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INTRODUÇÃO 

Reservatórios urbanos devem atender a diversas demandas hídricas da sociedade, que, por 

muitas vezes, são conflitantes entre si. Portanto, é importante que os gestores se apoiem em 

ferramentas eficientes que permitam o entendimento desses corpos hídricos para a melhor tomada de 

decisão (Straškraba et al., 2005; Chapra, 2008). Dentre essas ferramentas, encontram-se modelos 

computacionais capazes de simular os fenômenos hidrodinâmicos e ecológicos dos corpos aquáticos, 

de acordo com a especificidade do objeto de estudo. Para tal, foi utilizado o programa de modelagem 

hidrodinâmica MIKE 3 Flow Model, com objetivo de avaliar a influência da discretização da malha 

nos tempos necessários para as simulações de temperatura e balanço hídrico. 

METODOLOGIA 

Área de Estudo: Lago Paranoá 

O Lago Paranoá é um reservatório urbano localizado em Brasília – DF, inserido na bacia 

hidrográfica de mesmo nome e recebe majoritariamente vazões de quatro tributários principais com 

a vazão de saída regulada através do turbinamento para a geração de energia elétrica e o vertimento 

da água. O monitoramento das vazões é realizado por estações fluviométricas localizadas nos 

tributários e o monitoramento da qualidade da água é realizado em cinco pontos de distribuídos pela 

extensão do lago. Nesses pontos a coleta d’água é feita a profundidades de 1 metro, já no ponto 

próximo ao barramento é realizada a coleta a 1; 5; 10; 15; 20 metros de profundidade e 1 m a partir 

do fundo do Lago Paranoá.  

Modelo Hidrodinâmico: MIKE 3 

O MIKE 3 Flow Model, é um sistema de modelagem capaz de simular escoamentos bi e 

tridimensionais. O módulo hidrodinâmico simula o nível d’água e suas variações ao resolver as 

equações de Navier-Stokes (ENS), assim como as distribuições de temperatura e salinidade em 

resposta às forçantes externas através de equações de transporte (DHI, 2017). Para a resolução 

numérica das equações diferenciais, o domínio computacional foi discretizado em diversas malhas de 

elementos triangulares. 
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Construção da Malha Numérica 

As malhas numéricas foram construídas a partir da delimitação do contorno físico do Lago 

Paranoá e refinadas na região próximo ao barramento, área de maior interesse. Foram elaboradas 

quatro malhas, com diferentes níveis de refinamento. 

RESULTADOS 

Desempenho das Malhas Triangulares 

Foram construídas quatro malhas no total, uma com o domínio detalhado e mais discretizada 

– Malha 1; uma refinada, mas com o domínio suavizado – Malha 2; uma esparsa, mas refinada no 

barramento – Malha 3 e uma modificada a partir da Malha 3, sem refinamento – Malha 4. Os tempos 

de processamento podem ser conferidos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características numéricas de cada malha. 

MALHA Nº Elementos 
Tempo necessário (CPU Time) 

para simulação 1 ano* (h) 

1 1.467 72 ~ 80 

2 1.174 59 ~ 65 

3 656 20 ~ 37 

4 442 8 ~ 21 
*: Valores aproximados, variável dependendo do uso da CPU 

Devido ao alto custo computacional apenas as Malhas 3 e 4 foram utilizadas para a verificação 

da influência da malha no ponto de maior interesse.  

Para essas duas malhas, não foram encontradas diferenças significativas entre os valores de 

nível d’água e temperatura, com diferenças não ultrapassando a 1%. 

CONCLUSÕES 

O MIKE 3 se mostrou um programa promissor para a modelagem hidrodinâmica, sendo capaz 

de resolver numericamente as ENS. Para a análise da influência da malha, foram selecionadas duas 

malhas dentre as elaboradas, a fim de se aferir o resultado do refinamento nas simulações de nível 

d’água e temperatura a diversas profundidades. Os resultados mostraram que o refinamento não 

resultou em diferenças significativas nos resultados. 
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