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RESUMO: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo eficiente na 
formulação das equações de água rasas, usando o Método do Elemento Móvel, e um esquema 
desacoplado, que permite calcular explicitamente os valores das componentes de velocidades 
e implicitamente a elevação da superfície; também foi usado um esquema tipo Direção 
Implícita Alternada, com a finalidade de reduzir o tempo de processamento do sistema. A 
consistência, eficiência, e o desempenho computacional dos esquemas são verificados através 
da comparação dos resultados numéricos com os obtidos nas soluções analíticas. Os 
resultados mostram que o modelo MEMD é eficiente e preciso.

PALAVRAS-CHAVES: Modelo de Circulação Hidrodinâmico, Método de Elemento Móvel, 
ADI

1. INTRODUÇÃO

Os sistemas costeiros e estuarinos são áreas de grande importância econômica e ecológica, 
devido ao seu potencial para o transporte, disposição de esgotos, pesca e recreação. O 
ambiente costeiro tem-se deteriorado rapidamente nas últimas décadas, devido às descargas 
de efluentes industriais e domésticos, pesticidas e fertilizantes e outras intervenções 
antrópicas. Simultaneamente, o aumento da população de países em desenvolvimento e o alto 
consumo dos países desenvolvidos, são fatores de incremento da exploração dos recursos 
marinhos. Conforme Fortunato [2] o conflito entre a destruição dos recursos e o incremento 
das necessidades, pode ser freqüentemente minimizado por uma ciência baseada no 
gerenciamento destes recursos. Os modelos numéricos têm um papel muito importante neste 
gerenciamento, por serem ferramentas que podem integrar o conhecimento dos processos 
físicos, químicos e biológicos que acontecem nessas áreas.

Os modelos hidrodinâmicos são um componente essencial de muitas estruturas 
computacionais que apóiam o gerenciamento estuarino. Na verdade, a simulação do campo de 
velocidades é usualmente um pré-requisito para estudos detalhados de problemas de 
qualidade d’água e de transporte de sedimentos; isto porque os estuários e as zonas costeiras 
são áreas muito dinâmicas, onde o transporte de substância no meio fluido depende 
basicamente da circulação hidrodinâmica local. Os métodos numéricos mais utilizados na 
solução da simulação da circulação hidrodinâmica e de transporte de poluentes, são o método 



das diferenças finitas (MDF) e o método dos elementos finitos (MEF); mas existem trabalhos 
onde se usam outros métodos, como o método de elementos de contorno (MEC) e o método 
de volumes finitos (MVF). Nas últimas décadas muitos esforços foram feitos, na busca de 
formulações mais otimizadas ou de novas estratégias na solução de sistemas de equações. 
Como parte destes esforços, pode-se citar os trabalhos de Rosman [6] e Scudelari [7], que 
propõem e desenvolvem um novo método numérico denominado método do elemento móvel 
(MEM).

Neste trabalho apresenta-se um modelo bidimensional (2DH) para escoamentos em corpos 
de águas rasos. Desenvolve-se um esquema desacoplado para águas rasas usando o Método de 
Elemento Móvel. Este modelo é denominando como MEM Desacoplado (MEMD), calcula 
explicitamente os valores das componentes de velocidades e implicitamente a elevação da 
superfície. O desacoplamento permite reduzir a ordem da matriz resultante para um terço, em 
comparação com a forma primitiva das equações de águas rasas. A solução do sistema é feita 
usando método direto. Como segunda parte do trabalho, desenvolve-se um algoritmo tipo 
Alternância da Direção Implícita (ADI) no MEMD, com a finalidade de reduzir a matriz 
resultante em várias matrizes tridiagonais, as quais são resolvidos com rapidez pelo método 
de varredura dupla. Este modelo é denominado MEMD_ADI. Com o objetivo de verificar a 
precisão e investigar o comportamento numérico dos modelos numérico, foram feitos alguns 
testes para os quais existem soluções analíticas; sendo testado o caso da propagação de onda 
de maré em uma baía em forma quarto anular.

2. MÉTODO DO ELEMENTO MÓVEL

A idéia principal do MEM é de que o domínio (Ω) do problema físico a ser estudado é 
discretizado usando pontos, sobre os quais serão definidos elementos de forma semelhante ao 
usado pelo MEF. Sobre estes elementos (que terão domínios sobrepostos) serão construídas 
funções locais de interpolação para cada ponto discreto do domínio. Na Figura 1 pode-se ver 
um exemplo da discretização do domínio, a linha pontilhada cor vermelha indica o domínio 
do elemento 6 e a linha pontilhada cor azul indica o domínio do elemento 11.

Figura 1. Discretização do domínio.



A aproximação de uma função qualquer u(x), situada na posição xP contida no domínio de 
um elemento (Ωe) definido por NP pontos de cálculo, pode ser feita da seguinte forma:

  (1)

 ,       (2)

        (3)

  (4)

onde são as funções de interpolação, que para o caso de elementos quadráticos, são as 

mesmas que para os elementos finitos Lagrangeanos; maiores detalhes podem se ver em 
Scudelari [7] e Pacheco Tena [4]

3. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

As equações diferenciais governantes dos fluxos bidimensionais de água rasas podem ser 
obtidas através da integração na vertical da forma tridimensional das equações de 
continuidade e momentum. Assume-se que na região de estudo, o gradiente de densidade 
pode ser desconsiderado, e que a distribuição de pressão; é hidrostática. A seguir as equações 
de continuidade e de momentum que compõem o modelo matemático de águas rasas, podem 
ser escritas da seguinte forma:

  (5)

  (6)

  (7)

onde U e V são as componentes do vetor velocidade média filtrada, na direção x e y, integrada 
ao longo da profundidade; h é a profundidade medida a partir do nível de referencia até fundo, 
ζ, H e ρ a elevação, a profundidade total e a densidade do sistema filtrados em relação ao 
nível médio da água, ρ0 a massa específica de referência; f é o parâmetro de Coriolis. Os 
termos τxx, τxy, τyy, τyx representa o efeito das tensões turbulentas laterais médias integradas na 
vertical; o termo  é a tensão na superfície livre e C é o coeficiente de Chezy. 

Para a discretização temporal das equações governantes Rosman [6] apresentou um 
esquema desacoplado das equações de águas rasas baseado no Método de Fatoramento 



Implícito [5], o qual permite a explicitação das velocidades U e V nas equações de quantidade 
de movimento, e possibilita que na equação de continuidade, a elevação (ζ) seja calculada 
implicitamente. As equações a resolver são:

  (8)

  (9)

  (10)

a equação (8) é a forma desacoplada da equação de águas rasas, onde aparece como incógnita 
a posição da superfície livre (ζ+) no tempo t + Δt, sendo que os valores dos parâmetros Cx, Cy, 
Mx e My são conhecidos porque foram calculados no tempo t + Δt com valores extrapolados 
no tempo t + ½ Δt. Conhecidos os valores de ζ+ pode-se calcular os valores de U+ e V+ em 
forma direta usando as equações (9) e (10) respectivamente.

Esta abordagem da solução das equações de águas rasas é identificada como Método de 
Elemento Móvel Desacoplado (MEMD) para águas rasas. A seguir, será apresentada outra 
abordagem da solução das equações de águas rasas, onde é usado o MEMD junto a um 
algoritmo tipo Alternância da Direção Implícita (ADI), muito utilizado nos métodos de 
diferenças finitas.

4. ALGORITMO ADI

Para aplicar o algoritmo ADI, divide-se o domínio Ω em pontos discretos que estarão 
associados a uma malha similar ao usado em diferenças finitas com transformação de 
coordenadas, como se mostra na Figura 2. Esta malha consiste de Nx nós alinhados ao eixo x, 
e de Ny nós alinhados ao eixo y, de forma que o número total de nós será de Nx × Ny. Então a 
equação (8) pode ser transformada no seguinte sistema:

  (11)

Para transformar o sistema obtido da equação (11) num sistema tridiagonal usa-se algumas 
fórmulas de extrapolação para o instante t + Δt (usa-se o símbolo # para indicar os valores 
extrapolados), e obtém-se uma aproximação para os valores da incógnita ζ+ na linha i + 1. 
Para os valores de ζ+ linha i - 1, assume-se que os valores já foram calculados, conforme o 
algoritmo ADI indica. A equação (11) então fica:



  (12)

onde A = A9, B = A6, C = A8, e 

O algoritmo para implementar o conjunto de sistemas tridiagonais, pode ser resumido 
usando os seguintes passos:

1. Implementa-se e resolve-se linha por linha um sistema tridiagonal de Nx equações; 
fazendo a varredura no sentido positivo do eixo x para montar as equações. 
Começamos pela linha j = 1 e prosseguimos até j = Ny (Figura 2 (a)).

2. Implementa-se e resolve-se linha por linha um sistema tridiagonal de Nx equações; 
fazendo a varredura no sentido negativo do eixo x para montar as equações. 
Começamos pela linha j = Ny e prosseguimos  até j = 1.

3. Implementa-se e resolve-se coluna por coluna um sistema tridiagonal de Ny equações; 
fazendo a varredura no sentido positivo do eixo y para montar as equações. 
Começamos pela coluna i = 1, até i = Nx (Figura 2 (b)).

4. Implementa-se e resolve-se coluna por coluna um sistema tridiagonal de Ny equações; 
fazendo a varredura no sentido negativo do eixo y para montar as equações. 
Começamos pela coluna i = Nx, até i = 1.

5. Comparam-se os resultados finais do passo 2 e passo 4, e calcula-se o erro mínimo. Se 
o erro mínimo for menor que menor ou igual a 0,01, considera-se que o processo 
iterativo convergiu; uma vez atingida a convergência, são conhecidos os valores de  

para todo o domínio e passa-se a fazer o passo de tempo seguinte; caso contrário, volta-
se a repetir os passos 1- 5 até um número máximo de iterações.

O erro mínimo relativo foi definido como: |ζP1 -ζP2|/|ζP1| onde: ζP1 é o valor calculado no 
passo 2 e ζP2 é o valor calculado no passo 4.

(a)

(b)

Figura 2. (a) Varredura no sentido positivo do eixo x. (b) Varredura no sentido positivo do 
eixo y. Os pontos em cor amarela indicam variáveis extrapoladas. Os pontos em cor preta 



indicam variáveis a ser calculadas. Os pontos em cor azul indicam variáveis já calculadas.

5. TESTES NUMÉRICOS

Com o objetivo de verificar a acurácia e investigar o comportamento numérico dos 
esquemas numéricos MEMD e MEMD_ADI, foram feitos alguns testes para os quais existem 
soluções analíticas (propagação de onda de maré em um canal). A geometria a ser usada no 
teste numérico, consiste num canal com a forma de um quarto anular, cercada por contornos 
de terra em três lados e aberto para o oceano pelo lado correspondente ao raio maior como se 
mostra na Figura 3.

As dimensões dos parâmetros a serem usados na geometria problema teste são: um raio 
interno r1 = 60960 m e um raio externo r2 = 152400 m. A batimetria varia quadraticamente, 
desde a profundidade h1 = 3,05 m em r1 até h2 = 19,05 m em r2. As soluções analíticas, para 
este tipo de canal, tanto para circulação forçada por maré quanto por vento, foram 
apresentadas por Lynch e Gray [3]. As condições de contorno são: ao longo das fronteiras de 
terra a componente normal do vetor velocidade é zero, e ao longo das fronteiras abertas a 
elevação é dada por uma onda de maré com período de T = 12 horas, com amplitude a = 
0,03048 m, e o passo de tempo é Δt = 0,5 horas. O domínio físico é discretizado em uma 
malha composta por 221 nós (Figura 4).

Figura 3. (a) Geometria da Baía com formato 
Quarto Anular, (b) Seção longitudinal com 
profundidade variável quadraticamente.

Figura 4. Discretização da Baía com 
formato Quarto Anular.

As figuras 5 e 6 mostram a distribuição espacial da posição da superfície livre e da 
velocidade radial, para diferentes fases de maré (0h, 1.5h, 3h, 4.5h, 6h, 7.5h, 9h, 10.5h e 12h) 
obtida com os modelos MEMD e MEMD_ADI. A parte superior do gráfico apresenta os 
valores de elevações e a parte de baixo os valores radiais de velocidade. Para os dois gráficos 



os símbolos (◊) e (+) representam os valores máximos e mínimos respectivamente, dos 
modelos. A linha representa a solução analítica.

As oscilações numéricas podem ser observadas nas figuras, quando os símbolos diamante e 
cruz não se igualam, e são significativas quanto mais afastado está um símbolo do outro. 
Observando-se a figura 5, verifica-se que a oscilação numérica para o caso do esquema 
MEMD é muito pequena ao longo das diversas posições radiais, tanto para os valores das 
posições da superfície livre quanto para os valores das velocidades radiais. De acordo com 
Pacheco Tena [4], as amplitudes dessas oscilações vão diminuindo conforme o passo de 
tempo também diminui (Δt = 1800s, Δt = 900s e Δt = 450s). Entretanto as respostas do 
esquema MEMD_ADI apresentam oscilação numérica mais significativa, especialmente nas 
regiões perto da parte mais interna da baía (r = 60960m) e na entrada da baía (r = 152400m).

Pode-se observar um amortecimento nas respostas obtidas com MEMD_ADI para as 
velocidades radiais. Esse comportamento das respostas é observado mesmo quando as 
simulações são feitas com passos de tempo menores (Δt = 1800s, Δt = 900s e Δt = 450s). 
Para quantificar as amplitudes destas oscilações, define-se um erro relativo (δ):

  (13)

onde ζM é o valor médio da variável analisada em uma seção da baía, ζT o valor teórico, e 
ζmax T o valor máximo teórico obtido para um período de maré, em uma posição radial.



Figura 5. MEMD: Resultados numéricos máximos e mínimos (símbolos) e solução 
analítica (linhas) coletada em diferentes posições radial, para diferentes fases de maré (0h, 

1,5h, 3h, 4,5h, 6h, 7,5h, 9h, 10,5h e 12h). Passo de tempo Δt = 1800s.



Figura 6. MEMD_ADI: Resultados numéricos máximos e mínimos (símbolos) e solução 
analítica (linhas) coletada em diferentes posições radial, para diferentes fases de maré (0h, 

1,5h, 3h, 4,5h, 6h, 7,5h, 9h, 10,5h e 12h). Passo de tempo Δt = 1800s.

Nas figuras 7, 8, 9 e 10 os erros relativos das posições da superfície livre e das velocidades 
radiais são apresentados ao longo das posições radiais, para os três passos de tempo usados na 
simulação. Estes resultados mostram que o esquema MEMD é mais estável que o 
MEMD_ADI e representa com melhor acurácia os valores teóricos. Para o caso dos erros das 
elevações calculados com o MEMD, eles encontram-se em uma faixa de ± 1,5%, para um 
passo de tempo Δt = 1800s; e diminuem até uma faixa de ± 0,5% quando o passo de tempo 
Δt = 450s. Para o caso das velocidades radiais, os erros calculados encontram-se em uma 
faixa maior; isto é desde ± 2,5% para Δt = 1800s, até ± 1,5% para Δt = 450s. É na parte mais 
interna da baía onde se observa uma diminuição dos erros quando o passo de tempo diminui.

Os erros das posições da superfície livre calculado com o MEMD_ADI, encontram-se em 
uma faixa de ± 2,5%, mantendo-se nesta faixa para os diferentes passos de tempo usados na 
simulação. Os erros das velocidades radiais, encontram-se em uma faixa maior; isto é ± 4,0%. 
Os maiores erros são observados na parte mais interna do canal (7,5%), os quais diminuem 
significativamente quando o passo de tempo da simulação diminui (4%). Desconsiderou-se os 
erros de velocidade calculados nas posições da parede interna da baía (r = 60960m), porque 
quando se aplica a equação (13) o valor da velocidade teórico nessa região é nulo, sendo o 
resultado um valor indeterminado.

O desempenho computacional dos dois esquemas, MEMD e MEMD_ADI, foi investigado 
através da comparação de vários modelos numéricos, na solução do mesmo problema. O 
primeiro modelo, FIST (Filtered in Space and Time), desenvolvido por Rosman [5], resolve 
as três equações governantes das águas rasas de forma acoplada, usando na discretização 
espacial um esquema de elementos finitos. O segundo modelo; foi desenvolvido por Scudelari 



[7] sendo identificado como MEM, resolve as três equações governantes da mesma forma que 
o primeiro, isto é, de forma acoplada, e na discretização espacial usa um esquema de 
elementos móveis. O terceiro modelo resolve as equações governantes das águas rasas de 
forma desacoplada, da mesma forma que à apresentada no presente trabalho, e na 
discretização espacial usa um esquema de elementos finitos; foi desenvolvido por Cunha [1] e 
é identificado como FISTD (FIST Desacoplado). Os parâmetros usados pelos modelos são os 
mesmos que os usados pelo MEMD e MEMD_ADI na simulação da propagação de maré 
dentro de uma baía anular

Tabela 1. Tempos de Processamento (segundos) e largura de Banda para T (período da 
maré) e um Δt (passo de tempo).

Método
Tempo de 

Processamento (s)
Tempo de 

Processamento (s)
Largura 

da Banda
Rapidez

Comparado
com FIST

Método
T Δt

Largura 
da Banda

Rapidez
Comparado
com FIST

FIST 21,53 0,897083 173 --

MEM 5,22 0,217500 87 4,1

FISTD 2,80 0,116667 57 7,7

MEMD 0,99 0,041250 28 21,7

MEMD_ADI 0,38 0,015833 3 56,7

Verificou-se que, o MEMD é aproximadamente 21,7 vezes mais rápido do que o FIST, 5,3 
vezes mais rápido do que o MEM e 2,8 vezes mais rápido do que o FISTD. Para o mesmo 
problema, o MEMD_ADI mostrou-se 2,6 mais rápido que o MEMD, 7,4 mais rápido que o 
FISTD, 13,7 mais rápido que o MEM  e 56,7 vezes mais rápido que o FIST. Apresenta-se na 
Tabela  os tempos de processamento usado por cada um dos modelos indicados no parágrafo 
anterior mais os esquemas MEMD e o MEMD_ADI. Para as simulações foi utilizado um 
microcomputador com processador Celeron-550 Mhz, com 64 Mb de memória RAM.



Figura 7. MEMD: Erro relativo da posição da superfície livre ao longo de várias posições 
radiais e com tempos de simulação de 3, 6, 9 e 12 horas. Passos de tempo de 1800s, 900s e 

450s, na figura superior, central e inferior respectivamente.



Figura 8. MEMD: Erro relativo da Velocidade radial ao longo de várias posições radiais e 
com tempos de simulação de 3, 6, 9 e 12 horas. A figura superior, central e inferior, 

correspondem a passos de tempo de 1800s, 900s e 450s, respectivamente.



Figura 9. MEMD_ADI: Erro relativo da posição da superfície livre ao longo de várias 
posições radiais e com tempos de simulação de 3, 6, 9 e 12 horas. A figura superior, central e 

inferior, correspondem a passos de tempo de 1800s, 900s e 450s, respectivamente.



Figura 10. MEMD_ADI: Erro relativo da Velocidade radial ao longo de várias posições 
radiais e com tempos de simulação de 3, 6, 9 e 12 horas. A figura superior, central e inferior, 

correspondem a passos de tempo de 1800s, 900s e 450s, respectivamente.



6. CONCLUSÕES

No presente trabalho apresentou-se um modelo numérico de circulação hidrodinâmica 
2DH, baseado em um esquema desacoplado para a resolução da equação de águas rasas. O 
esquema desacoplado junto com MEM (MEMD), permite reduzir o tamanho da matriz do 
sistema resultante, tanto na ordem como na largura da banda, proporcionando economia de 
tempo de processamento na solução da matriz. Foi desenvolvido um esquema tipo ADI junto 
ao MEMD (MEMD_ADI), o qual permite transformar o sistema de equações obtido com o 
MEMD, num conjunto de pequenos sistemas tri-diagonais. Verificou-se a rapidez do tempo de 
processamento dos dois modelos. O MEMD é potencialmente 21,7 vezes mais rápido que o 
FIST. O MEMD_ADI mostrou-se potencialmente 2,6 mais rápido que o MEMD e 56,7 vezes 
mais rápido que o FIST.
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