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RESUMO – Um modelo de estratificação térmica para um corpo d’água teórico é desenvolvido.
Neste modelo, a temperatura da superfície da água é regida por uma temperatura de equilíbrio fictícia na
interface ar-água e supondo variar sazonalmente. Corpos d’água estratificados apresentam uma distribuição de
temperatura ao longo da coluna d’água bem definida. Logo, um coeficiente de difusão turbulenta variando na
vertical é considerado. A difusão turbulenta é parametrizada em termos da velocidade do vento e do gradiente
da temperatura da água em condições não instáveis. Os resultados mostram que a estrutura térmica vertical
encontrada concordam com o esperado para corpos d’água estratificados.

Palavras-chaves: Modelo de Temperatura. Estratificação Térmica. Difusão Turbulenta.

ABSTRACT – A model for thermal stratification of an idealized water body was developed. Tempera-
ture of the surface is controlled by a fictitious equilibrium temperature that vary seasonably. Stratified water
bodies present a well defined vertical temperature gradient, therefore, a varying eddy diffusivity coefficient is
used. This diffusion coefficient is parametrized in terms of the temperature gradients and the wind velocity
for non-unstable conditions. The results show that the vertical structure agree with the expected behavior of
stratified reservoirs.

1 Introdução

O fenômeno de estratificação de corpos d’água pode ter várias consequências nos processos físicos e
biológicos. O oxigênio dissolvido, a circulação de nutrientes e a produtividade biológica são alguns dos vários
processos que são influenciados (HENDERSON-SELLERS, 1984; RILEY; STEFAN, 1988).

Estudos do comportamento térmico de corpos d’água incluindo a distribuição espacial e a variação
temporal de temperatura, são usualmente realizados fazendo-se um balanço da energia do corpo d’água, que deve
considerar os fluxos de energia através de todas as suas superfícies, como fluxo de calor, evaporação, radiação,
fluxos laterais, etc.

Em Edinger, Duttweiller e Geyer (1968) vários mecanismos de troca de calor na interface ar-água foram
considerados. Através de uma análise matemática (linearização) e teórica do balanço de energia total, os autores
concluíram que é possível realizar uma linearização do balanço de energia total sem perdas consideráveis do
fenômeno físico. Assim, dois parâmetros físico foram introduzidos: o conceito de coeficiente de troca de calor e
o de temperatura de equilíbrio.

Outra implicação de estudo de balanço de energia total em corpos d’água é como essa energia total é
transferida ao longo da coluna d’água. Dake e Harleman (1969), Edinger (1970), Sundaram e Rehm (1971)
e Sundaram e Rehm (1973) utilizaram a equação do conservação da energia unidimensional para estudar
a transferência de calor ao longo da coluna d’água e compreender melhor um outro fenômeno físico, o de
estratificação de corpos d’água.

O objetivo do presente trabalho é a aplicação de um modelo de estratificação térmica para corpos d’água.
Supondo apenas uma variação sazonal da temperatura de equilíbrio. Porém, para que a estratificação térmica seja
possível de ser modelada, o coeficiente de difusão turbulenta para o calor é suposto variar no espaço e no tempo.
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2 O Modelo Matemático

Segundo Edinger, Duttweiller e Geyer (1968), a troca de calor na interface ar-água é o principal
mecanismo que governa a temperatura do corpo d’água. Essa troca de calor é determinado pelo balanço de
energia total, Hn, da seguinte maneira

Hn = Hs +Ha +Hb +He +Hc, (1)

onde Hs é a radiação solar de onda curta absorvida na superfície da água; Ha é a radiação de onda longa emitida
pela atmosfera absorvida pela superfície; Hb é a radiação de onda longa emitida pela superfície da água; He é a
perda de energia por evaporação ou calor latente; e Hc é a perda ou ganho de energia por calor sensível. Todas as
componentes do balanço de energia em unidade de Wm−2.

Edinger, Duttweiller e Geyer (1968) concluíram que a Eq. (1), não linear, pode ser aproximada por uma
equação linear dada por

Hn = K(Te −Ts), (2)

onde K é o coeficiente de troca de calor, em Wm−2°C−1; Te é a temperatura de equilíbrio, em °C; e Ts é a
temperatura da superfície da água, em °C.

De acordo com Edinger (1970), pode-se assumir que a temperatura de equilíbrio varia de forma sazonal
e pode ser escrita da seguinte forma

Te(t) = T e −δTe cos(ωt +α), (3)

onde Te(t) é a temperatura de equilíbrio em relação ao tempo, em °C; T e é o valor médio da temperatura de
equilíbrio ao longo de um ciclo anual, em °C; δTe é a amplitude média da variação anual da temperatura de
equilíbrio, em °C; ω é a frequência anual ou sazonal, em dia−1, (ω = 2π/365dias); e α é a fase de defasagem,
em radianos, que depende das condições na qual as análises são iniciadas.

A fase de defasagem é dada por

α = tag−1
(

1
1+2βK/ρW cpω

)
, (4)

onde β representa uma taxa de decaimento da temperatura com a profundidade, em m−1 (EDINGER, 1970).

O valor de β para a condição inicial, t = 0, pode ser estimado como

β =

(
ω

2Dυ

)1/2

=

(
ω

2(KM +KH)

)1/2

, (5)

onde Dυ é a difusividade do calor, em m2s−1. Assim, a aproximação realizada para Dυ foi dado pelo coeficiente
de difusão molecular (KM) mais o coeficiente de difusão turbulenta para o calor (KH) no inicio das análises
(t = 0).

Para uma análise espacial e temporal da temperatura ao longo da coluna d’água, faz-se o uso da equação
da conservação da energia unidimensional (SUNDARAM; REHM, 1971)

∂T
∂ t

=
∂

∂ z

(
(KM +KH)

∂T
∂ z

)
, para 0 < z < H; t > 0, (6)

onde T é a temperatura ao longo da coluna d’água, em °C; KM é o coeficiente de difusão molecular para o calor,
em m2s−1; e KH é o coeficiente de difusão turbulenta, em m2s−1.

O coeficiente de difusão turbulenta foi parametrizado de acordo com Sundaram e Rehm (1971). Para
modelos unidimensionais, o coeficiente de difusão turbulenta é escrito como o produto entre uma difusão
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turbulenta sob condições neutra de estratificação (KH0) e uma função que caracteriza a estratificação , f (Ri):

KH = KH0 f (Ri), (7)

onde

KH0 = c1u∗, (8)

f (Ri) =
1

(1+σRi)p , e (9)

KH = c1u∗
1

(1+σRi)p . (10)

em que, na Eq. 10 resultante, c1, σ e p são constantes empíricas e adimensionais; u∗ é a velocidade de atrito, em
ms−1; e Ri é o número de Richardson que caracteriza a estratificação (adimensional).

O número de Richardson pode ser definido como

Ri =−g
αν(∂T/∂ z)
(∂u/∂ z)2 , (11)

onde g é a aceleração da gravidade, em ms−2; αν é o coeficiente de expansão térmica ou volumétrica, em °C−1;
∂T/∂ z é o gradiente de temperatura, em °Cm−1; e ∂u/∂ z é o cisalhamento da velocidade, em s−1.

Nota-se que para estimar o número de Richardson a partir da Eq. (11), é necessário conhecer o perfil de
velocidade horizontal, u, ao longo da coluna d’água. Em grandes corpos d’água as velocidades horizontais são,
geralmente, muito baixas e desprezíveis. Sob essa hipótese, Sundaram e Rehm (1971) relacionaram a geração de
turbulência na coluna d’água às condições na superfície. Em outras palavras, eles supuseram que a turbulência
no corpo hídrico é gerada pela velocidade do vento imediatamente acima da superfície.

Portanto, o cisalhamento da velocidade em um ponto da coluna d’água é incluído nos cálculos pela
teoria de camada limite para uma água homogênea (WALTERS; CAREY; WINTER, 1978),

∂u
∂ z

=
u∗
kz
, (12)

onde k é a constante de von Kármán (adimensional) e z é a posição vertical do ponto a partir da superfície,
positiva para baixo, em m. A variável u∗ é conhecida como velocidade de atrito por ter dimensão de velocidade
e ser calculada a partir da tensão superficial, como será visto a seguir.

Substituindo a Eq. (12) na Eq. (11), tem-se

Ri =−gk2z2αυ

u2
∗

∂T
∂ z

. (13)

Na prática, a velocidade de atrito pode ser estimada como segue

u∗ =
(

τs

ρW

)1/2

, (14)

onde τs é a tensão superficial, em Nm−2 e ρW é a densidade da água, em kgm−3.

A tensão superficial (τs) gerada pela velocidade do vento adjacente à superfície da água pode ser
estimada como (Taylor (1916) citado por Garratt (1977))

τs = ρarCDU2, (15)
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onde ρar é a densidade do ar, em kgm−3; CD é o coeficiente de arrasto (adimensional); e U é a velocidade do
vento medida a uma altura fixa, em ms−1.

Para finalizar a especificação do problema da transferência de calor em um corpo d’água, a Eq. (6)
precisa de condições inicias e de contorno. A condição de contorno na superfície do corpo d’água pode ser
escrita na forma (SUNDARAM; REHM, 1973)

ρW cp(KM +KH)
∂T
∂ z

∣∣∣∣
z=0

=−Hn =−K(Te −T ), (16)

onde cp é o calor específico da água, em Jkg−1°C−1.

Supondo que não exista troca de calor no fundo do corpo d’água, tem-se

ρW cp(KM +KH)
∂T
∂ z

∣∣∣∣
z=H

= 0. (17)

A condição inicial é expressada da forma

T (z,t = 0) = T 0(z). (18)

2.1 Conceito e Propriedade de Te e K

A temperatura de equilíbrio, Te, é definida como uma temperatura fictícia da superfície da água (Ts), na
qual o balanço de energia total, Hn, é igual a zero. De acordo com Edinger (1970) e Sundaram e Rehm (1973), a
variação anual da temperatura de equilíbrio pode ser representada por uma função cosseno ou seno. Portanto,
um modelo simplificado foi suposto para realizar uma análise preliminar da variação sazonal da temperatura de
um corpo d’água teórico. As temperaturas de equilíbrio mínima e máxima foram definidas para ocorrem em
meados de junho e dezembro, respectivamente. A variação sazonal da temperatura de equilíbrio, Eq. (3), pode
ser definida por

Te(t) = 20−10cos(ωt +α). (19)

O coeficiente de troca de calor, K, descreve a taxa com que a temperatura da superfície da água responde
aos processos de troca de calor na interface ar-água. A rigor, o coeficiente de troca de calor é função da
temperatura da superfície da água e da velocidade do vento (SWEERS, 1976). Porém, para o presente trabalho,
isso não será feito pois há dificuldade em se especificar de forma realista a energia por evaporação (He) e troca
de energia por calor sensível (Hc).

Os valores de He e Hc teoricamente influenciam os valores encontrados para a temperatura de equilíbrio,
mas a temperatura de equilíbrio não foi, na prática, obtida por uma análise mais rigorosa de He e Hc. Portanto,
os autores optaram por usar um coeficiente de troca de calor constante que foi ajustada para que a temperatura
de equilíbrio não influenciasse a temperatura da superfície da água significativamente.

2.2 O Coeficiente de Difusão Turbulenta

Os primeiros trabalhos sobre a estrutura térmica de corpos d’água consideravam um coeficiente de
difusão turbulenta constante (ex.: Dake e Harleman (1969); Edinger (1970)). Logo, os primeiros modelos não
previam a termoclina separando uma camada superior mais ou menos bem misturada e mais quente de uma
camada inferior mais ou menos bem misturada e mais fria.

Uma modelo alternativo foi proposta por Munk e Anderson (1948) citado por Sundaram e Rehm
(1971), que relaciona a difusão turbulenta com o campo de velocidade e o campo de temperatura. Nesse
modelo, o parâmetro mais usado é o número de Richardson (Ri = −gαν(∂T/∂ z)/(∂u/∂ z)2). Um problema
nessa formulação está em conhecer de forma realista o cisalhamento da velocidade (∂u/∂ z). Contudo, é suposto
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Tabela 1 – Parâmetros utilizados para a simulação numérica.

Parâmetros Valores Utilizados Unidades Fonte
0 ≤ z ≤ H H = 10 m autor
0 ≤ t ≤ t f t f = 545 dias s autor

∆z 0,01 m autor
∆t 10 s autor
ρW 1000 kgm−3 autor
K 6 Js−1m−2°C−1 autor

T 0(z) 15 °C autor
ρar 1,2 kgm−3 autor
U 2,5 ms2 autor
g 9,81 ms−2 –
α 3,24×10−2 radianos –
cp 4200 Jkg°C−1 Dake e Harleman (1969)
KM 1,4×10−7 m2s−1 Dake e Harleman (1969)
c1 2,82×10−2 adimensional Sundaram e Rehm (1973)
σ 0,1 adimensional Sundaram e Rehm (1973)
p 1 adimensional Sundaram e Rehm (1973)
k 0,41 adimensional Garratt (1977)

αυ 2×10−4 °C−1 James (1977)
CD 1,5×10−3 adimensional Walters, Carey e Winter (1978)

que o maior mecanismo de geração de turbulência é gerado principalmente pelo cisalhamento da velocidade do
vento na superfície da água.

Como já foi exposto, será usada a parametrização de Sundaram e Rehm (1971) e Walters, Carey e
Winter (1978), para o cisalhamento da velocidade do vento aproximado pela teoria de camada limite, onde
∂u/∂ z = u∗/kz. Essa suposição desacopla o problema da dificuldade em estimar explicitamente o campo de
velocidade.

Os autores do presente trabalho estão cientes de que existem várias parametrizações para o coeficiente
de difusão turbulenta para o estado neutro e para a função de estabilidade que caracteriza a estratificação de um
corpo d’água. Porém, por simplificação optou-se por utilizar apenas uma formulação.

O modelo matemático foi resolvido numericamente pelo Método de Diferenças Finitas esquema de
Crank-Nicolson. A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros considerados na simulação numérica.

3 Resultados

Os resultados de perfis de temperatura obtidos estão apresentados na Figura 1. Os perfis de temperatura
são mostrados como função da profundidade e variando aproximadamente ao longo de um ciclo anual. Nos
primeiros 60 dias de simulação, nota-se uma situação de resfriamento. Isso ocorre devido à escolha da condição
inicial que foi definida como um perfil de temperatura isotermal, mas com temperaturas mais elevadas em
relação à temperatura de equilíbrio. O aquecimento progressivo do teórico corpo d’água pode ser observado
nos perfis de 120, 180 e 240 dias. Observa-se nesses períodos uma camada superior com temperaturas, em
geral, mais elevadas que o resto do corpo d’água (epilímnio). Abaixo dessa região se desenvolveu um elevado
gradiente de temperatura (metalímnio), onde se encontra a termoclina. A camada formada no fundo (hipolímnio)
é caracterizada por temperaturas aproximadamente uniformes e as menores temperaturas observadas no corpo
d’água.

Após o período de 240 dias, uma situação de resfriamento é novamente predominante. Espera-se que
a região do metalímnio aprofunda-se no corpo d’água. Para o mecanismo de aprofundamento da termoclina,
supõe-se que perfis instáveis de temperatura é o maior agente de mistura. Portanto, ao observar uma situação
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Figura 1 – Perfis de Temperatura Vertical.

de instabilidade, uma correção do perfil de temperatura é realizada de forma instantânea. A correção é feita e
suposta ocorrer apenas nas camadas instáveis, sendo que o resto do perfil é mantido igual. Essa forma de correção
de uma situação instável mostrou-se adequada e proporcionou um aprofundamento da região do metalímnio,
assim esperado.

Para visualizar melhor os períodos de estratificação e desestratificação, a Figura 2 apresenta a tempera-
tura de equilíbrio (Te), a temperatura da superfície da água (Ts) e a temperatura do fundo do corpo d’água (TM).
A temperatura de equilíbrio foi suposta variar sazonalmente e de forma gradual. Os primeiros 60 dias simulados
sugerem o fim de um período de resfriamento, onde a temperatura da superfície da água está caindo para seus
valores mínimos. O período de aquecimento do corpo d’água é iniciado e aumenta progressivamente após 60
dias. Neste momento, a temperatura da superfície começa a aumentar rapidamente, aumentando também a
temperatura do fundo d’água, porém, em taxas diferentes. Com o decorrer do tempo os gradientes de temperatura
tornaram-se cada vez mais elevados. O valor máximo para o gradiente de temperatura ocorre em torno de 240
dias. Após 240 dias, os gradientes de temperatura diminuíram gradativamente até o corpo d’água desestratificar
totalmente (em torno de 330 dias). Em seguida, o corpo d’água continua desestratificado até o próximo período
de aquecimento.

A tendência cíclica da temperatura de equilíbrio faz com que após um ciclo anual, o perfil de temperatura
do corpo d’água retorne à condição inicial. Porém, se a condição inicial não for escolhida apropriadamente, o
equilíbrio pode não coincidir com o perfil de temperatura inicial.

4 Considerações finais

A suposição de que a temperatura da superfície da água é governada por uma temperatura de equilíbrio
fictícia foi bastante consistente. Uma suposta sazonalidade expressada na temperatura de equilíbrio foi capaz de
simular uma situação de aquecimento e de resfriamento do corpo d’água de forma relativamente simples.
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Figura 2 – Ciclo de Estratificação.

Para a obtenção de um perfil de temperatura característico de corpos d’água estratificados, foi funda-
mental que o coeficiente de difusão turbulenta variasse verticalmente e no tempo.

Embora hajam diversas considerações de correção do perfil de temperatura da água em condições
instáveis na literatura, o critério de homogeneização desse perfil apresentado neste trabalho foi bastante adequado
para este caso em especial. Assim, um novo perfil de temperatura é obtido preservando a energia total do perfil
em condições instáveis.

Alguns parâmetros físicos e empíricos foram de fundamental importância para a obtenção dos resultados.
Portanto, o coeficiente de troca de calor (K) influência diretamente nos resultados obtidos da temperatura
superficial. As curvas características dos perfis de temperatura, por sua vez, são influenciadas pelas constante
empíricas c1, σ e p.
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