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1. Introdução

Este documento objetiva apresentar os resultados da modelagem numérica 

hidrodinâmica e dispersão de traçador conservativo na área de estudo relacio-

nada a descarga sólida/liquida de efluentes da Lagoa de Evapo-infiltração(LEI) 

da Estação de Tratamento de Efluentes da Lagoa da Conceição na região cen-

tral da Lagoa da Conceição ocorrido no dia 25/01/2021 aproximadamente das 

06:00 am ás 12:00 am. 

A modelagem hidrodinâmica e de dispersão dos efluentes foi realizada com 

o pacote de modelagem Delft3D, considerado o estado-da-arte para simulação 

de ambientes marinhos, estuarinos e de águas interiores. Foram utilizados o 

módulo Delft3D-FLOW para a modelagem hidrodinâmica, o módulo Tracer para 

a modelagem de dispersão dos efluentes líquidos e do módulo Delft3D- Sed 

para os sedimentos lamoarenosos provenientes da LEI. Em adição este estudo 

compreende uma caracterização dos processos meteo-oceanográficos (marés, 

correntes, vento, precipitação), a aplicação do modelo hidrodinâmico para a si-

mulação do transporte lagrangeano de partículas, no período do evento e 45 

dias após o evento, com objetivo de avaliar a extensão da pluma, sua dispersão 

e concentração na Lagoa da Conceição.

 

A área de estudo localiza-se na região centro-leste do município de Flo-

rianópolis/SC, nas coordenadas geográficas de 27°32'0.0"S 48°26'0.0"W 

(Figura 1A).
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Área de Estudo 
Dispersão de Efluentes da Lagoa de Evapoinfiltração 

coordenadas 27°36'30.8"S  48°27'07.6"W  DATUM WGS84

Figura 1 - Área de Estudo de Dispersão dos Efluentes da Lagoa de Evapoinfiltração do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da Lagoa da Conceição.

Desde o ano 1989, o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Lagoa da 

Conceição, Florianópolis/SC, dispõe seus efluentes tratados no solo, através de 

uma lagoa de evapoinfiltração (LEI), localizada numa área de dunas, distante 

aproximadamente 350m da Lagoa da Conceição. Para atender a demanda popu-

lacional crescente da região, ampliações na ETE foram necessárias, resultando 

num aumento crescente da LEI. Segundo dados da CASAN o sistema de cordão 
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arenoso rompeu no dia 25/01/2021, iniciando aproximadamente ás 06:00 A.M. 

Segundo o estudo apresentado pela CASAN em fevereiro de 2021 – Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas Lagoa da Conceição - o volume de efluen-

tes líquidos da LEI lançados na Lagoa da Conceição foi de aproximadamente 

79.000 m3. A figura 2 e a figura 3 mostram os resultados do levantamento topo

-batimétrico realizado pela empresa no local.

Figura 2 – Morfologia da Lagoa de Eevapo Iinfiltração (LEI) e sua subdivisão segunda 
CASAN, 2021.
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Figura 3 – Secção transversal da Lagoa de Evapo infiltração (LEI) que ilustra o volume 
lançado na Lagoa da Conceição durante o evento do dia 25/01/2021.Fonte: CASAN, 2021.

Em estudo fornecido pela CASAN (Relatório técnico – Diagnóstico e investi-

gação do volume e caracterização do pacote lamoso-arenoso contido em duas 

lagoas de Evapo-infiltração localizadas no município de Florianópolis – SC, 

2018) o volume total de lama depositado no fundo da LEI era de aproximada-

mente 5.600 m3. Para modelar a dispersão da lama, estimou-se que a descar-

ga hídrica provocou a suspensão e o lançamento de aproximadamente 30% da 

lama que estava presente na LEI anteriormente – o equivalente a aproximada-

mente 2.000 m3. Esta estimativa foi feita a partir de análise do volume líquido 

residual da LEI, sendo que para obter um valor mais preciso seriam necessários 

dados de medições do volume residual de lama após o evento.

O ponto de lançamento (Figura 1B) foi considerado na orla central da laguna, 

ao lado da avenida das Rendeiras na altura da servidão Manuel Luíz Duarte nas 

coordenadas 27°36'30.8"S 48°27'07.6"W.
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O objetivo principal deste estudo é realizar um diagnóstico da dispersão 

dos efluentes líquidos e dos sedimentos lamo-arenosos provenientes da La-

goa de Evapoinfiltração (LEI) (destinação final do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Lagoa da Conceição) que foram lançados acidentalmente na La-

goa da Conceição no dia 25/01/2021, no evento de rompimento do cordão 

arenoso das dunas

A metodologia utilizada para alcançar o objetivo do estudo foi a modela-

gem numérica da hidrodinâmica da laguna por 7 meses, 5 meses antes do 

evento e 2 meses após o evento. Após a estruturação do modelo foi possível 

utilizar traçadores conservativos para verificar a dispersão dos efluentes 

líquidos e dos sedimentos na laguna. 

 

Os detalhes do modelo utilizado bem como a descrição dos dados de en-

trada e calibração do modelo estão descritos nos itens a seguir.

2. Objetivo do estudo

3. Metodologia 
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3.1 Modelagem numérica 

Para o presente estudo foi utilizado o modelo numérico Delft3D, desenvol-

vido pela Deltares, em Delft, Holanda. O Delft3D constitui em um avançado 

sistema de modelos numéricos 2D/3D (duas e três dimensões) que inclui vários 

módulos para possibilitar a simulação de processos costeiros complexos, tais 

como hidrodinâmica, transporte de sedimentos e mudanças da morfologia (ero-

são e deposição sedimentar, variação da linha de costa). A modelagem numérica 

hidrodinâmica para o presente estudo considera diversos processos físicos atu-

antes, tais como elevação de nível (maré astronômica e maré meteorológica), 

correntes, precipitação e ventos.

3.2 Modelo Delft 3D Flow

O módulo hidrodinâmico Delft3D-FLOW resolve um sistema de equações de 

águas rasas em modo bidimensional (ou integrado na vertical) ou tridimensio-

nal. O sistema de equações consiste nas equações horizontais de movimento 

(conservação da quantidade de movimento), na equação de continuidade, equa-

ções de transporte para constituintes conservativos e um modelo de fechamen-

to turbulento. A equação vertical de quantidade de movimento é reduzida à re-

lação da pressão hidrostática e as acelerações verticais são assumidas como 

sendo muito pequenas em relação à aceleração da gravidade. Isso faz com que o 

Delft3D-FLOW seja adequado para a predição de fluxos em mares rasos, áreas 

costeiras, estuários, lagos, rios e lagoas (WL | DELFT HYDRAULICS, 2011a). 

No Delft3D as equações hidrodinâmicas podem ser resolvidas em grades car-

tesianas retangulares, curvilineares ortogonais (boundary fitted) ou esféricas 

(LESSER et al., 2004). Este modelo foi extensivamente calibrado e validado 

através de experimentos de campo e de laboratório e é considerado o estado-

da-arte em modelagem hidrodinâmica
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3.3 Modelo de Transporte com Traçador 

Conservativo (TRACER)

A ferramenta TRACER, do Delft3D-Flow, pertencente ao sistema de mode-

lagem Delft3D, é anexado ao modelo de transporte de materiais conservativos 

em três dimensões. Este estima uma diluição e uma dispersão dinâmica da con-

centração de substâncias através do cálculo de fluxos advectivos e difusivos. 

Para o cálculo da concentração do traçador o Delft utiliza os campos hidrodinâ-

micos do Delft3D-FLOW. Dentre os processos físicos simulados pelo traçador, 

cita-se: 

•	 Dispersão horizontal e vertical turbulenta; 

•	 Simulação de pluma de despejos assumindo que o traçador é conservativo; 

•	 Verificação do espalhamento total e das concentrações de pico de lança-

mentos em corpos de água naturais 

3.4 Modelo de Transporte de Tedimentos 

(DELFT3D-SEDIMENTS)

A ferramenta SEDMENT, do Delft3D-Flow, pertencente ao sistema de mo-

delagem Delft3D, é anexado ao modelo de transporte em três dimensões. Este 

permite simular o transporte e a dispersão de sedimentos coesivos e não co-

esivos na água através do cálculo de fluxos advectivos e difusivos. Esta opção 

do DELFT não permite o cálculo da influência dos sedimentos na qualidade da 

água, porém aponta a trajetória dos sedimentos após o evento. 
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3.5 Grade numérica

Para a modelagem hidrodinâmica e de dispersão dos efluentes lançados na 

área de estudo foi elaborada uma grade numérica curvilinear que é apresenta-

da na Figura 4.

Figura 4 - Grade numérica utilizada no modelo Hidrodinâmico

A grade numérica do modelo hidrodinâmico é uma grade curvilínear com 144 

x 83 elementos de cálculo, largura de aproximadamente 11 km e comprimento 

aproximado de 15 km, estendendo-se de toda área interna do corpo de água da 

Lagoa da Conceição até 4 km mar adentro. A grade apresenta resolução varian-

do de 7 m a 70 m nas regiões de interesse a 200m nas regiões mais afastadas.

11



RELATÓRIO DE ESTUDO DE MODELAGEM HIDRODINÂMICA DE DISPERSÃO DOS EFLUENTES

12

3.6 Batimetria

A batimetria utilizada nos modelos de propagação de ondas e hidrodinâ-

mico foi gerada a partir da digitalização da carta náutica disponível para a 

região, obtidas da DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação da Mari-

nha do Brasil – Carta Náutica 1902 com escala de 1:100.000 com melho-

ramentos obtidos de dados como apresentados por ODRESKI, 2012 e SIL-

VA, 2013. Os dados batimétricos foram interpolados utilizando o módulo 

Delft3D-QUICKIN, através do método de interpolação triangular linear. A 

Figura 5 apresenta a batimetria interpolada na grade numérica do modelo 

hidrodinâmico em toda área de estudo.

Figura 5 - Batimetria interpolada utilizada para modelagem hidrodinâmica.
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3.7 Fronteiras do modelo

O modelo tem como finalidade reproduzir a interação de processos meteo

-oceanográficos dominantes na região de estudo: entradas fluviais, oscilação 

do nível do mar, precipitação direta e vento. A interação entre estes fenômenos 

geram as condições hidrodinâmicas de dispersão e transporte hídrico no inte-

rior da laguna. A seguir serão descritos a fonte dos dados que representaram 

estes fenômenos supracitados no modelo hidrodinâmico.

3.8 Nível do mar

Segundo trabalho apresentado em congresso por SILVA, 2019, a Influência 

das oscilações de nível oceânico em escala meteorológica nos níveis da Lagoa 

da Conceição - apresentado no Congresso Brasileiro de Limnologia - as oscila-

ções de nível do mar na escala astronômica são filtradas pelo canal da Barra da 

Lagoa sendo que o sinal resultante na laguna seja praticamente nulo.  A tabela 

1 apresenta os resultados da variância do sinal medido na Lagoa da Conceição 

das oscilações de nível astronômico e não astronômico, ou seja, de nível meteo-

rológico realizados pelo autor em 2019. 

Tabela 1
Importância relativa das oscilações do nível do mar Astronômica e não 
astronômica sentidas na Lagoa da Conceição

Variância 
Armação 

(Cm2)

% da 
Variância Total 

na Armação

% da 
Variância Total 

na Laguna

Variância 
na Laguna 

(Cm2)

Nível Medido 568,22 100 % 122,77 100 %
Componente 308,74 54,3% 0,87 0,71%
Astronômica

Componente 260,98 45,9 % 122,33 99,29%
Meteorológica

Fonte: Silva, 2019
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Como podemos verificar na análise de variância, a componente de nível do 

mar de maior influência no interior da laguna é a componente meteorológica do 

nível do mar. Os dados de nível do mar disponíveis mais próximos do Canal da 

Barra da lagoa foram os dados do marégrafo da Baia Sul da Empresa Agrícola 

de Santa Catarina (EPAGRI). A localização do marégrafo de Radar da EPAGRI 

CIRAM na entrada da baia sul de Florianópolis coordenadas 27°50'S 48°33'W 

é apresentada na Figura 6 a seguir. 

Figura 6 - Localização do marégrafo radar da Baía Sul de Florianópolis da EPAGRI CIRAM
fonte: Garbossa 2014
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Afim de obter a serie esperada para a entrada do canal foi reconstituí-

da a série da componentes de nível meteorológica do marégrafo da EPAGRI 

na Baía Sul (filtrada apartir da rotina Ttide do software Matlab publicada por 

PAWLOWICZ,2012) somado as níveis astronômicos obtidos na entrada do ca-

nal com as constantes harmônicas de maré astronômica. Os níveis totais re-

constituídos para o estudo – astronômico, meteorológico - na entrada do canal 

da barra da lagoa podem ser verificados na figura 7.

Figura 7 - Série temporal de nível do mar e suas componentes astronômicas e 
meteorológicas obtidas para o canal da barra da Lagoa

3.9 Vento

Para representar os processos de mistura no estuário da laguna da Concei-

ção foram analisados os dados de vento disponíveis para o período. 

Os dados analisados foram os ventos obtidos do banco de dados do Coper-

nicus Marine Science – MyOcean na coordenada espacial 27°31'S 48°10'W na 

zona de mar adjacente a costa e os dados de vento obtidos pela estação mete-

orológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em São José 1501 

instaladas nas coordenadas 27°36'S 48°37'W como mostra a figura 8.
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Figura 8 - Localização da Estação INMET 1501 e da saída do modelo global de vento 
obtido pela Copernicus

Afim de verificar qual é o melhor dado de entrada para este parâmetro foi 

realizada uma comparação dos dados obtidos com os valores predominantes 

para área de estudo. Segundo o estudo de SILVEIRA et al, 2014 que analisou 

os padrões de vento na mesorregião da grande Florianópolis de 1996 á 2012, 

a predominância de ventos do quadrante Norte-Nordeste (N-NE), Leste(E) e 

Sul-Sudeste (S-SE) durante todos os meses do ano, sendo que estes quadrantes 

oscilam entre o primeiro, segundo ou terceiro mais frequentes com predomi-

nâncias mensais que vão até 88% como mostra a Tabela 2.
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Tabela 2
Vento predominante ao longo dos meses, entre 1996 e 2012, para as 
mesorregiões do litoral de Santa Catarina. 

Fonte Silveira et al 2014

Portanto os dados de vento foram comparados entre si para ver qual deles 

teria a melhor representação de Florianópolis e por consequência no ambiente 

em estudo - Lagoa da Conceição.  A figura 9 apresenta os dados de vento para o 

período modelado neste estudo.

Figura 9 - Rosa dos Ventos dos dados obtidos pela Estação INMET 1501 e do modelo de 
reanalise de vento Copernicos My Ocean para o período.
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Em ambos os dados foi verificado que os ventos mais intensos foram do qua-

drante SUL, chegando a valores máximos modais de 20 a 25 m/s na estação 

INMET 1501 e 14 a 16 m/s no modelo Global de reanálise de vento obtido do 

banco de dados Copernicus My Ocean. Contudo pode se observar que os da-

dos do modelo representam melhor os ventos do quadrante N-NE e E que são 

mais frequentes e que não aparecem nos dados da estação INMET 1501. Isso 

se deve ao fato que os sensores desta estação possuem um cobrimento por 

montanha do quadrante (N-NE) pela parte continental urbana da cidade. Desta 

forma foi escolhido os dados do modelo global de reanálise para gerar os fluxos 

de mistura provocados pelo vento na laguna. 

Figura 10 - Stick-plot dos dados de vento Copernicus por 45 dias - mostrando a 
predominância de ventos do quadrante N-NE e SUL

O banco de dados possui muitas opções de modelos globais de vento, neste 

caso foi utilizado o produto Cer Sat Global Blended Wind L4 com resolução 

espacial de 0,20° e resolução temporal de 4h. Por ser um produto de reanálise 

é ainda mais seguro pois possuem pontos de validação com dados medidos ao 

redor do globo. 

3.10 Precipitação

Segundo a normal climatológica de Florianópolis - SC fornecida pelo INMET 

a precipitação acumulada anual média é de 1768 mm sendo que os três me-

ses mais chuvosos do ano são no verão, dezembro com 172 mm, janeiro com 
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250 mm e fevereiro com 201mm. Excepcionalmente nos meses de dezembro 

de 2020 e janeiro de 2021 tivemos valores acumulados de precipitação men-

sais muito maiores do que a média. Os dados de precipitação analisados foram 

relacionados as localidades Lagoa do Peri, Estação ecológica dos Carijós, San-

to Antônio de Lisboa, ETE Insular – CASAN e Itacorubi Cetre disponibilizados 

pela EPAGRI são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3
Precipitação acumulada mensal em 5 estações na ilha de Santa Catarina e sua 
Normal Climatológica

 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
 2020 2020 2021 2021
Cetre/Epagri 110.8 399.4 412.4 267.6
ETE/Insular - CASAN   343.2 184
Santo Antônio de Lisboa   429.2 172.4
Carijós  371.6 214.2
Lagoa do Peri - CASAN 167.8 369.6 444.2 169.6
Normal Climatológica INMET 150.6 172.5 250.6 201.6

A precipitação acumulada mensal no mês de novembro se mostra dentro do 

esperado pela normal climatológica, porém nos meses de dezembro e janeiro os 

valores foram muito superiores, sendo que a média das estações se apresenta 

praticamente o dobro do esperado nos meses de dezembro de 2020 e janeiro 

de 2021.

Contudo quando olhamos os dados em escala diária podemos observar que 

o mês teve grande frequência de chuva mas também eventos de precipitação 

importantes. Nos dias 23 e 24 de janeiro e nos dias que antecedem este período 

principalmente nas localidades de centrais da ilha como Santo Antônio de Lis-

boa, ETE Insular e CETRE EPAGRI. Na estação EPAGRI CETRE a precipitação 

alcançou valores de 110 mm/diários como pode ser observado na Figura 11, 

Figura 12 e Figura 13 a seguir.
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Figura 11 - Precipitação diária em cinco estações pluviométricas na ilha de SC.

Como os meses de dezembro, janeiro as precipitações foram intensas e fre-

quentes na região as condições de solo nas planícies de alagamento da Bacia 

Hidrográfica da Lagoa da Conceição estavam em condições de saturação nas 

proximidades do evento de extravasamento da LEI e do rompimento do cordão 

arenoso na manhã do dia 25/01/2021. Segundo os relatórios meteorológicos 

da EPAGRI das 23h do dia 23/01 até as 08h do dia 25/01/2021 tivemos uma 

precipitação acumulada de até 240mm em algumas regiões centrais de Floria-

nópolis, o que representa aproximadamente o acumulado mensal de todo mês 

de janeiro (normal climatológica de janeiro do INMET é de 250mm) em apenas 

33 horas.   

O mapa da precipitação acumulada no evento é apresentado na figura 12 a 

seguir.
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Figura 12 - Mapa ipsométrico do evento de precipitação do dia 23 ao dia 25/01/2021

Contudo tanto o mapa da figura 12 e o gráfico das séries temporais de pre-

cipitação diária da figura 11 revelam uma diferença significativa entre as esta-

ções, mostrando que existe uma distribuição espacial importante da chuva na 

ilha. Por este motivo e pelos dados extremos da precipitação registrada na esta-

ção Insular da CASAN serem considerados discrepantes, foi escolhido os dados 

da estação EPAGRI CETRE instalada no Itacurubi como dado de entrada para 

geração do escoamento superficial e para simulação da dispersão dos efluentes 

da LEI na Lagoa da Conceição.
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Figura 13 - Precipitação diária da Estação CETRE-EPAGRI de setembro de 2020 a abril 
de 2021

3.11 Descargas fluviais

Para encontrar os aportes fluviais da bacia hidrográfica no período de simu-

lação foi utilizada a seguinte metodologia:

   

1. Foi adotado a segmentação da Bacia Hidrográfica em 60 sub-bacias (Silva, 

et al 2017).

    

2. As vazões médias de cada sub-bacia e a produção de vazão foi obtida de 

(Silva, et al 2017).

   

3. A vazão média foi modulada a partir da chuva no período de simulação 

utilizando-se as equações de regionalização de vazões para Bacia Hidro-

gráfica para Lagoa da Conceição  de Silva, et al 2021).

A Bacia Hidrográfica possui 60 (sessenta) entradas hidrológicas. A subdivi-

são das sub-bacias foi obtidas por geoprocessamento do Modelo Digital de Ter-

reno com 1 metro de resolução por Silva et al 2017. As sub-bacias e a hidrodi-

nâmica residual obtida a partir de modelagem numérica podem ser visualizadas 

na figura 14a extraído do artigo publicado em 2017 na Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos.

Silva et al, 2017 realizou estudo dos aportes fluviais para laguna, os resulta-

dos foram publicados nos anais do Congresso Brasileiro de Recursos Hídricos. 
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O artigo faz uma estimativa de aporte Fluviais médios em cinco sub-bacias da 

Bacia hidrográfica da Lagoa Da Conceição, Florianópolis – SC. Os rios monito-

rados foram o rio João Gualberto, rio Apa (centro), rio do Porto da Lagoa e rio 

da Costa Cachoeira como mostra a figura 14b.

Figura 14 – A) Bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição - Subbacias e hidrodinâmica 
residual. Fonte: SILVA et al. Space time evolution of the trophic state of a subtropical 
lagoon: Lagoa da Conceição, Florianópolis Island of Santa Catarina, Brazil. RBRH, v. 22, 
2017. B) SILVA et al. Estimativa de aporte fluvial na Lagoa da Conceição, Florianópolis–
SC–comparação dos métodos de medição de vazão do flutuador e flowmeter, 2017.

A B

Os valores da média geométrica das vazões de cada rio indicam que a vazão 

do rio João Gualberto (152 L/s) é sempre maior, seguido pelo rio do Porto (105 

L/s), Canto (65L/s), Costa (57 L/s) e Centrinho (33L/s) da Lagoa. Os valores nos 

limites superior e inferior do intervalo de confiança (IC-95%) mostram que a 

vazão dos rios está entre 21 L/s (Centrinho) e 226 l/s (rio João Gualberto).
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Com a aplicação da regionalização de vazão adaptada por Silva et al 2021 

(tese de doutorado – UFSC), a partir de dados de vazão médias de Silva et al 

2017 e dos dados de precipitação da estação EPAGRI-CETRE, foram obtidos 

as séries temporais de vazão para todas as sub-bacias ao longo das margens da 

laguna nos meses de setembro de 2020 até março de 2021. 

A figura 16 apresenta as vazões diárias acumuladas por setores da laguna 

(laguna toda e região central) sendo comparada com o valor de descarga de 

70.000m3 estimados de lançamento da Lagoa de Evapoinfiltração do Sistema 

de Esgotamento Sanitário da Lagoa da Conceição concedidos pela CASAN no 

evento de rompimento do cordão arenoso no dia 25/01/2021.

Figura 15 - Vazão natural e antrópica estimada por regionalização de vazões para as sub-
bacias da lagoa da Conceição e descarga de efluentes da Lagoa de Evapoinfiltração.
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A figura 15 mostra que as vazões diárias lançadas na laguna variam de deze-

nas de milhares de metros cúbicos por dia até centenas de milhares de metros 

cúbicos por dia. No dia 25/01, devido a saturação do solo na bacia hidrográfica 

promovida, sobretudo, nos 5 dias que antecederam o evento as vazões totais 

escoadas para a laguna chegaram a valores na ordem de 550.000 m3/dia. 

Em contrapartida quando observamos somente a região central da laguna 

podemos verificar que no dia 25/01/2021 a vazão de descarga da LEI (79.000 

m3) foi ligeiramente menor do que a vazão escoada pelos rios que drenam para 

esta região (83.570 m3 no dia do evento).    

 

Sendo que somente esta informação já indica que o impacto deste lançamen-

to será sentido de forma aguda de maneira mais expressiva na região central da 

laguna, podendo se estender pelos outros setores com o passar dos dias. 

A tabela a seguir mostra a comparação dos dados de vazão usados para simu-

lação com os dados publicados por Silva et al 2017.

1. João Gualberto 12,5 152.8 69.7 749.5 135.1 54.1  1062.1
2. Porto da Lagoa 2,7 105.1 67.3 221.7 85.1 9.8 193.4
3. Apa centro 2,1 33.1 4.3 182.2 31.3  13.2 243.1
4. Costa cachoeira 1,5 57.3 10.3 165.4 39.5 15.6 313.4

Área da 
Bacia
(Km2)

Vazão 
(Silva et al, 2017) (l/s)

média   mínima   máxima

Vazão 
do período de simulação

média   mínima   máxima

Sub-bacia

3.12 Calibração do Modelo Hidrodinâmico

O procedimento de calibração consiste na verificação da configuração geral 

do modelo numérico (e.g., grades numéricas, batimetria, condições de fronteira, 

forçantes externas, etc.) e ajuste de determinados parâmetros do modelo nu-

mérico, buscando uma reprodução fidedigna dos processos observados no am-

biente real. Uma vez que o modelo esteja devidamente calibrado nos pontos de 

medição, torna-se possível a extrapolação de informações para o restante do 

domínio de forma confiável. 
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Os valores do coeficiente de rugosidade de Chezy foram ajustados de 

acordo com os valores de calibração encontrados por Bier (2018) no Canal 

da Barra da Lagoa e por Silva(2021 – ainda em vias de publicação) na laguna 

como um todo. Além dos valores de literatura também foi feita uma calibra-

ção a partir de dados de perfil de salinidade ao longo da coluna d’água em 14 

estações amostrais ao longo do corpo de água. As medições foram realiza-

das no dia 15 de março de 2021.

Tabela 3
Parâmetros de calibração do modelo hidrodinâmico.

Parâmetro de calibração Valores utilizados

Passo de tempo de cálculo 1 min 
Densidade da água 1025 kg/m3
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,036 (Bier, 2018)
Coeficiente de Eddy de difusão  1 m²/s
turbulenta horizontal  
Coeficiente de Eddy de difusão Calculado com método K-Épsilon
difusão turbulenta vertical com valor mínimo de 10-3 m²/s
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4. Resultados 

4.1 Validação do modelo em tridimensional

Para validação do modelo foram utilizados os dados de salinidade levantados 

na campanha executada pela CASAN no dia 15/03/2021 onde foram realizadas 

o perfil de salinidade em 14 pontos ao longo da Lagoa da Conceição como mos-

tra a figura 16.

Figura 16 - Pontos 
de amostragem do 
perfil de salinidade 
na coluna d'água 
realizados pela 
CASAN em 
15/03/2021
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A partir dos dados informados pela Companhia foi possível fazer a interpola-

ção dos dados em superfície e fundo. O mapa gerado pela interpolação é apre-

sentado na figura 17. O método utilizado foi de krigagem, pois considera a maior 

quantidade de informação disponível. Os dados de superfície foram os primei-

ros 15% da coluna d’água e os dados de fundo foram os últimos 15% do perfil de 

salinidade.

SUPERFÍCIE FUNDO

Figura 17 - Mapa da salinidade no dia 15/03/2021 - Os dados utilizados para 
interpolação da salinidade de superfície e de fundo foram levantados pela CASAN
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Para verificar a validade do modelo hidrodinâmico em 3 dimensões foi con-

frontado o mapa de salinidade obtido pelo modelo no mesmo dia da amostra-

gem como mostra a Figura 18. 

Figura 18 - Mapa de salinidade da Lagoa da Conceição dado pela modelagem no dia 
15/03

4.2 Analise do cenário meteo-oceanográfico

Através da análise da totalidade dos dados levantados para o período que 

antecede e procede o evento do dia 25/01/2020 podemos observar que:

1. Pelo período de 60 dias antes do evento as precipitações foram muito in-

tensas o que provocou uma sobre-elevação no nível da Lagoa da Concei-

ção e fluxo predominante de vazante. 

2. Nos 15 dias que procederam após o evento as chuvas tiveram uma redu-

ção importante e com elas a vazão também reduziu. Em contrapartida ti-

vemos uma sobreelevação do Nível do mar acentuada no início do mês de 

fevereiro que se prolongou até a metade do mês o que sugere um repre-
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samento das massas de água e redução da diluição com águas marinhas e 

intensificação da recirculação local dentro da laguna neste período. 

3. A partir do dia 15 de fevereiro observamos uma redução do nível meteoro-

lógico e o mesmo padrão de oscilações médias deste nível do mar se prolon-

gando	até	o	final	do	período	de	monitoramento,	o	que	sugere	que	a	diluição	e	

dispersão em direção ao mar começa a ser efetiva neste período. 

P1
até 25/01 a partir de 15/02

P2 P3
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4.3 Níveis 

Figura 19 - Série temporal dos níveis obtidos em 4 setores do modelo - Oceano, setor 
Central da Laguna, setor Norte e setor Sul.

As variações do nível na laguna mostram que toda laguna responde de 

forma praticamente homogênea as oscilações do nível do mar na escala me-

teorológica. Os períodos variam de 2 á 5 dias na média, o equivalente as 

oscilações de escala meteorológica. O nível médio da laguna se apresentou 

7,1 cm acima do nível do mar na média e o canal funcionou como um filtro de 

maré astronômica como observado por Rocha, 2007; Odreski, 2012; Silva, 

2013; Bier,2019; Silva, 2017.
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4.4 Salinidade nos pontos de amostragem do modelo

Figura 20 - Série temporal de salinidade em pontos de monitoramento do setor Sul, Norte 
e Central da laguna.

A figura mostra que a salinidade respondeu de forma diferente em cada setor 

da laguna. A comparação dos dados de superfície e fundo da região central mos-

tram a forte estratificação salina na região documentada por diversos autores 

ao longo do tempo (Fonseca, 2006; Fontes, 2011; Silva,2017). Na região sul e 

norte pode-se observar que a salinidade possui oscilações mais suaves do que 

na região central, isso se deve a menor influência oceânica nestes setores, sen-

do que a região sul possui valores ligeiramente menores do que a norte.

4.5 Dispersão do traçador conservativo no dia 

do Evento 

A partir dos resultados da modelagem hidrodinâmica foi possível traçar a 

descarga material total lançada na laguna no dia 25/02/2021. Nos mapas a se-

guir podemos observar a dispersão do material ao longo do corpo lagunar no 
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tempo. Na parte superior de cada mapa é informada a data da imagem e no lado 

direito a “concentração” do traçador encontrados no corpo de água. 

A escala de valores para concentração do traçador utilizada foi escolhida 

para representar a diferença de concentração do nitrato e fosfato entre a água 

da Lagoa de Evapoinfiltração(da ordem de miligramas) e da Lagoa da Conceição 

(na escala de microgramas) como mostra a tabela 4.

Tabela 4
Comparação entre os valores de concentração de nutrientes na LEI(Santos, 
2018) e na Lagoa da Conceição (Silva, et al 2017)

Local e fonte dos dados Nitrato Fosfato
Laguna (Silva et al, 2017) De 7,5 á 750 ug/l De 2,5 á 75 ug/l
LEI (Santos, 2018) De 8 á 12 mg/l De 5 á 7 mg/l
 (8000 ug/l á 12000 ug/l) (5000ug/l á 7500 ug/l)

A tabela mostra que a razão entre as duas concentrações da ordem de 100 

á 1000 unidades, então quando observamos na escala de cores os valores va-

riando de 0,01 á 0,1 estamos vendo uma variação da ordem de 10 á 100 vezes 

as concentrações de nitrato ou fosfato da laguna, com relação aos valores en-

contrados por Silva et al, 2017 no artigo que sintetiza os dados de qualidade 

da água de 2001 á 2015. No trabalho o autor mostra que as variações de con-

centração de nutrientes dissolvidos na laguna mudaram em escala logarítima 

ao longo do tempo, de forma que a laguna passou de estado oligotrófico para 

eutrófico neste período. Contudo as variações espaciais da concentração de 

nutrientes variam em menor escala sendo que a visualização dos dados é mais 

satisfatória em escala normal de representação.

4.6 Efluente LEI

A partir dos resultados obtidos pela modelagem da pluma do traçador do 

efluente da Lagoa de Evapoinfiltração foi possível gerar as figuras 21 e 22 a 
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seguir. A figura 21 mostra a série temporal das concentrações em três pontos 

de monitoramento do modelo na laguna – um no setor central (onde se vê a ca-

mada um e cinco), outro no setor norte (onde se vê a camada 1) e outro no setor 

sul (onde se vê a camada um).

Figura 21 – Série temporal da concentração do traçador de efluente da Lagoa de 
Evapoinfiltração na Lagoa da Conceição nos setores Norte, Central e Sul obtidos a partir 
da modelagem

A Figura 22 mostra os mapas de concentração do traçador conservativo do 

efluente da LEI ao longo do tempo no período de interesse do evento do dia 

25/01/2020.
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Figura 22 - Mapas de concentração do traçador do efluente da LEI na Lagoa da 
Conceição ao longo do tempo.
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Pelas figuras 21 e 22 observamos que os picos de concentração do efluente 

foi localizado no setor central, onde chegaram a 0,30 (3 a 30 vezes maiores do 

que as concentrações usuais do traçador utilizado - no caso com base nas con-

centrações de nitrato, conforme apresentado no item 4.5 deste relatório). Na 

região norte e sul o pico na concentração do traçador é menor (0,10) sendo que 

chegam de forma mais lenta. 

Contudo a partir do momento em que as concentrações se igualam em toda 

laguna (aproximadamente no dia 15/02) a redução da concentração do traçador 

na região central começa a ser menor, o que caracteriza uma condição de maior 

diluição neste setor – devido a maior proximidade do canal da barra. O contrá-

rio acontece com os setores norte e sul, onde a distância do canal da barra faz 

com que as concentrações residuais permaneçam com redução mais branda até 

o final do período de modelagem. 

4.7 Transporte e dispersão dos sedimentos 

O transporte de sedimentos coesivos do evento foi observado somente no 

setor central da laguna, nos demais setores existe transporte de sedimentos, 

mas de outras origens como fluvial e dos canais (onde a velocidade de escoa-

mento é maior). 

As figuras a seguir mostram as concentrações de sedimentos na coluna 

d’água, ou seja, quando vemos a concentração aumentando significa que existe 

uma concentração de sedimentos em transporte na água. Já no momento em 

que as concentrações diminuem estamos vendo o processo de decantação des-

tes sedimentos, ou seja, os sedimentos estão descendo pela coluna d’água até 

o fundo da laguna, onde fica retido neste compartimento. As imagens a seguir 

mostram a concentração de sedimentos na coluna d’água na camada 1 (supe-

rior – layer 1) e depois na camada 5 (mais profunda – layer 5) obtidos a partir da 

simulação do evento.
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Figura 23 - Concentração dos sedimentos lamoarenoso provenientes da LEI na Lagoa 
da Conceição
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Observando a Figura 23 é possível verificar que o comportamento dos se-

dimentos é bem diferente do comportamento dos efluentes líquidos, uma vez 

que este precipita rapidamente (na escala de horas) na região central da laguna, 

sendo que as maiores concentrações são encontradas na proximidade da aveni-

da das Rendeiras.

4.8 Considerações finais

Foram realizadas simulações numéricas hidrodinâmicas de dispersão do des-

pejo de efluentes pós tratados e sedimentos no evento do dia 25/01/2021 na 

bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição, para cenários de emissão de 79.000 

m3 de efluentes líquidos e 2.000 m3 de sedimentos, todos provenientes da La-

goa de Evapo Infiltração – que é a destinação final dos efluentes tratados da Es-

tação de tratamento de Esgotos da Lagoa da Conceição.  As simulações tiveram 

início em 01/09/2021 e foram até o dia 26/03/2021, totalizando aproximada-

mente 7 meses de simulação (5 meses de aquecimento do modelo e 2 meses de 

dispersão dos efluentes após o evento).

O modelo hidrodinâmico tridimensional com 5 camadas verticais foi calibra-

do com dados de literatura e validado com dados dos perfis de salinidade levan-

tados em todo corpo lagunar pela CASAN no período de simulação. 

Averiguou-se que o modelo respondeu pelas condições meteo-oceanográfi-

cas impostas a laguna. No momento do evento uma grande quantidade de água 

doce estava entrando na laguna pelos rios e uma sobre-elevação do nível do 

mar aconteceu no dia 15/02 (aproximadamente 20 dias após o lançamento) fez 

com o que houvesse uma dispersão dos efluentes lançados majoritariamente 

dentro da laguna  Após a passagem do sistema frontal do dia 15/02 os efluentes 

começaram a ser efetivamente transportados para fora da laguna.  
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Os resultados da modelagem com traçador conservativo e de sedimentos 

provenientes da LEI mostraram que:

    

•	 Os efluentes se espalharam por toda laguna, sendo que as maiores con-

centrações foram encontradas na região central (logo após o evento) e 

menores nos setores norte e sul da laguna.

    

•	 Na região central da laguna o efeito agudo foi sentido mais rapidamente 

do que nos demais setores. Em aproximadamente 24 horas após o even-

to as concentrações do traçador conservativo foram de até 30% da con-

centração de lançamento. Logo após o pico de 30% se procedeu uma fase 

de dispersão do traçador pelas outras partes da laguna, este processo se 

desenvolveu ao longo de 20 dias (de  25/01 a 15/02 aproximadamente). 

Após este período as concentrações se estabilizaram na faixa de 7% e se 

iniciou uma etapa de lento declínio, onde os poluentes começaram a se 

diluir com as águas doces dos rios e oceânicas. Esta fase apresentou declí-

nio médio de 1,5% ao mês de 16/02 a 26/03 na região central.

    

•	 Nas regiões norte o efeito agudo foi menor, a concentração do traçador 

aumentaram lentamente até o quinto dia, alcançando o pico de 7% vol/vol 

de concentração no sétimo dia após o evento. Após o pico os valores fo-

ram reduzindo lentamente até o final do período de simulação (de 15/02 

a 26/03/2021). A taxa de redução no setor norte foi de 0,8% ao mês

    

•	 O setor sul foi o último a receber os efluentes, aproximadamente 7 dias 

após o evento as concentrações começaram a aumentar e atingiu o pico 

de 6% no nono dia de simulação após o lançamento. Após o pico os valo-

res foram reduzindo lentamente até o final do período de simulação (de 

15/02 a 26/03/2021). A taxa de redução no setor Sul foi de aproximada-

mente 0,5% ao mês. 

   

•	  O modelo de transporte de sedimentos mostrou que os sedimentos pro-

venientes da Lagoa de Evapoinfiltração foram transportados e deposita-

dos na porção sul do setor central da laguna (na proximidade da avenida 

das Rendeiras). Sendo que o processo de dispersão e sedimentação acon-
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teceu em aproximadamente 10h; Sendo que as concentrações de sedi-

mentos na camada 1 (superfície) reduziram mais rapidamente do que na 

camada 5 (mais profunda). Contudo a simulação mostrou que 24h após o 

evento os sedimentos já tinham sedimentado em sua maior parte na re-

gião central da laguna.

A alta taxa de sedimentação no setor central da laguna se justifica pelas 

baixas velocidades de deslocamento nesta região da laguna (Odreski, 2012; 

Silva, 2013).

A pequena taxa de decaimento das concentrações no setor sul da laguna pode 

ser explicada pelo estrangulamento do canal que liga o setor sul com o central, 

de forma que existe um represamento ainda maior das entradas e saídas oceâ-

nicas. Segundo Silva et al 2019 o setor sul da laguna é o que possui maior tempo 

de residência, chegando a centenas de dias em períodos de estiagem, em con-

traste com a região norte e central da laguna que levam cerca de 60 e 44 dias 

para se renovar.
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5. Recomendações para trabalhos futuros

Afim de avaliar as alterações de ordem biogeoquímica bem para as alterações 

provocadas na laguna a partir do lançamento dos efluentes da Lagoa de Eva-

poinfiltração recomenda-se que se realize uma segunda etapa de modelagem 

que considere qualidade da água da laguna. Neste processo pode-se responder 

perguntas relacionadas as alterações efetivas nas concentrações de nutrientes 

(nitrogênio e fósforo) e do metabolismo da produção primária, nitrificação e 

desnitrificação e da ciclagem do fósforo no ecossistema da Lagoa da Conceição 

– como por exemplo a absorção destes pelas microalgas e macroalgas presen-

tes na laguna.

Além da modelagem é importante dar continuidade ao monitoramento de 

qualidade da água. O ideal seria obter uma série temporal suficientemente re-

presentativa de pontos com monitoramento de qualidade da água para que se 

possa a partir do modelo encontrar respostas precisas aos diversos estressores 

antrópicos que pressionam a laguna de diversas formas. A partir do modelo de 

qualidade da água também é possível embasar, com os dados modelados, me-

didas que ajudem na remediação dos efeitos destes lançamentos e testar as 

possibilidades antes de aplicar em campo, o que reduziria significativamente os 

custos operacionais.
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