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Resumo – Um estudo preliminar do tempo de residência de partículas no Estuário do Rio Potengi é 
apresentado. A simulação compreende o período do dia 01/05/11 a 31/05/2011, utilizando como 
forçante a maré e o vento típico, ambos para o mês de maio de 2011. O modelo bidimensional de 
circulação hidrodinâmica escolhido foi o SisBaHiA®, desenvolvido pelo Programa de Engenharia 
Oceânica da COPPE/UFRJ. Tal sistema usa elementos finitos na discretização espacial e diferenças 
finitas na discretização temporal. As elevações obtidas pelo modelo foram confrontadas com dados 
previstos pela DHN no porto de Natal, e apesar da falta de dados ambientais para que se 
promovesse uma calibração, o modelo apresentou uma boa concordância sendo possível definir a 
estrutura hidrodinâmica do estuário e caracterizar o tempo de residência. Os resultados do modelo 
hidrodinâmico mostram que as velocidades máximas encontradas no estuário são da ordem de 0,70 
a 0,60 m/s nos ciclos de maré de sizígia e de quadratura. Os resultados do modelo Lagrangeano 
mostram que para o período simulado, nem toda a massa d’água do estuário é trocada, verifica-se 
nos dendritos e reentrâncias do estuário um TR superior a 100 dias, podendo com isto dar origem a 
áreas de estagnação.  

Abstract – A preliminary investigation of the residence time of particles in the estuary Potengi is 
presented. The simulation includes the period from 05/31/2011 to 01/05/11, using as forcing the 
characteristic tide and wind, both for May 2011. The two-dimensional hydrodynamic circulation 
model chosen was the SisBaHiA ®, developed by the Ocean Engineering Program of COPPE / 
UFRJ. This system uses finite element discretization in space and finite differences discretization in 
time. The elevations obtained by the model were compared with data provided by DHN in the port 
of Natal, and despite the lack of environmental data for calibration, the model showed a good 
agreement and can define the hydrodynamics of the estuary and characterize the residence time. 
The results of the hydrodynamic model show that the maximum velocities found in the estuary are 
around 0.70 to 0.60 m/s in spring and quadrature tide cycles. The results from the Lagrangian model 
show that for the simulated period, not all mass of water of the estuary is exchanged, it can be seen 
in dendrites and crevices of the estuary an RT exceeding 100 days and can thus give rise to areas of 
stagnation. 
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I�TRODUÇÃO 

 Estuários são áreas sujeitas a intensas ações antropogênicas, que são capazes de modificar a 

distribuição e a variabilidade de propriedades físicas, concentrações de substâncias naturais e 

organismos biológicos, alterando o estado trófico e comprometendo todo o ecossistema. A 

renovação das águas de um estuário e sua capacidade de assimilação de substâncias depende 

basicamente de processos biogeoquímicos e processos físicos. O primeiro envolve todos os 

mecanismos de redução da concentração por modificação biológica e neutralização química através 

das propriedades térmica, salina e nutricional em seus ciclos, i.e. carbono, nitrogênio, etc. O 

segundo está ligado a movimentos e misturas das massas d’água, que reduz a concentração do 

poluente pelo mecanismo de remoção mecânica do compartimento estuarino (Cucco e Umgiesser, 

2005). 

 O tempo para que ocorra a remoção mecânica da água do compartimento estuarino é dito 

como tempo de residência (TR), e é também entendido como sendo o tempo médio de permanência 

de uma partícula fluida no compartimento.  

 A determinação do tempo de residência é de maior interesse para o gerenciamento ambiental 

de estuários , pois é um indicador simultâneo da riqueza e da fragilidade do ambiente. A partir do 

conhecimento do tempo de residência é possível estimar a escala do transporte que ocorre em um 

estuário, e conseqüentemente determinar qual a capacidade de depurar contaminantes lançados num 

corpo d’água e ainda, definir áreas de maior ou menor estagnação, bem como, as regiões mais 

adequadas para lançamento de efluentes.  

 Como em corpos d’águas naturais há grande heterogeneidade espacial, com variadas 

condições de fluxos no espaço em um dado instante, bem como, ao longo do ano, evidenciando 

ainda a grande heterogeneidade de agentes intervenientes no processo, o conhecimento do TR só é 

viável através de modelagem computacional. 

 O Estuário do Rio Potengi, berço da capital Natal, é um complexo estuarino-fluvial, que 

apresenta três principais contribuintes de aporte fluvial, o Rio Doce, o Rio Jundiaí e o Rio Potengi e 

como aporte marinho o Oceano Atlântico, Figura 1. Possui uma área aproximada de 4.093 km², 

capaz de comportar um volume de água de 3,4 × 107 m3 (SERHID, 2010). É o maior e mais 

importante complexo estuarino do Rio Grande do Norte, pois além de comportar quase metade da 

população estadual, totalizando 1.318,107 milhões de habitantes segundo ultimo senso do IBGE 

(2010), concentra em seu interior fortes atividades econômicas para o estado, dentre as quais se 

destacam a carcinicultura e as atividades portuárias. É conveniente ressaltar que o estuário ainda 

exerce função de corpo receptor final de efluentes dos núcleos urbanos e industriais situados na 

região metropolitana de Natal. 
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Figura 1: Localização da área de estudos. 

 

 No sentido de contribuir para a gestão ambiental do Estuário do Rio Potengi, torna-se 

indispensável à determinação do tempo de residência referente ao mesmo. Sendo assim lança-se 

mão do Sistema de Base Hidrodinâmica Ambiental, denominado SisBaHiA®, desenvolvido pela 

Área de Engenharia Costeira e Oceanográfica do Programa de Engenharia Oceânica da 

COPPE/UFRJ.  

 Tal sistema é capaz de realizar modelagem ambiental de corpos d’água costeiros e é 

constituído por um modelo de circulação hidrodinâmica bidimensional para corpos d’água rasos, 

um modelo de transporte Euleriano Advectivo-Difusivo e um modelo de transporte Lagrangeano 

Advectivo-Difusivo. Utiliza elementos finitos na discretização espacial e diferenças finitas na 

discretização temporal. A técnica numérica utilizada pelo modelo é a discretização das tensões 

turbulentas, parametrizadas segundo as técnicas de filtragem derivadas da Simulação de Grandes 

Vórtices (LES, Large Eddy Simulatiom). Maiores detalhes em Aldama (1985) e Rosman (1987). 

 Como os padrões de estratificação no Estuário do Rio Potengi são muito fracos, segundo 

Frazão (2003). As velocidades das correntes podem ser bem representadas por meio de variáveis 

médias na vertical. Nestes casos as equações governantes de conservação de quantidade de 

movimento e massa são promediadas na dimensão vertical, reduzindo a dimensão do problema. 

Além da quase homogeneidade da coluna d’água, a validade de tal simplificação baseia-se também 

no fato de as escalas horizontais serem pelo menos duas ordens de grandeza maiores que as 

verticais e do escoamento de interesse ser predominantemente horizontal. Sendo assim, 
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primeiramente foi realizada a caracterização da circulação hidrodinâmica 2DH, e posteriormente a 

determinação do TR. 

O domínio definido para o estudo compreende todo o leito principal do Estuário, com 

pequenas extensões para o canal do Baldo, Rio Doce e Rio Potengi. Sendo assim possível estudar a 

circulação ao longo do Estuário considerando as influências das vazões das regiões vizinhas sobre a 

sua circulação. 

 A simulação foi realizada para o período de 01/05/11 a 31/05/11, nos quais ocorreram 

situações de marés de sizígia e quadratura. Foram considerados como intervenientes as condições 

de maré para o mesmo período, e condições de vento típico para o mês de maio, pois em tal mês se 

verifica a chegada mais intensa dos ventos de SSO, bem como, o início do período chuvoso. Fator 

este que pode modificar a circulação hidrodinâmica típica do Estuário. 

 A análise do tempo de residência serviu para mostrar que no período simulado nem toda a 

massa d’água do Estuário do Rio Potengi é trocada, ou seja, existem áreas com TR maior que 100 

dias onde maiores concentrações de substâncias dissolvidas podem ser concentradas, dando origem 

a regiões de estagnação. 

 

APLICAÇÃO DO MODELO DE CIRCULAÇÃO HIDRODI�ÂMICA 2DH AO ESTUÁRIO 

DO RIO POTE�GI 

 Para a aplicação do modelo de circulação hidrodinâmica 2DH ao Estuário do Rio Potengi, 

foram definidos o domínio de modelagem, a malha de elementos finitos, a batimetria e curva de 

maré prevista (DHN), os ventos típicos para o mês de maio, as vazões fluviais dos principais 

contribuintes e a rugosidade equivalente de fundo, conforme pode ser observado nos tópicos 

doravante. 

Domínio e malha de elementos finitos 

O domínio e a malha de elementos finitos usados na discretização, foram confeccionados a 

partir de elementos quadrangulares sub-paramétricos Lagrangeanos, impostos de forma a preservar 

adequadamente os contornos naturais, procurando evitar elementos com grandes distorções 

geométricas, de modo a garantir uma boa precisão e estabilidade numérica. A malha possui 1423 

elementos e 6774 nós, Figura 2. 

A densidade dos elementos, assim como as suas dimensões, está de acordo com o grau de 

detalhamento desejado para os resultados, e com as escalas dos fenômenos de interesse. 
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Figura 2 - Domínio de modelagem para o estuário do rio Potengi, mostrando a malha com 1423 elementos finitos e 
6774 nós. 

 

Batimetria e curva de maré 

A batimetria do Estuário, apresentada na Figura 3, foi obtida a partir das cartas náuticas da 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), no 802 – Porto de Natal, escala 1:8.500 e no 810 – 

Proximidades do Porto de Natal, escala 1:50.000 (DHN, 2000 e 2005). 

A curva de nível d’água utilizada na modelagem para o período de 01/05/2011 a 31/05/2011 

pode ser observada na Figura 4. Para sua obtenção foram consideradas oito séries temporais de 

elevação do nível d’água devido à maré astronômica para o Porto de Natal, localizado dentro do 

Estuário do Rio Potengi, obtidas no Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras da Fundação de 

Estudos do Mar (FEMAR, 2010). 

A imposição da curva de maré foi feita ao longo dos contornos abertos do domínio modelado, 

segundo Fischer (1979). 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

 
Figura 3 - Visualização da topografia de fundo do domínio de modelagem, obtida através das catas náuticas 

n°802 e 810 (DHN, 2000 e 2005). 

 

 Figura 4 - Curva de maré utilizada na modelagem gerada com oito constantes harmônicas fornecidas pela 
FEMAR (2010). 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

Ventos e vazões fluviais 
 Os dados de ventos utilizados na modelagem da circulação hidrodinâmica do Estuário do Rio 

Potengi foram selecionados da estação meteorológica do INMET – UFRN, cujas coordenadas são 

255542 UTM de longitude leste e 9354278 UTM de latitude sul, a qual está em uma altitude média 

de 65 m em relação ao nível do mar, Figura 2.  

 Para a simulação no SisBaHiA®, foi considerado o campo de vento uniforme no espaço, mas 

variando ao longo do tempo, sendo a direção e intensidade as mesmas em todos os nós da malha, 

para um mesmo instante de tempo. Os valores estão espaçados em intervalos de uma e uma hora, os 

quais representam o mês típico de maio, como pode ser observado na Figura 5.  

 

Figura 5 – Vento típico para o mês de maio no estuário do rio Potengi usado no estudo da circulação hidrodinâmica. 

 

A partir da Figura 5 é possível observar que as maiores intensidades dos ventos ocorrem após 

as 12:00 horas, quando a temperatura superficial do mar (TSM) está mais elevada e correspondem 

ao quadrante SE. Para o mês típico de maio a média das velocidades obtidas corresponde a 4m/s. 

Foram consideradas como vazões afluentes na região modelada, as vazões dos rios Potengi e 

Jundiaí, bem como a vazão do Canal do Baldo que recebe contribuição da drenagem urbana das 

bacias que estão em seu entorno. As vazões médias adotadas podem ser observadas na Tabela 1. A 

localização dos rios pode ser observada na Figura 2. 
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Tabela 1 – Vazões afluentes ao domínio do Estuário do Rio Potengi. 

Rio Jundiaí 5,0 m3/s 

Rio Potengi 5,0 m3/s 

Canal do Baldo 0,8 m3/s 

 

Rugosidade equivalente 

O coeficiente de atrito do fundo pode ser calculado via coeficiente de Chèzy. Este coeficiente 

depende da amplitude da rugosidade equivalente de fundo, definida a partir da composição e da 

distribuição de sedimentos no fundo proposto por Abbot e Basco (1989).  

Para a determinação da rugosidade equivalente do fundo do Estuário do Rio Potengi, foi 

utilizada a distribuição de sedimentos de Frazão (2003), aplicada aos valores da amplitude da 

rugosidade (ε), conforme Tabela 2.  

  Sendo assim, pode-se considerar que o domínio de modelagem possui sedimentos de fundo 

que variam de cascalho, areia e lama. A Figura 6 mostra a distribuição espacial da amplitude da 

rugosidade de fundo no domínio de modelagem, nela é possível observar o valor de Ɛ = 0,03 em 

grande parte do domínio (Areia fina), e a gradação deste valor nos bancos de silte arenosos e 

cascalhos 0.04 ≤ Ɛ ≤ 0.17. 

Tabela 2 – Valores recomendados para a amplitude da rugosidade equivalente de fundo, ɛ, para uso no 

módulo 2DH do SisBaHiA® propostos por Abbot e Basco (1989). 

LEITO DE SEDIMENTOS 

Leito com transporte de sedimentos 0.0070m< Ɛ<0.0500m 

Leito com vegetação 0.0500m< Ɛ <0.1500m 

Leito com obstáculos (e.g. pedras, troncos) 0.1500m< Ɛ <0.4000m 

FUNDO DE PEDRA OU ROCHOSO 

Fundo de pedra lisa 0.0010m< Ɛ <0.0030m 

Fundo de asfalto 0.0030m< Ɛ <0.0070m 

Fundo com pedregulho 0.0070m< Ɛ <0.0150m 

Fundo com pedras médias 0.0150m< Ɛ <0.0400m 

Fundo com pedras 0.0400m< Ɛ <0.1000m 

Fundo com rochas 0.1000m< Ɛ <0.2000m 
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Figura 6 – Rugosidade equivalente do domínio de modelagem. 

 

RESULTADOS DA MODELAGEM PARA A CIRCULAÇÃO HIDRODI�ÂMICA 

Os resultados da modelagem da circulação hidrodinâmica do Estuário do Rio Potengi, 

apresentados nesta seção, devem ser considerados qualitativamente, visto que não foi possível fazer 

a calibração e validação do modelo dentro do intervalo de tempo simulado. Como as medições 

disponíveis para comparação referem-se ao ano de 2010, seria necessário alimentar o modelo com 

dados referentes a este período. Neste caso, a batimetria deveria ser aquela observada no período, 

com cuidado especial na região do canal principal que sofre dragagem constante; as vazões dos rios 

teriam que ser variáveis, e principalmente, a curva de maré usada no contorno aberto deveria 

basear-se em registros de maré em pontos mais próximos da fronteira.  

Vale, no entanto, ressaltar que, como foram usados dados de vento medidos através da 

Estação de Superfície Automática do INMET – UFRN, bem como maré datada para o mesmo mês 

de simulação conforme dados da DHN, comparações podem ser efetuadas.  

A simulação foi realizada entre os dias 01/05/2011 e 31/05/2011. Neste intervalo pode-se 

observar situação de maré de sizígia e maré de quadratura bem definidos para o domínio da 

modelagem.  

 As Figuras 7 e 8 mostram uma comparação entre os valores de elevação previstos pela DHN e 

os valores obtidos numericamente pelo SisBaHiA®, através dos dados da FEMAR. Como se pode 

observar, os resultados obtidos pelo SisBaHiA® apresentam-se amortecidos, quando comparados 
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aos valores previstos. Nota-se ainda uma pequena diferença de fase entre os dois resultados. Os 

valores observados durante a maré de quadratura são os que apresentam maior amortecimento em 

relação aos valores previstos. Este amortecimento poder ser provocado pelo uso excessivo das 

interfaces dissipativas, provocado pela diminuição do passo de tempo. Apesar das interfaces 

dissipativas provocarem pouco amortecimento nos resultados, como mostrado no item anterior, o 

seu uso excessivo pode provocar algum amortecimento. Os resultados de elevação obtidos pelo 

SisBaHiA® estão bem ajustados com os valores previstos, reproduzindo bem os picos de preamar, e 

apresentando um leve amortecimento em relação aos níveis nas baixa-mares. Quanto à fase, os 

valores calculados pelo SisBaHiA® apresentam um pequeno erro de fase. 

De modo a ilustrar o padrão espacial de correntes em diferentes situações de maré, mostra-se 

na Figura 9, a cada quatro horas, o padrão de correntes na região modelada correspondendo ao ciclo 

de maré de sizígia, que se inicia no instante de baixa-mar e termina no instante de meia maré 

enchente, entre às 22:00 e 02:00 horas do dia 17/05/2011 e 18/05/2011 respectivamente. Pode-se 

observar que os canais formados pela ilhas tendem a guiar o campo de correntes na direção paralela 

aos contornos, intensificando seus valores, fato este também presente no estreitamento da entrada 

do Estuário. Na enchente as correntes são mais fortes que na vazante, principalmente nas regiões 

estranguladas. Na porção leste do Estuário as correntes são fracas, apresentando um comportamento 

bastante semelhante tanto na enchente quanto na vazante. Pode-se ainda observar que os campos de 

velocidade mostram uma forte relação com a batimetria local (Oliveira et al., 2000). 

 
Figura 7 – Comparação entre os valores de elevação obtidos numericamente pelo SisBaHiA® e os valores previstos pela 

DHN - ciclo de sizígia. 
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Figura 8 – Comparação entre os valores de elevação obtidos numericamente pelo SisBaHiA® e os valores previstos pela 
DHN - ciclo de quadratura. 

 

Na Figura 10 é possível verificar o padrão de corrente na região modelada para os instantes de 

preamar e meia maré vazante do ciclo de sizígia, que se inicia às 05:00 horas do dia 18/05/2011. 

Pode-se observar que na meia maré vazante as correntes são mais fortes que no instante de preamar, 

bem como, os estreitamentos e a embocadura do canal estuarino apresentam valores de velocidade 

que tendem a aumentar no quadrante NE ao largo do domínio. 

A Figura 11 retrata as condições de maré de quadratura, nos instantes de baixa mar e meia 

maré vazante, entre as 15:00 e 19:00 horas do dia 23/05/2011. Observa-se também que na meia 

maré enchente as correntes são mais fortes que na baixa mar.  

 Por fim, na Figura 12 são mostradas as condições de preamar e meia maré vazante, ambas do 

ciclo de quadratura. Comparando-se instantes semelhantes, ou seja, o instante de meia maré vazante 

para os ciclos de sizígia e quadratura, pode-se observar que o padrão de circulação hidrodinâmico 

apresenta diferenças em tais ciclos, pois os valores de velocidade são mais intensos nos ciclos de 

sizígia que no ciclo de quadratura. 
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Figura 9 – Campo de correntes no domínio do modelo velocidades médias na vertical obtidas com o modelo SisBaHiA® 
em situação de maré de sizígia. Quadro acima em situação de baixa-mar e quadro abaixo em meia maré enchente, nos 

instantes 22:00 e 02:00 hs dos dias 17/05/2011 e 18/05/2011 respectivamente. 
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Figura 10 – Campo de correntes no domínio do modelo velocidades médias na vertical obtidas com o modelo 

SisBaHiA® em situação de maré de sizígia. Quadro acima em situação de preamar e quadro abaixo em meia maré 
vazante, nos instantes 05:00 e 08:00 hs do dia 18/05/2011. 
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Figura 11 – Campo de correntes no domínio do modelo velocidades médias na vertical obtidas com o modelo 
SisBaHiA® em situação de maré de quadratura. Quadro acima em situação de baixa-mar e quadro abaixo em meia maré 

enchente, nos instantes 15:00 e 19:00 hs do dia 23/05/2011. 
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Figura 12 – Campo de correntes no domínio do modelo velocidades médias na vertical obtidas com o modelo 

SisBaHiA® em situação de maré de quadratura. Quadro acima em situação de preamar e quadro abaixo em meia maré 
vazante, nos instantes 21:00 e 01:00 hs dos dias 23/05/2010 e 24/05/2011 respectivamente. 
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TEMPO DE RESIDÊ�CIA �O ESTUÁRIO DO RIO POTE�GI  

 O SisBaHiA® permite calcular os tempos de residência de reservatórios a partir do uso do 

modelo de transporte Lagrangeano (Rosman, 2008). De forma simplificada, o SisBaHiA® distribui 

uniformemente uma quantidade de partículas dentro do domínio, com um espaçamento constante, 

Ao final da simulação, é computado o tempo que cada partícula demora em sair do domínio. Este 

será o tempo de residência para a região “marcada” pela partícula. No estuário do rio Potengi, foram 

lançadas 20955 partículas com espaçamento de 50 x 50 metros. No final da simulação sobram 394 

partículas dentro do domínio. 

 A partir da circulação hidrodinâmica caracterizada para 31 dias, é possível definir ciclos, ou 

seja, repetir a circulação para 104 dias, ou quatro ciclos de 26 dias, aproximadamente. Assim, 

obteve-se um tempo de simulação suficiente para a caracterização dos tempos de residência no 

estuário. 

 O Tempo de Residência (TR) de um compartimento fluido é tradicionalmente definido como 

sendo o tempo médio de permanência de uma partícula fluida no compartimento. Tal conceito é 

muito útil e adequado quando a massa fluida no compartimento é bem misturada. Entretanto, em 

compartimentos de corpos de água naturais há grande heterogeneidade espacial, com variadas 

condições de fluxos no espaço em um dado instante bem como ao longo do ano. Portanto, faz pouco 

ou nenhum sentido prático determinar um valor agregado definido como o “tempo de residência do 

compartimento”. Por conta da grande variação espacial e temporal, em corpos de água naturais faz 

mais sentido definir uma função Tempo de Residência (TR) variável espacialmente, para condições 

de fluxos característicos de diferentes forçantes hidro-meteorológicos ao longo do ano.  

 Em corpos de água naturais, o cálculo da função TR variável no espaço, para diferentes 

condições, efetivamente, só é viável através de modelagem computacional. Para calcular a 

distribuição espacial de Tempos de Residência no estuário do rio Potengi, adotou-se a seguinte 

metodologia, desenvolvida através do SisBaHiA®: 

• No instante inicial do período em consideração, o estuário é preenchido com partículas 

neutras. É importante ressaltar que a posição de cada partícula e o instante de seu lançamento no 

estuário ficam registrados. As partículas não ocupam espaço, representam centros de pequenas 

massas de água e são passivamente transportadas pelas correntes onde se encontram. 

• Após o lançamento inicial para preenchimento do estuário, inicia-se o transporte Lagrangeano 

das partículas, i.e, a trajetória de cada partícula é acompanhada passo a passo ao longo do tempo. A 

cada passo de tempo a posição da partícula muda, seu tempo de vida aumenta e é contabilizado. 

• Quando uma partícula sai do estuário passando pela região de fronteira aberta, o seu tempo de 

vida ao sair será o seu TR. Assim, o tempo de vida que a partícula tiver ao sair do compartimento 

passa a ser o valor da função TR na posição inicial de lançamento da partícula dentro do estuário. 
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• Através da modelagem computacional, definiu-se um tempo total de simulação de 4 ciclos, 

com aproximadamente 104 dias, para avaliação da função TR em condições de maré de sizígia e 

quadratura. Ao longo deste tempo, todas as partículas vão sendo transportadas, seguindo as 

correntes do ambiente no local em que se encontram. Sempre que uma partícula passa pela fronteira 

aberta, seu TR é registrado na sua posição de lançamento. 

 Como o instante inicial de todas as partículas lançadas é o mesmo, é evidente que quanto mais 

para dentro do estuário estiver a partícula, maior será seu TR no estuário. Entretanto, os resultados 

de isolinhas de TR apresentados na Figura 13, mostram que nos dendritos e reentrâncias do estuário 

onde se encontram os maiores valores de TR.  

 
Figura 13 – Isolinhas da função Tempo de Residência obtidas numericamente pelo SisBAHIA

®
 durante 104 dias de 

simulação para 04 ciclos de 26 dias. 
 

Os resultados de TR devem ser analisados conjuntamente com a posição das partículas 

mostrada na Figura 14, para uma melhor apreciação. As duas abordagens dão indicativos de locais 

propensos à acumulação de detritos e a apresentarem maiores concentrações de substâncias 

dissolvidas na massa de água. Note que enquanto TR cresce para a região mais externa do estuário, 

e que após algum tempo, as partículas passam a ocupar apenas os dendritos e reentrâncias do 

estuário. Os resultados mostram que, após 15 dias de simulação, as partículas se encontram 
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principalmente em alguns dendritos e reentrâncias do estuário e no canal principal de fluxo. No 

final, observam-se poucas partículas no corpo do estuário e nos seus canais preferenciais de fluxo; é 

possível afirmar que os dendritos e reentrâncias do estuário do rio Potengi apresentam áreas 

propícias à estagnação. 

 

       

 
Figura 14 – Posição das partículas obtida numericamente pelo SisBAHIA® no estuário do rio Potengi. Primeiro quadro 

corresponde no instante de tempo do primeiro dia de simulação, segundo quadro no qüinquagésimo primeiro dia de 
simulação e ultimo quadro no centésimo quarto dia da simulação. 

  

CO�CLUSÕES 

 Os resultados apresentados neste trabalho mostram que a simulação numérica usada para 

caracterizar a circulação hidrodinâmica no Estuário do Rio Potengi é adequada e pode ser usada de 

forma qualitativa. Os resultados de elevação obtidos, quando são comparados com valores previstos 

pela DHN, mesmo considerando que o modelo não tenha sido calibrado, mostram que o sistema 

apresentado é capaz de responder aos objetivos deste trabalho.  
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 Os resultados mostram que as velocidades máximas encontradas no estuário são da ordem de 

0,70 m/s no ciclo de maré de sizígia e de aproximadamente 0,60 m/s, no ciclo de maré de 

quadratura.  

 Também se observa que as velocidades médias promediadas na vertical são maiores em meia 

maré vazante e em meia maré enchente de ambos os ciclos, tendendo ao quadrante NE do domínio 

modelado, com isto é possível observar que, caso acorra algum evento associado à contaminação da 

água dentro do estuário dentre o mês de maio, a dispersão de tal pluma se processará para as áreas 

adjacentes do quadrante NE, ou seja, praia da Redinha e praia de Santa Rita. 

 Por fim, a definição do tempo de residência serve para mostrar que, no período simulado, nem 

toda a massa d’água do Estuário do Rio Potengi é trocada, ou seja, existem áreas com TR maior que 

100 dias, onde pode ocorrer concentrações maiores de substâncias dissolvidas, dando origem a 

regiões de estagnação. 
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