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RESUMO - A interdependência entre a hidrodinâmica dos lagos e as entradas de água das bacias 

hidrográficas é um fator determinante na compreensão de como os processos físicos, químicos e 

biológicos se desenvolvem nos ecossistemas lacustres. Neste trabalho, realizamos um acoplamento 

off-line em que usamos um modelo bidimensional baseado nas equações de águas rasas (SW2D) 

para modelar os fluxos das águas superficiais na bacia hidrográfica e a versão paralelizada do 

Código de Dinâmica de Fluidos Ambiental (EFDC) para a hidrodinâmica do lago. O modelo EFDC 

foi implementado com Message Passing Interface (MPI) e nós implementamos o modelo SW2D 

em linguagem CUDA C/C++ para processamento paralelo em unidade de processamento gráfico 

(GPU). O modelo acoplado SW2D-EFDC foi aplicado na modelagem hidrodinâmica da Lagoa do 

Peri considerando as interações entre a hidrodinâmica do lago e as entradas das águas superficiais 

simuladas na bacia hidrográfica durante um evento de precipitação. Nas simulações foram 

considerados diferentes cenários, que mostram as influências das entradas de água e do vento na 

hidrodinâmica do lago. O SW2D-EFDC é uma ferramenta útil para estudos da hidrodinâmica de 

lagos considerando a hidrologia da bacia hidrográfica. Além dos processos analisados neste estudo, 

o modelo tem diversas configurações que possibilitam a modelagem do transporte de solutos e 

sedimentos, processos térmicos e de qualidade da água em lagos. 

Palavras - Chave – SW2D-GPU, EFDC-MPI, Hidrodinâmica. 

 

INTRODUÇÃO 

Os escoamentos superficiais e subterrâneos provenientes das bacias hidrográficas influenciam 

a hidrodinâmica dos lagos aos quais estão conectados (Lopes et al., 2018). O estudo dessa conexão 

bacia-lago é crucial para o entendimento da hidrodinâmica e dos aspectos físicos, químicos e 

biológicos do lago (Rueda; Macintyre, 2010). Modelos hidrológicos e hidrodinâmicos acoplados 

podem ser um recurso valioso para a compreensão desses sistemas (Huang et al. 2016). A maioria 

das abordagens de acoplamento geralmente consideram apenas as entradas de água no lago por 

meio dos rios principais (Xie et al., 2012; Li et al., 2014). Portanto, as entradas difusas que ocorrem 

nos limites entre o lago e a bacia hidrográfica ainda precisam ser mais estudadas. 

Entradas difusas de água podem ser importantes para estimar como as velocidades do fluxo da 

água influenciam no transporte de nutrientes e na forma como as mudanças no regime de fluxo local 

se propagam nos sistemas aquáticos (Janssen et al., 2019). Modelos hidrológicos distribuídos 

podem simular fluxos de águas superficiais e estimar as entradas difusas de água no sistema lacustre 

com base em equações de águas rasas, onde abordagens bidimensionais (2D) são frequentemente 

utilizadas (e.g., Echeverribar et al.,2019; Costabile; Costanzo, 2021). Para modelagem de lagos e 

lagoas modelos hidrodinâmicos tridimensionais (3D) são utilizados com objetivo de representar as 

características físicas, químicas ou biológicas da água variando horizontalmente e verticalmente, 

como no trabalho de Bocaniov et al. (2016) em que o modelo ELCOM-CAEDYM foi usado para 

relacionar as cargas externas de fósforo com a dinâmica espaço-temporal da hipóxia no Lago Erie; e 

no trabalho de Rueda and MacIntyre (2010) em que o modelo SI3D (Smith, 2006) foi usado para 

explorar o comportamento dos fluxos das águas pluviais em pequenos lagos de batimetria complexa 

                                                           
1) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. thomas.carl@hotmail.com 

2) Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. pedro.chaffe@ufsc.br 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 2 

com bacias hidrográficas interligadas, mostrando que os modelos hidrodinâmicos 3D podem 

representar a evolução da estrutura térmica e o modo com que as águas dos rios influenciam na 

hidrodinâmica dos lagos. 

Usar um modelo 2D de águas rasas acoplado a um modelo hidrodinâmico 3D exige grande 

capacidade de processamento computacional. Este problema pode ser minimizado usando modelos 

adaptados para processamento paralelo em múltiplos processadores por meio de implementações 

que usam Message Passing Interface (MPI) ou linguagens que permitem processamento em 

dispositivos massivamente paralelos como as unidades de processamento gráfico (GPU) com 

tecnologia CUDA. Entre as opções de modelos hidrodinâmicos que foram paralelizados para 

oferecer alta performance computacional está o Environmental Fluid Dynamics Code (EFDC) 

originalmente desenvolvido pelo Instituto de Ciências Marinhas de Virginia – Estados Unidos 

(Hamrick, 1992). O modelo EFDC é de código aberto e pode simular fluxos tridimensionais, 

transporte, processos térmicos e biológicos em rios, lagos, estuários e regiões costeiras. Uma versão 

paralelizada do modelo EFDC foi desenvolvida por O’Donncha et al. (2014) usando MPI para 

proporcionar simulações com alta performance em cluster de computadores.  

Com objetivo de simular a hidrodinâmica de lagos considerando as entradas difusas de água 

vindas da bacia hidrográfica, nós acoplamos o modelo EFDC-MPI com um modelo 2D de águas 

rasas (SW2D) que implementamos em linguagem CUDA C/C++ para processamento paralelo em 

GPUs com tecnologia CUDA (Carlotto et al., 2018; Carlotto et al., 2021). O modelo acoplado 

SW2D-EFDC usa computação paralela com processamento híbrido em que os fluxos de água na 

bacia hidrográfica são calculados na GPU e a simulação 3D da hidrodinâmica do lago é realizada 

em um cluster de computadores usando MPI. O modelo acoplado SW2D-EFDC foi aplicado na 

modelagem hidrodinâmica da Lagoa do Peri considerando as interações entre a hidrodinâmica do 

lago e as entradas das águas superficiais simuladas na bacia hidrográfica durante um evento de 

precipitação. O SW2D-EFDC pode simular as interações entre os fluxos de água vindos da bacia e a 

hidrodinâmica do lago considerando as forçantes atmosféricas (ex., vento, temperatura e radiação 

solar) e tem várias configurações para a modelagem hidrodinâmica de lagos incluindo transporte de 

solutos, partículas, estratificação térmica e módulo de qualidade da água. 

MÉTODOS 

Modelo Shallow water 2D (SW2D-GPU) 

O modelo SW2D-GPU é baseado nas equações de águas rasas (Noh et al., 2016; Carlotto et 

al., 2018; Carlotto et al., 2021). Nesta formulação o termo de força de Coriolis, o termo de 

resistência do vento e o termo de viscosidade foram negligenciados, de modo que as equações 

bidimensionais do modelo SW2D-GPU podem ser escritas da seguinte forma: 

Equação da continuidade: 
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Termos de fricção: 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 3 

,
3

4

222

1

h

vuMgn
f


                                                                                                          (5) 

 

,
3

4

222

2

h

vuNgn
f


                                                                                                           (6) 

em que g é a aceleração da gravidade; n é o coeficiente de rugosidade de Manning; h é a 

profundidade da água; H = h+z onde z é a elevação topográfica; u e v são as velocidades nas 

direções x e y, respectivamente; M é o fluxo na direção x dado por uh; N é o fluxo na direção y dado 

por vh; 
er  é chuva efetiva; 

exq  é o termo que define uma entrada ou saída de água; Ev
 
é a 

evaporação potencial; t é o tempo; 
1f  e 

2f  são os termos de fricção; r é a chuva total; INF é o 

percentual de chuva perdida por infiltração; INT é o percentual de chuva perdida por interceptação; 

LWL percentual de perdas no lago.  

A discretização espaço-temporal do modelo usa o método Leapfrog com diferenças finitas 

(Noh et al., 2016). A implementação computacional foi feita no ambiente de programação do 

software Visual Studio Community 2013 com CUDA toolkit versão 8. O hardware GPU usado para 

as simulações foi uma placa de vídeo GeForce GTX 1060 com 6 GB de memória rodando em um 

computador Intel core
®
 i7 - 7700K CPU. 

Environmental Fluid Dynamics Code (EFDC-MPI) 

O modelo EFDC-MPI é baseado nas equações de Navier-Stokes com média de Reynolds. 

Quando a aproximação de Boussinesq para fluído com densidade variável é usada, as equações da 

continuidade e de momento podem ser escritas da seguinte forma (O’Donncha et al., 2014): 

Equação da continuidade: 
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Equações de momento: 

 
,

*




































































z

u

H

A

zz

p

x

H
z

x

z

x

pg
H

fHv
z

wu

y

Hvu

x

Huu

t

Hu

Vb
                                                            (8) 

 
,

*




































































z

v

H

A

zz

p

y

H
z

y

z

y

pg
H

fHu
z

wv

y

Hvv

x

Huv

t

Hv

Vb
                                                            (9) 

em que   é o nível da água; w  é a velocidade vertical na direção z; 
*

bz   é o fundo do lago ou a 

elevação topográfica; H
 
é a profundidade total da água (  *

bzH ); p é a pressão;  f é o 

parâmetro de Coriolis, VA
 

é a difusividade vertical. O modelo EFDC tem uma formulação 

matemática extensa que inclui módulos de qualidade da água, transporte de sedimento e 

rastreamento de partículas, temperatura, salinidade, entre outros. Mais detalhes sobre a formulação 

do modelo podem ser encontrados em Hamrick (1992). 
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Acoplamento 

Neste trabalho um acoplamento off-line foi usado, em que o modelo SW2D-GPU simula os 

fluxos das águas superficiais na bacia hidrográfica e depois cria as entradas para o modelo EFDC-

MPI. As configurações do modelo EFDC-MPI são feitas automaticamente pelo modelo SW2D-

GPU. Para isso, foram criados algoritmos que fazem o mapeamento das fronteiras entre o lago e a 

bacia hidrográfica e a automatização do processo de criação do grid do domínio computacional do 

lago e todos os principais arquivos de entrada (e.g., CELL.INP, CELLLT.INP, DXDY.INP, 

LXLY.INP, e LORP.INP) necessários para a execução da modelagem acoplada.  

O modelo SW2D-GPU usa um grid cartesiano com células retangulares, portanto, o modelo 

EFDC-MPI também é configurado para usar grid com as mesmas características. No início da 

simulação, o modelo SW2D-GPU escreve o arquivo EFDC.INP que contém as configurações do 

modelo EFDC-MPI e a identificação das fronteiras entre o lago e a bacia hidrográfica que recebem 

as vazões calculadas pelo modelo SW2D-GPU salvas no arquivo QSER.INP. 

As séries temporais de forçantes meteorológicas e atmosféricas para o modelo EFDC-MPI 

também são escritas pelo modelo SW2D-GPU para assegurar a compatibilidade com o formato dos 

dados da discretização temporal. As séries temporais de pressão atmosférica, temperatura, chuva, 

evaporação e radiação solar são escritas no arquivo ASER.INP e os dados de velocidade e direção 

do vento são escritas no arquivo WSER.INP. 

Os fluxos calculados pelo modelo SW2D-GPU são inseridos no modelo EFDC-MPI através 

das fronteiras entre a bacia hidrográfica e o lago. As vazões na interface de acoplamento são 

distribuídas proporcionalmente ao número de camadas verticais do modelo EFDC-MPI (Figura 1b). 

A Figura 1a mostra o acoplamento horizontal entre os domínios computacionais dos dois modelos. 

Os fluxos vindos da bacia hidrográfica são distribuídos de acordo com a orientação das faces nas 

fronteiras do domínio do modelo EFDC-MPI e a direção dos fluxos, de modo que os fluxos de norte 

(Qyn) entram nas faces de frente para o norte, fluxos de sul (Qys) entram nas faces de frente para o 

sul, fluxos de leste (Qxe) entram nas faces de frente para o leste e fluxos de oeste (Qxw) entram nas 

faces de frente para o oeste. 
Figura 1 – Ilustração do acoplamento dos modelos SW2D-GPU e EFDC-MPI. a). Ilustração do acoplamento horizontal 

entre os dois modelos em que as setas indicam a direção e o sentido dos fluxos e Qyn, Qys, Qxe e Qxw são as vazões que 

entram nas faces norte, sul, leste e oeste, respectivamente. b) Visão 3D  da interface de acoplamento em uma seção em 

que o modelo EFDC-MPI tem 3 camadas verticais que recebem as vazões    ,     e    . 

 

Área de estudo 

A bacia da Lagoa do Peri está localizada em Florianópolis no sul do Brasil (Figura 2) em uma 

região de transição entre climas tropical e temperado, com precipitação média anual de 1500 mm 
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(Hennemann; Petrucio 2011; Chaffe et al., 2021). A Lagoa do Peri tem área superficial de 5 km
2
, 

profundidade máxima de 11 m e profundidade média de 7 m. Ela é a maior lagoa de água doce que 

abastece a ilha e um importante ecossistema para a preservação da biodiversidade. A bacia 

hidrográfica tem 20 km
2
 e é coberta por remanescentes de Mata Atlântica Sub tropical e restinga 

arenosa (Perez et al., 2020; Santos et al., 2021). A Companhia Catarinense de Água e Saneamento 

(CASAN) é autorizada a coletar até 200 l/s de água do lago para abastecimento da população local. 

Na Figura 2 o local de extração de água está marcado com um triângulo. 

Figura 2 – Área de estudo. (a) Localização da bacia da lagoa do Peri no mapa de Florianópolis e do Brasil. (b) Bacia da 

lagoa do Peri em que são apresentadas as elevações, a rede de drenagem e a batimetria do lago. A barra de cores 

representa as elevações topográficas. O triângulo representa a localização da captação de água. 

 

Modelagem acoplada usando o modelo SW2D-EFDC 

O modelo SW2D-EFDC foi aplicado na simulação da hidrodinâmica da lagoa do Peri 

considerando as entradas de água vindas da bacia hidrográfica. As séries temporais dos dados 

meteorológicos foram discretizadas com intervalo de tempo horário (Figure 3).  

Figura 3 – Dados meteorológicos para o período de 22/01/2020-09:00 até 29/01/2020-09:00 com resolução temporal de 

1 hora. (a) Distribuição das velocidades e direções do vento. (b) Dados de chuva, radiação solar e temperatura.  
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O domínio computacional consiste em um grid com 701 linhas e 556 colunas de células 

retangulares de resolução espacial igual a 10m. O domínio computacional da bacia hidrográfica 

(sem o lago) tem 143723 células ativas e o domínio do lago tem 50638 células ativas das quais 1394 

células pertencem à interface de acoplamento. Foram usados coeficiente de Manning igual a 0,12 e 

passo temporal de 0,04 segundos na simulação dos fluxos de água na bacia hidrográfica com o 

modelo 2D. Para a simulação da hidrodinâmica no lago com o modelo 3D foram usados 3 camadas 

verticais e coeficiente de rugosidade do fundo igual a 0,00025 e passo temporal de 0,5 segundos. 

As simulações foram realizadas para dois cenários: (i) sem vento e (ii) com vento (apenas na 

área do lago). Para ajudar na visualização das entradas de água e da hidrodinâmica no lago, uma 

concentração (virtual) de corante (traçador) foi incluída nas entradas de água vindas da bacia 

hidrográfica, em que as águas que entram tem concentração igual a 10,00 mg/l e a concentração 

inicial no lago é igual a 0,00 mg/l (Figura 4). As simulações foram realizadas considerado que parte 

da água da chuva é perdida e não se torna escoamento superficial. Foi considerado que 45% da água 

é perdida por interceptação e 20% é perdida por infiltração na bacia hidrográfica. Da chuva que cai 

diretamente no lago assumimos que a perda chega a 30%. Para representar a captação de água para 

o abastecimento da população local, foi inserido um ponto de captação que extrai 120 l/s de água do 

lago. 

Durante as simulações, a variação do nível do lago foi registrada. Primeiro, apenas o modelo 

SW2D-GPU foi aplicado para verificar se os parâmetros usados proporcionariam um bom ajuste 

dos níveis simulados aos dados de nível monitorados. Depois a versão acoplada SW2D-EFDC foi 

aplicada e o nível simulado do lago foi novamente registrado. Deste modo, foi possível comparar os 

dois modelos e verificar se as entradas de água para o lago foram equivalentes e o principio da 

conservação das massas foi satisfeito nos dois modelos. 

RESULTADOS 

As simulações com os modelos SW2D-GPU e SW2D-EFDC apresentaram boa representação 

dos níveis da água no lago (Figura 4). Nas primeiras 60 horas (período em que a bacia hidrográfica 

tem a maior contribuição para as entradas de água no lago), foi observado que as entradas de água 

na interface de acoplamento proporcionaram resultados similares com relação aos níveis da água 

simulados pelos dois modelos, mostrando que as quantidades de água foram conservadas e o 

acoplamento foi bem sucedido. Uma pequena diferença nos níveis simulados foi verificada após 80 

horas, em que os níveis simulados pelo modelo acoplado SW2D-EFDC são um pouco maiores, isso 

ocorre porque existem pequenas diferenças na forma com que a água é extraída do modelo EFDC-

MPI nos processos de evaporação e captação de água no lago.   

Figura 4- Relação entre níveis da água monitorados e simulados na lagoa do Peri. Os pontos pretos representam os 

dados de nível monitorados. A linha tracejada representa os níveis da água no lago simulados pelo modelo SW2D-GPU 

e a linha sólida representa os níveis da água no lago simulados pelo modelo SW2D-EFDC. 
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A Figura 5 apresenta os resultados das simulações dos fluxos de água na bacia hidrográfica e 

da hidrodinâmica do lago em cenários com e sem vento nos quais, além das velocidades da água, 

também foi simulada a dinâmica de um corante (traçador).  

Figura 5- Modelagem acoplada entre bacia hidrográfica e lago. a–d) Profundidades da água na bacia hidrográfica. e–h) 

Velocidades da água no lago em um cenário sem vento. i–l) Dinâmica de um corante (traçador) em um cenário sem 

vento. m–p) Velocidades da água em um cenário com vento. q–t) Dinâmica de um corante em um cenário com vento. 

As colunas representam os resultados para 24, 48, 72 e 96 horas, respectivamente. 
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Na Figura 5 pode-se visualizar os locais onde ocorreram as principais entradas de água e 

como ocorreu o processo de transporte de um traçador (virtual) no lago durante o período de 96 

horas. Comparando as duas primeiras linhas da Figura 5, pode-se observar que as maiores 

quantidades de água entram pelos rios que tem maior rede de drenagem ativa, e no período de 

chuvas mais intensas as velocidades da água proveniente do rio principal causam velocidades de até 

0,036 m s
-1

 na parte interna do lago. No entanto, é perceptível que também existem várias entradas 

de água menores ao longo da fronteira entre a bacia hidrográfica e o lago (Figura 5i – l). No cenário 

que inclui as velocidades do vento, podemos ver um possível comportamento hidrodinâmico do 

lago, visualizar como as velocidades da água no lago se comportariam (Figura 5m-p) ou estimar 

como o transporte de um traçador, sedimento ou soluto aconteceria após entrada no lago (Figura 5q 

– t). 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, o modelo acoplado SW2D-EFDC demonstrou ser eficiente para a simulação 

dos fluxos de água entre bacia hidrográfica e lago. Por meio da aplicação do modelo acoplado na 

simulação dos fluxos de água na bacia da lagoa do Peri, verificamos que o modelo acoplado 

simulou corretamente os níveis de água do lago durante um evento de precipitação. As simulações 

3D da hidrodinâmica do lago apresentaram resultados consistentes tanto na representação das 

velocidades da água no lago em configurações sem vento e com vento, quanto na representação do 

transporte de um traçador virtual nesses mesmos cenários. O modelo SW2D-EFDC é uma 

ferramenta útil para estudar a hidrodinâmica de lagos considerando as contribuições da bacia. Como 

consequência do acoplamento desses modelos é possível fazer simulações eficientes do fluxos de 

água na bacia hidrográfica combinadas com diversas configurações para a modelagem 

hidrodinâmica do lago, como transporte de solutos e sedimentos, processos térmicos e qualidade da 

água. 
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