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RESUMO --- O objetivo desse trabalho é apresentar uma visão global do problema de lançamento de 
efluentes mostrando a multiplicidade de modelos físicos e matemáticos que podem ser utilizados em 
Hidráulica Ambiental com suas aplicações para cada caso. Dois métodos de simulação podem servir de 
instrumento para o estudo de qualidade de águas fluviais, estuariais e costeiras: modelos físicos e 
matemáticos. Devido à complexidade de certos problemas a escolha entre os dois métodos de análise 
nem sempre é fácil, devendo-se muitas vezes recorrer a ambos para que se possa chegar a soluções 
aceitáveis. 
Apresenta-se uma análise e uma classificação dos modelos físicos e matemáticos que podem ser 
empregados e exemplos reais para os casos de lançamentos de efluentes industriais (particularmente 
usinas nucleares).  
Esse trabalho foi elaborado com finalidade didática como parte de um programa mais amplo de 
orientação de pesquisas, tendo o autor contado com a colaboração do Prof. René Bonnefille da 
SOFRATOME – FRANÇA dentre outros. 
 
 
ABSTRACT--- The objective is to present a vision of the problem of effluents showing the 
multiplicity of physical and mathematical models that can be used in Environmental Hydraulics with 
applications for each case. Two simulations methods can serve as instrument for the study of quality of 
fluvial and coast waters: physical and mathematical models. Due to the complexity of certain problems 
the choice among the two analysis methods is not easy.  
An analysis and a classification of the physical and mathematical models that can be used and real 
examples for the cases of industrial effluents are presented (particularly nuclear power stations).  
That paper was elaborated with didactic purpose as part of a wider program of orientation of 
researches, with the collaboration of the Prof. René Bonnefille of  Sofratome – France, among others.  
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“HIDRÁULICA AMBIENTAL: utilização de modelos físicos e matemáticos 
no lançamento de efluentes “ 

 
 
 
1 -INTRODUÇÃO 
 
  O objetivo desse trabalho é apresentar uma visão global do problema da análise dos efeitos de 
um lançamento de efluentes (domésticos e/ou industriais), através de métodos de simulação, e mostrar 
exemplos de sua utilização utilizando-se as ferramentas da hidráulica ambiental. 
 
2 - MÉTODOS DE ANÁLISES 
 
 Além dos modelos meramente conceituais, que facilitam e norteiam a compreensão e a 
visualização dos fenômenos naturais intervenientes, dois métodos podem servir de instrumento 
determinístico, para o estudo da qualidade das águas fluviais estruturais e/ou costeiras. Esses métodos, 
de simulação resumem-se nos modelos: 
 

 Matemáticos   LNH (1976);  Rios (1974) e  
 Físicos            LNH (1977) 

 
 Poder-se-ia considerar que estes tipos de modelos fossem exclusivos conforme o caso a estudar, 
isto é, que a aplicação de um excluiria o emprego de outro. Todavia, devido à complexidade dos 
problemas a serem analisados, a escolha nem sempre é fácil, devendo-se, muitas vezes, recorrer aos 
dois métodos para que se possa chegar a soluções aceitáveis. 
 
 Os dois tipos podem, portanto, se complementar na obtenção dos resultados, ou, em certos 
casos, o modelo físico pode servir de referência para a calibração do modelo matemático como, por 
exemplo, nos estudos de jatos (modelos semi-empíricos). 
 
 Os modelos matemáticos representam os fenômenos da natureza por meio de equações. Estas 
equações matemáticas dos fenômenos físicos são, em alguns casos, de difícil representação e solução; 
além disto necessitam seguidamente do uso de coeficientes desconhecidos que deverão ser medidos na 
natureza ou em modelos físicos. Como a resolução das equações completas nem sempre é possível, faz-
se necessário desprezar certos termos e ainda  formular hipóteses sobre a distribuição espacial de certas 
grandezas (modelos integrais) ou discretizar o espaço e o tempo (modelos numéricos). 
Estes modelos podem ser uni, bi e tridimensionais.  A escolha das hipóteses simplificadoras e do tipo de 
modelo é fundamental para a validade dos resultados obtidos. 
 
 Os modelos físicos têm a vantagem de não apresentarem uma discretização do problema, pois 
este é continuo e pode ter uma representação geométrica tridimensional sem dificuldades. 
 
 Deve-se ainda mencionar a existência de modelos híbridos que, apesar de possuírem custos 
iniciais elevados, se apresentam como uma solução para reduzir os custos de operações devido a sua 
grande flexibilidade, pois permite, em um curto espaço de tempo, a realização de vários ensaios. Trata-
se basicamente de modelos físicos comandados por computadores. Isto significa que um computador 
pode fornecer as condições de funcionamento ao modelo físico através de programas, os quais podem 
ser resultados de modelos matemáticos já aferidos ou obtidos na natureza. Pode-se citar, como  



exemplo de modelos híbridos, os canais de ondas irregulares existentes no LNEC em Lisboa e no LNH 
em Chatou e a cuba de correntes programadas no LNH (1979).  Nesta cuba pode-se reproduzir as 
condições limites das correntes, obtidas a partir de um modelo matemático ou a partir das observações 
da natureza. Esta reprodução é imediata desde que bem conhecida, o que, num modelo físico 
convencional, levaria muito tempo e exigiria muitos cuidados. Certos estudos levam de três meses a um 
ano nas tentativas de aferição, o que, muitas vezes, representa mais de 75% do tempo de operação total 
do modelo. No caso em que as correntes locais não são bem conhecidas pode-se, por tentativas, em 
algumas semanas apenas, obter bons resultados, enquanto no modelo físico convencional esta operação 
seria bem mais demorada. 
 
 A cuba do modelo dispõe de várias bombas e guias correntes que reproduzem as correntes 
variáveis no tempo e no espaço e são comandadas por um computador. Segundo alguns autores, LNH 
(1976) a solução no futuro para a maior parte dos problemas, será o emprego dos modelos matemáticos 
para as zonas afastadas (escala pequena) e dos modelos híbridos para os estudos em escalas maiores. 
 
 Os dois métodos de simulação (modelos físicos e matemáticos) representam, portanto, 
aproximações de fenômenos naturais, num caso devido aos efeitos de escala e noutro devidos aos 
termos desprezados das equações. Devido a estas hipóteses simplificadoras deve-se ter, sobretudo, uma 
grande compreensão do fenômeno natural para se poder reproduzí-lo (modelo conceitual do 
fenômeno). 
 
 Pode-se dizer que o modelo matemático é mais bem adaptado aos casos de grandes áreas 
(pequena escala) e que os modelos físicos são mais representativos dos fenômenos localizados 
(grande escala).  Pode-se dizer ainda que um modelo matemático oferece bons resultados para a 
elaboração de um anteprojeto, enquanto o modelo físico estuda melhor o caso de detalhamento, do 
projeto. Estas são regras gerais, mas não absolutas. LNH (1978). 
 
 Uma vantagem do modelo físico é o aspecto visual que permite compreender melhor os 
fenômenos, enquanto os modelos matemáticos devem recorrer ao aspecto gráfico para melhorar esta 
compreensão (a apresentação é importante). 
 
 Uma outra diferença entre os dois modos de simulação reside nas equipes que os operam. A sua 
formação geralmente é diferente, o que pode levar a dificuldades de entendimentos. O trabalho em 
conjunto, desde o início do estudo, é importante, portanto, para melhorar a relação entre as equipes e a 
discussão de problemas técnicos. 
 
 Enfim, deve ser chamada a atenção sobre a necessidade de que há em operar qualquer um 
desses modelos por um período suficientemente longo, a fim de neles representar os efeitos residuais 
que normalmente ocorrem com os fenômenos periódicos representados. A repetibilidade desses 
fenômenos não é totalmente perfeita e, conseqüentemente, verifica-se na natureza o aumento paulatino 
de concentrações de diversos elementos como resultado do acúmulo dos resíduos deixados ao fim de 
cada ciclo do fenômeno. A formação de tampões lodosos e a retenção de manchas térmicas em 
estuários, são ilustrações desses fenômenos. Esses fenômenos residuais tem sido seguidamente 
menosprezados, provocando assim sérios prejuízos. Para evitar surpresas indesejáveis, é recomendável 
aceitar alguns custos suplementares, os quais correspondem a duas ações de fundamental importância, 
isto é: 
 

 Operar o modelo por um número de ciclos superior ao que pareceria estritamente necessário; e, 



 Executar campanhas de medições de longa duração (um a dois meses), de preferência sem 
interferência nos sensores utilizados. 

 
 
3 – modelos físicos de lançamentos de efluentes 
 
 Considere-se a fórmula geral da variação de concentração de um poluente lançado num campo 
receptor: 
 
 Variação da concentração = convecção + dispersão + degradação 
 
 As dificuldades de reprodução dos três termos da direita em modelo físico variam muito de um 
para outro. A convecção, no entanto, apresenta a maior viabilidade de representação tridimensional 
mesmo na presença de geometrias complexas. O transporte do poluente por convecção e sua 
distribuição espacial são bem reproduzidos nos modelos físicos, mas é mais difícil garantir os efeitos de 
escala para o segundo termo (dispersão). 
  
O termo (dispersão) engloba mecanismos bem diferentes (difusão molecular, difusão turbulenta e 
convecção diferencial). Uma análise desta dificuldade pode concluir que a convecção diferencial, 
devida aos efeitos de escala nos modelos, não parece causar muitas dificuldades de representação, 
sobretudo se for feita através de modelos físicos não distorcidos.  A difusão turbulenta, todavia, é 
praticamente impossível de se reproduzir devido ao conhecido fenômeno da escala dos turbilhões IMG 
(1978). 
 
 A degradação que é o terceiro termo a ser considerado é, por razões práticas, de difícil 
simulação em modelo físico (degradação térmica, radioativa ou bioquímica). 
 
 O caso relativamente mais fácil de representar ainda é a degradação térmica onde existe troca de 
calor com a atmosfera. Muitos cuidados são necessários para assegurar uma boa representação da troca 
de calor na interface água-atmosfera, como o controle de temperatura inicial da água e a temperatura e 
umidade do ar ambiente. As perdas de calor através das paredes do modelo também podem ser 
problemáticas. 
 
 Felizmente, os diferentes mecanismos do fenômeno não possuem a mesma importância, 
conforme a escala do estudo efetuado. Assim sendo, nos estudos de jato (zona próxima) a maior 
importância reside no efeito da mistura induzida pelas correntes e pelo próprio jato Albertson et al. 
(1950). Não é necessário dar especial atenção, portanto, aos mecanismos de dispersão e degradação, 
uma vez que a mecânica do jato e sua geometria é que são mais importantes. 
 
 Afastando-se um pouco mais do ponto de lançamento (modelos de zona intermediária), a 
distribuição dos poluentes dependerá principalmente da convecção das correntes do meio natural e, em 
particular, das velocidades residuais que determinam a renovação da água na zona de lançamento. 
 
 Numa escala maior, quer dizer, na zona afastada, os mecanismos de degradação são 
importantes, pois são eles que determinam a eliminação do poluente a ser lançado.     
 
 É evidente que estas conclusões são relativas às correntes do meio, às características do 
efluente e à sua taxa de degradação, pois, por exemplo, se a degradação for muito rápida ela será 
importante no campo mais próximo (zona intermediária, por exemplo). 



 
4 – classificação dos modelos segundo a sua extensão 
 
 Pode-se, pois, classificar os modelos (físicos e matemáticos) segundo a sua extensão em: 
 

1º - modelos gerais ou de grandes áreas.  
2º - modelos regionais ou de zona afastada  
3º - modelos locais ou de zona intermediária 
4º - modelos de jato ou de zona próxima 
5º - modelos de estruturas 
 
 

4.1 – modelos gerais ou de  grandes áreas 
 

 Os modelos gerais (l00 a 1000 km de largura e/ou comprimento) abrangem áreas bem grandes e 
evidentemente não possuem grande precisão, mas seus resultados podem servir de base para estudos 
mais detalhados e para o fornecimento das condições de fronteira para os modelos regionais. 

 
 Assim é, por exemplo, que a costa norte e a costa oeste da França foram divididas em três 
grandes modelos gerais (modelos matemáticos de correntes de maré) LNH (1979).  
 
 1º - modelo do canal da mancha (La manche) 
 2º - modelo da Bretanha (La Bretagne) 
 3º - modelo da costa do atlântico (L´ Atlantique) 

 
 Estes modelos são baseados na resolução numérica das equações de Saint-Venant por um 
método explícito de diferenças finitas (curvas características). As correntes de marés são calculadas em 
nós (das malhas de cálculos) distantes 10 km um do outro. Anteriormente, porém, foi construído um 
modelo físico do canal da mancha (no IMG - Institut de Mécanique de Grenoble). Devido à 
importância da força de Coriollis na mecânica do fenômeno, foi necessário fazer um modelo giratório 
(“plaque tournante”). Este modelo é destinado a representar os movimentos da superfície e das 
correntes de marés  IMG (1978). 
 
 As escalas deste modelo são as seguintes: 
 

 Horizontal    =   1:50.000 
 Vertical        =   l:500 
 Tempos        =  1:2250 
 Velocidades =  1:22,5 

 
Entre as principais utilizações da “plaque tournante” citam-se: 

 
 Reprodução e estudos de marés 
 Estudo de construção e do funcionamento da usina nuclear do Mont St. Michel 
 Aperfeiçoamento do conhecimento das marés do Canal da Mancha 
 Traçado das curvas de contaminação e de descontaminação do Canal da Mancha devido ao 

funcionamento da usina atômica do Cap de La Hague. 
 Visualização do campo de correntes em torno de obras previstas para o terminal petrolífero do Cap 

Antifer 



  Estudos de circulação da massa d´água. 
 Estudos de refrigeração de centrais nucleares (correntes, dispersão, etc.) 

 
 Além destas utilizações a “plaque tournante” pode ser aproveitada para o ajustamento de 
modelos matemáticos baseado nos modelos físicos tridimensionais e também como modelo para o 
estudo do escoamento do ar nas baixas camadas atmosféricas. 
 
 
4.2 – MODELOS  REGIONAIS OU DE  ZONA  AFASTADA 
 
 Os modelos regionais abrangem áreas com 10 a 100 km de largura e/ou comprimento. 
 
 Nos modelos matemáticos regionais utilizam-se tanto o método explícito como o método 
implícito para o cálculo das correntes de marés e a ordem de grandeza da malha de cálculo é de 1,0 km. 
os resultados obtidos podem ser usados nos modelos locais. 
 
 Os modelos matemáticos para os estudos de lançamento de usinas térmicas calculam o 
transporte das calorias por convecção e por dispersão, levando em consideração as perdas de calor para 
a atmosfera. As componentes da velocidade da corrente devem ser calculadas anteriormente por 
modelos matemáticos (correntes de marés) ou medidas em modelos reduzidos. Pode-se citar, como 
exemplos, os modelos da usina térmica de Gravelines (18 km x 3 km), o de Flamanville, usina de 
Blayais (La Gironde) e o modelo de uma ilha artificial na Bélgica para a instalação de uma central 
nuclear LNH (1976). 
 
 Estes três últimos modelos foram anteriormente estudados em modelos físicos. A comparação 
entre os resultados obtidos pode ser considerada boa, em certos casos.   
 
 A exploração do modelo físico também é, geralmente, mais trabalhosa do que a do modelo 
matemático e evidentemente tem-se que levar em consideração ainda os efeitos de escala. Os 
fenômenos da degradação (térmica, radioativa, etc.) são, como já foi visto, de difícil reprodução nos 
modelos físicos. Os modelos físicos são recomendados, nesta escala, principalmente nos casos onde o 
fundo apresenta pouca inclinação (deixando grande área descoberta em maré baixa), uma vez que a 
representação em modelos matemáticos fica mais difícil. Os modelos físicos nesta escala são sempre 
distorcidos. 
 
4.3. – Modelos Locais ou de Zona Intermediária 
 
 Os modelos locais são elaborados para cada estudo, em particular e abrangem áreas bem mais 
restritas (1 a 10 km de extensão apenas). 
 
  Nos modelos matemáticos locais, para o cálculo das correntes das marés, utiliza-se, 
geralmente, o método implícito (passo fracionário) para a resolução das equações de Saint-Venant. A 
dimensão de malha de cálculo vai depender da precisão desejada e sua aplicação é bem trabalhosa. 
 
 Os modelos físicos locais podem ser distorcidos ou sem distorção. Para os estudos de posição 
de tomada d água e da mancha térmica eles não devem ter distorção. Todavia, nos importantes estudos 
de recirculação da água (na refrigeração de uma central térmica, por exemplo) o modelo distorcido 
apresenta resultados mais próximos da realidade, enquanto os modelos sem distorção apresentam 
resultados mais otimistas, isto é, contra a segurança.  



 
4.4 – Modelos de Jatos ou de Zona Próxima 
 
 Os modelos de jatos podem estudar os lançamentos e os efeitos de dispersão (temperaturas, 
poluentes conservativos ou não), com ou sem correntes (mares, lagos, estuários, etc.). 
 
 Os modelos matemáticos de jato podem ser classificados, segundo alguns autores, em modelos 
pontuais (tridimensionais) e modelos integrais (unidimensionais, bidimensionais e semi-empíricos). 
 
 Num lançamento de usina térmica no mar, onde as correntes são fracas (10 a 20 cm/s), e, 
portanto, não permitem uma homogeneização na vertical ou no estudo da diluição inicial do próprio 
jato (mesmo no caso de mar com correntes de marés), o problema é tridimensional e ainda deve ser 
considerada a influência do vento na superfície líquida que altera a posição do jato. 
 
 No caso em que se pode supor que a distribuição das velocidades do jato se faz segundo a curva 
de Gauss pode-se ter um modelo unidimensional. As equações a serem consideradas são as dos 
balanços de massa, de quantidade de movimento e de calor Albertson et al. (1950) e Bennet e Meyers 
(1978). 
 
 Todavia, estes modelos matemáticos integrais devem ainda ser aferidos através de modelos 
físicos ou de experiências no campo que complementarão as referidas equações básicas com relações 
empíricas. Um exemplo de um modelo realizado nestas condições é o da usina de Port La Nouvelle que 
lança uma vazão de 170 m³/s com uma diferença de temperatura de 15º C. LNH (1979). 
 
 No caso dos modelos matemáticos tridimensionais, para cálculo da velocidade e da temperatura 
em cada ponto de um jato sujeito a correntes transversais, por exemplo, não é mais possível fazer a 
hipótese da distribuição das temperaturas e velocidades segundo a curva de Gauss e, resolvendo-se as 
equações da mecânica dos fluídos e do transporte de calor, pode-se conseguir um modelo bem 
representativo do fenômeno real. Este modelo matemático também pode servir para o cálculo de 
dispersão de jato na atmosfera e estudos de poluição do ar. Esse tipo de modelo foi aplicado, por 
exemplo, na Usina de Paluel. Para este mesmo estudo foi construído também um modelo físico e a 
comparação dos resultados parece boa.  Foram feitos ainda modelos físicos no LNH das usinas de Port 
La Nouvelle e de Blayais (La Gironde). LNH (1979). 
 
 Chama-se a atenção para o fato de que os modelos matemáticos de jato exigem grande trabalho 
para sua aferição, pois muitas campanhas devem ser feitas para se obter os parâmetros necessários aos 
cálculos. Todavia, pode-se afirmar que para o caso dos modelos semi-empíricos unidimensionais, que 
são os mais simples, já existem inúmeros estudos detalhados Albertson et al. (1950), o que faz com que 
eles sejam muito empregados e muito úteis nos estudos e projetos de engenharia, tais como 
lançamentos submarinos e lançamentos subfluviais de esgotos sanitários. Em certos casos particulares, 
porém, eles não são válidos  e outros modelos devem ser testados. 
 
4.5 – Modelos de Estruturas 
 
 Os modelos de estruturas são empregados para resolver os problemas de engenharia civil e 
hidráulica apresentados pelas obras e estruturas (tomadas d´água, lançamentos dos efluentes, etc.). 
Esses modelos servem, por exemplo, para determinar a cota das plataformas de usinas térmicas, a fim 
de evitar a submersão das mesmas. A estabilidade e a eficiência de proteções contra erosões também 
são estudadas com auxílio desses modelos, assim como o são as solicitações e os esforços aos quais as 



ondas submetem as estruturas a elas expostas. Os estudos de refração e difração de ondas, a forma de 
difusores, as possíveis rupturas de equilíbrios sedimentares provadas pela implantação de obras à beira-
mar ou em rios, são outros exemplos de emprego de modelos de estruturas que tanto podem ser 
matemáticos como físicos, de acordo com a natureza dos fenômenos em jogo. 
 
 O quadro I anexo apresenta, de forma sintética, o que foi exposto acima.  
 
5 – LANÇAMENTOS DE EFLUENTES DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 
 
 A implantação de instalações industriais de grande porte em zonas costeiras necessita de vários 
estudos hidráulicos,  não só no que diz respeito a escolha do local de implantação, como também no 
que concerne à concepção das obras de tomada d´água e lançamento dos efluentes. As vazões do 
circuito de refrigeração de usina nucleares, por exemplo, sendo da ordem de grandeza de 50 a 3200 
m³/s, para as maiores centrais, exige que estes estudos sejam cuidadosos  ( Exemplos: Angra I = 40 
m³/s; Angra II = 80 m³/s). 
 
 Os principais problemas a abordar são de cinco tipos: 
 

 Adquirir um bom conhecimento das correntes costeiras, de modo a escolher possíveis locais para a 
implantação da usina com boa capacidade de refrigeração (efeito de dispersão). Nesta fase 
preliminar,  muitas considerações poderiam ser feitas e muitos estudos seriam necessários. 

 
 Adquirir um bom conhecimento da ondulação e da mobilidade do fundo para assegurar a 

estabilidade e o funcionamento das obras projetadas. 
 

 Traçar as curvas isométricas para a determinação aproximada da posição da tomada d´água e, 
eventualmente, para determinar a distância de implantação de outra usina próxima, mas 
principalmente a fim de se estimar o impacto ecológico provocado pelo lançamento. 

 
 Estudar a posição relativa entre a tomada d´água e o lançamento, a fim de evitar a        recirculação 

(curto-circuito) e a conseqüente diminuição do rendimento térmico da usina e o aumento do 
impacto ecológico. 

 
 Estudar os detalhes da tomada d´água e do lançamento, a fim de que estas obras sejam estáveis, 

econômicas e que não venham a afetar o equilíbrio sedimentar costeiro (transporte litoral). 
 
 É evidente que certos problemas terão melhor representação e através de modelos matemáticos, 
enquanto outros serão mais bem representados por modelos físicos. Todavia, em muitos casos a 
observação dos dois modelos poderá levar a conclusões úteis sobre o caso específico estudado, bem 
como a conclusões mais genéricas que também serão úteis, sem dúvida alguma, nos estudos futuros. 
 
 As principais medições a serem efetuadas na natureza para a construção dos modelos são: 
 
1º - correntes 
2º - marés 
3º - ondas 
4º características físico-químicas da água (temperatura, salinidade, densidade, componentes físico-
químicos). 
5º - características da água (flora e fauna) 



6º - batimetria 
7º sedimentologia 
 
 Em alguns casos, onde as correntes são bem conhecidas, as medições se simplificam bastante, 
mas, por outro lado, nos locais em que as correntes são essencialmente devidas ao vento, as campanhas 
de medições devem ser bem longas para que se possa fazer estudos estatísticos com boa precisão. 
 
 Os modelos matemáticos são utilizados juntamente com os modelos físicos para a resolução de 
problemas ligados a dispersão térmica, radioativa, química e biológica, mas a sua principal aplicação 
está nos problemas envolvendo grandes áreas, caso em que os modelos físicos seriam de execução 
difícil ou até mesmo impossíveis. 
 
 Existem, todavia, diversos tipos de modelos matemáticos que devem ser empregados para cada 
caso específico. Assim, por exemplo, no caso das zonas costeiras, onde as correntes são 
suficientemente fortes para homogeneizar rapidamente a repartição vertical da temperatura (ou as 
concentrações de poluentes), os modelos serão bidimensionais (em planta) e podem ser de dois tipos: 
 
1º  - Cálculo das correntes de maré  
2º -  Cálculo da dispersão da mancha térmica a partir de correntes calculadas em modelos matemáticos 
ou levantadas em ensaios em modelos físicos ou “in situ”. 
 
 Nos casos de ambientes tranqüilos (sem correntes fortes), onde se deve levar em consideração 
as variações da temperatura na vertical, os modelos tridimensionais são os mais representativos. 
 
 Os modelos físicos são, em geral, mais trabalhosos para serem construídos e aferidos, sendo 
assim eles são mais utilizados para o estudo de detalhe nas zonas próximas do lançamento onde os 
modelos matemáticos apresentam dificuldades de descrição das fronteiras geométricas. 
 
 Assim mesmo alguns modelos físicos de zonas afastadas (escalas pequenas) são construídos 
para estudos gerais e para comparação de resultados com os  modelos matemáticos, podendo-se ter uma 
idéia melhor do funcionamento não só da obra como também dos modelos, para que em estudos futuros 
fique evidenciada a limitação de cada método empregado, bem como a sua relação de dependência e 
complementação. 
 
 Devido aos efeitos de escala, principalmente sobre a turbulência, o modelo físico de pequena 
escala, abrangendo grandes áreas, só é utilizado quando as correntes são fortes (modelos regionais ou 
de zona afastada). 
 
 No caso de correntes fracas em que aparecem fenômenos de estratificação, as escalas do modelo 
físico devem ser grandes e o modelo então só poderá ser de zona intermediária, isto é, modelos locais. 
 
 No caso de se ter que estudar a formação do jato (modelo de jato ou de zona próxima) há 
necessidade de se reproduzir os fenômenos em escalas maiores. 
 
 O lançamento do efluente de uma instalação industrial e os estudos daí decorrentes é, 
evidentemente, apenas uma etapa do trabalho. Muitos outros estudos hidráulicos são necessários e para 
isto poderão ser usados modelos físicos  e modelos matemáticos. Na realidade estes estudos serão bem 
maiores do que o do lançamento do efluente, mas, de um modo geral, são resolvidos de maneira 
clássica, isto é, através de técnicas de modelos amplamente conhecidas. 



 
 Citar-se-ão apenas alguns estudos que exigirão normalmente o emprego de modelos, se for o 
caso: 
 
A) Influência das obras sobre o equilíbrio sedimentológico; 
B) Modificação das correntes; 
C) Estudo das formas e dos métodos construtivos das obras; 
D) Estabilidade das obras sob a ação das ondas e das correntes; 
E) Influências nas características biológicas da água. 
 
 
6 – EMPREGO DE TRAÇADORES NOS MODELOS FÍSICOS 
 
 O método empregado nos modelos reduzidos, para simulação da convecção e da dispersão 
térmica, é a utilização de traçadores. 
 
 Os traçadores utilizados normalmente são: 
 

 Corante 
 Temperatura (água quente com corante) 
 Água doce injetada em modelo de água salgada. 

 
 É o corante simples o mais fácil de se trabalhar. As trocas de calor com a atmosfera não são 
reprodutivas fielmente, no modelo físico, mas geralmente este fenômeno pode ser desprezado no 
estudo, onde a importância maior é o estudo da dispersão em face das condições locais. 
 
 O corante simples é utilizado quando: 
 

 A densidade do efluente é idêntica à densidade do ambiente (lançamento de esgotos em água doce, 
modelos de jatos e de zona intermediária). 

 
 As densidades são diferentes, mas existe uma forte mistura ma vertical que homogeneíza logo o 

efluente (lançamentos de usinas térmicas em modelos de zona afastada, estuários bem misturados). 
 
 A temperatura (água quente colorida) pode ser utilizada quando se quer representar fluidos 
com diferentes densidades e o fenômeno de degradação térmica, tanto em modelos de zona próxima, 
afastada ou intermediária. Nestes casos os cuidados devem ser muitos, devido às transferências de calor 
com o ar e com as paredes do modelo. 
 
 O modelo utilizando água salgada pode ser operado quando se deseja representar fluidos com 
densidade diferentes, mas não se necessita a representação do fenômeno da degradação. Este traçador 
pode ser utilizado em modelos de zona próxima, intermediária ou afastada.  
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ANEXO I = QUADRO I 
UTILIZAÇÃO DOS MODELOS 

 
 

MATEMÁTICOS 
 

 
TIPOS 

 
FÍSICOS 

 
BIDIMENSIONAIS CORRENTES DE 
MARÉS – EQUAÇÃO DE SAINT 
VENNANT (RESOLUÇÃO NUMÉRICA 
MET. EXPLÍCITO). TAMANHO DA 
MALHA: 10KM. 
 Os resultados servem como condição de 
fronteira para os modelos regionais. 

 
 
 
 

GERAIS 

 
CANAL DA MANCHA 
(PLAQUE TOURNANTE) 
ESCALAS:         H – 1:50.000 
                            V – 1:500 
LA GIRONDE    H -  1:2000 
                            V – 1:200 
GABÃO              H – 1:5000 
                            V – 1:500 

 
UNIDIMENSIONAIS  
RIOS E ESTUÁRIOS COM MISTURA 

TOTAL NA SEÇÃO 
TRANSVERSAL 

BIDIMENSIONAIS 
VERTICAL HOMOGÊNEA (MARÉS, 

DISPERSÃO DA MANCHA 
TÉRMICA) 

TRIDIMENSIONAIS 
ESTUDO DA DISPERSÃO. TAMANHO 

DA MALHA: 1KM 
OBS.: MÉTODO EXPLÍCITO OU 

IMPLÍCITO 

 
 
 
 
 
 

REGIONAIS 

 
MODELO DISTORCIDO 
(SEMPRE) 
ESCALAS:   H – 1:500 A 1:400 
                V – 1:200 A 1:40 
USOS: CONVECÇÃO DE 
MANCHA TÉRMICA 
CORRENTES DE MARÉS. 
POSIÇÃO DE TOMADA 
D´ÁGUA. 
Observ.: Lançamentos de grandes 
vazões, modelos sem 
estratificação, fundo com pouca 
inclinação em que fica difícil o 
modelo matemático (Grande área 
descoberta em maré baixa) 

 
 
 
 
BIDIMENSIONAIS 
MARÉS: EQS. DE SAINT-VENNANT 

(MÉT. IMPLÍCITO: (PASSO 
FRACIONÁRIO). 

TAMANHO DA MALHA: QUALQUER 
(DEPENDENDO DA PRECISÃO 
DESEJADA) 

 
 
 
 
 
 
 

LOCAIS 

 
MODELOS NÃO DISTORCIDOS
ESCALAS: 1:70 A 1:200 
Usos: Posição da tomada d´água 
vários lançamentos  próximos. 
Mancha Térmica. 
Recirculação (Resultados contra a 
segurança) 
MODELOS DISTORCIDOS 
ESCALA: H – 1:200 A 1:50 
             V – 1:100 A 1:10 
USO: RECIRCULAÇÃO 
(RECOMENDADA A 
DISTORÇÃO) 
 

 
 



 
QUADRO I (CONT.) 

 
UTILIZAÇÃO DOS MODELOS 

 
 
 
 

 
MATEMÁTICOS 

 
TIPOS 

 
FÍSICOS 

 
 
UNIDIMENSIONAIS E 
BIDIMENSIONAIS 
LAGOS E AMBIENTES TRANQUILOS 
NÃO CONSIDERA EFEITOS 

LATERAIS E DE FUNDO 
TRIDIMENSIONAL 
- EFEITOS LATERAIS E DE FUNDO 

 
 

DE 
 

JATO 

  
M. NÃO DISTORCIDOS 
 
ESCALAS: 1:200 A 1:1 
 
USOS: MISTURA INICIAL 
          DISPERSÃO 
          ESTRATIFICAÇÃO 

 
PLANOS DE REFRAÇÃO E DIFRAÇÃO 
DE ONDA 
 
CÁLCULO DOS ESFORÇOS 
HIDRÁULICOS 

 
 

 
 

ESTRUTURA 

 
M. NÃO DISTORCIDOS 
 
ESCALAS: 1:50  A  1:1 
ESTABILIDADE DOS 
EMISSÁRIOS SOB A AÇÃO 
DAS ONDAS E DAS 
CORRENTES 
 
DIFUSORES 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


