
XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  1 

 

 

XIII SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE 

 
 

CALIBRAÇÃO DE UM MODELO MATEMÁTICO HIDRODINÂMICO E DE 

SALINIDADE NO COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR MUNDAÚ-

MANGUABA 

 

Diogo Sarmento de Azevedo Lessa 
1
; Carlos Ruberto Fragoso Júnior²; Alane Patricia de Melo 

Souza
3
 

 

RESUMO – As lagunas são massas de águas costeiras rasas, que ocupam cerca de 13% do total de 

linhas costeiras do mundo. Águas que possuem boa qualidade tem uma rica fauna aquática e podem 

fornecer benefício econômico para a comunidade que vive em seu entorno. O alto índice de 

substâncias, oriunda das mais diversas formas, próximas ao Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-

Manguaba (CELMM) está contribuindo para a deterioração da qualidade da água no sistema 

lagunar. Por exemplo, o efeito do sal, natural do oceano, conduz disfunções fisiológicas e impedem 

o crescimento vegetativo e reprodutivo de diversas espécies. O objetivo deste trabalho é calibrar um 

modelo matemático hidrodinâmico e de salinidade no CELMM. Os resultados mostram que apenas 

a laguna Mundaú teve calibração satisfatória. A laguna Manguaba necessita de campanhas mais 

detalhadas da batimetria, para que assim, possa simular com maior exatidão a hidrodinâmica e a 

salinidade. 

ABSTRACT– Lagoons are shallow coastal water bodies which occupy 13% of the world’s total 

coastlines. Healthy lagoons have a rich aquatic fauna and can provide an economic benefit to the 

people that lives around it. The high rate of substance, from the most diverse forms, near the 

Mundaú-Manguaba Estuarine-Lagoon System (MMELS) is contributing to the deterioration of 

water quality in the lagoon system. For example, the effect of the salt coming from the sea drives 

physiological dysfunctions and prevents the vegetative and reproductive growth of several species. 

The objective of this work is to calibrate a hydrodynamic and salinity mathematical model in 

MMELS. However, the results show that only Mandau lagoon had satisfactory calibration. The 

Manguaba lagoon needs more detailed bathymetry campaigns, so that, to simulate more accurately 

the hydrodynamics and salinity. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de atividades em ambientes estuarinos é de fundamental importância para 

a evolução e qualidade de vida humana, uma vez que estes ambientes estão presentes em todos os 

continentes do planeta e ocupam cerca de 13% dos litorais do mundo. A intensificação das 

modificações na hidrodinâmica de estuários devido ao aumento de impactos naturais (e.g. cheias e 

secas, marés meteorológicas) ou antrópicos (e.g. alteração do uso do solo na bacia hidrográfica) 

evidencia a importância de estudá-los.A dinâmica dos estuários é, de certa forma, complexa, pois 

esta depende de muitas variáveis, como a influência dos rios, marés-responsável pela introdução de 

salinidade no meio estuarino, ventos e outras. 

Quanto à salinidade, os estuários apresentam gradiente que, de forma rápida, pode ir de 

condições muito próximas às do oceano até condições muito próximas aos ambientes de água doce. 

A variação de salinidade nesses ambientes é um dos principais mecanismos auxiliadores no 

movimento e na mistura de massas de água, devido ao seu efeito na densidade, além de ter um 

importante papel na distribuição das espécies vegetais e, portanto, na estruturação de comunidades: 

uma variedade de animais se adapta à circulação gerada pelo fluxo de baixa salinidade em direção 

ao mar e pelo fluxo da água do fundo, em direção ao continente. 

O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) é a principal zona estuarina 

do Estado de Alagoas, e vem enfrentando vários problemas ambientais. O lançamento de esgotos 

sanitários e industriais não tratados é o principal responsável pelas mudanças neste ambiente. O 

CELMM possui duas aberturas para o mar, além disso a batimetria é propensa a mudar 

continuamente, uma vez que as lagunas funcionam como sumidouros de sedimentos transportados 

pelos rios afluentes. 

Uma das metodologias utilizadas para avaliar a hidrodinâmica e a distribuição espacial de 

salinidade em estuários é a modelagem matemática. No CELMM, principal zona estuarina do 

Estado de Alagoas, Paes-Leme et al (2011) buscou o entendimento da dinâmica das correntes nos 

canais de ligação  entre as lagunas Mundaú e Manguaba, a fim de visualizar o modo de renovação 

das águas. Entretanto esse estudo utilizou a batimetria do ano de 1984 e restringiu a análise nos 

fluxos hidrodinâmicos. Correia (2011) utilizou o módulo hidrodinâmico em grades não estruturadas 

do modelo IPH-ECO para avaliar os fluxos hidrodinâmicos, também utilizando a batimetria de 

1984. Larsson e Nilsson (2014) utilizaram o módulo hidrodinâmico de grades não estruturadas do 

modelo IPH-ECO e a batimetria realizada em 2012 para, também, avaliar os processos 

hidrodinâmicos do CELMM. 

Apesar dos avanços obtidos com relação à modelagem hidrodinâmica do CELMM, é 

necessário avançar na modelagem de processos de qualidade da água, como, por exemplo, a 
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salinidade. Desta forma, o trabalho tem o propósito de calibrar o modelo IPH-ECO para as 

condições de salinidade no CELMM, utilizando a batimetria realizada no ano de 2012. 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

 O CELMM está situado no litoral médio de Alagoas, entre as latitudes 90
o
 35’S e 90

o
 47’S e 

longitudes 35
o
 44’W e 35

o
 58’W (Figura 1). As lagunas Mundaú (a direita) e Manguaba (a 

esquerda) foram constituídas pelo barramento da foz dos rios Mundaú e Paraíba, por deposição dos 

sedimentos marinhos e o afogamento dos seus leitos. 

 A laguna Mundaú tem 27 km² constituindo o baixo curso da bacia hidrográfica do rio 

Mundaú e drena uma área de 4.126,7 km². A laguna Manguaba, por sua vez, possui um espelho 

d’água de 42 km² e constitui a região estuarina dos rios Paraíba do Meio, Sumaúma, da Estiva e 

Grande. O rio Paraíba do Meio apresenta uma bacia hidrográfica de 3.145,2 km². As águas das 

lagoas encontram-se numa zona de canais com 12 km², somando um total de 81 km² de área.  

 

Figura 1 - Municípios da área de estudo (ANA, 2006) 
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Descrição do modelo 

 O IPH-ECO é um modelo dinâmico tridimensional desenvolvido para ecossistemas 

aquáticos. O modelo se baseia em diversas equações diferenciais divididas em três módulos: (a) um 

módulo hidrodinâmico, descrevendo fluxos quantitativos e nível d’água; (b) um módulo de 

nutrientes, que descreve os mecanismos de transporte dos nutrientes; e (c) um módulo biológico, 

que descreve as interações na cadeia trófica aquática 

 As equações de águas rasas são deduzidas a partir das equações de Navier-Stokes, sendo 

compostas pelas equações da quantidade de movimento e pela equação da continuidade, as quais 

juntas formam um sistema de equações diferenciais parciais , capaz de representar o comportamento 

hidrodinâmico bidimensional em ecossistemas aquáticos rasos (PEREIRA et al., 2013). Já o 

módulo de qualidade da água pode ser visto através da equação de transporte de uma substância 

escalar dissolvida na água de forma homogênea (CHAPRA, 1997) .  

 Para este trabalho, o sistema foi representado por uma grade estruturada bidimensional 

horizontal com resolução de 50 x 50 m. Para cada célula dessa grade foram simulados o escoamento 

e padrões de concentração de salinidade. O período de simulação foi correspondente ao período de 

calibração do modelo: de 13 de fevereiro de 2014 a 25 de fevereiro de 2014. 

Dados de Entrada 

 A distribuição espacial da rugosidade de fundo utilizada foi a mesma estimada por Larsson e 

Nilsson (2014), baseada na composição de sedimentos. As regiões em vermelho e amarelo têm 

predominância de argila, enquanto as regiões em azul e verde têm predominância de areia. 

 

Figura 2 - Distribuição espacial do coeficiente de Chezy (Larsson e Nilsson, 2014) 
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 A batimetria utilizada como dado de entrada foi realizada pela Agência Nacional de Águas 

(ANA) no ano de 2012. Em regiões onde houve deficiência de aquisição de dados, utilizou-se a 

batimetria de 1984 para o preenchimento dos mesmos. 

 Outro dado de entrada importantíssimo é o mapa de salinidade do modelo. Para a aquisição 

dos dados observados foram  instalados dois sensores, um em cada lagoa. Foram consideradas as 

médias de salinidade obtidas em cada sensor durante o período de coleta de dados. Também foi 

considerada uma salinidade de 35 PSU na embocadura do estuário. O mapa foi gerado a partir da 

interpolação dos valores dispostos na Tabela 1. 

Tabela 1- Média de salinidade observada 

Local Latitude Longitude Salinidade (PSU) 

Lagoa Mundaú 9º37’18’’ 35°45’37,9’’ 18,43 

Lagoa Manguaba 9°43’4,7’’ 35º53’31,4’’ 11,32 

Embocadura 9°42’52’’ 35°48’15’’ 35 

 

Condições de Contorno 

 Os rios Paraíba do Meio e Mundaú, principais afluentes das lagoas Manguaba e Mundaú, 

respectivamente, foram  utilizados como condições de contorno no modelo. Como a variabilidade 

da vazão nesses rios é baixa ao longo do dia, devido ao tempo de concentração das bacias , foi 

utilizada uma vazão média diária para ambos os rios. Estas vazões foram estimadas a partir dos 

dados das estações automáticas da ANA mais próximas aos exutórios das bacias durante o período 

de calibração. 

Tabela 2- Postos de vazão utilizados na estimativa de médias diárias 

Posto Código Município Área de drenagem  

Fazenda Boa Fortuna 39770000 Rio Largo 1.970 km² 

Lagoa Manguaba 39860000 Viçosa 3.560 km² 

 

Para os dados de maré, nas duas embocaduras do CELMM, foram utilizados os valores do 

porto de Maceió, obtidos para o mês de fevereiro de 2014, a partir da série harmônica. Uma vez que 

os dados utilizados no período de simulação foram de 15 a 27 de fevereiro de 2014. 

Para condição de contorno de salinidade nas fronteiras abertas, foram adotadas as 

classificações de Bulger et al (1998): liminéticas para os rios afluentes, com concentrações de 0 

PSU; e nas embocaduras, foram admitidas classificações euhalinas, com concentrações de 35 PSU. 

Parâmetros utilizados 

Na simulação dos processos hidrodinâmicos, o único parâmetro de calibração do módulo foi o 

coeficiente de viscosidade turbulenta horizontal , o qual foi adotado o valor constante de 5 m²/s para 

todo o CELMM. 
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Já para a etapa de processos de qualidade da água a única variável simulada foi a salinidade. 

Como esta variável é conservativa, apenas foi necessário definir o valor do coeficiente de dispersão 

turbulenta horizontal da equação de transporte de massa, o qual foi adotado o valor constante de 5 

m²/s para todo o CELMM. 

CALIBRAÇÃO DO MODELO 

Os módulos hidrodinâmicos e de transporte de massa foram calibrados utilizando dados de 

dois sensores instalados nas lagunas (Tabela 1). Estes sensores registraram dados de pressão, 

temperatura, condutividade, nível da água e concentração de salinidade, na coluna d’água. 

Os sensores coletaram dados do nível da água a partir do dia 15/02/2014 até o dia 12/03/2014. 

Este registro ocorreu sem interrupções, em intervalos de 15 minutos. O período de coleta foi 

suficiente para observar a variabilidade da qualidade e níveis da água em períodos de marés de 

sizígia e quadratura, porém o período de calibração foi feito apenas com 14 dias de simulação, com 

intuito de verificar a representatividade do modelo diante da troca de marés. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Calibração do módulo hidrodinâmico 

 A laguna Mundaú apresentou uma melhor calibração, muito provavelmente devido ao 

detalhamento da batimetria nesta região e as informações de sedimentos. Na laguna Manguaba, os 

níveis calculados pelo modelo não acompanharam precisamente aos valores observados, apenas 

durante os primeiros dias de simulação, referente a maré de sizígia. A falta de informação de 

batimetria na região sul da laguna Manguaba, bem como a desconsideração do efeito do vento no 

módulo hidrodinâmico, podem ter levado a um pior desempenho do modelo nesta região. 

 Larsson e Nilsson (2014) utilizaram alguns métodos estatísticos para avaliar a insatisfação 

da calibração deste modelo para a laguna Manguaba: a correlação de Pearson e a raiz do valor 

quadrático médio (RMS)  também mostram uma má correlação durante a maré de quadratura para a 

Manguaba. 

Tabela 3 - Comparação da estimativa de métodos de correlação 

 Lessa et al (2014) Larsson e Nilsson (2014) 

Pearson (%) RMS (m) Pearson (%) RMS (m) 

Mundaú 92,67 0,046 93,3 0,05 

Manguaba 95,04 0,018 97,5 0,039 
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Figura 3 - Resultado da simulação do módulo hidrodinâmico do IPH-ECO 

 

Calibração da salinidade 

 A simulação da salinidade ocorreu em paralelo com a simulação hidrodinâmica. Como a 

laguna Manguaba não apresentou uma boa calibração, a distribuição da salinidade foi realizada 

somente para a laguna Mundaú. 

 Na Figura 4 é possível observar que o modelo conseguiu representar bem a tendência média 

de decaimento da concentração da salinidade na laguna Mundaú. Os valores médios observados e 

calculados estão expostos na Tabela 4. Analisando os declínios bruscos de salinidade, verificou-se 

que o sensor, alocado próximo às margens por condições de acessibilidade, estava no limítrofe do 

exutório de um afluente (Riacho do Silva) desconsiderado na simulação. Esta condição fez com que 

o equipamento se tornasse mais vulnerável às contribuições pluviométricas do que se tivesse sido 

instalado mais ao centro da laguna. O período de decaimento da salinidade coincide com um 

período de pós-precipitação, contribuindo com a discussão anterior. 

 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  8 

Tabela 4- Valor médio da salinidade na laguna Mundaú 

 Observado (PSU) Calculado (PSU) Erro (%) 

Mundaú 18,4 18,9 2 

 

 

Figura 4- Ocorrência da salinidade num ponto da Laguna Mundaú 

CONCLUSÕES 

A laguna Mundaú foi calibrada e obteve uma boa representação hidrodinâmica e de 

salinidade. Desta forma é possível utilizar o modelo matemático para realizar simulação de 

diferentes cenários nesta laguna. O mesmo desempenho do modelo não foi obtido para a laguna 

Manguaba. Desta forma, recomenda-se um maior esforço de calibração com a finalidade de 

melhorar a representatividade hidrodinâmica e de salinidade na laguna Manguaba.  

Quanto aos efeitos dos dados de entrada, para Manguaba, os dados de batimetria para a 

metade superior da lagoa é conhecido e as informações sobre a tipologia dos sedimentos é escassa. 

Portanto, a laguna Manguaba é mais difícil de calibrar. Numerosos coeficientes Chezy foram 

incorporados, mas teve pouco efeito sobre a amplitude das marés na lagoa. O canal de ligação que 

conduz contribuição por parte do oceano para a laguna Manguaba é muito estreito, e atua como um 

gargalo para a água afluente.  

Além da insuficiência de dados batimétricos, houve simplificação do modelo quanto aos rios 

afluentes do CELMM. O rio Sumaúma tem seu exutório próximo ao sensor instalado na laguna 

Manguaba e talvez, por isso, o gradiente de salinidade seja mais dinâmico que o típico para 

ambientes costeiros.  
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Um erro aceitável em um modelo pode não ser facilmente quantificado. Tem que ser 

admissível em relação à precisão necessária para a aplicação do modelo. As amplitudes das marés 

corresponderam bem durante todo o período de calibração e o desvio da laguna Mundaú durante 

maré de quadratura não foi tão grande quanto para a laguna Manguaba. 
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