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RESUMO – Cavidades laterais são um tipo de zona de armazenamento temporário que ocorre em 

sistemas fluviais. As cavidades desempenham papel importante no estudo de processos de troca de 

massa, especialmente por promover maior tempo de residência. Neste estudo, uma simulação 

numérica do escoamento através de uma cavidade lateral vegetada foi desenvolvida para analisar o 

impacto da vegetação na hidrodinâmica da cavidade. A vegetação foi representada por um modelo 

poroso. A cavidade apresentou velocidades reduzidas e um sistema de circulação que foi deslocado 

para fora do centroide da cavidade devido à vegetação. O modelo conseguiu se ajustar os dados 

experimentais, a um custo computacional reduzido em comparação com métodos que não utilizam o 

meio poroso. 
 

ABSTRACT– Lateral cavities are a type of transient storage zones that occur in riverine systems. 

They play an important role in mass transport processes, especially due to a higher residence time. 

In this study, a numerical simulation of flow past a lateral cavity with vegetation was performed to 

assess the impact of the vegetation on the cavity hydrodynamics. The vegetation drag was 

introduced as a porous medium. The cavity had slower velocities and a shifted vortex centre 

compared to unvegetated cavities. The model reproduced the experimental results at a reduced 

computational cost compared to the traditional numerical approaches used to simulate vegetated 

flows. 
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INTRODUÇÃO 

Cavidades laterais são regiões adjacentes ao canal principal de rios, nas quais a dinâmica do 

escoamento é caracterizada pela baixa velocidade, maior tempo de residência e presença de zonas 

de recirculação (Chang et al., 2006). Os processos de troca entre o canal principal e a cavidade 

ocorrem por meio de uma interface única. Visto que o tempo de residência dentro da cavidade é 

prolongado devido à redução da velocidade do escoamento, a cavidade lateral se torna propícia à 

sedimentação, que por sua vez pode se tornar um substrato adequado ao crescimento de vegetação. 

A presença da vegetação altera a hidrodinâmica na cavidade e as taxas de trocas na interface (Xiang 

et al., 2019). 
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A importância de cavidades laterais em ecossistemas é significativa. Por exemplo, as 

velocidades reduzidas e a recirculação promovem maiores taxas de deposição de sedimentos e 

matéria orgânica (Juez et al., 2018) e criam um ambiente lêntico favorável à reprodução de peixes 

(Landwüst, 2006). Além disso, cavidades laterais propiciam o armazenamento temporário de 

nutrientes e contaminantes, como metais pesados (Argerich et al., 2011; Xiang et al., 2019), o que 

as torna uma estrutura viável para a retenção e remediação dessas substâncias. 

Considerando que a vegetação ocorre naturalmente em cavidades laterais e que sua presença 

altera as dinâmicas do escoamento, o objetivo deste trabalho foi simular numericamente o 

escoamento em uma cavidade lateral vegetada, de forma a melhor compreender os efeitos da 

vegetação no escoamento dentro da cavidade. 

 

MÉTODOS 

A geometria do modelo consistiu em um trecho de canal retangular com uma cavidade lateral 

(Figura 1). O canal principal possuiu comprimento de Lch = 1,25 m (eixo x), largura Wch = 0,30 m 

(eixo y) e profundidade Hch = 0,10 m (eixo z). A cavidade lateral apresentou comprimento Lcv = 

0,25 m, largura Wcv = 0,15 m e profundidade Hcv = Hch = 0,10 m. O aspecto de forma da cavidade 

foi de Wcv/Lcv = 0,60. Estas dimensões foram baseadas nos experimentos laboratoriais de Xiang et 

al. (2019). A velocidade média no canal principal foi de U = 0,101 m/s, o que correspondeu ao 

número de Reynolds de 9000 (escoamento turbulento). 

 

Figura 1 – Domínio numérico. A origem das coordenadas (x, y, z = 0) está no canto inferior esquerdo do canal, a partir 

do fundo. A entrada do canal está em x = 0 m, a saída se localiza em x = 1,25 m e a cavidade aparece entre x = 0,25 e 

0,50 m, adjacente ao canal. 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  3 

 

O domínio foi computado através do método dos volumes finitos, e desta forma foi necessária 

a discretização da geometria em uma malha. A geometria foi dividida em quatro blocos: “cavidade” 

(0.25 m ≤ x ≤ 0.50 m, 0.30 m ≤ y ≤ 0.45 m), “canal jusante” (0.50 m ≤ x ≤ 1.25 m), “canal 

montante” (0 ≤ x ≤ 0.25 m) e “canal adjacente à cavidade” (0.25 m ≤ x ≤ 0.50 m, 0 ≤ y ≤ 0.30 m). A 

malha em todo o domínio foi constituída por hexaedros ortogonais entre si. O bloco “cavidade” 

apresentou 80 divisões nos eixos x e y, sendo que os elementos próximos às paredes tiveram o 

tamanho reduzido, com uma taxa total de crescimento dos elementos igual a 2, para obter maior 

acurácia na simulação. Todo o domínio foi dividido 40 vezes no eixo z, com uma taxa total de 

crescimento igual a 41 a partir do fundo do canal. No total, a malha apresentou 1.408.000 

elementos. 

Na superfície livre (z = 0,10 m) e na superfície de corte (y = 0), a aproximação de parede 

deslizante foi aplicada. A entrada do canal (x = 0) foi modelada com um perfil de velocidades e 

tensões de Reynolds pré-calculados em uma simulação separada de escoamento periódico. Estes 

dados foram mapeados para gerar vórtices sintéticos na entrada e que correspondam ao escoamento 

plenamente desenvolvido (turbulentDFSEM). A saída (x = 1,25 m) foi tratada como gradiente zero, 

e todas as outras superfícies do domínio foram tratadas como paredes lisas não deslizantes. A 

função de parede nutUSpaldingWallFunction foi implementada em todas as paredes para 

contabilizar a variação da viscosidade turbulenta no domínio, que utiliza a função de Spalding para 

calcular o valor de velocidade em função da distância da parede. Finalmente, o modelo large eddy 

simulation (LES) foi implementado, com um filtro de sub-malha wall-adapting local eddy-viscosity 

(WALE) para considerar os efeitos da turbulência no canal. 

A vegetação emergente atribuída à cavidade foi baseada no caso 2 presente em Xiang et al. 

(2019). O modelo usado para descrever a resistência da vegetação ao escoamento foi o meio poroso 

de Darcy-Forchheimer, nos quais os coeficientes de arrasto inercial e viscoso foram calculados com 

base na equação de Ergun para as direções x e y. A anisotropia causada pela vegetação foi atribuída 

na direção z, na qual os coeficientes de arrasto foram calculados através do método de Oldham and 

Sturman (2001). 

O pacote de código aberto OPENFOAM (versão 1912) foi utilizado para calcular o modelo 

computacional. O módulo de cálculo do acoplamento pressão-velocidade implementado foi o 

PIMPLE, modelo que une a formulação transiente do esquema PISO (Pressure Implicit with 

Splitting of Operators) com a formulação permanente do SIMPLE (Semi-Implicit Method for 

Pressure-Linked). Os esquemas numéricos escolhidos foram de segunda ordem, para que os 

cálculos fornecessem a precisão necessária à boa implementação do modelo LES. Os incrementos 
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computacionais de tempo foram definidos de maneira variável. Para garantir a estabilidade do 

cálculo, o número de Courant foi definido com o valor máximo de 0.90. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As velocidades médias (média temporal) dentro da cavidade apresentaram magnitudes 

menores que no canal principal (Figura 2). Um único sistema de circulação foi observado na 

cavidade (Figura 3), conforme o esperado para 0.5 < Wcv/Lcv < 1.5 (Uijttewaal, Lehmann e Mazijk, 

2001). A formação dessa circulação ocorreu pela transferência de quantidade de movimento do 

canal principal à cavidade lateral. Como o escoamento ocorreu da esquerda para a direita, a 

circulação adquiriu o sentido anti-horário. No canto superior esquerdo da cavidade (x, y = 0,43 m, 

0,27 m), foi observada uma redução ainda maior da velocidade, para valores de U < 0,05 m/s . Isso 

ocorreu devido ao percurso do jato proveniente do canal principal, que se originou na região inferior 

direita (0,28 < x(m) < 0,50; 0,30 < y(m) < 0,32) e perdeu energia conforme foi percorrendo a 

cavidade, devido ao arrasto imposto pela vegetação. 

Em termos de troca de energia, o modelo foi capaz de captar a interface entre a cavidade e o 

canal principal, que pode ser visualizada através do gradiente contínuo de velocidades que se forma 

a partir da ponta inferior esquerda da cavidade (0,30 < y(m) < 0,32) (Figura 2). A partir deste ponto, 

os vórtices são dissipados e podem adentrar a cavidade ou serem ejetados para o canal principal 

(Figura 4) (Uijttewaal, 2005). É possível observar a diferença na magnitude dos vetores de 

velocidade da interface e o interior da cavidade (Figura 4), valores ao menos 66 % menores que os 

da interface e do canal principal, o que indica que cavidades laterais vegetadas favorecem a 

deposição de massa devido à baixa velocidade. 
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Figura 2 – Contorno das velocidades médias no plano xy, em z = 0,6Hch. 

 

Figura 3 – Contorno das velocidades médias no plano xy, em z = 0,6Hch, com as linhas de corrente associadas ao 

escoamento. 
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Figura 4 - Vetores de velocidade média no plano xy, em z = 0,6Hch.  

Em uma comparação direta com os dados numéricos e experimentais de literatura, o modelo 

apresentou resultados similares. O procedimento de média de conjunto foi adotado para condensar 

os valores de velocidade do plano z = 0,6Hch a uma única linha capaz de descrever o 

comportamento interno da cavidade (Figura 5), onde y0 representa o início da cavidade. O modelo 

conseguiu se ajustar bem aos dados experimentais, exceto na região próxima a (y-y0)/Hch = 1.5. Isso 

pode ter ocorrido devido ao tamanho dos elementos nesta região, o que exigiria um maior 

refinamento da malha. Entretanto, o modelo conseguiu obter uma precisão considerável se 

comparado ao modelo de Xiang et al. (2019), que utilizaram uma malha bem mais refinada 

(aproximadamente 15 milhões de elementos), o que confere ao modelo atual a vantagem de oferecer 

maior velocidade de simulação e menor custo computacional. A tendência da circulação anti-

horária se confirma através do perfil de velocidades, em que a região mais afastada do canal 

principal (0,82 < (y-y0)/Hch < 1,50) apresentou velocidades negativas, enquanto a região próxima à 

interface apresentou velocidades positivas (0 < (y-y0)/Hch < 0.6).  

Na Figura 3, o centro da circulação, região onde a velocidade é nula, se deslocou para a 

direita da cavidade vegetada, no eixo x, quando comparada a cavidades sem vegetação (e.g., Muto 

et al. (2000), nas quais o centro da circulação ocorre no centróide da cavidade. Entretanto, não 

houve um deslocamento do centro da circulação no eixo y, o que pode ser verificado tanto pelos 

contornos da Figura 3 quanto pela zona de velocidades próximas de zero em 0.6 < (y-y0)/Hch < 0.82 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Comparação das médias de conjunto das velocidades médias u no plano xy, em z = 0,6Hch. 

 

CONCLUSÃO 

O modelo numérico de cavidades laterais vegetadas apresentou uma bom ajuste aos dados 

experimentais de literatura. A abordagem de modelos porosos anisotrópicos se mostrou uma 

ferramenta capaz de reproduzir os aspectos qualitativos e quantitativos do modelo, a um custo 

reduzido quando comparada à técnica mais convencional de arranjo de cilindros. Este modelo 

validado pode representar uma nova forma de estudar cavidades e servir de base para investigações 

mais detalhadas. 
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