação de níveis e velocidades da água entre as marés extremas (sigízia e quadratura) nos locais das
estações maregráficas da Mundaú (a), Barra (b) e Manguaba (c), respectivamente
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