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INFLUÊNCIA DO ASSOREAMENTO NO TEMPO DE RESIDÊNCIA DE UMA 
LAGUNA COSTEIRA TROPICAL 

Alane Patricia de Melo Souza 1 ; Almir Nunes de Brito Júnior 2  & Carlos Ruberto Fragoso Júnior 3 

ABSTRACT – Coastal lagoons are transitional environments that often function as the outlet of a 
river basin, receiving freshwater and sediments discharges,  while renewing its waters through a 
connection to the sea. Changes in the morphology of lagoons caused by sediment deposition can 
cause changes in the water renewal efficiency. In this study we investigated how the siltation 
affected the residence time in the Mundaú lagoon in a critical flow scenario, comparing two 
bathymetries with 27 years of difference, through a Lagrangian method of particle tracking 
coupled to a hydrodynamic model. Spatially, residence time has declined considerably in regions 
where there has been a significant loss of depth. Due to the decrease in the volume of storage 
caused by silting, a greater number of particles were able to leave the lagoon, indicating an 
improvement in the renewal of the waters. 
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1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  Instituto de Pesquisas Hidráulicas, 90650-002, Porto Alegre- RS, alanepmsouza@gmail.com 

2) Lund University, Departament of Water Resources Engineering, Box 118, 22100 Lund, Sweden, almir.nunes_de_brito_junior@tvrl.lth.se 
3) Universidade Federal de Alagoas, Centro de Tecnologia, 57072-970, Maceió-AL, crubertofj@hotmail.com 



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

2 

1 - INTRODUÇÃO 

As lagunas costeiras são caracterizadas como sendo uma zona de transição entre continente 

e oceano, tendo a dinâmica afetada pela descarga de rios e pelo regime de marés. Por serem 

ambientes de transição, apresentam alta diversidade biológica. 

A descarga de rios transporta o sedimento gerado na bacia hidrográfica para as lagoas, que 

funcionam como exutório. Esses sedimentos se depositam no fundo, causando modificações na 

morfologia, ou podem ficar em suspensão, alterando as características físicas, químicas e as 

atividades biológicas na água. O depósito de sedimentos é um processo natural, mas que pode ser 

intensificado, dependendo da ocupação e uso do solo da bacia. 

As mudanças na morfologia podem afetar as características hidrodinâmicas de corpos 

d’água, como a circulação e o tempo de residência. Em lagoas que são conectadas com o mar 

através de canais estreitos, a renovação da água pode ser limitada, tornando esses ambientes 

vulneráveis à contaminação (Paerl et al., 2006). Assim é importante a existência de estudos que 

avaliem como o tempo de residência de lagoas costeiras pode ser afetado pelo assoreamento. 

Neste estudo, investiga-se como o assoreamento modificou o tempo de residência de uma 

laguna costeira sufocada (Miranda et al, 2002). Alguns trabalhos já avaliaram a hidrodinâmica e 

quantificaram o tempo de residência das lagoas do CELMM usando variadas metodologias 

(Oliveira e Kjerfve (1993); Agência Nacional de Águas (2012); Larsson e Nilsson (2014); Brito Jr. et 

al (2017); Souza e Fragoso Jr. (2017)). Este trabalho, por sua vez, busca fazer um estudo de 

comparação espacial do tempo de residência, utilizando uma abordagem lagrangeana de 

rastreamento de partículas associada a um modelo hidrodinâmico e desconsiderando os efeitos 

do vento na circulação, sabendo que houve um processo de depósito de sedimentos significativo 

ao longo de quase 30 anos, que separam as batimetrias realizadas, uma no ano de 1985 e outra no 

ano de 2012. 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Área de estudo 

A lagoa Mundaú faz parte do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM), 

localizado na região central do litoral do estado de Alagoas, ao sul do município de Maceió, entre 

os paralelos 9º35’00’’ a 9º45’00’’ Sul e 35º44’00’’ a 35º58’00’’Oeste. O CELMM possui uma área 

de 81 km², sendo 42 km² da lagoa Manguaba, 27 km² da lagoa Mundaú e 12 km² correspondente 

aos canais que ligam as lagoas ao oceano. 



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

3 

 
Figura 1 - Localização da lagoa Mundaú. 

   

 

Figura 2 - Batimetria do CELMM nos anos de a) 1985 e b) 2012 

Observando os levantamentos batimétricos realizados no CELMM no ano de 1985 e em 

2012, verifica-se uma diminuição significativa na profundidade média (Figura 2). Em 1985 a lagoa 
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Mundaú tinha 1,5 m de profundidade média (OLIVEIRA; KJERFVE, 1993), 27 anos depois a 

profundidade média era de 1,19 m. Essa diferença faz com que a lagoa perca cerca de 310.000 

m³/ano de sua capacidade de armazenamento. 

2.2 - Modelo hidrodinâmico 

O modelo hidrodinâmico utilizado neste trabalho foi o IPH-ECO (Fragoso et al., 2009), numa 

abordagem bidimensional. O IPH-ECO utiliza um esquema semi-implícito para solucionar um 

sistema de equações com uma abordagem mista Euleriana-Lagrangiana para os termos 

convectivos para um número finito de pontos no espaço e no tempo (CASULLI; CATTANI, 1994). 

Para a modelagem da lagoa Mundaú em 1985 foi utilizada uma grade estruturada dividida em 

10.606 células para o cálculo das variáveis de interesse. No ano de 2012 essa grade foi 

representada por 10.467 células, onde cada célula representa uma partícula que será lançada no 

sistema e rastreada até atingir a seção de controle. 

2.3 - Dados de entrada e construção de cenários  

O modelo apresenta quatro módulos que requerem informações de entrada para 

caracterizar o sistema a ser estudado: a grade numérica, o módulo hidrodinâmico, o 

meteorológico e o de qualidade da água. A fim de analisar a influência do assoreamento nos 

resultados de tempo de residência, só os módulos grade e hidrodinâmico foram utilizados.  

Nos nós da grade estruturada são inseridos os dados de batimetria e o coeficiente de Chezy 

para o atrito, parâmetro utilizado na calibração do modelo. Para o ano de 1985, o valor do 

coeficiente de Chezy utilizado foi de 40 m1/2s-1 e, para 2014, este valor foi de 65 m1/2s-1.  

No módulo hidrodinâmico foram inseridas as condições iniciais e de contorno do sistema. 

Como condição inicial, admitiu-se que as velocidades iniciais eram iguais a zero e que o nível era 

de 0,953 cm, correspondente ao nível de quando não há influência de maré no sistema. As 

condições de contorno do modelo são as entradas de vazão e maré do sistema. Para avaliar como 

o sistema se comporta em condições extremas de vazão e de maré, aqui foram utilizados como 

entrada a Q90 do afluente principal e uma representação de uma maré de sizígia iniciando na 

vazante. 

A vazão Q90 foi obtida a partir da curva de permanência, utilizando dados de médias diárias 

medidos no posto fluviométrico localizado no afluente da lagoa, o rio Mundaú (Tabela 1). Como a 

lagoa está localizada a jusante do posto, a vazão que chega na lagoa foi calculada considerando 

uma relação linear entre a área de drenagem do posto e a área de drenagem da bacia, 

considerando a lagoa como exutório. Como resultado, a vazão de entrada é de 6,39 m³/s. 
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Tabela 1 – postos fluviométricos utilizados 

Código Nome do posto Município Período de observação 

39770000 Fazenda Boa Fortuna Rio Largo 1974 - 2012 

Para a construção dos cenários de maré, foi feito um ajuste senoidal (Equação 1) utilizando 

os dados de amplitude e alturas de maré medidos no Porto de Maceió no período de 01/09/1944 

a 04/09/1945, disponibilizados pela Fundação de Estudos do Mar (FEMAR). 

        
     

  
  

(1) 

onde   é a altura da maré (m);    é a altura média (m); α é a amplitude (m);   representa o 

período e t é o tempo, em horas. E, para a maré de sizígia, as alturas máxima, mínima e a 

amplitude são de 2,06 m, 0,10 m e 0,98 m, respectivamente. 

 A calibração do modelo foi feita comparando dados de níveis observados com níveis 

calculados pelo modelo, num período de 12 dias (de 01/02/1985 a 12/02/1985). E o tempo de 

simulação destes cenários foi de 100 dias. Para o ano de 2014, os resultados da calibração podem 

ser consultados em Brito Jr. et al (2017). 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 - Calibração e validação do modelo 

O coeficiente de determinação (R2) entre os dados de níveis simulados e observados foram 

satisfatórios, com um valor de 0,93 para o ano de 1985 (Figura 3) e de 0,95 para o ano de 2014 

(Brito Jr. et al (2017)). As pequenas diferenças entre os valores podem ser atribuídas à diferença 

na frequência de obtenção de dados: enquanto o modelo utiliza médias diárias de vazão, os dados 

observados são coletados numa frequência horária, podendo haver divergências quando se utiliza 

vazões com magnitudes maiores. 
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Figura 3 - Resultados da calibração: comparação entre níveis calculados e observados e a regressão linear 
entre eles, no ano de 1985. 

3.2 - Tempo de residência 

Com o resultado da modelagem matemática foram criados mapas de tempos de residência 

para os cenários propostos (Figura 4). Estes mapas proporcionam a visualização das mudanças 

espaciais do tempo de residência, levando em conta somente o efeito do assoreamento na lagoa.

 

Figura 4 - Espacialização do tempo de residência na lagoa Mundaú no ano de a) 1985 e b) 2014 

No ano de 1985 as partículas saíam da lagoa de maneira gradual: quanto mais próximo dos 

canais, menor o tempo de residência. Além disso, havia uma maior dificuldade de renovação na 
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margem oeste, onde apresentava valores de tempo de residência superiores ao tempo de 

simulação, que foi de 100 dias.  

Em 2014 há uma melhora significativa do fluxo da água, em especial na margem oeste e na 

região norte da lagoa, que apresentam valores de tempo de residência menores quando 

comparados ao ano de 1985. Confrontando estes resultados com as batimetrias da laguna (Figura 

2), estas foram as regiões que mais foram modificadas pelo depósito de sedimentos. 

 

Figura 5 - Decaimento do número de partículas em a) 1985 e b) 2014 

Tendo sido lançadas 10.606 partículas no ano de 1985 e 10.467 no ano de 2014, quase 2.000 

partículas ficaram retidas no sistema no ano de 1985, enquanto menos de 1.000 restaram no ano 

de 2014 (Figura 5). Resultados que mostram que o assoreamento proporcionou uma diminuição 

no tempo de troca entre a lagoa e o oceano.  

Estes resultados dão sentido à equação utilizada para estimar o tempo de residência de um 

estuário (Brito et al, 2017), que é dado pela razão entre o volume médio da região de controle 

(laguna) e os fluxos volumétricos de entrada (vazão do rio e maré). Como o volume da laguna 

Mundaú está diminuindo significativamente devido ao assoreamento, o tempo que uma partícula 

leva para sair da região de controle e cruzar a seção de controle tende a diminuir.  

4 - CONCLUSÕES 

O assoreamento provoca mudanças no tempo de residência da laguna Mundaú. As regiões 

oeste e norte, que mais perderam profundidade com o passar dos anos, são as que apresentam 

diferenças mais significativas no padrão espacial do tempo de residência. Como o volume de 
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armazenamento da laguna Mundaú diminuiu drasticamente, devido ao assoreamento, o tempo de 

residência também diminui, visto que estas grandezas são proporcionais e os fluxos volumétricos 

de entrada não foram alterados.  
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