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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de resistência à injeção de 

carga orgânica na zona estuarina de um importante manancial da Região 

Metropolitana de Fortaleza, no caso o Rio Cocó. Para tanto, foi desenvolvido um 

programa em C++, com a finalidade de simular o escoamento e a dispersão de 

poluentes em um trecho específico do rio, que recebe influência direta da maré. 

 

Para a simulação do escoamento, foi utilizada uma forma das 

equações de Saint Vennant, com as condições de contorno apropriadas. Na 

resolução numérica foi aplicado um esquema explícito de diferenças finitas, no 

caso o de McCormack. 

 

Uma vez calculados os perfis temporais do escoamento, a equação de 

Advecção-Dispersão (A-D) foi utilizada, usando um fator de decaimento de 1ª 

ordem, para simular o transporte de massa de DBO (Demanda Bioquímica de 
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Oxigênio). O programa desenvolvido aplicou um método pseudoespectral com 

passo de tempo explícito. Para a solução dos sistemas gerados foi utilizado o 

algoritmo de Gauss sem condensação pivotal. 

 

Os resultados encontrados para o escoamento atestam o bom ajuste 

do esquema de McCormack a situações de estuário, onde o movimento de maré 

faz com que o fluxo esteja uma hora em um sentido e em outra hora no sentido 

oposto. 

 

Já os resultados de A-D demonstram a sensibilidade dos métodos 

espectrais às condições de contorno impostas. Ao se resolver a equação para o 

trecho em estudo do Rio Cocó, houve acúmulo de massa no estuário, indicando 

que alguma condição de contorno de escoamento não era condizente com a 

realidade. Aplicando-se a resolução para um estuário hipotético, dez vezes maior 

que o considerado, o acúmulo de massa desapareceu, e resultados ficaram de 

acordo com a física do problema. Este fato ratificou a hipótese que a condição de 

contorno da interface com o rio (aproximadamente no KM 20) não poderia ser 

estacionária, resultado que está de acordo com o encontrado por Villela (1988). 
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STUDY OF THE COCÓ RIVER SUSTAINABILITY USING THE SPECTRAL 

METHOD IN NON-UNIFORM GRID FOR THE POLLUTANT ADVECTION-

DISPERSION COMPUTATIONS 

 

Author: PAULO ALEXANDRE COSTA ROCHA 

Advisor: PROF. ERNESTO DA SILVA PITOMBEIRA, PhD. 

 

ABSTRACT 

 

The present work represents a study of the resistance of the estuarine 

zone of the Cocó river in Fortaleza, Ceará - Brazil, to the injection of organic 

pollutant. 

 

In order to accomplish this goal a mathematical model was developed 

and a C++ code was written to solve the model equations. The flow and pollutant 

dispersion were simulated for a particular section of the Cocó River under tidal 

influence. 

 

The Saint-Vennant equations were solved using boundary conditions 

appropriated to that situation. The McCormack’s explicit approach was applied to 

implement a numerical solution of the equations. 
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The mass transport was simulated by an Advection-Dispersion equation 

using a first order decay. A pseudo-spectral method with explicit time step was 

applied and the solution of the system of equations was performed by Gauss 

algorithm without pivot condensation. The results of the McCormack’s approach 

were reliable to estimate estuary conditions where the flow was influenced by the 

tidal movement. 

 

The results of  Advection – Dispersion (A-D) equations have shown that 

spectral methods were sensible to the boundary conditions of the problem. On the 

other hands, the results of A-D equations presented a mass retention in the 

estuarine zone. That fact lets one to believe that the defined boundary conditions 

to the problem were not appropriated to that situation. Thus, another boundary 

conditions were defined by using a hypothetical new estuarine zone ten times 

bigger than the Cocó River estuarine zone. As a result of that change, the mass 

retention cease to exist, and the problem became physically correct. The Villela’s 

(1988) hypothesis on nonstationary behavior of the estuarine zone – Cocó River 

interface was confirmed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Estuários – Visão Geral 

 

Vários trabalhos já foram feitos sobre o comportamento de estuários. 

Mas, antes de se iniciar qualquer estudo específico, é essencial entender os 

mecanismos de um estuário; de que maneira partes individuais do sistema 

reagem entre si, influenciam e são influenciadas umas pelas outras. 

 

A palavra estuário advém do latin æstuarium, que significa maré de 

grande altura. Este significado nos leva a visualizar o ambiente estuarino como 

uma parte do rio fortemente influenciada pelo movimento das águas oceânicas, 

com a maré “invadindo” o ambiente fluvial. 

 

O movimento da água sob a ação de marés e, ao mesmo tempo, sob a 

ação do escoamento de um rio faz do estuário um sistema que não pode ser 

considerado isoladamente. Apesar desta característica, normalmente torna-se 

conveniente considerar vários componentes de forma isolada, contudo sem se 

esquecer da interdependência de comportamentos. 

 

No vai-e-vem da maré, áreas de pouca renovação de água são 

geradas, favorecendo o desenvolvimento biológico local. Contudo, esta mesma 

característica faz com que as regiões estuarinas sejam fortemente caracterizadas 

pela sua fragilidade ambiental, com pequena capacidade de depuração de 

poluentes e recuperação/renovação ambiental. 
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Entre os diversos papéis ambientais desempenhados pelos 

ecossistemas estuarinos, pode-se ressaltar que os mesmos são o habitat natural 

de aves, mamíferos, peixes e crustáceos; são ambientes de reprodução, bem 

como participam de rotas de migração de diversas espécies animais e vegetais; 

entre outros (Ketchum, 1983). 

 

Estuários são governados pela ação das marés na interseção com o 

mar e pelo escoamento do rio em si. Estas podem ser consideradas como as 

principais variáveis independentes, sob o ponto de vista hidrodinâmico. Esta 

interação origina um corpo d’água heterogêneo, regido por fenômenos que variam 

tanto espacialmente como temporalmente, da menor à maior escala. 

 

As marés resultam da atração gravitacional da lua, do sol, e dos 

planetas; além de distúrbios meteorológicos locais. As maiores forças acontecem 

quando sol, terra e lua estão alinhados (marés de sizígia), sendo as menores 

quando isto não ocorre (marés de quadratura). 

 

Como pode-se constatar, as marés tendem a variar de forma bastante 

complexa, principalmente levando-se ainda em conta a inclinação natural da terra 

em seu movimento de rotação. Apesar disso, seu comportamento é previsível, 

sendo usadas para definição deste comportamento séries harmônicas, onde cada 

termo indica um tipo específico de influência. 
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As ondas que se propagam dentro de um estuário são consideradas 

rasas, pois sua amplitude de oscilação é bem pequena, se comparada ao seu 

comprimento. Apesar disso, grandes massas de água são movidas. O movimento 

das marés causa gradientes de superfície, que resultam na propagação de uma 

onda de gravidade, que normalmente se move a uma velocidade cerca de duas 

vezes maior que o escoamento em si. 

 

Tendo isto em mente, é simples constatar que as zonas de influência 

da maré, dentro de um estuário, não necessariamente chegam a receber águas 

salgadas. Logo há trechos do rio que alteram seu regime hidráulico, sem contudo 

alterarem seu perfil de qualidade por conta das marés. 

 

1.1.1. Definição de Estuário 

 

A definição de estuário é flexível, variando de acordo com a abordagem 

escolhida. Dentro do escopo do presente trabalho, estuário pode ser entendido 

como a “(...) região interior de um ambiente costeiro, onde ocorre o encontro das 

águas fluviais com a do mar transportada pelas correntes de maré, estendendo-se 

rio acima até o limite da influência da maré (...)” (Miranda, L. B.; Castro, B. M.; 

Kjerfve, B., 2002). 

 

Para se estender um pouco este conceito, pode-se também considerar 

a definição de Pritchard (1955) e Cameron & Pritchard (1963), que afirmam que: 

“Estuário é um corpo d’água costeiro semifechado, com uma livre ligação com o 
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oceano aberto, no interior do qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela 

água doce oriunda da drenagem continental.”  

 

1.1.2. Classificação dos Estuários 

 

Como os estuários são regiões bastante complexas, diversas formas 

de classificação podem ser levadas em consideração. 

 

Quando a onda penetra na região estuarina, a mesma tem sua 

amplitude alterada, de acordo com os componentes de geometria e de atrito 

internos. Sob esta ótica, os estuários podem ser classificados como (Nichols & 

Biggs, 1985): 

 

• Hipersíncrono: De forma afunilada, a convergência excede o atrito, 

aumentando a amplitude da maré à medida que se aproxima da cabeceira; 

 

• Síncrono: O resultado dos efeitos de atrito e convergência se equiparam, 

gerando uma onda que praticamente não se altera até o rio; 

 

• Hipossíncrono: É o estuário em que o efeito do atrito excede a 

convergência, diminuindo progressivamente a amplitude em direção ao rio. 

 

Já com relação à altura máxima que a amplitude da onda chega dentro 

do estuário, este pode ser classificado como (Davies, 1964): 
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• Micromaré: É quando a amplitude máxima não chega a atingir 2m, dentro 

do estuário; 

 

• Mesomaré: É o estuário onde se propagam ondas com amplitude entre 2 e 

4m; 

 

• Macromaré: Neste caso, a amplitude máxima encontra-se entre 4 e 6m; 

 

• Hipermaré: Ocorre quando a amplitude da onda propagada dentro do 

estuário excede os 6m. 

 

A estratificação de salinidade no estuário é influenciada 

simultaneamente por vários fatores (descarga do rio, amplitude de maré, 

componente baroclínico da velocidade e de características geométricas). 

Levando-se isto em conta, o estuário pode ser classificado da seguinte forma 

(Pritchard, 1955): 

 

• Cunha salina (tipo A): Típicos de regiões de micromaré e de lugares onde 

há grandes descargas fluviais, onde a mistura por processos turbulentos 

chega a ser desprezível. A cunha se movimenta de acordo com a relação 

maré-descarga do rio, buscando sempre uma situação de equilíbrio; 

 

• Moderadamente ou parcialmente misturado (tipo B): Já há uma certa 

mistura, originada pelo vencimento do atrito de cisalhamento pelo fluxo do 
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rio, ocasionando o arraste da camada superior da água salgada e a mistura 

com o rio; 

 

• Bem misturado (tipo C e D): Formam-se em canais rasos e estreitos, onde 

o movimento da maré predomina. Como a vazão do rio, via de regra, é 

relativamente pequena nestes casos, a mistura ocorre muito mais 

longitudinalmente do que verticalmente. 

 

1.1.3. Modelagem Hidrodinâmica e de Qualidade 

 

Para a modelagem hidrodinâmica e de qualidade da água do estuário 

escolhido, serão resolvidas numericamente as equações unidimensionais de 

conservação de massa, de quantidade de movimento e de advecção-dispersão de 

uma substância qualquer, com decaimento de até 1ª ordem, respectivamente 
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∂
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A é a área da seção de escoamento 

g é a aceleração da gravidade 

H é a elevação da superfície da água 

Sf é declividade de fricção 

C é a concentração da substância na área perpendicular ao fluxo 

K é a taxa de decaimento de 1ª ordem da substância 

F é o coeficiente de mistura longitudinal 

 

Para o caso do Rio Cocó, o uso de equações unidimensionais é 

apropriado, uma vez que as larguras das seções (dezenas de metros) são bem 

menores que o comprimento do trecho estudado (dezenas de quilômetros). 

 

O coeficiente de mistura longitudinal, F, representa a difusão diferencial 

após a integração da equação tridimensional de Advecção-Dispersão na área da 

seção transversal. 

 

As equações diferenciais usadas neste trabalho, bem como formas 

similares das mesmas, com as respectivas derivações, podem ser encontradas 

em diversas fontes. Ressaltam-se os trabalhos de McDowell & O’Connor (1997), 

Miranda, L. B.; Castro, B. M.; Kjerfve, B. (2002), James (1993) e Berezowsky 

(1996). 

 

Para que o modelo apresente resultados fisicamente significativos, i.e., 

para que as equações utilizadas representem de forma aceitável a realidade 

física, as seguintes condições devem ser obedecidas (Okubo, 1964): 
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• As flutuações das propriedades devido à influência da maré devem ser 

pequenas, se comparadas com os valores médios das mesmas; 

 

• No regime transiente, os valores da componente longitudinal de velocidade 

devem ser valores médios ponderados pela área da seção transversal; 

 

• Os coeficientes de difusão devem incluir a influência da geometria das 

seções transversais; 

 

• A descarga fluvial é pequena, para que o estuário seja dominado pela maré 

(Tipo Bem Misturado). 

 

1.2. O Rio Cocó 

 

O Rio Cocó pode ser classificado como um dos mais importantes 

dispositivos naturais de drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza, pois 

este passa por uma grande parte da cidade. Seu mangue exuberante possui 

fauna e flora ricos e diversificados. Apesar disso, nota-se até então o descaso de 

autoridades, bem como da população local, em relação à sua preservação. 

 

Algumas ações de órgãos público-governamentais têm sido levadas à 

frente, com o objetivo de caracterização, monitoramento ambiental, recuperação e 

conservação. Estas vêm sendo tomadas, “(...) nos quase 50 quilômetros do curso 

do Rio (Cocó), desde a nascente, na Serra da Aratanha, em Pacatuba (Região 
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Metropolitana de Fortaleza), até a sua foz, na Praia do Caça e Pesca, na faixa 

litorânea da capital cearense. (...) O objetivo é conhecer profundamente a 

situação de sua bacia hidrográfica para orientar o uso adequado dos recursos 

hídricos, conservar o ecossistema que ele alimenta e recuperar possíveis áreas 

degradadas. (...)” (SEMACE, 2004). 

 

Apesar de ações como essa, a descarga indiscriminada de esgotos 

domésticos e industriais, bem como o crescimento desordenado de favelas ao 

longo do seu curso, sem falar na influência da presença do lixão do Jangurussu 

(já desativado, mas com danos ambientais sem previsão de término), continuam 

contribuindo para a contínua degradação deste importante manancial da cidade 

de Fortaleza. 

 

Desta forma, vê-se que o Rio Cocó segue uma tendência histórica 

mundial, pois cerca de 60% das grandes cidades se desenvolveram em torno dos 

estuários (Miranda, L. B.; Castro, B. M.; Kjerfve, B., 2002). 

 

Percebe-se na literatura uma lacuna em relação a estudos que 

integrem o aspecto ambiental aos hidrodinâmicos do Rio Cocó. Estudos 

puramente ambientais do rio já foram realizados, como se pode encontrar em 

Mavignier (1992) ou Brandão (1995). Já Villela (1988), bem como Nóbrega (1998) 

fizeram estudos de simulação numérica do comportamento do escoamento do rio. 

O primeiro aplicou um software em dados de campo por ele obtidos. Este 

software usava um esquema implícito de diferenças finitas para obtenção dos 

resultados, enquanto o segundo aplicou um programa que usava um esquema 
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explícito de diferenças finitas. Não se encontram trabalhos que façam simulações 

de concentrações de poluentes em relação ao escoamento do rio. 

 

Apesar da pouca informação disponível, alguns dados sobre sua 

caracterização puderam ser inferidos: 

 

− A frente salina se propaga até aproximadamente o KM 8 (Ponte da 

Washington Soares); 

 

− A frente salina não penetra como a frente de maré, o que é um 

comportamento típico de um sistema estuarino; 

 

− Não se constatou a estratificação do rio (escoamento bem misturado). 

 

1.3. O Método Espectral 

 

Canuto et al. (1988) chamam atenção para o fato de os métodos 

espectrais poderem ser vistos como um desenvolvimento extremo da classe de 

esquemas de discretização, conhecidos genericamente como método dos 

resíduos ponderados. Os pontos-chave do método dos resíduos ponderados são 

as funções de interpolação (também conhecidas como funções de expansão, de 

aproximação ou de forma) e as funções de teste (também conhecidas como 

funções de ponderação). As primeiras são usadas como funções básicas para a 

expansão truncada da solução, enquanto as segundas servem para garantir que a 
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equação diferencial é satisfeita da melhor maneira possível pelos resultados 

gerados. 

 

Como o método variacional de Galerkin tradicional, na abordagem 

espectral as funções de aproximação e as de teste são não-nulas no domínio 

computacional. A maior diferença entre os métodos espectrais e o método de 

Galerkin tradicional, é que o primeiro usa funções ortogonais para as funções de 

aproximação e as de teste, que se caracterizam por: 

 

jm

jmdxdydzzyxzyx mj

≠=

=≠∫∫∫
 se,0

se ,0),,(),,( φφ
(1.4) 

 

Onde φj são as funções de aproximação e φm são as funções de teste.  

 

Séries de Fourier, Polinômios de Legendre e de Chebyshev são 

exemplos de funções ortogonais. Estas possuem termos linearmente 

independentes, que formam um espaço completo para a solução, o que garante a 

existência desta. 

 

A escolha das funções de interpolação é uma das características que 

distinguem os métodos espectrais dos métodos das diferenças finitas ou dos 

elementos finitos. Nos dois primeiros, é comum o uso de funções lineares para 

aproximar a solução real da equação diferencial do problema. Isto acarreta em 

uma simplicidade na resolução, porém também leva a resultados grosseiros a

priori, que devem ser melhorados através do refinamento da malha (aumento do 
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número de pontos). Já no caso dos métodos espectrais, estas são funções 

globais infinitamente diferenciáveis, comumente séries de funções 

transcendentais. Isto implica em uma redução do número de pontos necessários 

no domínio discreto, uma vez que o resultado melhora dependendo da qualidade 

das funções escolhidas. 

 

A escolha das funções de teste fazem a distinção entre os três 

esquemas espectrais mais comumente usados, a saber: 

 

• O de Galerkin, onde as funções de teste são as mesmas que as de 

interpolação. Este fato facilita o uso da propriedade apresentada na 

Equação 1.4, simplificando a solução da equação integral do problema; 

• O da colocação pontual, que usa funções delta de Dirac em pontos 

especiais (de colocação). Esta é uma abordagem comum em métodos 

variacionais, que transforma a equação integral do problema em um 

sistema de equações a serem resolvidos nos pontos de colocação; 

• E o esquema tau, que é totalmente análogo ao de Galerkin, mas não força 

suas funções de teste a satisfazer as condições de contorno. Para isso é 

usado um conjunto suplementar de funções auxiliares, que aplicam as 

condições de contorno ao problema. 

 

O tipo de problema abordado no uso dos métodos espectrais 

normalmente são do tipo de contorno-inicial, ou seja, 
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onde 

 u(x,t) é a solução da equação diferencial 

 M(u) é um operador que contém todas as derivadas espaciais de u. 

 

Genericamente, na aplicação do método, a solução aproximada 

truncada pode ser do tipo: 

 

∑
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onde 

 uN é a solução aproximada, admitindo-se N+1 termos na série 

 φk são as funções de aproximação 

 ak os coeficientes da expansão da série 

 

Normalmente o uso de uN não satisfará a equação diferencial, ou seja, 
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Requere-se então que 
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para k = -N/2, ..., N/2, onde ψk(x) são as funções de teste. 

 

Na abordagem de Galerkin, φk(x) e ψk(x) são iguais, e as funções de 

aproximação devem individualmente satisfazer as condições de contorno. 

 

Na aproximação tau, a solução aproximada é expandida da seguinte 

maneira: 
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onde k é o número de termos independentes das condições de contorno. 

 

Para a determinação dos k termos independentes, acoplam-se as 

equações 
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onde Bφn são as funções de teste para o contorno. 
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Apesar de bastante precisas, as abordagens acima têm uma visão 

essencialmente matemática, uma vez que todo o processo de resolução do 

problema centra-se na determinação dos coeficientes an, afastando o sentimento 

físico do processo de resolução. Este problema se agrava no caso da resolução 

de problemas não-lineares, que, além disso, se tornam dispendiosos do ponto de 

vista computacional. 

 

A abordagem da colocação pontual minimiza estes problemas, por isso 

é a mais usada nas aplicações de engenharia. 

 

Esta abordagem usa funções Delta de Dirac como funções de teste, 

forçando assim os valores nodais da função uN a serem iguais à função solução 

do problema. Pelo fato de usar os próprios valores de uN em uma parte da 

solução (valores físicos), e os coeficientes ak em outra parte (valores espectrais), 

esta abordagem também é conhecida como pseudoespectral (Orzag, 1972).  

 

Esquemas de resolução temporal podem ser explícitos, semi-implícitos 

e implícitos. Os esquemas explícitos calculam o valor da variável dependente em 

um instante de tempo como função dos valores das variáveis independentes no 

passo de tempo anterior. Já os implícitos usam os valores das variáveis 

independentes no mesmo instante de tempo, implicando na resolução 

concomitante de todas as equações geradas. O esquema é dito semi-implícito 

quando há o uso dos valores das variáveis independentes tanto para o passo 

atual de tempo como para o anterior (normalmente utilizando-se médias dos dois 

conjuntos de valores). 
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Na prática, esquemas explícitos e semi-implícitos seguem restrições de 

estabilidade, principalmente no que concerne o número total de pontos do 

domínio. Esquemas implícitos são incondicionalmente estáveis (Gottlieb & 

Orszag, 1977). 

 

Vale também ressaltar que problemas lineares normalmente não 

sofrem de instabilidade decorrente de associação (alias), que geram freqüências 

maiores que N na solução de equações não-linares. A forma de se minimizar este 

problema será abordada na seção 3.3.3.1.4. 

 

Nos últimos anos, os chamados métodos espectrais têm sido usados 

com sucesso em mecânica dos fluidos, principalmente porque as derivadas 

espaciais das funções são calculadas com uma precisão bastante elevada. 

Contudo, eles possuem suas limitações, como a necessidade de grades fixas ou 

uniformemente espaçadas, para a distribuição dos pontos do domínio. Esta 

característica pode vir a causar problemas na solução de problemas reais, como 

por exemplo com dados topográficos, que nunca seguirão um espaçamento fixo. 

Apesar dessas limitações, o método se apresenta atrativo para aplicação em 

dinâmica dos fluidos, pois o que se ganha em relação ao número de iterações 

usualmente supera com sobras o método das diferenças finitas. Além disso, os 

métodos espectrais são comprovadamente poderosos no tratamento de 

descontinuidades. 

 



17

Para problemas de engenharia, um dos métodos mais apropriados é o 

da colocação pontual, pois este, por usar explicitamente os valores dos nós, 

facilita a incorporação das condições de contorno. Além disso, sua estrutura 

permite um cálculo mais direto e conseqüentemente mais rápido das não 

linearidades. Para tanto, também se recomenda, como equações de aproximação 

os polinômios de Chebyshev, pois permitem uma determinação acurada das 

derivadas espaciais além de serem preferíveis, se a variável é não periódica 

(Gottlieb & Orszag, 1977). 

 

Sendo assim, o uso de métodos espectrais para a resolução das 

equações que regem os processos de Advecção-Dispersão de poluentes, pode 

ser recomendado, obtendo-se resultados que descrevem o comportamento de um 

rio sob descargas de substâncias estranhas, por exemplo as altas cargas 

orgânicas (DBO) às quais o Rio Cocó é submetido em vários de seus trechos. 

 

Este tipo de estudo possibilita a obtenção de valores críticos de 

concentrações de contaminantes que um rio pode suportar, gerando informações 

de ordem estratégica, para que se possa controlar melhor as fontes poluidoras. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta as revisões de bibliografia em três temas 

apresentados nesta tese. A primeira parte está relacionada ao Rio Cocó, suas 

características e comportamento. A segunda parte descreve alguns trabalhos 

relevantes no que tange a pesquisa em rios e estuários, tanto a parte de 

escoamento como a de qualidade da água. Já a terceira parte é dedicada à 
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apresentação de trabalhos ligados à solução numérica de equações diferenciais, 

usando-se métodos espectrais. 

 

2.1. O Rio Cocó 

 

Como já foi dito, pouco se pesquisou até então sobre o comportamento 

hidrodinâmico e o estado ambiental das águas do Rio Cocó, e, além disto, estes 

estudos praticamente desconsideraram as características estuarinas no 

comportamento hidráulico do mesmo. 

 

Em relação aos aspectos ambientais, Mavignier (1992) fez um estudo 

de levantamento do estado da qualidade das águas do manancial, em vários 

pontos do rio. Suas principais conclusões foram: 

 

− Classificou como águas salobras (Classe 7, de acordo com a Resolução 

CONAMA N° 020/86) do KM 0 até o KM 8; 

 

− Classificou como águas doces (Classe 3, de acordo com a Resolução 

CONAMA N° 020/86) do KM 8 em diante; 

 

− Enumerou as principais fontes de poluição que vêm atingindo o manancial 

e alterando suas características naturais; 

 

− Constatou que o rio está em boas condições até o KM 3, por causa da 

grande troca que há na água pela penetração da maré; 
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− Concluiu que o maior problema que atinge o rio é de contaminação 

orgânica, apesar de ter achado Pb e Cu em caranguejos e camarões. 

 

Nóbrega (1998) realizou um estudo de aspectos hidrodinâmicos do 

Cocó. As principais características a serem apontadas foram: 

 

− Não constatou estratificação no rio (estuário bem misturado, ou seja, 

possui variação de salinidade pouco significativa na vertical); 

 

− Selecionou 3 pares de seções (duas próximas à foz, duas intermediárias e 

duas em um trecho sem influência da maré); com os dados de Villela 

(1988), totalizou 29 seções; 

 

− Uma análise comparativa com Mavignier (1992) possibilitou constatar que 

a frente salina não penetra como a frente de maré, o que é perfeitamente 

previsível para um sistema estuarino; 

 

− Modelou o rio e fez simulações numéricas para caracterizá-lo, 

desconsiderando o comportamento estuarino; 

 

− Sugeriu o estudo da dispersão de poluentes. 

 

2.2. Modelagem de Rios e Estuários 
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Conforme pode ser visto nesta seção, muito já se fez na pesquisa de 

Rios e Estuários, em relação à modelagem do escoamento e da qualidade da 

água dos mesmos. Contudo, este parece ser um tema quase inesgotável, dadas 

as características das equações usadas, bem como as especificidades que 

podem ser impostas às mesmas. 

 

Thomann & Müller (1987) apresentaram como faixas de valores típicos 

para decaimento de 1ª ordem da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) as 

seguintes (em unidades de dia-1): 

 

• DBO (sem tratamento): 0,3 – 0,4; 

• DBO (lodo ativado): 0,05 – 0,1. 

 

Moussa & Bocquillon (1996) propuseram dois conjuntos de critérios a 

serem usados na escolha, tanto do método numérico utilizado na resolução das 

equações de Saint-Venant, quanto dos passos de espaço e tempo aplicados 

nesta resolução numérica. Uma técnica é proposta para guiar na escolha do 

algoritmo numérico, especificando o erro introduzido pelo esquema escolhido. A 

técnica apresentada foi testada em simulações do Rio Loire, na França, 

comparando soluções numéricas com analíticas. 

 

Usando métodos estatísticos e matemáticos, Reeve & Fleming (1997) 

conseguiram fazer previsões na evolução de linhas de costa. Segundo os autores, 

o método desenvolvido pode ser aplicado em estudos regionais de ordem 

estratégica. 
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González-Oreja & Saiz-Salinas (1999) estudaram a perda de biomassa 

decorrente de ambientes altamente poluídos, em zonas estuarinas extremas 

(locadas em áreas de altos níveis intertidais ou próximas à desembocadura). Eles 

observaram que a queda de oxigênio na coluna d’água favorecia a segregação de 

duas estratégias ambientais, ao comparar os ambientes estudados com um 

estuário não-poluído, usado como referência. 

 

Wu & Falconer (2000) desenvolveram um modelo tridimensional 

refinado para previsão do transporte de sal e sedimentos em águas estuarinas. 

Eles dividiram o problema em um modelo bidimensional na horizontal e um 

unidimensional na vertical, com a finalidade de aplicar malhas bastante distintas 

em cada modelo. Um esquema de amortecimento de instabilidades numéricas foi 

incorporado. O modelo final foi aplicado no Estuário Humber, na Inglaterra. 

 

Wai & Lu (2000) paralelizaram um algoritmo tridimensional para 

transporte de sedimentos em regiões costeiras. Eles usaram um computador 

paralelo IBM SP2/900 com arquitetura MIMD (multiple instruction multiple data)

para a obtenção dos resultados. Com a técnica aplicada, conseguiu-se um ganho 

de performance de cinco vezes, para cada processador adicionado. 

 

Para simular a mistura em escoamentos bidimensionais dominados por 

vórtices coerentes, Gerlinger et al. (2000) usaram métodos pseudo-espectrais 

(com esquema de discretização de Fourier-Galerkin) para resolverem as 

equações de Navier-Stokes. 
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Cheng, Yeh e Cheng (2000) desenvolveram um modelo numérico para 

a simulação de transporte reativo em águas rasas. O objetivo foi observar 

aspectos de poluição em estuários e baías. A concentração do poluente era 

integrada na profundidade, e foram considerados aspectos de reatividade do 

poluente com outros compostos bem como de o mesmo ser adsorvido nos 

sedimentos. Foram usados elementos finitos, com uma estratégia de passos do 

tipo “predictor-corrector”. 

 

2.3. Os Métodos Espectrais na Solução de Equações Diferenciais 

 

Como os métodos espectrais são uma das linhas de desenvolvimento 

do método dos resíduos ponderados, torna-se necessário tecerem-se alguns 

comentários sobre os mesmos, principalmente sua evolução cronológica que, 

como será visto, se confunde com a própria evolução dos métodos espectrais. 

 

A abordagem da colocação é a mais simples dos métodos dos 

resíduos ponderados, e aparentemente foi usada em primeiro lugar por Slater 

(1934) e Kantorovic (1934), em aplicações específicas. Frazer, Jones e Skan 

(1937) desenvolveram como um método geral para resolver equações diferenciais 

ordinárias, usando funções de interpolação e uma distribuição arbitrária de pontos 

de colocação. Foi no trabalho de Lanczos (1938) que se estabeleceu pela 

primeira vez que uma escolha apropriada das funções de interpolação, bem como 

da distribuição dos pontos de colocação são cruciais para a precisão dos 

resultados. Este método foi novamente utilizado por Clenshaw (1957) e Clenshaw 
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& Norton (1963), os quais fizeram estudos envolvendo a aplicação de expansões 

polinomiais de Chebyshev em problemas com valor inicial. Villadsen & Stewart 

(1967) desenvolveram este método para problemas com valores de contorno. 

 

As primeiras aplicações de método espectral da colocação pontual a 

equações diferenciais parciais foram feitas por Kreiss & Oliger (1972), que o 

chamou de método de Fourier, e Orzag (1972), que lhe deu o termo de 

pseudoespectral. Esta abordagem se mostra atrativa, pois pode ser usada com 

facilidade em problemas de coeficiente variável e até mesmo não lineares. 

 

A abordagem de Galerkin é provavelmente a de melhor adequação 

estética dos métodos dos resíduos ponderados, pois as funções de interpolação e 

de teste são as mesmas, e o problema físico pode ser discretizado em termos de 

um princípio variacional. Os métodos dos elementos finitos a usam 

costumeiramente. Vale ressaltar que a primeira aplicação prática séria dos 

métodos espectrais a equações diferenciais parciais foi feita por Silberman (1954) 

em modelagem meteorológica – e usou a abordagem de Galerkin. 

 

O esquema tau é uma modificação do método de Galerkin, que é 

aplicável a problemas com condições de contorno não periódicas. Ele pode ser 

visto como um caso especial do chamado método de Petrov-Galerkin. Lanczos 

(1938) desenvolveu o método espectral tau e, embora este seja muito difícil de 

aplicar a problemas não lineares, pode ser bem útil para problemas de 

coeficientes constantes, por exemplo, para algoritmos de passo de tempo semi-

implícito. 
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A primeira unificação matemática da teoria dos métodos espectrais é 

encontrada na monografia de Gottlieb & Orszag (1977). Desde então esta teoria 

vem sendo estendida, cobrindo uma grande variedade de problemas, como de 

equações de coeficientes variáveis e não lineares. Análises de estabilidade e 

convergência têm sido feitas, tomando por base vários tipos de abordagens. 

 

Frati, Pasquarelli & Quarteroni (1993) usaram aproximações numéricas 

por métodos espectrais para resolver equações de advecção-dispersão para 

regimes fortemente convectivos. Eles propuseram operadores (solvers) algébricos 

efetivos para problemas tanto hiperbólicos como elípticos. 

 

O método de Galerkin-Colocação foi usado por Dutt & Singh (1994) 

para resolver problemas hiperbólicos iniciais/de contorno. Resultados numéricos 

para problemas lineares e não-lineares foram apresentados. Partiu-se da 

colocação dos pontos da condição inicial e de contorno, para logo após usar-se 

resíduos ponderados na solução do passo de tempo posterior. 

 

Carlson et al. (1995) desenvolveram um algoritmo que estendeu o 

escopo dos métodos espectrais, para a inclusão de escoamentos em canais não-

canônicos, ou seja, de geometria de contornos mais complexa. As variáveis foram 

representadas de forma pseudoespectral, tanto por séries de Fourier como 

polinômios de Chebyshev. 
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Strain (1995) usou métodos espectrais para resolver sistemas 

parabólicos não-lineares com geometria periódica. Ele aplicou com sucesso o 

método para situações complexas, como o problema de campo de fases. 

 

Zalik (1995) usou princípios clássicos para estudar a taxa de 

convergência de aproximações espectrais para vários problemas de contorno-

iniciais, entre eles um problema simples de Dirichlet e a equação de Schrödinger 

unidimensional. Ele confirmou que a velocidade de convergência é proporcional à 

suavidade da equação de solução do problema. 

 

Machiels & Deville (1998) apresentaram um método numérico para 

simular sistemas turbulentos forçados aleatoriamente. Eles usaram a abordagem 

clássica de Fourier para a discretização espacial e o método de Runge-Kutta de 

segunda ordem para o passo de tempo. 

 

Agnon & Bingham (1999) aplicaram métodos espectrais (Fourier-

Pseudoespectral) para resolver equações de onda não-lineares, com condições 

de contorno não-periódicas. Eles compararam seus resultados numéricos com os 

experimentos de Shemer et al (1998). 

 

Vilhena et al. (1999) usaram o método espectral para desenvolver uma 

solução para problemas de transporte multidimensional de partículas neutras em 

geometria cartesiana. Eles decompuseram o fluxo angular em séries truncadas de 

polinômios ortogonais, para transformar o problema multidimensional em um 

conjunto de problemas unidimensionais. 
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Gerritsma & Phillips (2000) consideraram o problema de Stokes em 

geometrias simétricas em relação ao eixo para aplicar o método dos elementos 

espectrais. A geometria considerada foi a da esfera em um tubo. 

 

Louchart & Randriamampianina (2000) desenvolveram uma técnica 

iterativa de decomposição de domínio associada com métodos espectrais para a 

resolução das equações de Navier-Stokes (fluxo incompressível). Eles mostraram 

que o procedimento utilizado apresentava convergência na solução após um 

número limitado de iterações, além de o mesmo poder ser executado por 

computação com processamento paralelo. 

 

Dutt & Bedekar (2001) paralelizaram um algoritmo espectral para 

resolver problemas iniciais de contorno com equações hiperbólicas. Eles usaram 

decomposição de domínio, mostrando que a solução é exponencialmente 

convergente em relação a N (tamanho da série truncada), que é proporcional ao 

número de processadores. 

 

Gottlieb & Hesthaven (2001) fizeram uma revisão dos métodos de 

colocação pontual de Fourier e Chebyshev para problemas hiperbólicos. Entre os 

pontos abordados, estava a precisão e estabilidade, o uso de filtros, o fenômeno 

de Gibbs, e métodos com múltiplos domínios. Alguns exemplos foram 

apresentados. 
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Shizgal (2002) usou métodos espectrais para resolver a equação de 

advecção-difusão. Análises comparativas mostraram que o uso de funções de 

aproximação não-clássicas podem ser usadas para ganhos na convergência 

numérica dos resultados. 

 

Um sumário do estado da arte na teoria e aplicação dos métodos 

espectrais foi feito por Gottlieb e Orszag (1977) e mais recentemente por Boyd 

(2000). Várias referências enfatizaram aplicações em dinâmica dos fluidos e 

meteorologia. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. O Problema Físico 

 

O problema abordado pelo modelo desenvolvido consiste em 

determinar o perfil de concentração de uma substância não-conservativa em um 

estuário. Para tanto, as seguintes premissas devem ser obedecidas: 

 

• As larguras das seções do estuário devem ser bem menores do que o 

comprimento do trecho estudado. Desta forma, com os cálculos 

necessários de integração na área da seção, um só valor de velocidade de 

escoamento será obtido, referente à vazão média longitudinal, o que 

permite que o fluxo seja considerado unidimensional. 

 

• A medição da vazão deve ser efetuada seguindo alguma metodologia de 

integração na área. Nóbrega (1998) usou o método velocidade x área para 

obtenção dos dados utilizados neste trabalho. A metodologia é detalhada 

pelo autor. 

 

• O valor da concentração da substância estudada é o resultado médio da 

mesma em cada seção. Para o caso de um estuário bem misturado, a 

concentração deve ser a mesma em qualquer ponto da seção. 

 

• A substância estudada deve ocupar volume desprezível em relação ao 

escoamento do rio. Esta exigência serve para viabilizar a resolução em 
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passo fracionado das equações de escoamento (conservação de massa e 

energia) com a equação de advecção-dispersão. Esta abordagem permite 

que, a cada passo de tempo, primeiramente seja resolvido o escoamento, 

para logo após se determinar a concentração da substância em cada 

seção do rio/estuário. 

 

• A substância poderá ser não-conservativa, com decaimento de 1ª ordem. 

Para se obter a solução com a substância sendo considerada conservativa, 

bastará deixar o coeficiente de decaimento com o valor nulo. 

 

Tendo isto em mente, o modelo físico proposto, com as variáveis 

estudadas, estão descritos nas Figuras 1 e 2: 

 

Datum

Hi

hi

zi

Seção A-A

QMar

 

Figura 1 - Descrição do estuário considerado no problema (corte longitudinal). 
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Datum

Hi

hi

zi

Figura 2 - Descrição do estuário considerado no problema (seção A-A). 

 

3.1.1. Hidrodinâmica 

 

Para a realização do estudo integrado de aspectos ambientais e 

hidrodinâmicos de um rio ou estuário, as seguintes equações do regime não 

permanente são usadas (de conservação de massa, eq. 3.1, e conservação da 

quantidade de movimento, eq. 3.2), as quais, entre outras referências, são 

também apresentadas por Berezowsky (1996): 

 

0=
∂
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∂
∂

x
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t
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(3.1) 
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onde 

 Q é a descarga 

 A é a área da seção de escoamento 

 g é a aceleração da gravidade 

 H é a elevação da superfície da água acima de um Datum 

 Sf é declividade da linha de energia 

 

Para f(t) (eq. 3.3) foi aplicada um função periódica, de forma a termos a 

variação da maré como condição aplicada à solução (vide seção 3.3.1.3, eq. 

3.21).  

 

Segundo McDowell & O’Connor (1977), Sf pode ser calculado pela 

seguinte relação: 

 

3/4

2

R
A
Q

A
Qn

S f = (3.4) 
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Berezowsky (1996) ainda apresenta a equação unidimensional de 

advecção-dispersão (A-D) para uma substância de volume desprezível em um 

fluxo não permanente de um rio, que é mostrada a seguir, adicionada do termo de 

decaimento de 1ª ordem: 
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onde 

 C é a concentração da substância na área perpendicular ao fluxo 

 F é o coeficiente de mistura longitudinal 

 

A estimativa de F é uma das principais dificuldades em cálculos de A-D 

unidimensionais. Fischer et al. (1979) propõem algumas fórmulas empíricas para 

estimativa de F, baseando-se em alguns parâmetros do escoamento. James 

(1993) afirma que o coeficiente de mistura longitudinal, em uma zona estuarina 

homogênea pode ser calculada a partir de uma expressão como a seguinte: 

 

RUnF /..63= (3.7) 
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onde 

 n é o coeficiente de rugosidade de Manning, em s.m-1/3 

U é a velocidade de escoamento (ou Q/A) 

 R é o raio hidráulico 

 

O sistema de equações de (3.1) a (3.7) pode ser resolvido por um 

procedimento de passo fracionado porque, pelo fato de a substância ser de 

volume desprezível, C não afeta o escoamento, embora sua evolução com o 

tempo dependa da hidrodinâmica do rio. 

 

São muito bem conhecidas as dificuldades na solução da parcela 

advectiva da equação de dispersão, pois a maioria dos métodos carregam uma 

difusão numérica que pode chegar a ser mais forte do que a difusão física em si, 

resultando em cálculos sem sentido. Desta forma, para o caso de aplicações em 

dados de campo, deve-se testar os valores obtidos com os dados medidos, 

atestando ou não a calibração realizada. 

 

3.2. O Modelo Numérico 

 

Conhecido o problema físico, bem como as equações que o regem, o 

modelo numérico é proposto. 

 

Partindo da suposição básica de que em uma zona estuarina o 

escoamento é não permanente, o conjunto de equações (3.1) a (3.7) será 

resolvido numericamente em duas fases. A primeira fase, referente ao 
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escoamento em si, é representado pelas equações 3.1 a 3.4. Já a segunda fase, 

que descreve o processo de advecção-dispersão, faz uso das equações 3.5 a 3.7. 

A resolução em duas fases é possível porque é assumido que a substância 

dissolvida possui volume desprezível, em relação ao escoamento do rio. Desta 

maneira o escoamento não é influenciado pelo processo de advecção-dispersão. 

 

As duas fases, apesar da separação, se dão concomitantemente. Isto 

quer dizer que, a cada passo de tempo, o problema do escoamento é resolvido a 

priori, independentemente da advecção-dispersão. Com as variáveis do 

escoamento determinadas para aquele instante de tempo, a equação de A-D é 

resolvida, para a determinação do perfil de concentração da substância em 

estudo. 

 

3.2.1. O Problema Hidrodinâmico 

 

O sistema de equações do escoamento foram resolvidos pelo Método 

das Diferenças Finitas, usando-se o esquema explícito de MacCormack 

(MacCormack, 1969). Ele usa uma abordagem de dois passos. O primeiro passo, 

o “Predictor” é um valor temporário para a variável no passo futuro de tempo. No 

passo “Corrector”, o esquema de diferenças espaciais se inverte (de progressivo 

para regressivo ou vice-versa), conforme pode ser visto nas equações 

discretizadas a seguir: 

 

Predictor:  
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Partindo-se da equação 3.1, e aplicando-se um esquema de diferenças 

finitas progressivo, tanto no tempo como no espaço, chega-se a: 
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Isolando o valor da área da seção no instante posterior de tempo, 

obtém-se: 
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Para o caso da equação 3.2, um esquema de diferenças finitas idêntico 

foi aplicado: 
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Isolando-se a vazão para o instante de tempo posterior, temos: 
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Corrector:  
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As equações 3.9 e 3.11 por si só constituiriam uma solução de 

diferenças finitas, contudo o esquema desenvolvido desta forma se torna 

incondicionalmente instável. O esquema proposto por MacCormack (1969) 

estabiliza a solução da equação diferencial. Ele consiste em aplicar outro passo 

de tempo à solução, utilizando a solução do passo “Predictor” como condição 

inicial, com um esquema regressivo no espaço. O resultado final é dividido por 

dois, logo: 
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Finalmente explicitando a solução numérica proposta, a qual, de posse 

das condições iniciais, alterna-se a obtenção da solução entre as equações 3.9, 

3.11, 3.14 e 3.15, que são dependentes entre si: 
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Onde os sobrescritos e subscritos das variáveis indicam o ponto da 

malha de tempo e o ponto da malha de espaço, respectivamente. 

 

3.2.2. O Problema de Advecção-Dispersão 

 

Para o problema de A-D de uma substância não conservativa, foi 

aplicado um método pseudoespectral (colocação pontual), utilizando polinômios 

de Chebyshev como funções de aproximação. Como o domínio do problema 

original (variável física) não se aplica à função de interpolação, uma 

transformação linear de coordenadas se faz necessária (de x → ξ). 
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Aplicando a equação para um domínio discreto, e lembrando que 
x∂

∂ξ
é

uma constante (não depende de x), temos: 
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Lembrando que, para o domínio espectral, utilizando-se polinômios de 

Chebyshev, a variável C fica aproximada por 
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Logo, a equação discreta no domínio espectral é a seguinte: 
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onde 

 ξ é uma transformação linear de x, para o domínio espectral 

 )].(arccoscos[)( ξξ kTk = (k-ésimo termo do polinômio de Chebyshev) 

 

Para o passo de tempo, o método de Euler modificado foi aplicado. Ele 

consiste na aplicação da equação discreta (eq.3.19) em um primeiro momento 

para a obtenção de um valor intermediário. Com este em mãos, o valor para o 

próximo instante de tempo é calculado, também usando a eq. 3.19, e o resultado 

definitivo passa a ser o valor inicial somado à média entre os incrementos 

encontrados, para os instantes j e j+1. Gottlieb & Orszag (1977) apresentam o 

esquema de Euler modificado, para uma equação diferencial qualquer: 
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onde 

 u é a variável dependente 

 L é um operador diferencial espacial 

 N é o número de nós (pontos) do domínio espectral 

 

3.2.2.1. O método pseudoespectral 

 

O método pseudoespectral se baseia na abordagem da colocação 

pontual. Esta obriga, em cada passo de tempo, a função de aproximação a passar 

por todos os pontos do domínio físico, tornando-a uma função de interpolação. 

Neste momento da resolução, os termos da expansão do polinômio de 

Chebyshev (no caso da eq. 3.19, sk) devem ser determinados, através da 

resolução de um sistema linear. 

 

Pela característica dos polinômios de Chebyshev, a matriz dos 

coeficientes do sistema linear é densa, logo métodos iterativos não podem ser 

usados. No caso do modelo desenvolvido, o método de Gauss sem condensação 

pivotal foi utilizado. Mais detalhes podem ser encontrados na seção 3.3.3.1.4. 

 

3.3. O Programa desenvolvido 

 

Com a concepção do modelo numérico em mãos, foi desenvolvido um 

programa em C++, o qual recebe os dados geométricos das seções e efetua os 

cálculos, gravando os resultados em um arquivo de texto. 
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A interface desenvolvida encontra-se na figura a seguir: 

 

Figura 3 – Interface desenvolvida para o programa. 

 

3.3.1. Campos de Entrada 

 

Os seguintes macrocampos foram usados como entrada para o 

programa: 

 

• Dados geométricos das seções; 

• Condições iniciais; 

• Condições de contorno; 
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• Dados para execução do programa. 

 

Esses macrocampos terão seus campos detalhados nas seções a 

seguir. 

 

3.3.1.1. Dados geométricos das seções 

 

É neste macrocampo onde são registrados os dados das seções de 

escoamento (posição longitudinal, coeficiente n de Manning, largura e cota do 

fundo da seção), levantados em campanhas de campo, usando equipamentos e 

métodos apropriados para a Hidrologia. O mesmo é apresentado na figura 

seguinte: 

 

Figura 4 – Macrocampo Dados Geométricos das Seções.

Como se pode ver na Figura 4, o programa foi desenvolvido de modo a 

contemplar 5 seções de estudo. O objetivo foi apresentar uma alternativa atraente 

no sentido de se tornar o menor possível o esforço de campo, sem contudo 

perder a qualidade dos resultados. 
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Os dados das posições intermediárias às seções são estimados por 

interpolação. O detalhamento se dará a posteriori (seção 3.3.3.1.2.).  

 

Para cada seção estudada, os seguintes campos do programa devem 

ser preenchidos, com os dados apropriados: 

 

• Coordenada X: Representa a posição da seção, em metros, em relação à 

coordenada longitudinal de escoamento do rio, ou seja, ao longo do 

talvegue do mesmo; 

 

• Manning: Neste campo deve ser colocado o valor do coeficiente n de 

Manning da seção, valor este associado à resistência ao escoamento do 

rio. Dentro da concepção de funcionamento do programa, e de posse de 

dados experimentais de escoamento na seção (nível e vazão), este campo 

pode ser utilizado para a calibração do modelo hidrodinâmico. Para o 

presente trabalho, foram usados os valores do coeficiente de rugosidade 

de Manning obtidos por Nóbrega (1998), para o Rio Cocó; 

 

• Largura: É a largura da seção de escoamento, em metros. Considerou-se 

as seções estudadas como tendo geometria retangular. Para o caso do Rio 

Cocó, bem como para outros rios, está hipótese é bastante plausível, pois 

em zonas estuarinas a largura da seção quase sempre é bastante superior 

à altura; 
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• Cota Fundo: Neste campo deve ser informada a cota do fundo da seção, 

em relação a um datum único, de modo que a carga hidráulica possa ser 

calculada em todos os pontos do domínio discreto utilizado, para posterior 

aplicação nas equações hidrodinâmicas.  

 

3.3.1.2. Condições iniciais 

 

Neste campo são informadas as cargas hidráulicas das seções. Estas 

devem ser colocadas de modo a manter o nível do estuário constante, no 

momento inicial do escoamento (Figura 5). Esta estratégia será detalhada na 

seção que aborda o paradigma da programação. 

 

Figura 5 – Macrocampo Condições Iniciais.

3.3.1.3. Condições de contorno 

 

É aqui que são colocadas as condições de contorno, que vão permitir a 

resolução conjunta das equações do escoamento e de A-D. 
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Figura 6 – Macrocampo Condições de Contorno.

Segue-se o detalhamento dos campos de entrada de dados: 

 

• Carga (h) Média da Maré / Amplitude da Carga (h) da Maré: Para o 

programa desenvolvido, a seção 0 é considerada como sendo a interface 

com o mar, logo a mesma é diretamente influenciada pelo movimento das 

marés. Para simular este movimento, o software usa a equação clássica 

(James, 1993) como condição de contorno de maré. 

 

O uso desta equação possibilita a entrada, instante a instante, de um 

valor fixo (condição de contorno de Dirichlet) para a elevação da superfície 

da água na interface rio-mar, ao mesmo tempo em que este valor oscila em 

torno de um valor médio (Hm), tendo um período de 12 horas e uma 

amplitude Ha (James, 1993): 

 







⋅−=
T
tHHH am
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onde 

 H é a elevação da superfície d’água na interface rio-mar 
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Hm é a elevação média da superfície d’água em um ciclo de maré, na 

interface rio-mar 

Ha é a amplitude da elevação da superfície d’água, em um ciclo de 

maré, na interface rio-mar 

 t é o instante de tempo 

 T é o período de oscilação de um ciclo de maré (considerado 12 horas) 

 

• Vazão (Q) na Origem: Como segunda condição de contorno para o 

escoamento, deve ser informada a vazão na origem, ou seja, na seção 4. 

Como padrão, o programa considera a seção 4 como já não possuindo 

influência da maré, logo possuindo regime permanente de escoamento; 

 

• C na Maré / C na Origem: Nestes campos devem ser informados os 

valores da concentração da substância em estudo, para as seções 0 e 4. 

Estes valores serão usados como condições de contorno para a resolução 

da equação de A-D. Valores em ppm são solicitados, e o programa faz 

internamente a conversão para as unidades do SI; 

 

• Fator de Decaimento da Substância: Deve ser informado o fator de 

decaimento de 1ª ordem para a substância em estudo (K, na eq. 3.5). Para 

substâncias conservativas deverá ser entrado o valor zero. A unidade 

utilizada é 1/dia, comumente encontrada na literatura, que é convertida 

internamente no programa para a unidade do SI. 
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3.3.1.4. Dados para execução do programa 

 

Neste macrocampo são inseridos os dados relevantes para a execução 

em si do programa. Estes se constituem de valores não-físicos, que afetam 

somente a maneira como o programa vai se comportar, em relação ao número de 

pontos usados no processo de interpolação numérica, bem como na gravação 

dos resultados encontrados. Estes dados não alteram a condição física do 

problema em estudo. 

 

Figura 7 – Macrocampo Dados da Execução.

• Passo de Tempo para Gravação: É o intervalo de tempo de escoamento, 

definido pelo usuário, que serão gravados os resultados da execução no 

arquivo de saída. Valores menores implicam que mais resultados serão 

gravados (menor intervalo entre gravações). Não altera o resultado 

numérico do problema; 

 

• No. de Intervalos Interpolados por Chebyshev: Define o número de 

intervalos a serem usados na resolução do processo de A-D (espectral). 

Tem como valor máximo 100, pois este é o número de intervalos usados 

na resolução do escoamento. Alem disto, o campo só aceita números 
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inteiros múltiplos de 4, pois os intervalos entre as seções devem ser 

igualmente divididos; 

 

• Arquivo de Saída: Endereço e nome do arquivo de texto gerado com a 

tabela de resultados da execução. 

 

3.3.2. O Paradigma da Programação 

 

Apesar de periódico em relação ao ciclo de maré, o escoamento, bem 

como todo fenômeno por ele influenciado (e.g. o processo de A-D), é 

caracterizado por ser altamente transiente. Levando-se isto em consideração, os 

procedimentos a seguir foram realizados, com a finalidade de se estabelecer a 

variação temporal e espacial dos parâmetros necessários à compreensão do 

processo em estudo. 

 

3.3.2.1. O Modelo Hidrodinâmico 

 

Por causa da rápida absorção do erro causada pelas forças de atrito, é 

possível definir valores arbitrários para as vazões iniciais e níveis no esquema 

discretizado. A equação da continuidade deve ser satisfeita, e isto pode ser 

facilmente conseguido ao se assumir que o nível da água é constante (horizontal), 

com vazão de escoamento zero em todos os pontos do domínio discreto. 
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No primeiro passo de tempo, o programa introduz água fresca na 

seção 4, ao passo que modifica o nível na seção zero, guiado pelo movimento de 

maré. Os cálculos são realizados nos passos predictor e corrector, usando-se as 

equações 3.9, 3.11, 3.14 e 3.15, determinando o novo perfil de vazões e níveis da 

superfície d’água. As condições de contorno são novamente aplicadas e um novo 

passo de tempo é levado à frente. 

 

A convergência é rápida, e após dois ou três ciclos de maré os 

resultados se estabilizam. No próximo capítulo são detalhados os resultados de 

convergência para os dados do Rio Cocó, utilizando-se as mesmas condições de 

Nóbrega (1998). 

 

3.3.2.2. O Modelo de Advecção-Dispersão 

 

Com relação ao processo de A-D, o procedimento é similar ao 

realizado no modelo hidrodinâmico. A diferença básica consiste em que, baseado 

nos resultados de convergência do modelo hidrodinâmico, os cálculos de A-D são 

adiados para se iniciarem a partir do 3° ciclo de maré, onde o escoamento já está 

estabilizado. 

 

Para calibração do modelo, contudo, dados de campo são necessários. 

A partir de levantamentos de campo de concentrações de uma substância 

conservativa qualquer (e.g. salinidade), durante um ciclo inteiro de maré, geram-

se os perfis de concentração da substância. Executa-se então o programa para 
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diversos valores do coeficiente de dispersão longitudinal, levantando os perfis de 

concentração. Se, após a convergência, os perfis se mantiverem próximos dos 

encontrados em campo, o valor de F está ajustado. 

 

Após ajustar um valor do coeficiente de dispersão longitudinal que 

preveja com sucesso a distribuição de salinidade, o modelo pode então ser usado 

para a previsão do perfil de concentração de qualquer substância, desde que as 

condições de contorno sejam conhecidas e do mesmo tipo. 

 

3.3.3. O Macrofluxo de Funcionamento 

 

Seguindo as premissas já apresentadas, ao se pressionar o botão 

“Calcular !!!” (vide figura a seguir), o programa executa o procedimento em 

linguagem C++ (vide Apêndice) para a simulação do escoamento e do processo 

de A-D no estuário em estudo. Há um aviso sobre o tempo que pode demorar a 

execução pois, enquanto o programa está levando à frente os cálculos da 

simulação, o usuário pode ter a impressão de o mesmo ter travado o sistema. A 

execução da simulação pode demorar de alguns poucos minutos a algumas 

horas, dependendo da malha escolhida. 
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Figura 8 – Detalhe do botão “Calcular !!!”. 

 

O macrofluxo da execução da simulação é o apresentado a seguir: 
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Figura 9 – Macrofluxo de execução da simulação computacional. 

 

Atribuição dos 

valores das variáveis 

Conversão dos valores para a base 

espectral com grade uniforme 

Grava resultados no arquivo de saída 
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3.3.3.1. Detalhamento do algoritmo de resolução 

 

Nas subseções a seguir são apresentados os detalhes do 

funcionamento das diversas fases apresentadas no macrofluxo de execução. O 

código completo, associado ao evento de se pressionar o botão “Calcular !!!”, 

encontra-se nos apêndices. 

 

3.3.3.1.1. Atribuição dos valores das variáveis 

 

Neste passo são atribuídos/calculados os valores das variáveis que 

serão necessários à execução do programa. São declarações e/ou recebimento 

dos valores colocados nas caixas de texto, como por exemplo: 

 

g = 9.80665; 
 
nos = (SpinNos->Value) + 1;    //número de nós do domínio  
 //espectral 
 
t = 0; 
dt = 1;        // um segundo 
contador = 0; 
 
ha = hamp->Text.ToDouble(); 
hm = hmed->Text.ToDouble(); 
Qo = Qorigem->Text.ToDouble(); 
 
tpasso = (SpinPassoTempo->Value)*60;       // em segundos 
tfinal = 432001;        // 10 ciclos de maré 
 
x[0] = x0->Text.ToDouble(); 
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3.3.3.1.2. Conversão dos valores para a base espectral com grade uniforme 

 

Nesta fase converte-se os valores colocados pelo usuário, que são 

valores reais, para valores na base espectral, cujo domínio é o intervalo [0,π], 

através de interpolação linear, gerando uma nova grade, agora forçosamente 

uniforme. A criação da grade uniforme aumenta a versatilidade do programa, que 

força o usuário a menos esforço de campo, bem como estabiliza o método 

espectral, criando pontos de colocação do tipo Gauss-Lobatto, ou seja, 

igualmente espaçados dentro do domínio espectral, na forma: 

 





=
N
i

i
.cos πξ (3.22) 

 

onde 

 ξ é uma transformação linear de x, para o domínio espectral 

 i é o número do nó na malha de espaço 

 N é o número de nós do domínio espacial 

 

O valor de ξ é definido da seguinte forma: 
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Vale notar que, para cada variável do programa, a sua correspondente 

na nova grade possui o mesmo nome, acrescido do sufixo ‘spec’, ou seja, a 



54

variável ‘x’, informada pelo usuário, vira ‘xspec’ na grade uniforme. As 

interpolações acontecem da seguinte forma: 

 

for(k=0;k<=100;k++) xspec[k]=x[0]+k*(x[4]-x[0])/100; 
 
for(k=0;k<=100;k++) ksispec[k]=(3.1416*(xspec[k]-x[0]))/(x[4]-x[0]);  
//Transformada de x 
 
dksi = 3.14159265358979/(xspec[100]-xspec[0]);    
//Jacobiano da transformação 
 
dx = (xspec[100]-xspec[0])/100; 
 
for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k]=n[0]+k*(n[1]-n[0])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k+(100/4)]=n[1]+k*(n[2]-n[1])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k+(2*100/4)]=n[2]+k*(n[3]-
n[2])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k+(3*100/4)]=n[3]+k*(n[4]-
n[3])/(100/4); 

 

3.3.3.1.3. Cálculos do escoamento 

 

Os cálculos dos parâmetros que definem o escoamento (vazão e níveis 

da superfície d’água) foram realizados através de Diferenças Finitas, a partir do 

esquema de McCormack, baseado em dois passos, um Predictor e um Corrector.

As equações já foram apresentadas (3.9, 3.11, 3.14 e 3.15). A grade para os 

cálculos do escoamento é fixa e independente da escolha do usuário, com 101 

pontos igualmente espaçados, conforme o diagrama apresentado na Figura 10. 

 

Foz Rio
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x2
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x3

ξ100 

x4

Domínio Físico (dados reais)

Domínio Espectral (interpolado)
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Figura 10 – Diagrama representativo da grade espacial utilizada para a resolução 
do problema numérico desenvolvido 

 

Conforme detalhado na seção 3.3.2.1., considerou-se que, após o 

terceiro ciclo de maré, o escoamento já se encontra estabilizado. Isto significa 

que, para um dado momento de maré se obtém o mesmo perfil de linha d’água 

dentro do estuário, referente ao mesmo momento da maré anterior. A 

apresentação deste efeito de convergência se dará no próximo capítulo. 

 

3.3.3.1.4. Cálculos do processo de A-D 

 

Para a advecção-dispersão, foi usado método espectral, de colocação 

pontual, usando polinômios de Chebyshev como funções de aproximação. O 

tamanho da grade é definido pelo usuário, através da escolha do número de 

intervalos interpolados, desde que este seja um múltiplo de 4. 

 

A resolução da A-D é concomitante à do escoamento, usando deste os 

dados necessários. Todavia, como são utilizados os três primeiros ciclos de maré 

para considerar o escoamento estabilizado, o programa só realiza os cálculos do 

processo de A-D a partir do final do terceiro ciclo de maré, quando a 

hidrodinâmica já se estabilizou. 

 

Os passos para a solução pseudoespectral (colocação pontual) da 

equação de A-D são os seguintes: 
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• Com os dados físicos, obter os termos da série de Chebyshev, sk, através 

da resolução de um sistema linear. Os métodos espectrais geram matrizes 

densas, o que impede o uso de processos iterativos. Usou-se então o 

Método de Gauss, amplamente conhecido na literatura (Humes et al., 

Alves, 1997), sem condensação pivotal, para a solução do sistema gerado. 

O objetivo do método consiste em eliminar os elementos aij de forma a 

obter um sistema equivalente com uma matriz triangular superior. Tendo 

uma matriz triangular, basta aplicar substituições sucessivas para 

chegarmos à solução pretendida. O procedimento consiste em n-1 passos, 

onde construímos elementos a(k+1)
ij a partir dos elementos a(k)

ij 

considerando como [a(1)
ij] a matriz inicial.  

 

O algoritmo que resolve o sistema é o seguinte: 

 

//Passagem das variáveis 
 for(k=1;k<=nos;k++) 
 {

for(i=1;i<=nos;i++) a[k][i] = T((i-1),(ksispec[(k- 
 1)*100/(nos-1)])); 
 b[k] = cspec[(k-1)]; 
 }

//Método da Eliminação de Gauss sem pivotamento 
 e=0; 
 for(k=1;k<=(nos-1);k++) 
 {

for(i=k+1;i<=nos;i++) 
 {

e = a[i][k]/a[k][k]; 
 for(j=k+1;j<=nos;j++) a[i][j]=a[i][j]- 
 e*a[k][j]; 
 b[i]=b[i]-e*b[k]; 
 }

}

e=0; 
 s[nos]=b[nos]/a[nos][nos]; 
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for(i=(nos-1);i>=1;i--) 
 {

for(j=i+1;j<=nos;j++) 
 {

e=e+a[i][j]*s[j]; 
 s[i]=(b[i]-e)/a[i][i]; 
 }

e=0; 
 }

//Reposicionamento das variáveis 
 if (!((contador)%10)) 
 for(k=0;k<=(nos-1);k++) 
 s[k+1] = s[k+1]*0.5*(1+cos(2*k*3.1416/(nos-1)));   //Filtro  
 //raised cosine 
 for(k=1;k<=(2*nos/3);k++) s[(k-1)] = s[k];   //tudo ou nada 
 for(k=(2*nos/3);k<=nos;k++) s[(k-1)] = 0; 
 s[nos] = 0; 

 

• Para a eliminação dos erros de alias (Canuto et al., 1988), usou-se um filtro 

do tipo tudo ou nada. O mesmo elimina os últimos 1/3 termos da série de 

Chebyshev, evitando geração de oscilações de alta freqüência; 

 

• Para atenuação das dispersões numéricas típicas da equação de A-D, 

usou-se um filtro do tipo “raised cosine”, que se baseia na relação 

(Berezowsky, 1996): 

 

2

2cos1 





+

= N
k

k

π

σ (3.23) 

 

• De posse da função de aproximação, calculam-se os Ck, para o novo 

passo de tempo, usando a equação (3.19); 

 

• Retorna-se para o primeiro passo. 
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3.3.4. O Arquivo de Saída 

 

A cada passo de tempo definido pelo usuário, o programa grava os 

resultados em um arquivo de texto puro (o formato encontra-se no Apêndice 2), 

que pode ser facilmente manipulado por quaisquer programas que gerem 

gráficos. 

 

Cada coluna apresenta os dados da seguinte forma: 

 

• Primeira coluna: instante de tempo (em horas); 

• Segunda coluna: posição da seção de escoamento a partir da foz (em 

metros); 

• Terceira coluna: vazão de escoamento da seção (em metros cúbicos por 

segundo). Valores positivos indicam fluxo no sentido rio-mar; 

• Quarta coluna: nível da linha d’água da seção a partir de um Datum (em 

metros); 

• Quinta coluna: concentração média da substância na seção (em ppm); 

• Sexta coluna: largura da seção de escoamento (em metros). Foi 

considerada geometria retangular da seção, logo este valor é fixo para 

cada seção; 

• Sétima coluna: cota do fundo da seção, em relação a um Datum (em 

metros). Este valor também é fixo para cada seção. 
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3.4. Aplicação do Método 

 

3.4.1. Características do Rio 

 

Segundo Nóbrega (1998), a bacia hidrográfica do Rio Cocó ocupa 

parte dos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz, Maranguape e Pacatuba, 

cobrindo uma superfície de 500 km2 e drenando cerca de 60% da Região 

Metropolitana de Fortaleza. Seu curso principal se estende por aproximadamente 

50 km, desde suas nascentes, na vertente oriental da serra de Pacatuba, até sua 

desembocadura, na praia de Sabiaguaba, costa leste de Fortaleza. 

 

O clima predominante da bacia é o tropical úmido, com precipitações 

concentradas no período de março a maio e média anual em torno de 1400 mm 

(Mavignier, 1992). Segundo a classificação de Köppen, estas características 

correspondem à identificação Aw’h (Wikipédia, 2005). 

 

O solo é cristalino, que é típico desta região do estado do Ceará. A 

junção desse fator com a pluviosidade faz com que o fluxo do rio se concentre em 

períodos chuvosos, onde há comumente registro de inundações das áreas 

ribeirinhas. Além disso o rio ainda serve de dreno de águas subterrâneas, o que 

contribui de forma não desprezível em épocas de estiagem. A variação periódica 

das marés garante o fluxo e refluxo de águas do seu estuário. 
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Mavignier (1992) classificou as águas do rio Cocó de acordo com a 

Resolução Nº 20 do CONAMA em salobras (classe 7), da foz até a ponte da Av. 

Washington Soares (Km 8), e doces (classe 3), desta ponte até suas cabeceiras. 

 

Para efeitos de modelagem numérica, Nóbrega (1998) conclui que o rio 

pode ser considerado de escoamento incompressível e homogêneo. 

 

Este trabalho dá ênfase, em primeira instância, à DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio), pois seu valor é um dos mais usados índices de 

qualidade ambiental de um manancial. O modelo desenvolvido será aplicado para 

diversas cargas orgânicas de entrada, variando-se também o coeficiente de 

dispersão longitudinal, F. Desta forma será possível encontrar valores críticos de 

DBO. 

 

3.4.2. Condições hidrodinâmicas 

 

Para a resolução do problema de escoamento do rio, as seguintes 

condições foram aplicadas: 

 

Tabela 1 – Dados de identificação e geométricos das seções utilizadas para a 
simulação computacional, obtidos por Nóbrega (1998). 

Nome da Seção 
(Programa) 

Nome da Seção 
(Nóbrega, 1998) 

Cota do 
Leito 
(m) 

Largura 
da Seção 

(m) 

Distância 
à Foz (m)

n de 
Manning

0 0 0,5 73,8120 0 0,022 
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1 Barraca 0,4 45,9778 3440 0,022 

2 Árvore 0,8 32,9472 7200 0,025 

3 Murilo Borges 0,9 23,3097 11040 0,050 

4 39 4,2 16,9270 19500 0,040 

É bom ressaltar que os valores da última coluna (n de Manning) são, 

segundo Nóbrega (1998), o conjunto ótimo, que melhor representou as medidas 

de campo realizadas pelo mesmo (COCOC13). O autor partiu da sugestão de 

Chow (1959), que apresenta diversas fotos de canais, rotuladas com o valor de n 

de Manning correspondente. Criou então 15 configurações diferentes para os 

valores de n das seções de escoamento por ele estudadas, nomeando cada uma 

das configurações de COCOC**, onde os asteriscos representam o número da 

configuração utilizada. Os resultados da simulação numérica para cada 

configuração foram confrontados com os dados de campo, resultando na escolha 

da que melhor representou o escoamento do rio (COCOC13). 

 

Para as condições de contorno, serão usadas as mesmas de Nóbrega 

(1998), nomeadas COCOFIM2 e COCOFIM3. Isto possibilitará a comparação dos 

resultados obtidos pelo programa ora desenvolvido e os resultados obtidos pelo 

autor, que utilizou a sub-rotina DYNHYD do programa WASP, desenvolvido pela 

EPA – Environmental Protection Agency. Os valores das condições de contorno 

encontram-se na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Conjunto de valores utilizados como condição de contorno para a 
simulação computacional. 
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Nome da Simulação 
(Nóbrega, 1998) 

Carga Hidráulica 
Média na Foz       

(m) 

Amplitude da Carga 
Hidráulica na Foz 

(m) 

Vazão de 
entrada 
(m3/s) 

COCOFIM2 1,6 1,6 10 

COCOFIM3 1,6 1,6 3 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Modelagem Hidrodinâmica 

 

Executou-se o programa, usando as condições de contorno 

especificadas na tabela 2, para efeito de comparação com os resultados obtidos 

por Nóbrega (1998). Os resultados são apresentados nas figuras das páginas 

seguintes. 

 

Os valores correspondem a um ciclo inteiro de maré, sendo usados 

valores a cada duas horas, para não comprometer a visualização dos gráficos. 

Nas legendas, “MC” significa curva obtida com o esquema de McCormack, 

enquanto “NB” se relaciona às curvas obtidas por Nóbrega (1998). Logo após 

vem a hora referente ao ciclo da maré. 

 

As curvas mais finas, com marcadores em forma de triângulo foram 

obtidas por Nóbrega (1998), Usando a rotina DynHyd do Programa WASP, que 

usa um esquema explícito simples de diferenças finitas. As curvas mais espessas, 

e sem marcadores foram obtidas pela execução do programa desenvolvido no 

presente trabalho, que usa um esquema explícito de McCormack de diferenças 

finitas. 

 

Foram mantidas as cores das curvas para ambos os resultados 

(DynHyd e McCormack) nos mesmos instantes de tempo, para facilitar a 

comparação. 
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Pode-se constatar que os resultados são compatíveis, com os níveis 

oscilando dentro da mesma faixa de valores. Há alguma diferença de resultados 

nas seções intermediárias. Isto pode ser explicado por alguns fatores: 

 

Em primeiro lugar, os resultados do DynHyd foram obtidos inserindo-se 

os valores característicos (largura, cota do fundo, coordenada longitudinal e n de 

Manning) das seções para cada uma, individualmente. Isto explica a oscilação 

entre os valores vizinhos. Para o caso do programa desenvolvido, entra-se com 

os valores para 5 (cinco) seções. Todos os valores intermediários são 

interpolados. Prioriza-se então a facilitação dos trabalhos experimentais, que 

muitas vezes são dispendiosos de tempo e dinheiro. 

 

Em segundo lugar, constata-se que a propagação da onda obtida pelo 

DynHyd sofrem uma forte atenuação por toda sua extensão, mas de forma mais 

notória aproximadamente no KM 9. Não há uma explicação física para isso, uma 

vez que, segundo os dados obtidos por Nóbrega (1998), a topografia do trecho é 

suave, e a calha do rio não sofre curvas bruscas. Uma plausível explicação seria 

de caráter numérico, pois, não raramente, aplicam-se filtros que simulam uma 

viscosidade artificial, com a finalidade de aumentar a estabilidade numérica do 

modelo. No caso do programa desenvolvido, não foram usados quaisquer filtros, 

na resolução do problema hidrodinâmico. Isto pode ser constatado pela suavidade 

das curvas obtidas pelo esquema de McCormack (linhas codificadas pela sigla 

MC - H*, nas figuras 10 e 11), onde as mesmas não apresentam pontos de 

“quebra” visuais. 



Comparação dos Resultados Hidráulicos (McCormack vs DynHid), considerando
Vários Instantes de Tempo, em Um Ciclo de Maré
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Figura 11 – Resultados comparativos de nível referentes a um ciclo inteiro de maré, usando como condições de contorno os
valores de COCOFIM2, de Nóbrega (1998).
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Comparação dos Resultados Hidráulicos (McCormack vs DynHid), considerando
Vários Instantes de Tempo, em Um Ciclo de Maré
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Figura 12 – Resultados comparativos de nível referentes a um ciclo inteiro de maré, usando como condições de contorno os
valores de COCOFIM3, de Nóbrega (1998).



Deve-se ressaltar que o software desenvolvido se adequa a qualquer 

estuário com condições similares de escoamento e geometria, ou seja, 

basicamente de escoamento unidimensional, com as larguras das seções bem 

menores que o comprimento do trecho estudado. Além disso, os valores entre 

seções devem, em campo, mudar de forma suave, validando a interpolação 

usada no algoritmo. Seguindo estas premissas, outros mananciais também 

poderão ser avaliados com o uso do mesmo. 

 

4.2. Modelagem de Advecção-Dispersão 

 

4.2.1. Escolha da Melhor Configuração de Execução 

 

Com os perfis do escoamento determinados para cada instante de 

tempo dentro de um ciclo de maré, passou-se a testar diversas configurações de 

execução do problema de A-D, com o objetivo de encontrar a que melhor se 

adapte ao algoritmo espectral de colocação pontual desenvolvido. 

 

Os parâmetros testados foram: 

 

• Número de intervalos do domínio espectral (conseqüentemente o tamanho 

da serie truncada de Chebyshev, equação 3.18). Os valores de N testados 

foram 4, 8, 16, 32 e 64; 

 

• Freqüência de uso do filtro ‘raised cosine’. Os testes foram para a 

aplicação do filtro a cada 1, 5 e 10 passos de tempo; 
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• O valor do coeficiente de mistura longitudinal. Para este parâmetro, usou-

se a equação 3.7, multiplicada por uma constante, o que altera o fluxo 

difusivo. Os multiplicadores foram: 0 (fluxo puramente convectivo), 1, 10, 

100 e 1000. 

 

Os testes foram feitos da seguinte maneira: Foi aplicado como 

condição de contorno de maré uma concentração de valor 1, enquanto na outra 

ponta o valor usado foi 0 (zero). Como condição inicial, usou-se concentração 

nula para todos os outros pontos do domínio. Este tipo de abordagem permite a 

simulação de uma quantidade significativa de possíveis problemas físicos, e.g., na 

simulação do movimento da frente salina, onde o valor de C/C0 seria resolvido no 

problema, este variando de 1 (maré) a 0 (rio) (Berezowsky, 1996). O programa foi 

executado para simular 10 ciclos de maré, sendo os três primeiros usados para a 

convergência do resultado hidrodinâmico. Conseqüentemente, foram reservados 

para o problema de A-D, 7 ciclos de maré. A convergência dos resultados implica 

que a solução é fisicamente possível, devendo o valor de F sofrer o ajuste fino a 

partir de dados experimentais com uma substância conservativa, ou seja, com o 

fator de decaimento igual a zero. Uma vez ajustado o coeficiente de mistura 

longitudinal, a equação pode ser usada para o cálculo de qualquer substância 

(James, 1993). Soluções que apresentaram valores sem significado físico 

(negativos ou acima de 1) também foram descartadas. 

 

As tabelas a seguir sumarizam o comportamento de convergência, 

sendo usada uma tabela para cada número de intervalos do domínio espectral. 
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Tabela 3 – Comportamento da convergência da solução da equação de A-D, 
usando-se 4 intervalos para o domínio espectral. 

INTERVALOS DO DOMÍNIO ESPECTRAL: 4 

Multiplicadores de F 

Freqüência 
do filtro 

0 1 10 100 1000 

0,19563 0,19545 0,19711 0,18123 0,07873 
10 

0,00434 0,00434 0,00437 0,00402 0,00175 

0,19056 0,19039 0,1958 0,18024 0,07928 
5

0,00424 0,00423 0,00434 0,004 0,00176 

0,13236 0,13229 0,18396 0,17104 0,08308 
1

0,00299 0,00299 0,0041 0,00382 0,00187 

Deve ser ressaltado que, para cada cruzamento Multiplicador x 

Freqüência do filtro, há dois resultados. O superior é o valor máximo da diferença 

entre o valor da variável no 10° ciclo de maré e seu valor equivalente (tempo e 

espaço) no 9° ciclo. Já o inferior é a média de todas essas diferenças. 
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Tabela 4 – Comportamento da convergência da solução da equação de A-D, 
usando-se 8 intervalos para o domínio espectral. 

INTERVALOS DO DOMÍNIO ESPECTRAL: 8 

Multiplicadores de F 

Freqüência 
do filtro 

0 1 10 100 1000 

0,39206 0,38792 0,31227 0,07519 0,11612 
10 

0,00736 0,00727 0,00564 0,00202 0,00332 

0,33222 0,32898 0,33671 0,14201 0,00289 
5

0,00724 0,00718 0,006 0,00258 2E-05 

0,07541 0,07519 0,07519 0,11612 0,01398 
1

0,00202 0,00202 0,00202 0,00332 0,00015 

Tabela 5 – Comportamento da convergência da solução da equação de A-D, 
usando-se 16 intervalos para o domínio espectral. 

INTERVALOS DO DOMÍNIO ESPECTRAL: 16 

Multiplicadores de F 

Freqüência 
do filtro 

0 1 10 100 1000 

0,4201 0,39796 0,21461 0,01988 0,11922 
10 

0,01105 0,01025 0,00733 0,00068 0,00532 

0,34409 0,32346 0,17145 0,01561 2,4E-05 
5

0,02174 0,02044 0,0055 0,00064 1,1E-06 

0,24933 0,24933 0,34682 0,11922 0,00161 
1

0,00914 0,00914 0,02293 0,00532 2,6E-05 
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Tabela 6 – Comportamento da convergência da solução da equação de A-D, 
usando-se 32 intervalos para o domínio espectral. 

INTERVALOS DO DOMÍNIO ESPECTRAL: 32 

Multiplicadores de F 

Freqüência 
do filtro 

0 1 10 100 1000 

1,24233 0,98596 0,31805 0,015 0,02248 
10 

0,08289 0,05821 0,02669 0,00063 0,00097 

1,71855 1,38216 0,19554 0,01498 2,8E+54 
5

0,08552 0,06471 0,01553 0,00061 4,4E+52 

0,55069 0,53001 0,39028 0,02248 3,9E+08 
1

0,04205 0,04062 0,03605 0,00097 5194080 

Tabela 7 – Comportamento da convergência da solução da equação de A-D, 
usando-se 64 intervalos para o domínio espectral. 

INTERVALOS DO DOMÍNIO ESPECTRAL: 64 

Multiplicadores de F 

Freqüência 
do filtro 

0 1 10 100 1000 

8E+142 2E+137 2,8E+96 2,1E+23 
10 

4E+140 7E+134 1,3E+94 1,4E+22 
Overflow 

7E+131 4E+126 2,3E+80 1,6E+21 
5

3E+129 2E+124 1,2E+78 9,6E+19 
Overflow 

9,8E+12 9,8E+12 6,1E+12 2,46761 5E+149 
1

1,3E+11 1,3E+11 7,3E+10 0,16223 4E+147 
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A palavra ‘overflow’ apresentada na última tabela implica dizer que a 

execução do programa não chegou ao fim, pois a variável chegou a um valor 

além do limite aceito para a mesma. 

 

A escolha das configurações a serem usadas nas simulações 

obedeceu, primeiramente, um critério de exclusão. Pelos dados da tabela 7, 

observa-se que o uso de 64 intervalos não pode ser recomendado, pois isto 

acarreta uma alta propensão à instabilidade numérica. Além disso, os tempos de 

execução neste caso são consideráveis, chegando facilmente a algumas horas, 

pois a cada passo de tempo são resolvidos dois sistemas lineares de ordem 65. 

 

O mesmo argumento pode ser usado para o uso de 32 intervalos. O 

tempo de execução é considerável, e foi encontrada situação de instabilidade no 

caso de se usar 1000 como multiplicador. 

 

Já para o caso do uso de 4 intervalos, apesar da estabilidade dos 

resultados, estes são relativamente grosseiros. Isto se explica pelo uso de uma 

série truncada curta, que possui somente componentes de baixa freqüência. Este 

fenômeno pode ser visto no gráfico a seguir, que chega a apresentar valores de 

C/C0 maiores que um, impossível do ponto de vista físico: 
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Perfil de Concentração Após 10 Ciclos de Maré
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Figura 13 – Perfil de concentração após 10 ciclos completos de maré de execução 
do programa, com o uso de 4 intervalos no domínio espectral. 

 

Pelo mesmo motivo, não se usou a solução com 8 intervalos no 

domínio espectral. 

 

Em vista do apresentado, optou-se por usar 16 intervalos do domínio 

espectral, pois esta opção apresentou as melhores características de 

convergência e tempo de execução. 

 

A segunda escolha recai sobre o uso dos multiplicadores para cada 

tipo de discretização do domínio. O multiplicador zero pode ser automaticamente 

descartado, pois ele dificilmente representaria uma situação física real. Ficam 

então os multiplicadores 1, 10, 100 e 1000. 

 

A terceira e última escolha é relacionada à freqüência de uso do filtro 

‘raised cosine’. Berezowsky (1996) afirma que o uso intenso deste filtro pode 
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estragar o resultado, tornando-o carente de significado físico. Desta forma, 

expurgou-se o uso do filtro em todo intervalo de tempo. De fato, a escolha pelo 

seu uso nos testes foi feita apenas para fins de comparação como uma situação 

extrema. 

 

Entre o uso do filtro a cada 10 passos de tempo e a cada 5 passos de 

tempo, decidiu-se pelo segundo, que apresentou melhores resultados de 

convergência. 

 

4.2.2. Resultados da Simulação 

 

Com os parâmetros de execução determinados, partiu-se para a 

simulação de situações de injeção de poluentes no estuário. Usou-se, pelo lado 

da maré, um valor de DBO de 5 ppm, que é o máximo aceito para águas salgadas 

na Resolução CONAMA n° 020/86. Já pelo lado do rio, foi utilizado como injeção 

de carga orgânica o valor de 200 ppm, ou seja, uma água bastante poluída. 

 

4.2.2.1. Para uma substância conservativa 

 

Para os parâmetros selecionados no item 4.2.1., ou seja, 16 intervalos 

no domínio espectral, aplicação do filtro a cada 5 passos de tempo, e 

multiplicadores do coeficiente de dispersão longitudinal de 1, 10, 100 e 1000, foi 

executado o programa. 
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Neste caso, foram utilizados 20 ciclos de maré, sendo os três primeiros 

reservados para a convergência da solução hidrodinâmica, perfazendo 17 ciclos 

para a convergência da solução de A-D. Além disso, a substância foi considerada 

conservativa, ou seja, o fator de decaimento é nulo. Os perfis no último ciclo de 

maré estão nos gráficos a seguir. 
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Figura 14 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e 
DBO igual a 200 ppm. 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 15 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 10 e 
DBO igual a 200 ppm. 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 16 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 100 e 
DBO igual a 200 ppm. 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 17 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1000 e 
DBO igual a 200 ppm. 

 

Apesar de aparentemente caótico, os resultados apresentados nos 

gráficos dizem muito a respeito do problema físico resolvido. Para comprovação 

da conformidade dos resultados com a realidade física, foram testadas as 

mesmas condições em um estuário hipotético, agora dez vezes mais comprido 

(os valores de x foram multiplicados por dez). Os perfis estão no gráfico seguinte: 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 18 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e 
DBO igual a 200 ppm, em um estuário hipotético dez vezes maior que o trecho do 

Rio Cocó considerado. 

 

Para outros multiplicadores os resultados são análogos. Os 

comentários sobre este comportamento encontram-se no capítulo das 

conclusões. 
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4.2.2.2. Para uma substância não-conservativa 

 

O programa foi executado com as mesmas condições do item 4.2.2.1., 

com exceção do coeficiente de decaimento, que foi considerado 0,3500. Os 

resultados encontram-se a seguir. 
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Figura 19 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e 
DBO igual a 200 ppm, com coeficiente de decaimento de 0,3500. 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 20 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 10 e 
DBO igual a 200 ppm, com coeficiente de decaimento de 0,3500. 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 21 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 100 e 
DBO igual a 200 ppm, com coeficiente de decaimento de 0,3500. 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 22 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1000 e 
DBO igual a 200 ppm, com coeficiente de decaimento de 0,3500. 

 

Da mesma forma que no caso conservativo, testaram-se as mesmas 

condições, desta vez em um estuário hipotético, dez vezes maior que o trecho do 

Rio Cocó estudado. Os perfis para um ciclo inteiro de maré encontram-se no 

gráfico a seguir. 
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 23 – Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e 
DBO igual a 200 ppm, com coeficiente de decaimento de 0,3500, em um estuário 

hipotético dez vezes maior que o trecho do Rio Cocó considerado. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Como resultado do trabalho de doutoramento aqui apresentado, pode-

se inferir o seguinte: 

 

Foi desenvolvido um ambiente computacional, usando-se a linguagem 

C++ em ambiente visual, com a finalidade de simular o comportamento de uma 

zona estuarina, tanto do ponto de vista hidrodinâmico como do ponto de vista do 

movimento de uma substância qualquer, de volume desprezível, submetida a 

processos de A-D (Advecção-Dispersão). 

 

O algoritmo desenvolvido usou interpolação dos dados das seções, 

com a finalidade de se necessitar de poucos pontos reais (cinco, de fato), uma 

vez que campanhas de campo são comumente onerosas, tanto do ponto de vista 

financeiro como de tempo.  

 

Para a solução do problema hidrodinâmico, utilizou-se o esquema 

explícito de McCormack de diferenças finitas. A aplicação do mesmo revelou-se 

bastante satisfatória para condições estuarinas. Através de comparação com os 

resultados obtidos por Nóbrega (1998), constatou-se que no esquema 

desenvolvido a frente de maré avançou mais. Estes resultados estão de acordo 

com o obtido por Villela (1988), que analisou os perfis de carga hidráulica até uma 

distância de 24 km da foz, onde ainda achou influência da maré. Este 

transformou-se em um fato-chave para a análise dos resultados de A-D. 
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Isto implica dizer que, talvez o uso de uma condição de vazão 

estacionária no limite-rio do programa não condissesse com a realidade do trecho 

do Rio Cocó estudado, e um outro ponto devesse ser buscado, que atendesse 

este critério. Contudo as condições de contorno usadas foram as mesmas 

aplicadas por Nóbrega (1998), para fins de comparação. 

 

Os resultados foram satisfatórios, tornando a aproximação 

unidimensional factível, uma vez que a comparação dos resultados com os 

obtidos por Nóbrega (1998), que por sua vez foram calibrados com resultados de 

campo, apresentou perfis similares. 

 

Com relação à solução de A-D, foi aplicado um método 

pseudoespectral, explícito. Os métodos espectrais têm como uma de suas 

principais características uma alta sensibilidade às condições impostas pelo 

problema. Quaisquer descontinuidades, principalmente nos contornos, se 

transformam rapidamente em um fenômeno de Gibbs, que se caracteriza por 

soluções altamente oscilatórias nas vizinhanças destas descontinuidades. É então 

necessário que se tomem cuidados matemáticos na hora de se definir as 

condições de contorno. 

 

Para o caso do trecho do Rio Cocó estudado, o aumento dos valores 

nos resultados dos perfis de concentração só pode ser explicado por um acúmulo 

de massa. Pelo formato dos mesmos, essa concentração está ocorrendo no 

contorno do rio (lado direito dos gráficos). Isto indica que as equações de onda 

que representam a solução hidrodinâmica estão sendo refletidas neste contorno, 
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mostrando que estas condições não se adequam à situação real, ou seja, deveria 

haver uma condição oscilatória, fato que é corroborado pelos dados de Villela 

(1988). Assim sendo, os perfis de concentração, que são dependentes dos 

resultados do escoamento, também sofrem reflexão no contorno do rio. 

 

Desta forma, repetiram-se os cálculos de A-D para um novo estuário, 

hipotético, agora dez vezes maior que o trecho do Rio Cocó estudado. Isto foi 

feito com a finalidade de se obter uma dissipação natural da onda hidrodinâmica 

ao longo do trecho considerado, de forma que a condição de contorno 

estacionária no rio fosse satisfatória. 

 

Obtiveram-se então perfis de concentração fisicamente coerentes, ou 

seja, com valores entre as duas condições de contorno aplicadas. 
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7. APÊNDICES 

 

7.1. Procedimento em Linguagem C++ para a Simulação do Escoamento e 

do Processo de A-D no Estuário em Estudo 

 

void __fastcall TFormPrincipal::BtnCalcularClick(TObject *Sender) 
{
// Definições das variáveis 
long int contador; 
int k; 
int i; 
int j; 
int nos; 
long double e;                   // auxiliar para resolução do 
sistema linear 
long double soma;                // auxiliar 
long double soma2;               // auxiliar 
long double soma3;               // auxiliar 
long double soma4;               // auxiliar 
long double omega;               // auxiliar 
long double Sf;                  // perda de carga por atrito 
long double Rh[101];             // raio hidráulico 
long double Qo;                  // vazão na origem 
long double ha;                  // amplitude da carga na foz 
long double hm;                  // média da carga na foz 
long double F;                   // coeficiente de mistura 
long double t;                   // tempo (s) 
long double dt;                  // intervalo de tempo (s) 
int tpasso;                      // passo de tempo 
int tfinal;                      // fim dos cálculos 
long double g;                   // gravidade (m/s2) 
long double x[5];                // distância à foz 
long double ksi[5];              // transformada de x 
long double dksi;                // jacobiano da transformada 
long double dx;                  // passo de espaço no esquema de DF 
long double n[5];                // n de Manning 
long double Q[5];                // vazão 
long double A[5];                // área da seção 
long double h[5];                // nível da seção 
long double z[5];                // cota do fundo da seção 
long double K;                   // fator de decaimento da 
concentração do poluente 
long double largura[5];          // largura da seção 
long double xspec[101];          // distância à foz na base 
espectral 
long double ksispec[101];        // transformada de x na base 
espectral 
long double nspec[101];          // n de Manning na base espectral 
long double Qspec[101];          // vazão na base espectral 
long double QspecPredictor[101]; // vazão auxiliar para MacCormack 
long double Aspec[101];          // área da seção na base espectral 
long double AspecPredictor[101]; // área auxiliar para MacCormack 
long double hspec[101];          // nível da seção na base espectral 
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long double hspecPredictor[101]; // nível auxiliar para MacCormack 
long double zspec[101];          // cota do fundo da seção na base 
espectral 
long double cspec[101];          // valor da concentração do 
poluente na seção na base espectral 
long double cspecchapeu[101];    // valor da concentração do 
poluente na seção na base espectral do subpasso do Euler modificado 
long double larguraspec[101];    // largura da seção na base 
espectral 
long double a[102][102];         // auxiliar para resolução do 
sistema linear 
long double b[102];              // auxiliar para resolução do 
sistema linear 
long double q[102];              // coeficiente de Chebyshev para h 
long double r[102];              // coeficiente de Chebyshev para Q 
long double s[102];              // coeficiente de Chebyshev para c 
 
//Atribuição dos valores das variáveis 
 
g = 9.80665; 
 
nos = (SpinNos->Value) + 1;       //número de nós do domínio 
spectral 
 
t = 0; 
dt = 1;        // um segundo 
contador = 0; 
 
ha = hamp->Text.ToDouble(); 
hm = hmed->Text.ToDouble(); 
Qo = Qorigem->Text.ToDouble(); 
 
tpasso = (SpinPassoTempo->Value)*60;         // em segundos 
tfinal = 864001;        // 20 ciclos de maré 
 
x[0] = x0->Text.ToDouble(); 
x[1] = x1->Text.ToDouble(); 
x[2] = x2->Text.ToDouble(); 
x[3] = x3->Text.ToDouble(); 
x[4] = x4->Text.ToDouble(); 
 
ksi[0] = (3.1416*(x[0]-x[0]))/(x[4]-x[0]);  //Transformada de x 
ksi[1] = (3.1416*(x[1]-x[0]))/(x[4]-x[0]); 
ksi[2] = (3.1416*(x[2]-x[0]))/(x[4]-x[0]); 
ksi[3] = (3.1416*(x[3]-x[0]))/(x[4]-x[0]); 
ksi[4] = (3.1416*(x[4]-x[0]))/(x[4]-x[0]); 
 
n[0] = n0->Text.ToDouble(); 
n[1] = n1->Text.ToDouble(); 
n[2] = n2->Text.ToDouble(); 
n[3] = n3->Text.ToDouble(); 
n[4] = n4->Text.ToDouble(); 
 
Q[0] = 0; 
Q[1] = 0; 
Q[2] = 0; 
Q[3] = 0; 
Q[4] = 0; 
 
h[0] = h0->Text.ToDouble(); 
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h[1] = h1->Text.ToDouble(); 
h[2] = h2->Text.ToDouble(); 
h[3] = h3->Text.ToDouble(); 
h[4] = h4->Text.ToDouble(); 
 
z[0] = z0->Text.ToDouble(); 
z[1] = z1->Text.ToDouble(); 
z[2] = z2->Text.ToDouble(); 
z[3] = z3->Text.ToDouble(); 
z[4] = z4->Text.ToDouble(); 
 
K = (txtK->Text.ToDouble())/(24*3600);  // Transf de 1/dia para 1/s 
 
largura[0] = largura0->Text.ToDouble(); 
largura[1] = largura1->Text.ToDouble(); 
largura[2] = largura2->Text.ToDouble(); 
largura[3] = largura3->Text.ToDouble(); 
largura[4] = largura4->Text.ToDouble(); 
 
A[0] = largura[0]*h[0]; 
A[1] = largura[1]*h[1]; 
A[2] = largura[2]*h[2]; 
A[3] = largura[3]*h[3]; 
A[4] = largura[4]*h[4]; 
 
// Passo offtime: Encontrar os valores das funções com grade não-
uniforme 
//                e passar/converter os valores para a base 
espectral 
//                com grade uniforme 
 
// Primeiro passo: Encontrar q(k,t) 
 
//Passagem das variáveis 
for(k=1;k<=5;k++) 
{

for(i=1;i<=5;i++) a[k][i] = T((i-1),(ksi[(k-1)])); 
 b[k] = h[(k-1)]+z[(k-1)]; 
}

//Método da Eliminação de Gauss sem pivotamento 
e=0; 
for(k=1;k<=4;k++) 
{

for(i=k+1;i<=5;i++) 
 {

e = a[i][k]/a[k][k]; 
 for(j=k+1;j<=5;j++) a[i][j]=a[i][j]-e*a[k][j]; 
 b[i]=b[i]-e*b[k]; 
 }
}

e=0; 
q[5]=b[5]/a[5][5]; 
for(i=4;i>=1;i--) 
{

for(j=i+1;j<=5;j++) 
 {

e=e+a[i][j]*q[j]; 
 q[i]=(b[i]-e)/a[i][i]; 
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}
e=0; 

}

//Reposicionamento das variáveis 
for(k=1;k<=5;k++) q[(k-1)] = q[k]; 
q[5] = 0; 
 
// Segundo passo: Encontrar r(k,t) 
 
//Passagem das variáveis 
for(k=1;k<=5;k++) 
{

for(i=1;i<=5;i++) a[k][i] = T((i-1),(ksi[(k-1)])); 
 b[k] = Q[(k-1)]; 
}

//Método da Eliminação de Gauss sem pivotamento 
e=0; 
for(k=1;k<=4;k++) 
{

for(i=k+1;i<=5;i++) 
 {

e = a[i][k]/a[k][k]; 
 for(j=k+1;j<=5;j++) a[i][j]=a[i][j]-e*a[k][j]; 
 b[i]=b[i]-e*b[k]; 
 }
}

e=0; 
r[5]=b[5]/a[5][5]; 
for(i=4;i>=1;i--) 
{

for(j=i+1;j<=5;j++) 
 {

e=e+a[i][j]*r[j]; 
 r[i]=(b[i]-e)/a[i][i]; 
 }

e=0; 
}

//Reposicionamento das variáveis 
for(k=1;k<=5;k++) r[(k-1)] = r[k]; 
r[5] = 0; 
 
// Atribuição dos valores das variáveis na base espectral (101 nós) 
 
for(k=0;k<=100;k++) xspec[k]=x[0]+k*(x[4]-x[0])/100; 
 
for(k=0;k<=100;k++) ksispec[k]=(3.1416*(xspec[k]-x[0]))/(x[4]-x[0]);  
//Transformada de x 
 
dksi = 3.14159265358979/(xspec[100]-xspec[0]);   //Jacobiano da 
transformação 
dx = (xspec[100]-xspec[0])/100; 
 
for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k]=n[0]+k*(n[1]-n[0])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k+(100/4)]=n[1]+k*(n[2]-n[1])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k+(2*100/4)]=n[2]+k*(n[3]-
n[2])/(100/4); 
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for(k=0;k<=(100/4);k++) nspec[k+(3*100/4)]=n[3]+k*(n[4]-
n[3])/(100/4); 
 
for(k=0;k<=100;k++) 
{

Qspec[k] = 0; 
 for(i=0;i<=100;i++) Qspec[k] = Qspec[k] + 
(r[i]*cos(i*ksispec[k])); 
}

for(k=0;k<=(100/4);k++) zspec[k]=z[0]+k*(z[1]-z[0])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) zspec[k+(100/4)]=z[1]+k*(z[2]-z[1])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) zspec[k+(2*100/4)]=z[2]+k*(z[3]-
z[2])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) zspec[k+(3*100/4)]=z[3]+k*(z[4]-
z[3])/(100/4); 
 
for(k=0;k<=100;k++) 
{

hspec[k] = 0; 
 for(i=0;i<=100;i++) hspec[k] = hspec[k] + 
(q[i]*cos(i*ksispec[k])); 
 hspec[k] = hspec[k] - zspec[k]; 
}

for(k=0;k<=(100/4);k++) larguraspec[k]=largura[0]+k*(largura[1]-
largura[0])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) 
larguraspec[k+(100/4)]=largura[1]+k*(largura[2]-largura[1])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) 
larguraspec[k+(2*100/4)]=largura[2]+k*(largura[3]-
largura[2])/(100/4); 
for(k=0;k<=(100/4);k++) 
larguraspec[k+(3*100/4)]=largura[3]+k*(largura[4]-
largura[3])/(100/4); 
 
for(k=0;k<=100;k++) Aspec[k] = larguraspec[k]*hspec[k]; 
 
// Fim do passo offtime 
 
// Abre o arquivo 
ofstream saida; 
saida.open(EditArquivoSaida->Text.c_str(), ios_base::out); 
 
// Grava o cabeçalho do arquivo 
saida<<"t(horas)";saida<<'\t';saida<<"x";saida<<'\t';saida<<"Q";said
a<<'\t';saida<<"H";saida<<'\t';saida<<"c";saida<<'\t';saida<<"largur
a";saida<<'\t';saida<<"z";saida<<'\n'; 
 
// Loop para o passo no tempo 
QspecPredictor[0] = 0;  // Limpa a variável 
while (t <= tfinal) 
{

// Atualiza as condições de contorno 
 

omega = t*2*3.14159265358979/(12*3600); 
 

Qspec[0] = QspecPredictor[0]; //Qm - Qa * sin(omega);     // 
Qm->valor médio  Qa->amplitude 
 Qspec[100] = Qo; 
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hspec[0] = hm - ha * cos(omega); 
 //hspec[100] = ho; 
 

Aspec[0] = larguraspec[0]*hspec[0]; 
 //Aspec[100] = larguraspec[100]*hspec[100]; 
 

cspec[0] = (c0->Text.ToDouble())/1000;      // Transf de ppm 
para kg/m3 
 cspec[(nos-1)] = (c4->Text.ToDouble())/1000; 
 cspecchapeu[0] = (c0->Text.ToDouble())/1000;      // Transf 
de ppm para kg/m3 
 cspecchapeu[(nos-1)] = (c4->Text.ToDouble())/1000; 
 

if (t<129600) for(k=0;k<=(nos-1);k++) cspec[k] = 0;     // 
Garante que não haja cálculos de A-D antes do 3° ciclo de maré (36 
horas = 129600 s) 
 if (t<129600) for(k=0;k<=(nos-1);k++) cspecchapeu[k] = 0; 
 

// Grava no arquivo, caso esteja no intervalo especificado 
 if (!((contador)%(tpasso))) 
 {

for(k=0;k<=(nos-1);k++) 
 {

saida<<(t/3600);saida<<'\t';saida<<xspec[k*100/(nos-
1)];saida<<'\t';saida<<-Qspec[k*100/(nos-
1)];saida<<'\t';saida<<(hspec[k*100/(nos-1)]+zspec[k*100/(nos-
1)]);saida<<'\t';saida<<cspec[k];saida<<'\t';saida<<larguraspec[k*10
0/(nos-1)];saida<<'\t';saida<<zspec[k*100/(nos-1)];saida<<'\n'; 
 }

for(k=0;k<=(100-nos+1);k++) saida<<'\n'; 
 

}

// Cálculos do escoamento 
 

// Primeiro passo do Predictor: Encontrar A(x,t+1) e 
h(x,t+1) 
 

for(k=0;k<=99;k++) 
 {

AspecPredictor[k] = Aspec[k] - (Qspec[k+1]-
Qspec[k])*dt/dx; 
 

hspecPredictor[k] = 
AspecPredictor[k]/larguraspec[k];    //Atualiza h com transf 
geométrica 
 }

// Segundo passo do Predictor: Encontrar Q(x,t+1) 
 

for(k=0;k<=99;k++) 
 {

Rh[k] = Aspec[k]/(2*hspec[k]+larguraspec[k]);  // 
Cálculo do Raio Hidráulico 
 

Sf = -
(Qspec[k]/Aspec[k])*fabs(Qspec[k]/Aspec[k])*pow(nspec[k],2)/(pow(Rh[
k],4/3)); 
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soma = -g*Aspec[k]*Sf;       //Dá partida na soma 
 

soma = soma + g*Aspec[k]*(hspec[k+1]+zspec[k+1]-
hspec[k]-zspec[k])/dx; 
 

soma = soma + (2*Qspec[k]/Aspec[k])*(Qspec[k+1]-
Qspec[k])/dx; 
 

QspecPredictor[k] = Qspec[k] - soma*dt; 
 }

// Atualiza as condições de contorno 
 

omega = t*2*3.14159265358979/(12*3600); 
 QspecPredictor[100] = Qo; 
 hspecPredictor[0] = hm - ha * cos(omega); 
 hspecPredictor[100] = hspec[100]; //ho; 
 AspecPredictor[0] = larguraspec[0]*hspec[0]; 
 AspecPredictor[100] = larguraspec[100]*hspec[100]; 
 

// Primeiro passo do Corrector: Encontrar A(x,t+1) e 
h(x,t+1) 
 

for(k=1;k<=100;k++) 
 {

Aspec[k] = (Aspec[k] + AspecPredictor[k] - 
(QspecPredictor[k]-QspecPredictor[k-1])*dt/dx) / 2; 
 

hspec[k] = Aspec[k]/larguraspec[k];    //Atualiza h 
com transf geométrica 
 }

// Segundo passo do Corrector: Encontrar Q(x,t+1) 
 

for(k=1;k<=99;k++) 
 {

Rh[k] = 
AspecPredictor[k]/(2*hspecPredictor[k]+larguraspec[k]);   // Cálculo 
do Raio Hidráulico 
 

Sf = -
(QspecPredictor[k]/AspecPredictor[k])*fabs(QspecPredictor[k]/AspecPr
edictor[k])*pow(nspec[k],2)/(pow(Rh[k],4/3)); 
 

soma = -g*AspecPredictor[k]*Sf;       //Dá partida 
na soma 
 

soma = soma + 
g*AspecPredictor[k]*(hspecPredictor[k]+zspec[k]-hspecPredictor[k-1]-
zspec[k-1])/dx; 
 

soma = soma + 
(2*QspecPredictor[k]/AspecPredictor[k])*(QspecPredictor[k]-
QspecPredictor[k-1])/dx; 
 

Qspec[k] = (Qspec[k] + QspecPredictor[k] - soma*dt) 
/ 2; 
 }
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// Fim dos cálculos do escoamento 
 

// Cálculos da Advecção-Dispersão 
 

// Primeiro passo do primeiro subpasso do Euler modificado: 
Encontrar s(k,t) 
 

//Passagem das variáveis 
 for(k=1;k<=nos;k++) 
 {

for(i=1;i<=nos;i++) a[k][i] = T((i-1),(ksispec[(k-
1)*100/(nos-1)])); 
 b[k] = cspec[(k-1)]; 
 }

//Método da Eliminação de Gauss sem pivotamento 
 e=0; 
 for(k=1;k<=(nos-1);k++) 
 {

for(i=k+1;i<=nos;i++) 
 {

e = a[i][k]/a[k][k]; 
 for(j=k+1;j<=nos;j++) a[i][j]=a[i][j]-
e*a[k][j]; 
 b[i]=b[i]-e*b[k]; 
 }

}

e=0; 
 s[nos]=b[nos]/a[nos][nos]; 
 for(i=(nos-1);i>=1;i--) 
 {

for(j=i+1;j<=nos;j++) 
 {

e=e+a[i][j]*s[j]; 
 s[i]=(b[i]-e)/a[i][i]; 
 }

e=0; 
 }

//Reposicionamento das variáveis 
 if (!((contador)%10)) for(k=0;k<=(nos-1);k++) s[k+1] = 
s[k+1]*0.5*(1+cos(k*3.1416/(nos-1)));   //Filtro raised cosine 
 for(k=1;k<=(2*nos/3);k++) s[(k-1)] = s[k]; 
 for(k=(2*nos/3);k<=nos;k++) s[(k-1)] = 0; 
 s[nos] = 0; 
 

//Segundo passo do primeiro subpasso do Euler modificado: 
Achar cchapeu(x,t+1) e soma parcial 
 

for(k=1;k<=(nos-2);k++) 
 {

soma = -(K*Aspec[k*100/(nos-1)]*cspec[k]);   // 
Termo do Decaimento de 1ª Ordem 
 

soma2 = 0; 
 soma3 = 0; 
 

for(i=0;i<=(nos-1);i++) 
 {
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soma2 = soma2 + s[i]*(-
i*sin(i*ksispec[k*100/(nos-1)])); 
 soma3 = soma3 + s[i]*(-
i*i*cos(i*ksispec[k*100/(nos-1)])); 
 }

F = 1*63*nspec[k*100/(nos-1)]*(-Qspec[k*100/(nos-
1)])/(Aspec[k*100/(nos-1)]*Rh[k*100/(nos-1)]); 
 

soma = soma + Aspec[k*100/(nos-
1)]*F*soma3*pow(dksi,2); 
 

soma = soma - (-Qspec[k*100/(nos-1)])*soma2*dksi; 
 

cspecchapeu[k] = cspec[k] + 
soma*dt/Aspec[k*100/(nos-1)]; 
 cspec[k] = cspec[k] + soma*dt/(Aspec[k*100/(nos-
1)]*2); 
 

}

// Primeiro passo do segundo subpasso do Euler modificado: 
Encontrar s(k,t) 
 

//Passagem das variáveis 
 for(k=1;k<=nos;k++) 
 {

for(i=1;i<=nos;i++) a[k][i] = T((i-1),(ksispec[(k-
1)*100/(nos-1)])); 
 b[k] = cspecchapeu[(k-1)]; 
 }

//Método da Eliminação de Gauss sem pivotamento 
 e=0; 
 for(k=1;k<=(nos-1);k++) 
 {

for(i=k+1;i<=nos;i++) 
 {

e = a[i][k]/a[k][k]; 
 for(j=k+1;j<=nos;j++) a[i][j]=a[i][j]-
e*a[k][j]; 
 b[i]=b[i]-e*b[k]; 
 }

}

e=0; 
 s[nos]=b[nos]/a[nos][nos]; 
 for(i=(nos-1);i>=1;i--) 
 {

for(j=i+1;j<=nos;j++) 
 {

e=e+a[i][j]*s[j]; 
 s[i]=(b[i]-e)/a[i][i]; 
 }

e=0; 
 }

//Reposicionamento das variáveis 
 if (!((contador)%10)) for(k=0;k<=(nos-1);k++) s[k+1] = 
s[k+1]*0.5*(1+cos(k*3.1416/(nos-1)));   //Filtro raised cosine 
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for(k=1;k<=(2*nos/3);k++) s[(k-1)] = s[k]; 
 for(k=(2*nos/3);k<=nos;k++) s[(k-1)] = 0; 
 s[nos] = 0; 
 

//Segundo passo do segundo subpasso do Euler modificado: 
Achar c(x,t+1) 
 

for(k=1;k<=(nos-2);k++) 
 {

soma = -(K*Aspec[k*100/(nos-1)]*cspecchapeu[k]);   
// Decaimento de 1ª Ordem 
 

soma2 = 0; 
 soma3 = 0; 
 

for(i=0;i<=(nos-1);i++) 
 {

soma2 = soma2 + s[i]*(-
i*sin(i*ksispec[k*100/(nos-1)])); 
 soma3 = soma3 + s[i]*(-
i*i*cos(i*ksispec[k*100/(nos-1)])); 
 }

F = 1*63*nspec[k*100/(nos-1)]*(-Qspec[k*100/(nos-
1)])/(Aspec[k*100/(nos-1)]*Rh[k*100/(nos-1)]); 
 

soma = soma + Aspec[k*100/(nos-
1)]*F*soma3*pow(dksi,2); 
 

soma = soma - (-Qspec[k*100/(nos-1)])*soma2*dksi; 
 

cspec[k] = cspec[k] + soma*dt/(Aspec[k*100/(nos-
1)]*2); 
 

}

// Finaliza 
 

t = t + dt; 
 contador = contador + 1; 
 
} // Fim do loop de tempo 
 
//Fecha o arquivo 
saida.close(); 
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7.2. Padrão de Formato do Arquivo de Saída 

 

A cada passo de tempo definido pelo usuário, o programa grava os 

resultados em um arquivo de texto puro, no seguinte formato: 

 

t(h) x Q H c largura z 
0 0 0 0.7 0 73.812 0.6 
0 2340 0 5 0 60.4516 0.552 
0 4875 0 5 0 45.9778 0.5 
0 7215 0 5 0 39.7231 0.692 
0 9750 0 5 0 32.9472 0.9 
0 12090 0 5 0 28.3212 0.948 
0 14625 0 5 0 23.3097 1 
0 16965 0 5 0 20.246 2.584 
0 19500 10 5 0 16.927 4.3 
 
0.5 0 103.846 0.754519 0 73.812 0.6 
0.5 2340 150.171 3.06128 0 60.4516 0.552 
0.5 4875 172.045 3.97695 0 45.9778 0.5 
0.5 7215 119.102 4.27173 0 39.7231 0.692 
0.5 9750 71.9641 4.56497 0 32.9472 0.9 
0.5 12090 19.2881 4.95626 0 28.3212 0.948 
0.5 14625 7.7036 5.05158 0 23.3097 1 
0.5 16965 8.45864 5.08946 0 20.246 2.584 
0.5 19500 10 5.43735 0 16.927 4.3 
 
1 0 106.555 0.914359 0 73.812 0.6 
1 2340 117.738 2.67896 0 60.4516 0.552 
1 4875 126.088 3.39767 0 45.9778 0.5 
1 7215 93.6778 3.68834 0 39.7231 0.692 
1 9750 64.5154 3.95084 0 32.9472 0.9 
1 12090 45.4752 4.2365 0 28.3212 0.948 
1 14625 28.4402 4.54795 0 23.3097 1 
1 16965 16.4417 4.84419 0 20.246 2.584 
1 19500 10 5.45692 0 16.927 4.3 
 
. . .

7 0 77.0751 3.68564 0 73.812 0.6 
7 2340 59.4228 3.74072 0 60.4516 0.552 
7 4875 44.7323 3.79219 0 45.9778 0.5 
7 7215 34.1238 3.83848 0 39.7231 0.692 
7 9750 24.8401 3.8889 0 32.9472 0.9 
7 12090 18.1318 3.94688 0 28.3212 0.948 
7 14625 12.9673 4.03157 0 23.3097 1 
7 16965 10.2456 4.20232 0 20.246 2.584 
7 19500 10 5.27594 0 16.927 4.3 
 
. . .


